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Titel 
Förskolan – barns språkmiljö 
Förskollärares beskrivningar av språkstimulerande arbete med barn i 

språksvårigheter  

 

English title 
Preschool – children’s language environment  
Preschool teachers' descriptions of language stimulating work with 

children in language difficulties 

 
 

Abstrakt 
Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare arbetar med språkutveckling i 

förskolan för barn som är i språksvårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats och 

sju förskollärare från sex olika förskolor har intervjuats. En hermeneutisk metodansats har 

använts som stödjande tolkningsredskap vid insamlingen av det empiriska materialet och i 

arbetet med att tolka och förstå materialets delar och helheter. Det sociokulturella 

perspektivet har följt arbetets olika delar och utgjort ett teoretiskt ramverk vid analys av 

resultat. Resultatet visar att förskollärarna i den här studien är medvetna och förtrogna med 

ansvaret de har för varje barns språkutveckling, parallellt med andra individuella behov 

som finns i barngruppen. Förskollärarna beskriver tydliga kopplingar mellan barns behov 

av språklig stöttning och de vardagliga anpassningar som görs i den sociala respektive 

fysiska språkmiljön för att stimulera utveckling. En samsyn och ett gemensamt 

förhållningssätt i arbetslaget beskrivs som en framgångsfaktor för att stödja barn som är i 

språksvårigheter. Resultatet visar att det finns ett samband mellan tillgång till utbildade 

förskollärare på förskolan och en tillgänglig språkmiljö för barn som är i språksvårigheter. 

 

Nyckelord 
Fysisk lärmiljö, förskola, förskollärare, social lärmiljö, specialpedagogik, språklig 

lärmiljö, språkstimulans, språksvårighet, språkutveckling. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ii 

Tack 
 

Först och främst vill vi tacka Er förskollärare som så vänligt, med tid och engagemang 

svarade på våra frågor. Era insiktsfulla resonemang och reflektioner har bidragit till ett 

empiriskt material som vi är stolta över att vara en del av. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Marianne Björn och vår examinator Christian 

Waldmann. Ni har med stöd och respons sett till att ord och begrepp fått bråka med oss 

på ett sätt som för oss varit utvecklande, värdefullt och roligt.  

 

Trots att vi inte känner varandras familjer, så har vi hittat gemensamma nämnare hos 

dem, som tålamod, stöd och en beundransvärd respekt för väldigt långa och många 

telefonsamtal. Tack, familjerna! 

 

Så tackar vi också varandra för ett gott samarbete där många skratt och goda samtal fått 

ta plats i en ny vänskap.  

 

 

  



 

 
 

iii 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 5 
1.1 Förklaring av centrala begrepp _______________________________________ 6 

2 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 7 

3 Bakgrund ___________________________________________________________ 7 

 Styrdokument, undervisning och pedagogisk kompetens __________________ 7 
 Språkutveckling och språksvårighet ___________________________________ 8 
 Tillgänglig lärmiljö ________________________________________________ 9 

 Språklig lärmiljö __________________________________________________ 9 
3.4.1 Social språkmiljö _____________________________________________ 10 

3.4.2 Fysisk språkmiljö _____________________________________________ 11 

 Sammanfattning av bakgrund _______________________________________ 12 

4 Tidigare forskning ___________________________________________________ 12 

 Språklig lärmiljö _________________________________________________ 12 
4.1.1 Förskolans kvalitet ___________________________________________ 12 

4.1.2 Specialpedagogisk kompetens ___________________________________ 13 

4.1.3 Språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt i den pedagogiska miljön 14 

 Social språkmiljö ________________________________________________ 16 
4.2.1 Kommunikativa möten _________________________________________ 17 

4.2.2 Samspel och delaktighet _______________________________________ 18 

 Fysisk språkmiljö ________________________________________________ 19 

 Sammanfattning av redovisad forskning ______________________________ 20 

5 Teoretisk ram _______________________________________________________ 21 

 Sociokulturellt perspektiv __________________________________________ 21 
 Kontextuella sammanhang _________________________________________ 21 
 Vygotskijs proximala utvecklingsteori och stöttning _____________________ 22 

 Kultur, artefakter, mediering och appropriering _________________________ 22 

6 Metod _____________________________________________________________ 23 
 Metodval och hermeneutisk ansats ___________________________________ 23 

 Datainsamling: halvstrukturerade intervjuer ___________________________ 24 
 Urval __________________________________________________________ 25 
 Genomförande av intervjuer ________________________________________ 25 
 Bearbetning och analys av intervjuer _________________________________ 26 
 Etiska överväganden ______________________________________________ 28 

 Studiens trovärdighet _____________________________________________ 28 

7 Resultat ____________________________________________________________ 29 

 Organisering av språklig lärmiljö ____________________________________ 29 
7.1.1 Att göra inkluderande språkmiljö av samtal i vardagssituationer _______ 29 

7.1.2 Att vara tillgänglig för att möjliggöra kommunikation och interaktion ___ 30 



 

 
 

iv 

7.1.3 Att nyttja material, rum och tid - stödjande redskap i organisation av 

språkmiljö _______________________________________________________ 31 

 Framgångsfaktorer och hinder ______________________________________ 33 
7.2.1 Pedagogisk kompetens och samsyn i arbetslaget ____________________ 33 

7.2.2 Samverkan __________________________________________________ 34 

8 Resultatanalys ______________________________________________________ 35 

9 Diskussion __________________________________________________________ 37 
 Metoddiskussion _________________________________________________ 38 
 Resultatdiskussion _______________________________________________ 39 

9.2.1 Studiens resultat _____________________________________________ 39 

9.2.2 Professionell kompetens och kunskap _____________________________ 39 

9.2.3 Språkstödjande insatser i inkluderande kontexter ___________________ 41 

9.2.4 Summering __________________________________________________ 43 

9.2.5 Specialpedagogiska implikationer ________________________________ 43 

9.2.6 Förslag till framtida forskning __________________________________ 44 

 Slutsats ________________________________________________________ 44 

Referenser ___________________________________________________________ 45 

Bilagor ______________________________________________________________ 49 

Bilaga A __________________________________________________________ 49 
Missivbrev ________________________________________________________ 49 
Bilaga B __________________________________________________________ 50 

Intervjuguide _______________________________________________________ 50 



 

 
 

5 

1 Inledning 

Med vårt språk uttrycker vi vad vi tänker, vad vi känner och vad vi upplever. Genom 

kommunikation med andra förstår vi vår omvärld och vi lär oss av varandra genom att dela 

egna och andras erfarenheter och kunskaper. Språket är vårt redskap som vi använder för 

att kategorisera våra erfarenheter. Vi associerar via språket till händelser och fenomen för 

att sedan ordna och förhålla oss till våra upplevelser på olika sätt, i olika sammanhang 

(Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius 2016; Säljö 2014). En av de största drivkrafterna 

i barns språkutveckling är att barn vill uttrycka, ta del av och dela egna och andras 

upplevelser i gemenskap (Bruce et al. 2016).  

 

Läroplanen för förskolan framhåller språket som ett betydelsefullt verktyg i varje individs 

lärandeprocess, ”språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling” (Skolverket 2016 s. 7). Enligt skollagen 1. kap 9 § (2010:800) ska 

förskolan erbjuda likvärdig utbildning, i form av lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på 

utbildningen och en kompenserande utbildning utifrån individuella behov och behov av 

särskilt stöd. Vetenskapsrådets forskningsöversikt (2015) återger hur en likvärdig förskola 

ska kompensera för de ojämlika förhållanden som råder i en barngrupp. Det är en 

samhällsangelägenhet som enligt vetenskapsrådets forskningsresultat står i 

beroendeställning till att de pedagogiska relationerna på förskolan håller en hög kvalitet och 

att alla barn möts av kompetenta pedagoger. Det finns starka samband mellan 

språkavvikelser i förskoleåldern och läs- och skrivsvårigheter i skolan. Därför är det viktigt 

att barn redan i förskolan möter en verksamhet som tidigt organiserar för en 

språkstimulerande undervisning (Arnqvist 2009; Tjernberg 2013). En språklig 

tillgänglighet i förskolans vardag motsvarar följaktligen en omfattande och logisk del i den 

likvärdiga utbildning som skollagen (2010:800) beskriver att förskolan ska erbjuda.  

 

Pedagogers kunskap om språkutveckling är viktig för barn som vistas på förskolan under 

stora delar av dagen. Kompetens att tillämpa pedagogiska strategier kan vara vägen fram 

till fängslande och lustfyllda vardagssituationer där språkutveckling och lärande äger rum. 

Det kan ske i leken eller i rutinsituationer när tillfällen för samtal och reflektioner, sånger, 

ramsor och bokläsning tas tillvara. Likaså sker det när pedagoger i det personliga mötet 

med barnet intresserar sig för barnets kommunikation och visar det genom att bekräfta, 

uppmuntra och utmana. När barn och pedagoger utifrån ovannämnda förutsättningar med 

ett gemensamt fokus ser, hör och upplever tillsammans i vardagen, skapas förutsättningar 

för en tillgänglig språklig lärmiljö.  

 

I vår utbildning till specialpedagoger har vi ofta hamnat i diskussioner där vi reflekterat 

över hur betydelsefull vardagspedagogiken är för att organisera en tillgänglig lärmiljö på 

förskolan. Vi såg det här självständiga arbetet som ett tillfälle att lära oss mer om förskolans 

förutsättningar att bidra till språkutveckling. Vi ville också undersöka vilka hinder 

förskollärarna beskriver att de stöter på i sitt arbete. 
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Vi har sedan en tid haft tjänster som specialpedagoger i olika kommuner där vi arbetar mot 

förskolan. I arbetet har vi upptäckt att specialpedagogiska insatser i förskolan ofta 

efterfrågas när pedagoger upplever att ett eller flera barn i gruppen av olika anledningar 

inte har förmåga att ta till sig den språkliga stimulans som erbjuds i verksamheten. Det 

handlar ofta om att förskollärare uttrycker oro över barnets förmåga att förstå och att göra 

sig förstådd.  

 

Det pedagogiska arbetet med barn som är i språksvårigheter är utifrån ovanstående 

resonemang ett angeläget specialpedagogiskt område i förskolan. Språklig tillgänglighet 

för alla barn i förskolan utifrån ett lustfyllt lärande och inkluderande arbetssätt förutsätter 

en pedagogisk förmåga att reflektera över möjligheter och hinder i den sociala och fysiska 

lärmiljön. Ambitionen med den här studien är att bidra med kunskap om i vilka kontextuella 

sammanhang förskollärare arbetar för att erbjuda barn i språksvårigheter en 

språkutvecklande vardag. 

 

1.1 Förklaring av centrala begrepp 

Inför vår studie finns några centrala begrepp som vi ser att vi behöver förklara. I begreppen 

barn som är i språksvårigheter och att vara i språksvårigheter utgår vi ifrån ett relationellt 

förhållningssätt, där vi ser språksvårigheter som en situation som barnet befinner sig i på 

förskolan. Situationen att vara i språksvårigheter kan ha många olika förklaringar, och då 

är förskolans och specialpedagogens uppdrag att skapa förutsättningar för att organisera 

språkliga lärmiljöer som utgår från barnets behov. De språkliga lärmiljöerna som vi 

fokuserar på är de utvecklande och lärande förutsättningar som byggs upp i barnets möte 

med pedagoger och fysiska miljöer i förskolan. 

  

Begreppet framgångsfaktor används i den här studien för att återge förskollärarnas 

beskrivningar av stödjande anpassningar, handlingar och förhållningssätt i det pedagogiska 

arbetet med barn som är i språksvårigheter. Framgång är detsamma som att definiera behov 

och sedan skapa förutsättningar genom att förändra i den pedagogiska verksamheten för att 

främja utvecklingsmöjligheter. Det är alltså det språkfrämjande arbetet som är 

framgångsfaktorer i den här studien.  

 

I studien förekommer begreppen förskollärare och pedagoger. Med förskollärare menar vi 

utbildade och legitimerade förskollärare. Med begreppet pedagoger avser vi all personal 

som arbetar i barngrupp på förskolan. 

 

Begreppen tillgänglig lärmiljö, fysisk lärmiljö och social lärmiljö förklaras i avsnitt 3 

Bakgrund. 
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2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med 

språkutveckling i förskolan för barn som är i språksvårigheter. 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärare att de organiserar en språklig lärmiljö i förskolan? 

• Vilka faktorer beskriver förskollärarna som hinder i det språkutvecklande arbetet? 

• Vilka faktorer beskriver förskollärarna som framgångsfaktorer i det 

språkutvecklande arbetet?  

 

3 Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs områden och begrepp som anses betydelsefulla för den här 

studiens syfte. Innehållet belyser den komplexitet som råder i det professionella mötet med 

barn som är i språksvårigheter. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av undervisning 

och pedagogisk kompetens utifrån läroplan och skollag. Därefter beskrivs pedagogiska 

förutsättningar för språkutveckling och en relationell definition av språksvårighet. Sedan 

definieras begreppet tillgänglig lärmiljö utifrån skollagen och följs av ett resonemang kring 

lärmiljöns möjligheter och begränsningar. Det sker under rubrikerna social lärmiljö, som i 

den här studien syftar till kommunikation, samspel, delaktighet och relationer samt fysisk 

lärmiljö som i studien berör organisation av tid, rum och material.  

 

  Styrdokument, undervisning och pedagogisk kompetens 

Riktlinjerna i förskolans läroplan (Skolverket 2016) anger förskollärarens ansvar att se till 

att arbetet sker i enlighet med läroplansmålen. Där anges också det ansvar som vilar på var 

och en i arbetslaget att bidra till att förskolans uppdrag genomförs. Enligt skollagen 

definieras undervisning i förskolan som målstyrda processer under ledning av förskollärare, 

som ”syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden” (SFS 

2010:800, 1. kap 3 §). I skollagens 2. kap 13–14 § (2010:800) framgår vikten av att den 

övriga personalens utbildning och erfarenhet, vad gäller undervisningens syfte, ska bidra 

till barnens utveckling och lärande i förskolan. I skolinspektionens delrapport (2017) 

återges att bristen på legitimerade förskollärare är stor och att det kan antas leda till 

konsekvenser för den pedagogiska kvaliteten och för förskolornas likvärdighet. I 

resultatdelens slutsatser återges bland annat att personalens förhållningssätt till 

läroplansuppdraget, deras kompetens och deras förmåga till samspel med barnen är 

avgörande kvalitetsfaktorer för att skapa förutsättningar för lärande och utveckling.  Där 

framgår också att ”Organisation av arbetet, bemötande, ansvarsfördelning och 

kommunikation behöver utvecklas på en del förskolor för att säkra barnens trygghet och 

lärande” (Skolinspektionen 2017 s. 7). I skolinspektionens rapport från (2016) redovisas en 

undersökning om förskolans pedagogiska uppdrag, med fokus på att granska förskolans 

kvalitetsarbete runt språkutveckling. Det visar sig att personal inom förskolans kontext 
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arbetar med språk och kommunikation men att det saknas ett medvetet nyttjande av 

vardags- och rutinsituationer som lärande sammanhang.  

  

  Språkutveckling och språksvårighet  

Det är viktigt med kunskap om olika faser i en typisk språkutveckling för att kunna följa 

och kartlägga ett barns språkutveckling. I en typisk språkutveckling kan språkutvecklingen 

också ha ett avvikande mönster och påverkas av andra utvecklingsområden (Bruce et al. 

2016; Juhlin 2009). 

 

Den första bärande fasen beskriver Bruce et al. (2016) är förmågan till samspel och 

interaktion, vilket utgör grunden för all fortsatt språkutveckling. Den interagerande 

samspelskontexen med bekräftelse som trygghetsfaktor i lärandeprocessen är en avgörande 

del i barnets språk och kommunikationsutveckling. Bruce (2014b) menar att ett barn som 

vistas i samspelssituationer med människor som inbjuder till goda samtal långt innan barnet 

själv är på samma samtalsnivå, ges viktiga förutsättningar för att själv utveckla språkliga 

kompetenser. Enligt en studie av Bruce (2014a) är förskolan en arena där barn praktiskt 

möter samtal och kommunikation i varierande vardagliga sammanhang. Med ett medvetet 

planerande av förskolans pedagoger kan dessa språkliga möten verka som ett proaktivt 

arbete för barns grundläggande språkliga och kommunikativa kompetenser. Vidare menar 

Bruce et al. (2016) att ett proaktivt arbete handlar om att förskolan som verksamhet behöver 

synliggöra och medvetandegöra sig om betydelsen av att ta tillvara på alla 

vardagssituationer i syfte att utveckla språk och kommunikation. 

 

Språkutveckling handlar även om ett fokuserat lyssnande och ett driv av att göra sig 

förstådd och att förstå andra människor. Svårigheter inom språkförståelse kan leda till att 

barn blir tysta och saknar förmåga att komma med in i lekar eller dialoger (Bruce et al. 

2016). 

 

Språkförmågan brukar enligt Juhlin (2009) delas in i fyra olika områden, det fonologiska, 

grammatiska, semantiska och pragmatiska. Under tiden som språket utvecklas blir barnet 

mer medveten om dess olika funktioner, vilka i ett framtida perspektiv är avgörande för läs- 

och skrivutvecklingen (Arnqvist 2009; Bruce et al. 2016). Flera språk är en tillgång både 

för barn som har en typisk språkutveckling men även för de barn som hamnar i 

språksvårigheter. Möten med flerspråkighet ger flera perspektiv och trådar som enligt 

Bruce et al. (2016) öppnar upp för ett nytt medvetande och nya insikter om språkets form 

och uppbyggnad. Det är viktigt att förskolan har kunskaper om att språksvårigheter 

påverkar barnets alla språk, om det ska konstateras som språkstörning, vilket innebär att 

kartläggning av språkutveckling måste omfatta mer än det svenska språket (Skolverket 

2013). 

 

Barn som är i språksvårigheter behöver erbjudas både språkliga, kognitiva och sociala 

utmaningar samt stimulerande aktiviteter som främjar olika färdigheter. Bruce et al. (2016) 

menar att barnets språkliga förmåga måste synliggöras och att det behövs kunskap och 
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medvetenhet hos pedagogerna i förskolan om språkets struktur och funktion, för att kunna 

utgå ifrån barnets individuella språkutveckling. Den kognitiva utvecklingen hos barn 

betraktas enligt Säljö (2014) som oskiljbar från den sociala kontext som barnet befinner sig 

i. Stöttning i språkliga lärandeprocesser behövs både av vuxna och av mer erfarna barn som 

kommit lite längre i sin språkutveckling, men även av barn som ligger på liknande 

språknivå. Bruce et al. (2016) och Norling (2015) beskriver betydelsen av meningsfulla 

dialoger som kännetecknas av lyssnande, benämnande och reflekterande, och som relaterar 

till barns tidigare erfarenheter och intressen. Kultti (2014) menar att fokus på barns 

erfarenhetsvärld och språkliga kunskaper ofta har sin utgångspunkt i vuxnas tolkningar av 

ett barnperspektiv. För att som vuxen inta barnets perspektiv, menar Kultti att det krävs en 

fokusering på det barnet riktar sin uppmärksamhet mot.  

 

 Tillgänglig lärmiljö  

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl förskolans verksamhet fungerar för barn 

oavsett förmåga och utvecklingsnivå. Alla barn har rätt att lära och utvecklas i en trygg och 

tillgänglig lärmiljö i förskolan med den vägledning och stimulans som behövs för att 

utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800; Vetenskapsrådet 2015). Det ställer höga 

krav på kunskap och kompetens inom organisation, verksamhet och arbetslag, då en 

tillgänglig lärmiljö i förskolan kan sammanfattas med att alla barn ska erbjudas 

förutsättningar att uppleva delaktighet och lustfyllt lärande i en inkluderande verksamhet.  

 

Utveckling och lärandet i förskolan sker i relationella sammanhang där lärandet samspelar 

med de förutsättningar som den sociala, pedagogiska och fysiska miljön erbjuder. Analys 

och kartläggning av kontexterna ger pedagoger i förskolan ett verktyg för att värdera om 

lärmiljön är tillgänglig och innehåller rätt anpassningar för utveckling, gemenskap och 

välbefinnande. Tillgänglighet främjas genom att identifiera och undanröja hinder, vilket 

kan minska behovet av särskilt stöd (Tufvesson 2016; Vetenskapsrådet 2015). Som stöd för 

att urskilja hindrande faktorer samt få syn på utvecklingsmöjligheter i utformandet av 

tillgänglig lärmiljö, finns materialet, Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 

(Tuvesson 2016).  

 

 Språklig lärmiljö 

Språklig tillgänglighet i förskola handlar om att erbjuda likvärdiga villkor för lärande 

oavsett individuella förutsättningar. Därför behöver uppmärksamhet riktas mot hur 

verksamheten beskriver och organiserar en språklig lärmiljö (Skolverket 2016). Ett 

relationellt förhållningssätt till språksvårigheter beskrivs av Allodi (2010) och Kultti (2014) 

kunna begränsa exkludering, eftersom anpassade lärmiljöer utgår från samtliga barns 

kunskaper och förmågor. Utveckling av arbetssätt och en medvetenhet runt lärmiljöns 

betydelse kan ses som ett specialpedagogiskt förhållningssätt och i ett framtida perspektiv 

som en förutsättning för barns rätt till utbildning och lärande i en skola för alla (SFS 

2010:800).  
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Att erbjuda visuellt och konkret stödmaterial i form av bilder och föremål som alternativa 

och kompletterande kommunikationskanaler visar sig enligt Bruce (2014a) och Bruce et al. 

(2016) inverka stimulerande och stöttande i ett språkutvecklande arbetssätt. Andra 

anpassningar för att främja språkstimulering kan handla om att sänka ljudnivån och att 

minimera sinnesintryck i verksamheten. När en normal samtalston blir möjlig skapas 

utrymme för språkförståelse som annars riskerar att försvinna i alla intryck som måste 

bearbetas (Bruce et al. 2016). Det kan även handla om pedagogiskt medvetna strategier i 

form av att organisera mindre barngrupper och olika gruppsammansättningar i flera rum, i 

syfte att möjliggöra delaktighet i lek och inkludering i social gemenskap (Bruce 2014b).  

 

3.4.1  Social språkmiljö  

3.4.1.1  Samspel, delaktighet och kommunikation 

Alla former av lärmiljö innebär en social påverkan där beteenden och uppfattningar 

påverkas av den kontext vi befinner oss i (Thornberg 2013). Vi tillägnar oss och utvecklar 

värden och attityder om vad vi uppfattar som bra, eftersträvansvärda, dåliga eller värdelösa 

i sociala interaktioner med andra människor som omger oss i vår vardag. Förskolan har 

enligt läroplanen ett uppdrag att agera arena för socialiserande genom att ”vara en levande 

social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras 

sociala och kommunikativa kompetens” (Skolverket 2016 s. 6).  Den sociala lärmiljön i 

förskolan utgörs bland annat av pedagogers kommunikationskompetens och förmåga att 

skapa relationer i lärandesituationer, som en del av den pedagogiska kvaliteten (Allodi 

2011; Thornberg 2013).  

 

Beroende av hur barnet i förskolan uppfattar den sociala miljön kommer det att påverka 

lärandeprocessen. Allodi (2011) beskriver hur hon genom observationer uppmärksammats 

på två olika sociala lärmiljöer. I den första lärmiljön erbjuds eleven begränsat lärarstöd och 

lärarens förhållningssätt gentemot eleven kännetecknas till stor del av förmaningar och 

tillrättavisningar. I den lärmiljön misslyckas ofta elever i aktiviteter. Den andra lärmiljön 

som observerats kännetecknas av glädje och tillit. Där upplevs aktiviteter som meningsfulla 

och eleven utstrålar självförtroende. Allodi (2011) förklarar de åtskilda lärmiljöerna. Hon 

menar att det inte handlar om barnets egenskaper, utan orsaken till den sociala lärmiljöns 

utformning är beroende av pedagogers förhållningssätt och kan därmed förstås som 

pedagogisk kvalitet. I en gynnsam social lärmiljö strävar läraren efter relationer byggda i 

ömsesidigt samförstånd.  

 

3.4.1.2  Relationer 

Med utgångspunkt i att barn lär i sociala sammanhang tillsammans med andra barn och 

vuxna, har relationen en stor betydelse. Delaktighet och lärande utvecklas i samspelet 

mellan människan och det sammanhang som hen befinner sig i. Det är i den sociala miljöns 

kommunikation som språket utvecklas (Ahlberg 2013). Ett relationellt förhållningssätt 

strävar efter att utveckla pedagogiska kvaliteter. Det sker i reflektioner över möjligheter att 

skapa förutsättningar för inkludering istället för att utmärka barns behov som individuella 

brister (Aspelin & Persson 2011; Bruce et al. 2016; Von Wright 2002). Von Wright (2002) 
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beskriver ett kategoriserande individfokus som det punktuella perspektivet. Arbetet med 

lärmiljöns sociala klimat gynnar alla barn, men speciellt de som av olika anledningar är i 

behov av stöd och stimulans (Allodi 2011). Aspelin och Persson (2011) skriver att den 

mellanmänskliga relationen mellan barn och lärare som byggs upp utifrån tillit, lyssnande 

och ömsesidigt intresse har betydelse för barns utveckling. I sin tur är lärandesituationer 

som tar sin utgångspunkt i att utmana och utveckla barns förmågor och färdigheter så långt 

som möjligt, beroende av goda relationer. Författarna sammanfattar det som, att det är inom 

relationer som förmågor och färdigheter växer fram. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

där lärande och kunskaper anses konstrueras genom interaktion i meningsfulla och sociala 

sammanhang, framhålls lärarens kompetens och tidigare erfarenheter som viktiga faktorer 

till att stimulera barnet att utvecklas och använda hela sin förmåga på en högre nivå (Säljö 

2014; Philips & Soltis 2013).  

 

3.4.2 Fysisk språkmiljö  

3.4.2.1  Material, rum och organisation. 

Lindö (2009) och Kultti (2014) skriver om den fysiska miljöns potentialer samt vilka 

signaler den sänder till lek och samlärande. Det pedagogiska rummet i förskolan beskrivs 

som en viktig aspekt i helhetstänkandet runt utformandet av en språkmiljö. Även Nordin-

Hultman (2004) menar att möjligheter eller hinder i barns utveckling är beroende av tillgång 

till eller avsaknad av material samt av hur tid och rum organiseras. När barn ges möjlighet 

till att samspela och testa olika material tillsammans med tillåtande och uppmuntrande 

pedagoger blir barnet delaktig i sitt eget lärande. Trots den insikten hos pedagoger i 

förskolor menar Nordin-Hultman (2004) att flera barn upplevs passiva i lärandesituationer. 

Det förklaras utifrån den struktur och ordning som förskolans verksamhet tydligt följer och 

har svårt att avvika ifrån, vilket syns begränsa barns möjlighet till tid och utrymme att 

utforska och upptäcka olika fenomen. Lindö (2009) samt Philips och Soltis (2013) lyfter 

vikten av att pedagoger bryter invanda mönster och regler som påverkar hur den fysiska 

miljön organiseras. Det innefattar också att reflektera över tidsstruktur, rum och vilket 

material som erbjuds. 

  

3.4.2.2  Lekens betydelse 

Lekens betydelse i barns utveckling och lärande har i förskolan en central plats, men 

lärandet sker inte automatiskt bara för att barn väljer att leka. Där måste finnas tid, material 

och rumsliga förutsättningar till mötesplatser, där leken har en given plats. Tillgång till 

lekande kamrater och pedagoger som medvetet använder leken som meningsfull 

språkstimulerande aktivitet är enligt Bruce (2014b) en viktig faktor i barns språkutveckling. 

Skolverket (2016) lyfter fram förskollärares ansvar att stödja barns sociala utveckling samt 

att förskolan ska prioritera tid till lek för att förebygga språksvårigheter och för att stimulera 

barns initiativ till kommunikation och samspel. Lekmöjligheter är enligt Lillvist (2014) 

nödvändigt och viktigt i barns utveckling av språk, självkänsla och hälsa. Samtidigt som 

leken är språkutvecklande kräver leken kommunikativa individer, menar författaren. Den 

språkliga förmågan hindrar eller möjliggör interaktion och samspel mellan människor. Det 

kan bli problem när dessa två färdigheter i barns utvecklingsfaser, är beroende av och 
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förutsätter varandra. Förmågan att förstå och kunna använda språket utgör enligt Bruce et 

al. (2016) en förutsättning för lek. 

 

  Sammanfattning av bakgrund  

Lärande och utveckling förstås i denna studie utifrån social och fysisk lärmiljö, då 

språkutveckling i förskolan beskrivs som något som skapas i interaktion mellan barn och 

tillgänglig språkmiljö. Det framkommer i bakgrunden att den pedagogiska utmaningen 

består i att varje dag och i olika uppkomna situationer göra språklig lärmiljö och 

kommunikation tillgänglig utifrån varje barns individuella behov. Vägen dit utgörs av 

pedagogisk kunskap och förmåga som omfattar relationskompetens och medvetenhet om 

den egna verksamhetens förutsättningar i den sociala och i den fysiska lärmiljön. 

Pedagogens roll som uppmuntrare, vägledare och utmanare i relationen med barnet är 

ytterligare en avgörande pusselbit i den språkliga lärmiljön.  

 

Styrdokumenten anger förskollärares och arbetslagets ansvar i läroplansuppdrag och i 

skollagen, vilket kan ses som en parallell med skolinspektionens uppgifter om brist på 

legitimerade förskollärare. Den komplexitet som pedagogik innebär, att förvalta relationer, 

kunskap och kompetens för att bidra till utveckling och lärande och för att undanröja hinder 

hamnar i relation till de pedagogiska och organisatoriska förutsättningar som finns att 

förvalta i förskolans vardag.  

 

4  Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Vi kommer att redovisa forskning som fördjupat sig i språkutveckling, 

pedagogiskt förhållningssätt och pedagogiska lärmiljöer samt forskning som redovisar 

evidensbaserade faktorer för språkutvecklande arbetssätt. Främst redovisas forskning från 

förskolans kontext, men vi har även valt forskningar från grundskolan som redovisar 

språklärande arbetssätt. Företrädesvis har vi använt oss av svensk forskning, men även 

några internationella. 

 

  Språklig lärmiljö  

4.1.1 Förskolans kvalitet 

Förskolans kvalitet är beroende av pedagogers professioner och kompetens i form av 

utbildning, förhållningssätt, förmåga att skapa tillgängliga lärandemiljöer samt hur de 

interagerar med barn skriver Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) i sin 

avhandling. I studien har barns kommunikativa och sociala kompetenser observerats utifrån 

fokus på förutsättningar i förskolans lärandemiljö. Lärares självskattade värderingar av 

förskolans kvalitet har tagits fram, jämförts och studerats i relation till varandra. Resultatet 

visar att i förskolor med hög kvalitet har pedagogerna skapat sig förutsättningar att ta vara 

på möten med barnen och de interagerar med barnen i uppkomna situationer. Där kan 

barnen utveckla sin kommunikativa förmåga och barnens erfarenheter används som 

utgångspunkter att för att nyansera och berika språk och begrepp. Det förutsätter att 
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förskolan arbetar fram en grundläggande planering som möjliggör barnens delaktighet, 

utmaningar i lärandet och kommunikativ gemenskap. I kommunikationen deltar barn och 

pedagoger och barnens argument ges möjlighet att stärkas eller omprövas. Det hela utgör 

en lärandesituation, där det egna kunnandet medvetandegörs och blir till utgångspunkt för 

verksamhetens utformande av miljö och för de aktiviteter som genomförs. Detta jämförs i 

studien med andra förskolor som externt bedöms ha låg kvalitet, där det beskrivs att 

verksamhetens fokus hamnar på ”rutiner, aktiviteter och kontrollerande kommunikation” 

(Sheridan et al. 2009 s. 90). Sammanfattningsvis återges en variation av förskolors 

kvaliteter, vilket i resultatet tolkas som att barn i förskolan inte ges samma möjligheter till 

lärande. 

 

4.1.2 Specialpedagogisk kompetens 

Hur definieras begreppet barn i behov av särskilt stöd i förskolan? För att utforska det 

området djupare har Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck Åkesson och Granlund (2010) 

genomfört en studie som ingått i projektet Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan - generellt eller specifikt (PEGS). Forskarna har genom intervjuer 

och enkäter undersökt hur 571 svenska förskoleavdelningar identifierar barn i behov av 

särskilt stöd. Resultat visar att 20 % av barnen i förskolan anses vara i behov av särskilt 

stöd och då handlar det främst om tal- och språksvårigheter eller svårigheter i det sociala 

samspelet. Definiering av vilka barn som anses behöva särskilt stöd, styrs av det synsätt 

som pedagogerna har till barns olikheter. Avdelningar med stort individfokus ansåg sig ha 

betydlig fler barn med behov av särskilt stöd, jämfört med avdelningar som kännetecknades 

av ett relationellt synsätt. 

 

I en delstudie som ingår i ovan beskrivna projektet har Norling (2006) belyst vilka generella 

eller specifika metoder pedagoger i förskolan beskriver att de använder för barn i behov av 

särskilt stöd. Det beskrivs utifrån två förhållningssätt, dels att förskolans pedagoger delar 

upp ansvaret emellan sig eller att det anställs en resursperson. Pedagoger beskriver att den 

handledning som ges av specialpedagog bidrar till ett mer genomtänkt arbetssätt inom 

arbetslaget. Enligt pedagoger finns inga specifika metoder för språkinlärning utan det är ett 

arbetssätt som inkluderas i förskolans vardagsaktiviteter och sker med hela barngruppen. 

Enskild träning är sällsynt förekommande, i undantagsfall kan det behövas till barn som 

visar utåtagerande beteende (Norling 2006). Melin (2013) skriver i sin studie om 

konsekvenser relaterat till enskild undervisning, där syftet varit att studera barns tillgång 

till social delaktighet i förskolan. I resultatet synliggör Melin att förskolor som organiserar 

för individuell åtskild träning utvecklar negativa konsekvenser för det enskilda barnet. Ett 

exkluderande arbetssätt kan innebära att barnet sedan hamnar utanför barngruppens 

gemenskap, som en följd av hur barnen påverkas av de vuxnas förhållningssätt till olikheter 

(Melin 2013). 

 

Båda studierna som ingått i PEGS projekt kom fram till två gemensamma slutsatser, dels 

att personal i förskolan inte kartlägger styrkor för att identifiera och tillmötesgå barns 

behov, dels att personalen signalerar en efterfrågan av ökad kompetens för att klara det 

professionella uppdraget (Norling 2006; Sandberg et al. 2010). Slutsatser som kan jämföras 
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med en rapport sammanställd av European Agency for Development in Special Needs 

Education (2010), som utifrån ett internationellt perspektiv redovisar att kompetent 

personal är nyckeln till att erhålla en hög kvalitet i arbetet med stödinsatser till barn. Vidare 

menas att den variation och mångfald av behov och olikheter som pedagogisk personal 

möter, kräver en kontinuerlig reflektion om förhållningssätt. 

  

4.1.3 Språkutvecklande arbetssätt och förhållningssätt i den pedagogiska miljön  

Tjernbergs (2013) avhandling analyserar vilka faktorer i den pedagogiska undervisningen 

som främjar och stödjer elevers läs- och skrivinlärning. Tjernberg har studerat hur läraren 

i praktiken arbetar och förhåller sig till läs- och skrivinlärning. Hon har även fokuserat på 

varför läraren väljer det arbetssätt som den gör och vad som lett fram till lärarens 

lärarskicklighet. Tjernberg menar att det handlar om att identifiera och synliggöra de 

pedagogiska handlingarna som bidrar till att skapa förutsättningar för en framgångsrik 

språkutveckling. Studien har en kvalitativ forskningsansats och för att samla in empirin 

har en praxisorienterad metod använts. En praxisorienterad metod innebär att resultatet 

är kopplat till sammanhanget där studien är genomförd, och därmed inte att redovisa en 

generell sanning (Tjernberg 2013). Tjernberg har observerat lärarnas arbete i 

klassrummet och därefter använt fältanteckningarna som reflektionsunderlag i samtal 

med observerade lärare. Tjernberg benämner samtalen som medvetandegörande samtal.  

Undersökningen pågick under fem terminer på en och samma skola, 48 observationer och 

51 samtalstillfällen har genomförts inom ett arbetslag. Ur insamlad empiri analyserades 

det fram som Tjernberg tolkar och uppfattar som viktiga framgångsfaktorer i lärarnas 

arbete med att utveckla språklärande undervisning. Det vill säga vad som sker och görs i 

undervisningspraktiken mellan lärare och elev och som inverkar positivt på elevens 

språkutveckling.  

 

Den viktigaste resursen som skolan förfogar över är enligt Tjernberg (2013) lärarens 

kunskap och kompetens och att läraren kan omsätta det i praktisk pedagogik. Studien 

visar att det ofta uppstår svårigheter i att överföra pedagogers teoretiska kunskaper till det 

praktiska arbetet med eleverna. När arbetslag får tid att samarbeta och utbyta erfarenheter 

sker ett nytänkande inom gruppen och hos enskild lärare. Dessutom medför kollegial 

reflektion att den teoretiska kunskapen omsätts i det praktiska arbetet med eleverna 

(Tjernberg 2013). Resultatet kan relateras till Norlings (2015) studie (se nedan redovisad 

forskning), då hon redovisar att arbetslag i förskolan får ta del av kompetensutveckling, 

men att den nyvunna kunskapen inte medför någon påtaglig följd i det praktiska arbetet. 

Som orsak anges av pedagogerna att det saknas gemensam reflektionstid i tillräcklig 

utsträckning. Även Sheridan et al. (2009) menar att flera av de hinder som uppstår i det 

pedagogiska arbetet hör ihop med att det finns för lite av kollegiala reflektionstillfällen. I 

ett första skede påverkar det arbetslagets möjligheter att utveckla ett gemensamt 

förhållningssätt. I ett längre perspektiv påverkar det möjligheten att utveckla en förskola 

med hög kvalitet som arbetar förebyggande och språkfrämjande.  

 

Enlig Tjernberg (2013) handlar språklärande arbetet om att utgå ifrån elevers starka sidor 

och fokusera på det som fungerar. En annan viktig aspekt ur ett specialpedagogiskt 
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perspektiv är att läraren visar ett tillåtande förhållningssätt inför olikheter och att läraren 

anpassar lärandesituationen utifrån elevers olika förmågor och behov. Det kommer också 

fram att en kartläggning av specialpedagog eller speciallärare, skapar bättre 

förutsättningar för läraren att anpassa sitt arbetssätt och därmed förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. Vidare menar Tjernberg att språkutveckling sker i sitt sammanhang och 

därför är det viktigt att läraren är flexibel och nyttjar olika tillfällen i sin undervisning för 

språklärande. I de medvetandegörande samtalen kommer det fram att kollegiala samtal, 

kollegor och mentorskap är viktiga faktorer och åtgärder inom organisationen, för att 

läraren ska kunna utveckla sin yrkesskicklighet. Tjernberg (2013) drar slutsatsen att i ett 

språklärande arbete handlar det inte bara om att hitta rätt modell eller metod, utan också 

skapa sig handlingsstrategier i undervisningspraktiken. 

 

Det finns många olika faktorer i en språklig lärmiljö som stöttar barns förmåga till 

kommunikation och språkutveckling. Enligt Dockrell, Bakopoulo, Law, Spencer och 

Lindsay (2015) är det betydelsefullt att förskola och skola identifierar vilka 

språkstödjande komponenter och aktiviteter i den pedagogiska lärmiljön samt vad i 

pedagogernas arbetssätt, som bidrar till en gynnsam språk-, läs- och skrivutveckling. Som 

en del i det brittiska forskningsprogrammet, The Better Communication Research 

Program (BCRP) bidrog Dockrell et al. (2015) med att ta fram ett evidensbaserat 

observationsverktyg. Observationsverktyget Classroom Observation Tool (CsC 

Obsersvation Tool) bygger på forskningsevidens och utarbetades efter 

litteraturgranskning av 62 empiriska studier. Syftet var att identifiera och urskilja vilka 

faktorer som bidrar till att skapa en framgångsrik språklig lärmiljö. I artiklarna som 

granskades utkristalliserades en rad olika nyckelfaktorer som bedömdes vara avgörande 

för språkutveckling. Efter en sammanställning av nyckelfaktorerna identifierades tre 

centrala dimensioner: språkinlärningsmiljö, språkinlärningsmöjligheter och 

språkinlärningsinteraktioner. Varje dimension innehåller ett flertal språkfrämjande 

komponenter, vilka vid kartläggningen av varje språkdimension bedöms som 

förekommande eller icke förekommande. På så vis används observationsverktyget för att 

kartlägga och identifiera utvecklingsbehov och styrkor i de olika språkdimensionerna. 

Observationsverktyget kan även användas i det kollegiala lärandet för att gemensamt 

reflektera över vad som sker i den språkliga lärmiljön. Syftet är att utveckla ett arbetssätt 

som bidrar till en språkstödjande lärmiljö som stöttar alla barns språkutveckling oavsett 

individuella behov och förutsättningar. 

 

Med dimensionen språkinlärningsmiljö avser Dockrell et al. (2015) komponenter i den 

fysiska lärmiljön som skapar förutsättningar för att främja språkutveckling. Det innebär 

exempelvis att erbjuda och tillhandahålla leksaker och rum för rollekar och språklärande 

aktiviteter, att vara observant på bullernivån, att det finns rum där barnen kan arbeta i 

mindre grupper och avskilda läshörnor samt att det finns visuella stödstrukturer i form av 

bilder och ord. 

 

Språkinlärningsmöjligheter avser de språklärande sammanhang som pedagoger skapar 

för att stödja språkutveckling. I den här dimensionen ingår komponenter som återger att 
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det ska erbjudas tillfällen när barnen får möjlighet att arbeta i mindre grupper, att barnen 

ska erbjudas att delta i strukturerade samtal mellan barn och vuxna och barn emellan, 

samt att de erbjuds möjligheter för inkuderande gruppaktiviteter och interaktiv 

bokläsning. 

 

Språkinlärningsinteraktioner omfattar pedagogers förhållningssätt till interaktion. 

Komponenter som ingår i den här dimensionen är verbal kommunikation som bidrar till 

ömsesidig dialog mellan vuxna och barn och samtalsinteraktioner som kännetecknas av 

pedagoger som bekräftar, utmanar och lyssnar på barnet. Här ingår också att pedagoger 

uppmärksammar och uppmuntrar alla barns kommunikativa tillvägagångssätt, både 

verbala och icke verbala intentioner. Språkstödjande interaktioner som sker när 

pedagoger använder och erbjuder olika kommunikativa stödstrukturer som teckenstöd, 

symboler och kroppsspråk utgör också komponenter i dimensionen 

språkinlärningsinteraktioner (Dockrell et al. 2015). 

 

En studie har genomförts av Dockrell et al. (2015) för att undersöka användandet av 

observationsverktyget CsC Observation Tool. Observationerna genomfördes i 101 

engelska klassrum, som motsvarande svensk förskoleklass och årskurs 1 och 2. Den 

ordinarie undervisning i varje klassrum observerades i en timme. Resultatet visar i 

kartläggningen av de olika språkdimensionerna att språkinlärningsmiljöns utformning får 

ett högt resultat. Språkinlärningsinteraktioner får ett lägre resultat än 

språlinlärningsmiljöer, men ungeför dubbelt så högt som språkinlärningsmöjligheter. De 

komponenter där förhållningssätt som kännetecknas av pedagoger som utmanar i 

interaktion med barnen fick relativt låga poäng och den komponent som fick allra lägst 

poäng i kartläggningen var interaktiv bokläsning. 

 

Det evidensbaserade observationsverktyget har även översatts till en svensk version: ”Det 

kommunikationsstödjande klassrummet” och beskrivs vara direkt överförbart, utan 

förändringar, till den svenska utbildningskontexten (Waldmann, Dockrell & Sullivan 

2016). Dimensionerna översätts i den svenska versionen med begreppen lärmiljö, 

lärtillfällen och interaktioner. 

 

 

 Social språkmiljö 

Norling (2015) har i sin avhandling sammanställt fyra delstudier där förskolans sociala 

språkmiljö studerats utifrån personalens engagemang, strategier och förhållningssätt. De 

två första studierna har bidragit till empiriskt analysmaterial som också varit utgångspunkt 

för de forskningsfrågor som använts i studie tre och fyra. Totalt har 165 förskolepedagoger 

deltagit i enkätundersökning, intervjuer, fokusgrupper och videoinspelningar. I resultatet 

redogörs för tre olika dimensioner av strategier som förskolepersonalen använder sig av i 

den sociala språkmiljön. Lekstrategier, emotionella strategier och stödjande 

kommunikativa strategier beskrivs som multidimensionella i förskolans sociala språkmiljö. 

De är kontinuerligt interagerande med varandra både över tid och i det samspel som sker 

mellan barn och mellan barn och personal i verksamhetens olika kontexter. Resultat visar 
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på en generellt god språklig lärmiljö men det kommer fram i observationsresultatet att barns 

ord- och begreppsutveckling behöver ökat utrymme. Norling menar att leken som aktivitet 

inte utnyttjas i tillräcklig omfattning för utveckling av barns språkliga förmågor. I leken 

medverkar och stödjer inte pedagogerna språket på ett aktivt och medvetet sätt, trots att 

pedagogerna i intervjuerna bekräftar och beskriver leken som en betydelsefull aktivitet för 

socialt samspel inom förskolans kontext. Konsekvenser utifrån ett socialt språkligt 

perspektiv blir att det i leken saknas vuxna som lyssnar, bekräftar begrepp, uppmuntrar och 

utmanar. I leken ingår språk-, skriv- och lästräning på ett naturligt sätt, men barn behöver 

en medforskande vuxen menar Norling (2015). 

 

4.2.1  Kommunikativa möten 

Ett flertal forskare har studerat pedagogers förhållningssätt till kommunikation samt hur 

och när de samtalar med barnen. En norsk studie av Tomter Alstad (2013) återger hur 

pedagoger i förskolan som arbetar med tvåspråkiga barns utveckling, utgår ifrån två olika 

dimensioner i språkstimulerande arbetssätt. Insamling av empiriskt material gjordes genom 

fältobservationer och intervjuer med tre förskollärare från olika förskolor. En pedagog ger 

den sociala dimensionen stor plats och arbetar primärt med språkstimulering i spontant 

uppkomna sociala sammanhang där flera barn ingår i samtalet. De två andra pedagogerna 

arbetar istället utifrån barnens individuella förutsättningar, i planerade en-till-en-situationer 

för träning. Den träningen resulterar i bra stöd för att utveckla individuella färdigheter, men 

ger inte så stor plats för språkbruk i sociala sammanhang. Den stora vinningen med att 

planera för individuella aktiviteter är enligt Tomter Alstad (2013) att barns läs- och 

skrivförberedande förmågor får utrymme att utvecklas. 

 

Jonsson (2016) har utifrån videoobservationer analyserat hur och när pedagoger i förskolan 

kommunicerar med barn i åldrarna 1–3 år. Det som framkom i studien är att pedagogers 

förmåga att anpassa samtalen beroende av sammanhang, bidrar till att pedagoger och barn 

i samspel kan utveckla innehållet i kommunikationen. Förutsättningar för barnens 

möjligheter att delta i kommunikativa sammanhang är beroende av pedagogens förmåga att 

tillämpa olika kommunikativa strategier. Den strategi som tar utgångspunkt i att pedagogen 

bjuder in till utvidgat samtal där bekräftelse och barns intresse står i fokus, utvecklar ett 

ömsesidigt språkstimulerande samtal med två aktiva parter. Tvärtom blir samtalet kort och 

innehållslöst om pedagogen aktivt styr och väljer ämnesinnehåll. 

 

Kultti (2012) har i sin avhandling analyserat vilka villkor förskolan som kontext ger när det 

handlar om flerspråkiga barns kommunikativa och språkliga utveckling. 

Videoobservationer i kombination med intervjuer visar att majoriteten av personalen är 

medveten om sin egen roll som språkligt stöttande i förskolans samtalskultur. Det sker i 

lekaktiviteter när pedagoger aktivt deltar som kommunikativ resurs mellan barn, vilket 

möjliggör för samspel och samhandling genom lekaktiviteter. Vidare menar Kultti att 

närvarande pedagoger som interagerar via leken ges tillträde in i barnens handlingar, vilket 

möjliggör att mötas utifrån barnens intressen och erfarenheter i språklärande samtal. 
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I en undersökning av Gjems och Slettner (2016) har 90 timmars samtalssituationer mellan 

barn och pedagoger observerats genom videoinspelningar i förskolan. Studiens fokus har 

varit att upptäcka hur utvidgade samtal stödjer barns tidiga språkutveckling och deras läs- 

och skrivutveckling. Gjems och Slettner beskriver att pedagogers förhållningssätt till språk 

påverkar barns läs- och skrivutveckling och menar därför att det är viktigt att belysa vilka 

språkstimulerande interaktioner barn möter i förskolan. Samtalen i förskolan har 

analyserats utifrån hur pedagoger tar tillvara vardagssituationer för att stödja och utveckla 

samtalens kvalitet. Gjems och Slettner (2016) menar att pedagoger som medvetet utgår 

ifrån barns intresse och ställer språkutmanande frågor utvecklar en ömsesidig 

kommunikation och utvidgar därmed barns ord- och begreppsförråd. Det som även visar 

sig intressant i undersökningen är att 70 % av samtalen beskrivs som utvidgade dialoger 

och det som kännetecknar majoriteten av dessa samtal är att de sker när barn får tillgång att 

kommunicera i liten grupp med max 4 barn och en pedagog. Gjems och Slettner (2016) 

kommer fram till att samtal i små grupper och goda relationer mellan barn och pedagog 

bidrar till en lärande språkmiljö.  

 

4.2.2 Samspel och delaktighet 

Norlings (2015) forskning kommer fram till att pedagogen har en central roll i den sociala 

organisationen av förskolans aktiviteter som deltagande, kommunikativ och närvarande 

person. Kultti (2012) ställer sig frågan om vilka former av aktiviteter med uttalat 

lärandesyfte, initierat av förskolans pedagoger, som skapar språkliga och deltagande 

sammanhang. Empirin visar ett medvetet tillvägagångssätt av att använda och ta tillvara 

vardagsaktiviteter som måltid, samling och sagostund för att utveckla barns språkliga och 

kommunikativa förmågor. Kultti (2012) menar att det handlar om pedagogisering av barns 

görande, vilket sker när omsorgsaktiviteter medvetet används som lärandesammanhang. 

Det innebär att barnen får tillgång till språklig deltagande interaktion samtidigt som de äter 

eller lyssnar till saga. Speciellt effektivt blir det om barngruppen delas. Det ger varje barn 

ett större språkutrymme. Pedagoger menar att små grupper fungerar som stödjande 

kommunikativa strategier. Endast vid någon förskola kunde Kultti observera ett annat 

förhållningssätt till sagoläsning, där barnen inte tilläts att avbryta för samtal om innehåll. 

Barn erhåller en djupare språklig förståelse när kommunikation sker i meningsskapande 

och lustfyllda sammanhang sammanfattar Kultti (2012). Det styrks av Sheridan et al. (2009) 

studie som redogör för att verksamheter av god kvalitet präglas av ömsesidig 

kommunikation och interaktion mellan pedagog och barn samt genom en kombination av 

pedagog-och-barn-initierade aktiviteter. 

 

Jonsson (2016) lyfter i sin studie fram hur kommunikation är en central företeelse i lärarens 

arbete genom att i samspel med barnen vägleda så att kommunikationen i sig blir ett 

pedagogiskt redskap. ”Vägledande samspel som kommunikation bygger på ett 

förhållningssätt där empati, lyhördhet och ömsesidighet utgör en medveten, följsam 

pedagogik” (Jonsson 2016 s. 2). Vidare beskrivs utvecklande samtal som en lärandekontext 

genom att läraren är medveten och strävar efter att utvidga samtal samt ansvara för att fånga 

situationen och göra den till språklärande. 
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  Fysisk språkmiljö 

Kultti (2012) beskriver i sin avhandling hur den fysiska lärmiljöns utformning utgör ett 

språkligt verktyg genom att möjliggöra interaktion och dialog. Det förutsätter en 

pedagogiskt planerad och medveten struktur för hur lek, tid, rum och material används och 

organiseras i det praktiska arbetet. Den fysiska språkmiljön inspirerar och signalerar vilka 

aktiviteter som blir möjliga i ett kontextuellt sammanhang. 

 

Eriksson Bergström (2013) har undersökt den fysiska miljön med utgångspunkt att ta reda 

på hur förskolan skapar möjligheter eller tvärtom hindrar barns handlingsutrymme i 

aktiviteter och lekar. Genom videoobservationer och intervjuer med pedagoger i olika 

förskolor blir det synligt att normer och regler styr och inverkar på vilka lekar och 

aktiviteter som accepteras eller hindras i förskolan. I de förskolor som har ett varierat 

lekmaterial, flexibla rutiner och regler samt kännetecknas av ett reflekterande synsätt, 

framträder språkliga förhandlingar emellan barn och mellan vuxna och barn. Eriksson 

Bergström (2013) drar som slutsats att barns möjlighet till att upptäcka egna och nya 

handlingsmönster genom interaktion i lek, står i beroendeställning till pedagogers förmåga 

att kunna avvika ifrån förutbestämda vuxenregler. Även Kultti (2012) skriver om 

betydelsen av tillgång till rum och lekmaterial som stödjande redskap i barns 

språkutveckling. Hon återger hur variation av material inbjuder och inspirerar till rollek, 

som efterhand blir igenkännande där språkliga upprepningar och imitation stöttar 

utveckling av vardagsspråk. 

 

Nordin Hultman (2004) har i sin avhandling studerat barn i förhållande till förskolemiljöns 

fysiska utformning och hur det påverkar pedagogers sätt att resonera runt barn. Utifrån ett 

postmodernt tolkande beskriver Nordin-Hultman hur förskolan identifierar barn som 

subjekt eller objekt beroende på hur barn förstås i relation till omgivning och miljö. En 

viktig slutsats från studien belyser att en fysisk miljö som inte erbjuder variation och 

mångfald av material eller pedagogiska mötesplatser begränsar barns handlingsutrymme 

och därmed lärorika situationer. Det medför att en risk för exkludering av de barn som inte 

passar in i normen och som behöver stöd och anpassningar (Nordin Hultman 2004).   

 

Hvit Lindstrand (2015) belyser i sin studie betydelsen av pedagogers förhållningssätt i 

utformningen av fysisk språkmiljö, samt betydelsen av pedagogers kunskap om små barns 

spontana tecken- och meningsskapande i förskolan. Det empiriska materialet har hämtats 

från både fokussamtal med pedagoger och observationer i barngrupp. Hvit Lindstrand 

(2015) framhåller att barn tidigt visar lust till att förmedla sina tankar och berättelser, vilket 

sker med olika kommunikationsverktyg. Studien uppmärksammar hur barn mellan 1 och 3 

år förmedlar och återberättar via leken genom att använda leksaker och annat material som 

berättelseobjekt, vilket beskrivs som ett piktografiskt skrivande. Hvit Lindstrand menar att 

pedagoger generellt beskriver förskolans skriftspråksmiljö utifrån pennor, papper och 

bokstäver och konstaterar därmed att förskolan har ett utvecklingsområde. Det handlar om 

att öka pedagogers kunskap om hur små barn tidigt signalerar intresse för skriftspråk och 

förklaras möjligt först när pedagoger uppmärksammar och lyfter blicken mot barnens 
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handlingar. Meningsskapande skrift- och språkutveckling behöver tillgång till fysiskt 

material i form av leksaker, böcker, pennor med mera. Det behöver också kompletteras med 

framtida digitala verktyg. Förutsättningar för språklärande skapas när material och barn 

samspelar med varandra, varför materiella resurser visar sig lika viktiga som sociala 

resurser i små barns intresse för skriftspråket, sammanfattar Hvit Lindstrand (2015). 

 

 Sammanfattning av redovisad forskning 

Forskningen som redovisas i den här studien visar att förskolors kvalitet är beroende av 

pedagogers kunskap och förmåga att skapa relationer med barnen. Kompetens att 

organisera tillgängliga lärmiljöer där alla barn inkluderas i ömsesidig kommunikation 

mellan barn och pedagoger förklaras också som kvalitetsbärande faktorer. Ett 

grundläggande gemensamt arbets- och förhållningssätt beskrivs som en avgörande del i 

pedagogernas arbete för att skaffa sig förutsättningar att interagera med barnen i uppkomna 

lärandesituationer.  

 

Studien belyser också forskning som visar på att förutsättningar för språkutveckling i 

förskolan innefattar ett av pedagogerna medvetet användande av både social och fysisk 

språkmiljö. Barns språklärande sker när pedagoger, barn och materiella redskap är delar av 

och samspelar med varandra, inom den språkliga kontext som omger barnet i förskolan. De 

samspelskontexter som barnen befinner sig i och pedagogers förhållningssätt till olikheter 

och individuella behov skapar förutsättningar för barnens möjlighet till delaktighet och 

sociala relationer med andra barn. Pedagogers medvetenhet om den egna rollen som 

undervisande pedagog tolkas som en framgångsfaktor i språklärande sammanhang. Flera 

studier har undersökt hur pedagoger i förskolan tar sitt ansvar som kommunikativ aktör. 

Det framkommer att lek och vardagssituationer i förskolan behöver användas mer frekvent 

och medvetet som språkutvecklande aktiviteter. Annan forskning visar att det behövs mer 

interaktiv bokläsning och mer utmanande interaktioner med barnen. 

 

Forskningen visar att pedagogers varierade kompetens leder till att det råder varierad 

kvalitet på förskolor i Sverige idag. Beskrivningar i skolinspektionens (2016) rapport 

återger bland annat att det saknas ett medvetet tillvaratagande av språklärande i 

vardagssituationer i förskolan. Forskningen visar att barn som går på förskolan i dag inte 

erbjuds samma tillgångar till lärande och utveckling. Ur det perspektivet är den här studien 

intressant, då den kan ses som en fördjupning av kunskapen om det pågående 

språkutvecklande arbetssättet i förskolan. En studie om förskollärares beskrivningar av 

förutsättningar som de menar att de har i arbetet med barn som är i språksvårigheter, kan 

komma att belysa de aktuella språkstimulerande förutsättningarna i förskolan. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det en relevant kunskap i arbetet med att utveckla 

tillgängliga lärmiljöer för alla barn. 
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5 Teoretisk ram 

En teoretisk ram kan betraktas som en nödvändighet för att det ska vara möjligt att se det 

insamlade materialet ”som någonting” (Svensson 2013 s. 208). Teorin kan då fungera som 

ett analyserande verktyg att synliggöra vissa perspektiv med och låta andra vara i 

bakgrunden. Den här studiens syfte och frågeställningar är nära sammankopplade med 

teorin om det sociokulturella perspektivet, där den sociala och fysiska miljön och relationer 

beskrivs som avgörande faktorer i barns utveckling. Första delen i det här avsnittet är en 

kort sammanfattning av det sociokulturella perspektivets kärna, sedan redovisas de centrala 

begrepp som ingår i perspektivet, och som kommer användas för att tolka och analysera 

studiens empiriska material. 

  

 Sociokulturellt perspektiv 

Människans lärandeprocesser sker i olika sammanhang, genom upplevelser och 

erfarenheter samt genom att imitera och samspela med andra människor och med materiella 

ting. Synen på kunskap och lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv speglas av att 

människan är beroende av sin omvärld, sin kultur och den egna historian. Dessutom utgör 

kommunikation och interaktion centrala aspekter i samvaro mellan mänskliga handlingar 

och sociala sammanhang (Säljö 2014). Teorin grundar sig på att kunskap finns inom 

individen, men kommer till uttryck och är utvecklingsbar först då personen interagerar och 

samspelar med miljön, som i denna studie avser förskolan som social och fysisk lärmiljö 

(Jakobsson 2012; Säljö 2014). Människor kan enligt det sociokulturella perspektivet inte 

undvika ett lärande och därför har omgivningen i förskolan en central roll för hur enskilda 

barn utifrån sina förutsättningar utvecklas.   

  

Säljö (2005) lyfter fram det relationella tänkandet när det gäller att förstå och tolka barns 

behov och förutsättningar. Istället för att utgå ifrån barnets förmåga som om den vore 

biologiskt bestämd flyttas fokus mot vilka olika utvecklingszoner förskolan behöver 

organisera för. Vidare nämner Säljö att utvecklingsmöjligheter bör analyseras utifrån 

lärandeaktivitetens sociala sammanhang, där individen inte är i centrum utan inkluderas av 

omgivningens handlingar. Observation av lärandet, som föregår utveckling behöver 

studeras utifrån individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå. ”Utmaningen är att hitta 

lärandets karaktär och förstå de händelser och sammanhang där individer och kollektiv 

ändrar sina sätt att hantera sin omvärld och att förstå den, de situationer där de transformerar 

både sig själva och sin omvärld” (Säljö 2005 s. 21–22). 

 

  Kontextuella sammanhang 

Ett sociokulturellt grundantagande är att det en individ säger eller gör, omedelbart är 

kopplat till det kontextuella sammanhang som utgör de villkor och förväntningar som 

individen uppfattar av situationen (Säljö 2014). Det som individen gör eller uttrycker blir i 

sin tur en del av det kontextuella sammanhanget. Att förstå kopplingen mellan individuella 

handlingar och kontextuella sammanhang benämner Säljö (2014) som en kärnpunkt i det 

sociokulturella perspektivet. Det gäller för personal i förskolan att utveckla en förståelse 

och en medvetenhet om hur val av handlingar i förskolans kontextuella sammanhang formar 
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och organiserar den språkliga lärmiljön i förskolan som barnen har att tillgå. ”Individen 

handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man 

medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en 

viss verksamhet. Detta är den grundläggande analysenheten i en sociokulturell tradition; 

handlingar och praktiker konstituerar varandra” (Säljö 2014 s. 128). 

  

 Vygotskijs proximala utvecklingsteori och stöttning 

Vygotskij beskriver lärandet som en social aktivitet där utveckling sker i möten och samspel 

med andra, utifrån den utvecklingszon en individ befinner sig i.  Med begreppet proximal 

utvecklingszon beskriver Vygotskij det utrymme som finns mellan individens egen 

utvecklingsnivå och den nivå som för individen blir möjlig att nå i möten och samspel med 

andra som är mer erfarna och kunniga (Vygotskij 1978). Säljö (2014) menar att den 

proximala utvecklingszonen kan betraktas som det kunskapsmässiga område inom vilket 

det lärande barnet är mottaglig för stöd och förklaringar. När ett barn inte kan förstå beror 

det, enligt den proximala utvecklingszonens teori, på att barnets utvecklingsnivå är för låg. 

Med hjälp av stöttning kan barnet nå till nästa utvecklingsnivå. Säljö beskriver stöttning av 

en mer kompetent person, som en sam-talande, sam-lyssnande, sam-handlande och sam-

tänkande effektiv lärsituation där rimliga resonemang och lösningar upplevs tillsammans. 

Syftet med det Säljö kallar för stöttning förutsätter dock ”en anpassning till de intellektuella 

redskap och färdigheter som barnet behärskar” (Säljö 2014 s. 123), för att möjliggöra ett 

avancerande i riktning mot nästa utvecklingsnivå. Teorin om den proximala 

utvecklingszonen har ett framåtsyftande fokus på den potentiella utvecklingen, med 

utgångspunkt i tidigare förvärvad och befäst kunskap. Säljö (2104) beskriver vidare att 

lärandet måste upplevas meningsfullt och att barns intresse och tidigare erfarenheter 

behöver ingå i planerade lärandeaktiviteter, vilket stärks av Jenners (2004) resonemang om 

att motivation och meningsskapande är lärandets förutsättningar. 

  

 Kultur, artefakter, mediering och appropriering 

Säljö (2014) framhåller sociokulturella redskap som nyckelbegrepp när det gäller att förstå 

lärande och utveckling. Redskap eller verktyg förklaras som antingen intellektuella 

(språkliga) eller materiella (fysiska). Fysiska redskap namnges utifrån begreppet artefakter 

och refererar till föremål som konstruerats av människan och utgör viktiga delar inom 

sociokulturella praktiker. I förskolan kan fysiska redskap vara lekmaterial, visuella 

stödstrukturer, lek och lärmiljöer samt multimodala verktyg, som samverkar, samspelar och 

påverkar barns lärandeprocesser. De sänder även signaler runt rådande kultur i förskolan 

om den kännetecknas av möjligheter eller begränsningar till interaktion, kommunikation 

och delaktighet. De intellektuella redskapen förklarar Säljö (2014) som kulturskapande 

genom människans inre kunskaper, värderingar och andra personliga resurser, vilka har 

förvärvats genom interaktion med omvärlden. 

 

Ett grundläggande antagande i ett sociokulturellt perspektiv är ”att människan inte står i 

direkt, omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden” (Säljö 2014 s. 81). Säljö menar att 

begreppet lärande i en sociokulturell tolkning innebär en kommunikativ aktivitet som sker 
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hos den som lär, till skillnad mot begreppet inlärning, som istället syftar till att förklara ett 

passivt inhämtande av kunskap. Mediering är det begrepp som förklarar den interaktion 

som ständigt pågår mellan individ och de kulturella redskap som används för att tolka, 

förstå och interagera med omvärlden. Säljö menar att artefakter och människans 

intellektuella verktyg i ett växelverkande samspel och i beroende av varandra hjälper 

individen att tolka och förstå den aktuella kultur som råder. Artefakter och intellektuella 

verktyg medierar den kulturella verkligheten så att den blir tillgänglig.   

  

Ett medierande redskap är språket. Det använder vi för att tänka, minnas, samspela och 

interagera, förmedla oss och dela våra erfarenheter med varandra. Den språkliga 

medieringen används för att hantera omvärlden och göra den meningsfull för oss, samtidigt 

som omvärlden formas av det språkliga medierande som sker. Barns sociala, intellektuella 

och fysiska utveckling bör därför analyseras i relation till användning av och tillgång till de 

artefakter och resurser som finns i förskolans språkliga lärmiljö (Säljö 2014). 

  

Själva tillägnandet av intellektuella redskap eller att lära sig att behärska artefakter så att de 

kan användas ”för vissa syften och i vissa situationer” (Säljö 2014 s. 152) förklarar Säljö 

med begreppet appropriering. Han beskriver appropriering som en process där individen 

successivt skaffar sig erfarenhet för att avancera användandet av nya begrepp, kunskaper 

och färdigheter på ett produktivt sätt också i nya miljöer. 

 

6  Metod 
I metodavsnittet redogör vi för studiens metodologiska utgångspunkter som metodval och 

hermeneutisk ansats. Därefter beskrivs datainsamling, urval, genomförandet av intervjuer 

samt hur intervjumaterialet har bearbetats och analyserats. Avsnittet avslutas med 

forskningsetiska principer och studiens trovärdighet. 

 

 Metodval och hermeneutisk ansats 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med 

språkutveckling i förskolan för barn som är i språksvårigheter. För att få svar på våra 

frågeställningar genom att så långt som möjligt komma nära den vardagsverklighet vi 

ville få ta del av, blev valet av metod en kvalitativ forskningsintervju (Bryman 2006; 

Eriksson Zetterqvist & Ahrne 2015; Kvale & Brinkmann 2014). Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att den kvalitativa intervjun söker efter och uppmuntrar till nyanserade 

beskrivningar för att erhålla en kvalitativ mångfald.  Intresset i en kvalitativ intervju ligger 

i att ”beskriva och förstå meningen hos centrala teman i intervjupersonens livsvärld” 

(Kvale & Brinkmann 2014 s. 46). Bryman (2006) menar att en kvalitativ forskare strävar 

efter att undersöka och uppfatta det meningsbärande inom en social kontext. Nedan följer 

en beskrivning av hur vi har tagit oss an tolkningen och bearbetningen av våra 

intervjusvar utifrån en hermeneutisk ansats.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är avgörande för en kvalitativ studies validitet 

hur frågorna till det empiriska materialet ställs, då olikt ställda frågor ger olika svar. Med 
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en hermeneutisk ansats har vi utifrån studiens frågeställningar försökt tolka meningen och 

helheten i det förklarade och beskrivna som förskollärare delgett oss. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver en hermeneutisk tolkning som en process där själva 

tolkandet sker genom att konstant relatera delar och helhet till varandra. Vidare beskriver 

de hermeneutisk cirkularitet mellan delar och helhet som en möjlighet till djupare 

förståelse av mening och att de tolkade delarna kan prövas mot den mening som helheten 

utgör. Ödman (2017) visualiserar beskrivningen av delar och helheter genom att likna 

tolknings- och förståelseprocessen vid att lägga ett pussel. Till en början finns alla 

pusselbitar i en hög framför forskaren men efterhand växer en bild fram, av att 

systematiskt vända och vrida på delarna, med syfte att upptäcka mönster, likheter och 

olikheter. När sista biten har tagit sin plats, framträder en helhetsbild. Det handlar alltså 

inte om att lyfta fram några sanningar utan istället få fram respondenternas perspektiv och 

beskrivningar (Ödman 2017). Genom tolkning av material utvecklas en förståelse som i 

nästa tolkningsfas utgör forskarens förförståelse, vilken i sin tur bidrar med nya ingångar 

i en oändlig tolknings- och förståelseprocess, menar Ödman och beskriver den här 

förståelseprocessen som en hermeneutisk spiral. 

  

Hermeneutiken ger oss en större frihet att undersöka och tolka det insamlade materialet 

utifrån vår egna förståelse. Med vår förståelse och den förförståelse som vi erövrar i 

arbetsprocessen, kan vi med ansvar för vår egen delaktighet i själva tolkandet, bidra till 

att på ett djupare plan tolka det som förskolläraren avser att förmedla.  Enligt Ödman 

(2017) är forskare aldrig helt neutrala i de tolkningar och val som görs. Intervjuaren ingår 

i ett intersubjektivt samspel och utgör tillsammans med informanterna, datamaterialet och 

empirin, en del av kontexten.  

 

 Datainsamling: halvstrukturerade intervjuer 
En kvalitativ forskningsansats har som syfte att beskriva, tolka och förstå det fenomen 

som undersöks. Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt för att samla in datamaterial 

utifrån en kvalitativ ansats. Enligt Bryman (2006) utgörs de vanligaste metoderna av 

kvalitativa intervjuer, deltagande observation, samtalsanalys och fokusgrupper, med 

möjlighet till triangulering, som är en kombination av flera metoder. Vi valde att använda 

oss av halvstrukturerade intervjuer eftersom det gav möjligheter att ställa följdfrågor, som 

bidrar till att få ta del av mer konkreta innebörder i beskrivningar av situationer och 

handlingar (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuguidens (utförligare beskrivning se 

underrubrik 6.4, Genomförande av intervjuer) frågeställningar och förslag på följdfrågor 

har varit ett stödjande redskap som bidragit till ett omfattande och innehållsrikt 

datamaterial. Vi anser att halvstrukturerade kvalitativa intervjuer är den 

undersökningsmetod som passar den här studien bäst eftersom den bidrar till ett 

datamaterial som grundar sig i informanternas egna beskrivningar och uppfattningar om 

språkutvecklande arbetssätt i förskolan för barn i språksvårigheter. En kvalitativ intervju 

strävar efter att återge informantens förståelse av sin omvärld (Bryman 2006). Om vi 

istället valt deltagande observationer, hade tillträdet till förskollärarnas personliga 

beskrivningar uteblivit. Däremot kunde en kombination av kvalitativa intervjuer och 
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observationer ha varit ett alternativ för att öka studiens tillförlitlighet. Utifrån vår 

tidsaspekt ansåg vi dock inte att den kombinationen var rimlig att genomföra. 

 

 Urval 

Med anledning av förskollärares utvecklingsuppdrag i skollag och läroplan, vad gäller 

språk och kommunikation (3 kap. 3 § SFS 2010:800; Skolverket 2016) har vi valt att 

vända oss till just den specifika yrkesgruppen i förskolan. Vi har intervjuat sju 

förskollärare som arbetar på sex olika förskolor i fyra olika kommuner i landets södra del. 

Deras anställningstid som förskollärare varierade mellan två och trettio år. Den första 

informanten var vår intervjuperson från en pilotstudie (se underrubrik 6.4, Genomförande 

av intervjuer). Via telefonkontakt med förskolechefer då vi informerade om vår studie 

kom vi i kontakt med förskolor där fem tillfrågade förskollärare som tackade ja till att 

delta, blev våra informanter. Den sjunde informanten blev tillfrågad direkt av sin 

förskolechef om hon ville delta i undersökningen. Vi använde oss på så vis till största del 

av det Bryman (2006) kallar för bekvämlighetsurval.  

 

 

 Genomförande av intervjuer 
Alla intervjuer genomfördes av en intervjuare och en informant. Dag, tid och plats för 

intervjuerna bestämdes enligt överenskommelse vid den första telefonkontakten med 

informanterna. I ett fall kompletterades överenskommelsen med ytterligare telefonsamtal 

och mailkontakt, eftersom informanten blev sjuk inför det första överenskomna tillfället. 

I det inledande telefonsamtalet informerade vi om uppskattad tid för intervjun, vad 

intervjun skulle komma att handla om, samt om informanternas rättigheter och vad vi som 

intervjuare har att förhålla oss till enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi 

informerade också om att intervjuerna av praktiska skäl skulle kommas att spelas in. 

Samma information fanns i det missivbrev (bilaga A) vilket efter telefonsamtalet mailades 

ut till varje informant. I mailet med missivbrevet bekräftades den överenskomna tiden och 

platsen för intervjun och där fanns också våra telefonnummer och mailadresser med 

uppmaningar till kontakt vid eventuella frågor. Inför våra intervjuer gjordes en pilotstudie 

med en förskollärare som en av oss kände sedan tidigare. Pilotinformanten fick inte något 

missivbrev inför intervjun. Däremot fick hen den information som missivbrevet innehöll, 

muntligt vid intervjutillfället, då hen också tillfrågades om den genomförda intervjun fick 

komma att användas som empiri i vår studie. Informanten i pilotstudien gav sitt samtycke 

och intervjun har använts som empiriskt material i studien.  

 

I alla intervjuer, inklusive pilotstudiens, användes en intervjuguide (bilaga B) som utgick 

från studiens syfte och frågeställningar. Frågorna utformades så att de skulle täcka in de 

områden vi avsåg att få svar på, som social och fysisk språkmiljö, hinder och 

framgångsfaktorer. I intervjuguiden fanns också förslag på följdfrågor och undertexter 

som hjälpte oss att fokusera på vad vi skulle lyssna efter för att ringa in det vi ville 

undersöka. Följdfrågorna och undertexterna utgjorde också ett stöd för oss att driva 

intervjun framåt och samtidigt behålla riktning i intervjun, när vi med vårt lyssnande och 

med så kallade andrafrågor strävade mot att låta informanterna berätta utifrån egna 
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reflektioner och associationer under intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). I en intervju 

råder alltid en maktasymmetri som enligt Kvale och Brinkmann (2014) är viktig att vara 

medveten om, och inte förbise. En del av den maktasymmetrin återges av författarna då 

de beskriver att intervjun i sig är en enkelriktad dialog, där intervjuaren ställer frågor och 

avgör när en fråga ska följas upp eller avslutas, medan den intervjuades roll är att svara 

på frågorna. Efter pilotstudien utvärderades intervjuguiden och intervjuarens 

genomförande av intervjun. Det hjälpte oss att försöka ta hänsyn till de maktasymmetriska 

förutsättningarna i de återstående intervjuerna genom att ge mer tid till eftertanke åt 

respondenten, med tystnaden som ett redskap. Samtliga intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplatser, förutom pilotstudien, som genomfördes i intervjuarens hem. 

Innan vi påbörjade intervjuerna informerade vi återigen om att intervjuns beräknade 

tidsåtgång var ungefär en timme. Vi berättade också att det under intervjun skulle komma 

att uppstå tillfällen för tystnad, och att dessa var avsedda att skapa utrymme för eftertanke 

och reflektion hos de intervjuade. I vår strävan att få ta del av förskollärarnas 

beskrivningar, använde vi tystnaden som ett medvetet verktyg i intervjuerna. Det skedde 

vid de tillfällen då vi med våra förkunskaper om språkutvecklande arbete avgjorde att 

tystnaden eventuellt kunde bidra till ett utvecklande av svaret på intervjufrågan (Kvale & 

Brinkmann 2014).  

 

I inledningen av intervjuerna förklarade vi vad vi menade med begreppet språklig 

lärmiljö, i syfte att förenkla och undvika eventuell osäkerhet hos informanterna. I 

samband med den informationen uppmuntrade vi informanterna att ställa frågor och att 

vid behov be om klargöranden under intervjun. Detta för att vi som intervjuare skulle ges 

möjlighet att förtydliga vid eventuella oklarheter. Kvale och Brinkmann (2014) återger att 

intervjuare och den intervjuade agerar i förhållande till varandra. De menar att kunskap 

produceras i den interaktion som sker mellan de båda personerna vid intervjutillfället i 

vad de kallar för en mellanmänsklig situation. 

 

Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner, dels för att möjliggöra transkribering, 

dels för att åter kunna lyssna på det förskollärarna beskrivit. Under intervjuerna 

antecknade vi med penna och papper för att under intervjuns gång kunna göra 

återkopplingar till det som sagts (Bryman 2006). 

 

 Bearbetning och analys av intervjuer 
Alla transkriberingar skedde när samtliga intervjuer var gjorda och de transkriberades näst 

intill ordagrant. Vi delade upp arbetet genom att transkribera de intervjuer vi själva 

genomfört. Med hjälp av färgkodning identifierade vi respektive informant. Därefter 

påbörjade vi arbetet med att koda våra respektive intervjumaterial för att få fram 

meningskoncentrerade centrala teman i varje intervju. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver kodning som ett sätt analysera empiriskt material och koppla ett eller flera 

nyckelord till ett textsegment. Författarna menar att själva kodningen sker av de avsnitt i 

det transkriberade materialet som anses vara relevant, och att de olika koderna vidare i 

analysen kan omkodas eller kombineras med varandra. Vidare beskriver Kvale och 
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Brinkmann att kodning ofta leder till reducerande kategoriseringar av det nedskrivna 

materialet.  

 

För att få en bild av helheten i det som återgavs i varje intervju läste vi transkriberingarna 

och lyssnade igenom de inspelade intervjuerna ett flertal gånger. Med hjälp av 

sammanfattande anteckningar i marginalen på det transkriberade materialet, kodade vi 

fram centrala meningsbärande teman från våra respektive empiriska material. I 

intervjutexterna färgkodades och kategoriserades dessa utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Med hjälp av de centrala temana kunde vi också dela upp förskollärarnas 

beskrivningar av arbetet med den sociala, respektive fysiska språkmiljön. Den 

uppdelningen fungerade som ett redskap för att underlätta det fortsatta arbetet, då de 

centrala temana från våra respektive empiriska material nu skulle kombineras med 

varandra i en meningstolkande analys. Under arbetet med kodning och kategorisering 

hade vi ett nära samarbete med varandra i många och långa, tätt återkommande 

telefonsamtal.  

 

Med en hermeneutisk ansats processade vi våra tolkningar av meningen genom att 

diskutera med varandra hur vi kunde tolka att delar i de respektive intervjuerna stämde 

överens med helheten i densamma. Det skedde med syfte att få en djupare förståelse av 

meningen i det som sagts (Kvale & Brinkmann 2014). Vi vände och vred på det som sagts, 

vad som menades, vad som inte sagts, och vad som inte menats. Vi funderade mycket på 

hur vår förmåga att ställa frågor, visa intresse och ge utrymme för reflektion kunde tänkas 

ha påverkat vad som beskrevs i intervjusituationerna. Det har varit en återkommande 

diskussion genom hela arbetet med att sammanställa och analysera vårt resultat. Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver att en kvalitativ undersöknings transparens, är en del av 

dess validitet som i bästa fall uppnås genom att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera 

intervjuresultaten i varje stadium under hela intervjuundersökningen. I den här 

meningstolkande processens resultat var det aldrig intressant att redogöra för vilken 

informant som sagt vad eftersom studien inte syftar till att jämföra informanternas svar. 

 I vår tolkningsprocess framträdde återkommande mönster och strukturer ur de 

förklaringar och beskrivningar, ord, begrepp och uttryck som använts av förskollärarna 

(Bryman 2006; Kvale & Brinkmann 2014), vilka resulterade i fem kategoriserande teman:  

• Att göra inkluderande språkmiljö av samtal i vardagssituationer 

• Att vara tillgänglig för att möjliggöra kommunikation och interaktion 

• Att nyttja material, rum och tid - stödjande redskap i organisation av språkmiljö 

• Pedagogisk kompetens och samsyn i arbetslaget 

• Samverkan 

Dessa teman används som rubriker i resultatavsnittet. Under varje rubrik återger vi i 

löpande text vår tolkning av meningen i det som sagts i vårt empiriska material.  
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Resultatet har sedan analyserats utifrån vår valda teoriram, det sociokulturella 

perspektivet. Bryman (2006) menar att resultatet får sin betydelse först när det har 

reflekterats, tolkats och ställts i relation till en teoretisk ram. 

 

 Etiska överväganden 
Vi har genomfört vår studie i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer genom att förhålla oss till de fyra huvudkraven, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet har de informanter som tackat 

ja till att delta i intervjuerna informerats om syftet med studien, att det är frivilligt att delta, 

att de själva väljer vilka frågor de vill svara på, samt att de har rätt att när som helst avbryta 

deltagandet. Dessa upplysningar fick informanterna vid den första telefonkontakten och i 

det missivbrev som efter telefonkontakten skickades ut via mail. I missivbrevet 

informerades också om att intervjuerna skulle komma att spelas in och att det insamlade 

materialet endast skulle komma att användas i den här studien. Vi har också vid 

intervjutillfällena muntligt erbjudit informanterna att när som helst kontakta oss för 

möjlighet till kompletterande eller ytterligare förklaringar eller resonemang efter 

intervjuns slut. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har vi uppnått genom att avidentifiera 

informanter, förskolor och kommuner. Vi har också lovat att det endast är vi själva, vår 

handledare och de personer som deltar vid examinationen som kan komma att ta del av 

det insamlade materialet. I missivbrevet informerade vi om att det insamlade 

intervjumaterialet kommer att förstöras efter examinationen.  

Ett annat etiskt övervägande som både Kvale och Brinkmann (2014) samt Eriksson 

Zetterqvist och Ahrne (2013) beskriver, är hur det talade språket som transkriberats, 

senare framställs i skrift. Vi har vid några tillfällen valt att justera texten marginellt, då vi 

avgjort att det bidragit till en mer läsvänlig text. De justeringar som gjorts har inte på 

något sätt påverkat innehållet i meningen av det som uttryckts av informanterna (Ehn & 

Öberg 2011). 

 

 Studiens trovärdighet 
Ahrne och Svensson (2015) diskuterar dilemmat med att skapa trovärdighet i en kvalitativ 

studie som inte kan luta sig emot resultat som föregås av experiment och kvantifierbara 

data. Författarna menar att den allmänna föreställningen om vetenskap är att den grundar 

sig på att just veta genom att forska fram entydiga svar. I en kvalitativ studie, där 

vetenskapen istället utgörs av empiriskt material från halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer, är studiens transparens avgörande för dess trovärdighet och pålitlighet (Ahrne 

& Svensson 2015; Bryman 2006). Vår ambition är att göra vår studie trovärdig genom att 

utförligt beskriva och förklara hur vi genomfört intervjuer och analyserat det empiriska 

materialet på ett sätt som utgör en transparent studie. För att ytterligare öka studiens 

trovärdighet har vi försökt att motivera och förklara våra val av metod och genomförande. 
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Enligt Ahrne och Svensson (2015) och Bryman (2006) ökar studiens pålitlighet då den 

görs möjlig att kritisera och diskutera. Vi anser att vi bidrar till det i vår metoddiskussion. 

 

7 Resultat 

Vi har valt att redovisa resultatet med huvudrubriker som utgår från studiens 

frågeställningar, där frågeställning två och tre i ordningen tillsammans utgör en 

huvudrubrik. 

 

● Hur beskriver förskollärare att de organiserar en språklig lärmiljö i förskolan? 

● Vilka faktorer beskriver förskollärarna som hinder i det språkutvecklande arbetet? 

● Vilka faktorer beskriver förskollärarna som framgångsfaktorer i det 

språkutvecklande arbetet? 

 

De teman som framkom vid bearbetningen av det empiriska materialet utgör 

underrubriker.  

 

 Organisering av språklig lärmiljö  
7.1.1 Att göra inkluderande språkmiljö av samtal i vardagssituationer 

När förskollärarna förklarar hur de i vardagen tar vara på de språkliga lärtillfällen som 

uppstår, beskriver de både verksamhetens återkommande rutiner och planerade aktiviteter 

som ett verktyg för inkluderande språklek. ”När vi arbetar med projekt och ska gå iväg, 

så använder vi promenaden till att lyfta begrepp som till exempel högt, lågt, vi pratar om 

det vi ser på vägen.” Mat, tambursituation, spel, sagoläsning och samlingar beskrivs som 

givna tillfällen för språklekar och samtal. Då erbjuds barnen förutsättningar att träna 

benämningar och förklaringar av ord och begrepp i lustfyllda gemensamma lekar, utifrån 

individuella behov. ”Vi kanske har fokus på ett barn men vi gör det med hela gruppen så 

det blir en rolig lek.” 

 

De flesta förskollärare nämner sånger och rim som lustfyllda språklekar som både uppstår 

spontant och som regelbundet planeras in i verksamheten. Fantasi och språktrams nämns 

också som återkommande inslag i vardagen. 

 

Förskollärarna beskriver också hur de kontinuerligt i vardagen skapar och tar vara på 

tillfällen för samtal med barnen. Det uttrycks som att det språkliga ingår som en del av 

vardagen, att de tar tillfällen i akt och ”inte har speciella tider för språkträning” och att 

”man har det som ett arbetssätt.” 

 

Barnens intresse och det som fängslar för stunden återges som viktiga utgångslägen för 

att stimulera till språkutveckling på olika vis och i olika sammanhang. ”Att jag som 

pedagog är intresserad av att lyssna på barnet och vidareutveckla, ja men när du cyklar 

hur gör du då, är inte det svårt, hur gör du?” ”Utifrån vad barnens intresse var så valde vi 

att fokusera på tecken utifrån det.” 
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Nästan alla förskollärare återger vikten av att arbeta inkluderande utifrån individuella 

behov. Att använda sig av exempelvis bokläsning för att fånga och få med alla barn i en 

social gemenskap där språket är i fokus, beskrivs av flera förskollärare som ett medvetet 

inkluderande arbetssätt i det språkstimulerande arbetet. Det återges att syftet med det är 

dels att inte peka ut ett barn, dels att gemensamma språklekar som ger träning är en 

verksamhet som gynnar alla barns språkutveckling. ”Då lägger vi extra fokus i gruppen 

inte bara på det enskilda barnet utan arbetet sker i grupp men samtidigt som man ibland 

försöker fånga det barnet lite extra.” 

 

7.1.2 Att vara tillgänglig för att möjliggöra kommunikation och interaktion   

Förskollärarna beskriver olika exempel där villkor för språklig interaktion synliggörs. En 

förskollärare beskriver hur instruktioner till barnen kan leda till envägskommunikation 

som hindrar ”att det blir fylliga samtal”. En annan förskollärare uttrycker att instruktioner 

i sig kan vara till hjälp för barn som är i språksvårigheter, då de kan skapa en tydlig 

struktur, om de fördelas och används på ett genomtänkt sätt. Flera förskollärare återger 

hur de använder det egna talade språket till ett samtalande också då de inte får verbala 

svar tillbaka från barnen. De beskriver hur de läser av barnets kommunikation i 

kroppsspråk och ögonkontakt och att samtalet på så vis utvecklas genom uppmuntran och 

utan krav. ”Man får ju en dialog även om jag inte blir verbalt besvarad på det jag pratar 

om, utan det blir ju kroppsspråk eller på annat sätt, men det blir ju en slags dialog, en 

ögonkontakt.” 

 

I intervjuerna framkommer det att förskollärarna eftersträvar att skapa förutsättningar för 

väl fungerande samspelssituationer mellan barn och vuxna och mellan barn och barn. Det 

återges att förskollärarna i möte med barnen utgår ifrån den relation som finns och att 

uppmuntran och utmaning anpassas utifrån barnets förmåga. ”Att man utgår ifrån vad 

barnet kan, att man försöker lägga ribban lite högre, att man tänker lite mer hur man 

använder ord.” ”Jag aktade mig för att tysta ner fast det blev högljutt. [...] Ge respons och 

skratta med, fast det var tramsigt.” 

 

Flera förskollärare uttrycker tydligt att det är pedagogens ansvar att skapa förutsättningar 

för att bygga goda relationer i kommunikationen med barn som är i språksvårigheter. I 

intervjuerna beskrivs också hur förskollärarna, utifrån relationen till barnet, strävar efter 

att på olika vis ge barnet förutsättningar att förstå ordens betydelse.  Det beskrivs som att 

sätta ord på det man uppfattar att barnet menar och att benämna det som görs. Att bekräfta 

och förstärka språket genom att upprepa och härma de ord som barnen använder är också 

återkommande beskrivningar av det språkutvecklande arbetet. 

 

För att ge barn som är i språksvårigheter bekräftelse av deras egna erfarenheter och 

kunskaper berättar förskollärarna hur de benämner det som sker i vardagen. 

Förskollärarna återger också att de benämner det man tror att barnet vill och att de 

upprepar med ord det barnet som är i språksvårigheter ger uttryck för i olika sammanhang. 
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Alla förskollärare beskriver vikten av att vara närvarande i barnens lek för att vägleda, 

utmana och bekräfta och för att kunna utgå från barnens upplevelser och känslor. Flera 

förskollärare menar att ytterligare ett sätt att vara närvarande är att observera lek som 

pågår, och att då läsa av barnens kroppsspråk och hjälpa till att tolka språkliga koder.  

Utifrån det som observeras menar förskollärarna att de engagerar sig i att försöka förstå 

det barnet som är i språksvårigheter uttrycker och för att försöka förekomma och vägleda 

när det behövs. ”Vi försöker arbeta med att vi delar upp oss vuxna, att vi följer barn som 

behöver stöd så det inte blir utlämnat.” 

 

Flera förskollärare återger hur barnens språkutveckling uppmuntras genom de samtal som 

kan växa och utvecklas utifrån en närvarande och lyssnande pedagog. En beskrivning av 

det pedagogiska arbetet som återkommer är att ge barnet talutrymme genom att ge tid, 

lyssna och visa intresse för det barnet är upptaget av för stunden. Förskollärarna berättar 

återkommande i intervjuerna om hur de med sitt eget språk berikar det barnen samtalar 

om eller visar intresse för, genom att tillföra flera ord och begrepp. ”Det krävs att jag är 

lyhörd, riktar uppmärksamhet och visar intresse för att barnet ska fortsätta prata.” 

  

7.1.3 Att nyttja material, rum och tid - stödjande redskap i organisation av 
språkmiljö 

I förskollärarnas resonemang kring organisation av den fysiska miljöns utformning går 

det att utläsa en tydlig medvetenhet om att visuella stödstrukturer som bilder, tecken och 

kroppsspråk bidrar till att skapa språklig tillgänglighet i vardagen. De beskrivs som 

redskap för att utveckla språkförståelse och som stöd för kommunikation. Tecken- och 

bildstöd uppfattas som betydelsefullt för alla barn, inte bara för de som är i 

språksvårigheter, samt som ett lustfyllt arbetssätt, vilket involverar både barngrupp och 

arbetslag. 

 

Några förskollärare beskriver en svårighet i att fortsätta använda tecken som stöd när 

barnet eller barnen som haft det riktade stödbehovet lämnar avdelningen. Samtidigt menar 

förskollärarna att de av erfarenhet vet vilken positiv påverkan tecken som stöd har för 

barns språkutveckling. Det som uppges vara en hindrande orsak är att det alltid finns 

andra behov som behöver prioriteras. 

 

En av förskollärarna beskriver att teckenstöd är ett språkstimulerande arbetssätt som 

genomsyrar stora delar av dagen. Det upplevs bidra till en trygghet i verksamheten, 

eftersom det ökar möjligheten för alla barn att förstå och kunna uttrycka sig i olika 

sammanhang. 

 

Jag har jobbat med tecken som stöd och har fastnat för det, det är roligt och 

inspirerande. Jag har märkt att även för de barn som indirekt inte behöver 

tecken, så får de stöd och språket kommer snabbare, just för att barnet kopplar 

tecken, en rörelse till ljud. Flera moment underlättar barns förståelse, det blir 

ett sammanhang. 
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Alla förskollärare beskriver att de använder olika former av bilder som stödjande material 

för barn som är i språksvårigheter. Det kan vara bilder som förklarar begrepp, ord eller 

aktivitet och inspirationsbilder som sätts upp på väggarna i förskolan för att stimulera till 

samtal, benämning och kommunikation. Förskolor använder även dokumentation i syfte 

att stödja barnets egen reflektionsprocess, både runt de vardagshändelser och de 

aktiviteter som ska utföras eller upplevts.  

 

Bilder som öppnar upp för samtal eller liknande. Att man har en medveten 

tanke med hur man utformar miljön och vilket material man väljer att 

erbjuda. Det är ju viktigt att det finns ett material som är spännande och 

lockande, och uppmuntrar att barn får möjlighet att utveckla sitt språk. 

 

Material som är knutet till tematiska arbetssätt och som kan relateras till tidigare 

erfarenheter, ex språklådor, böcker och flanosagor beskrivs som viktiga samtalsobjekt. 

Tillgängligt material handlar om att barn själva utifrån nyfikenhet och intresse ska kunna 

välja och hämta det som lockar. Flera förskollärare beskriver även hur de utifrån 

läroplanens mål kompletterar sagans berättelse med digitala verktyg, sånger och 

dramaaktiviteter, allt för att stärka språkupplevelsen. 

 

Vi har en interaktiv app till boken vi arbetar med, det är fascinerande att barn 

fastnar så väl vid appen, speciellt för de yngsta barnen har det varit 

jätteintressant. Det skapar en sådan förståelse för sagan. [...] Blir en 

språkförstärkning med visuellt stöd till röst, det fångar deras uppmärksamhet. 

 

Förskollärarna lyfter fram förskolans ansvar för att planera och organisera för olika 

former av lek och aktivitet, med syfte att möjliggöra för lärande samspel och 

kommunikation. Som en förutsättning beskrivs tillgång till varierat lekmaterial och att det 

finns vuxna fördelade i förskolans olika rum. En förskollärare reflekterar över hur 

material i rummen antingen tillåter eller hindrar barns handlingar i lekar och aktiviteter. 

 

Lugn och ro framhålls av flertalet förskollärare som ett strävanstillstånd, dels för att ge 

barn i språksvårighet stöttning efter varierande behov, dels för att erbjuda tidsutrymme 

för alla barn. Det beskrivs som en förutsättning för att barnen i egen takt och utifrån den 

egna förmågan ska kunna bearbeta intryck och information. Majoriteten av förskollärarna 

beskriver hur barngruppen delas i små grupper vid lek, aktivitet och måltider. 

 

Det beskrivs som ett komplext arbete att organisera för små grupper i den fysiska miljön. 

Samtidigt som förskollärarna återger en uppfattning om att språkstimulerande arbete bäst 

utförs i mindre grupp, beskrivs det som en svårighet att utföra i praktiken om det saknas 

ordinarie personal eller om personal inte har en pedagogisk utbildning. Förskollärarna 

upplever vid de situationerna att de måste finnas tillgängliga dels för det enskilda barnet, 

dels för gruppen och dels för att vägleda oerfaren personal. Små grupper motiveras även 

utifrån att förskollärarna har tid för att samtala med barn samt för att agera stödjande 

resurs i lek, när barn i språksvårighet möter lekens språkliga utmaningar. En förskollärare 
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menar att barn som har svårt med sin språkförståelse behöver det stöd som kan erbjudas 

i grupper med få barn. Därför behöver hela förskolans miljö utnyttjas, genom att några 

barn är ute samtidigt som några använder innemiljön. Vidare beskrivs att i stora grupper 

har barn svårt att tolka både kroppsspråk och talat språk. Det uttrycker sig som 

missförstånd och fysiska tilltag. Små grupper innebär enligt en förskollärare, större 

möjligheter att tidigt identifiera språksvårigheter. ”Det är viktigt med små grupper, då blir 

barnen sedda, det har jag märkt. Vi som pedagoger kan tidigare identifiera var det finns 

svårigheter i barns språkutveckling och ge rätt verktyg.” 

 

 Framgångsfaktorer och hinder 
7.2.1 Pedagogisk kompetens och samsyn i arbetslaget 

Av intervjuerna går att utläsa att en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla och 

befästa ett språkstimulerande och förebyggande arbete handlar om att ha tillgång till 

personal med kunskap och kompetens. Det som också lyfts fram som ett 

språkutvecklande arbetssätt, är att det finns förutsättningar för diskussioner och 

reflektioner mellan personal. Förskollärarna menar att det är hela arbetslagets ansvar att 

intressera sig för och utveckla ett helhetstänk om hur de språkstödjande strategierna ska 

genomföras. ”Vi plockar fram olika arbetsstrategier till barn som behöver stöd, det gör vi 

gemensamt, det är vårt arbetssätt.” ”Vi måste ju ha en plan hur vi ska arbeta, alla 

tillsammans.” 

 

Några förskollärare resonerar om problematiken av att rekrytera personal med 

högskoleutbildning. Det visar sig genom att kompetensen är svårare att upprätthålla när 

arbetslag minskar sin andel av förskollärare från tidigare två eller flera, till en behörig. 

Utifrån de förutsättningarna menar intervjupersonerna att många av läroplanens olika 

uppdrag blir ett ansvar som riktas till den enskilde förskolläraren. Det beskrivs begränsa 

deras förmåga att arbeta långsiktigt, hinna med det som förväntas eller ta ansvar för det 

som har eller ska planeras. En informant menar att hen som ensam behörig förskollärare 

gör så gott hen kan, men är medveten om att det ibland påverkar det språkfrämjande 

arbetet. Flera förskollärare beskriver en väl fungerande samverkan i arbetslaget som ett 

steg mot en eftersträvansvärd helhet. De återger en uppfattning om att ett lustfyllt 

språkutvecklande arbetssätt är beroende av att alla i arbetslaget har ett gemensamt 

förhållningssätt och arbetar mot samma mål i mötet med barn som är i språksvårigheter. 

”Det är verkligen skillnad när man jobbar i ett arbetslag där alla är intresserade av jobbet 

och vill samma sak, då kan det först bli riktigt bra.” 

 

Effektiv planeringstid där erfarenheter och kunskap delges och diskuteras och som kan 

leda till samverkan inom arbetslaget anses av flera förskollärare som en möjlighet till att 

skapa struktur och trygghet för barnet som är i behov av stöd. Planeringstiden anges som 

en bristvara. Tre förskollärare reflekterar över att planeringstid behöver användas för att 

delge varandra kunskap och reflektioner i ett kollegialt lärande, utifrån olika kompetenser 

inom arbetslaget. ”Det är ju så att några av oss har arbetat länge och några är lite nyare 

och någon är helt ny, det är lite så att vi alla ska få en samsyn. [...] Då hoppas man ju att 

man ska få med de andra lite på tåget.” 
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I beskrivningar som handlar om ett gemensamt förhållningssätt nämns också 

kartläggningar av flera förskollärare. De reflekterar över kompetensen att identifiera vad 

som är språksvårighet. Det återges att det handlar om att göra noggranna kartläggningar 

och därefter forma tydliga strategier och prova vilka verktyg som pedagoger behöver för 

att stödja utveckling och lärande framåt. Det benämns som att vrida och vända på sin egen 

roll som pedagog och att se över miljön runt barnet. Några förskollärare beskriver utifrån 

läroplanens intentioner att det i pedagogens roll handlar om att framhålla barns olika 

styrkor och positiva egenskaper, i syfte att sträva mot språklärande i samspel och 

interaktion.  

 

Var befinner sig barnet, vad kan jag hjälpa till med, alltså vad är min 

pedagogiska roll? För vi strävar inte att efter titta på barnens bekymmer, vi 

tittar på vad det är jag som pedagog kan göra, för att hjälpa barnet vidare. 

Problemen kanske inte ligger hos barnet alltid, utan det ligger hos oss som 

inte är tillräckligt tydliga. 

 

Ett uteblivet gemensamt förhållningssätt beskrivs av flera förskollärare som ett hinder i 

det språkstimulerande arbetet. 

 

7.2.2 Samverkan 

I intervjuerna kommer det fram att generell kompetens och kunskap om språkutveckling 

finns i förskolan. Några förskollärare uppfattar däremot att den specifika kunskapen är 

svårare att få till sig. Samverkan med specialpedagog och logoped återges som en viktig 

tillgång för att utveckla språklärande arbetssätt. I sammanhanget beskrivs av två 

förskollärare hur organisationen brister och att det bland annat handlar om otillräcklig 

återkoppling från externa kontakter samt att det tar tid och kräver pappers administration 

innan specialpedagog har möjlighet att pedagogiskt handleda arbetslag.  

 

Det tar ofta lång tid att få den specifika kunskap vi behöver. Trots att vi har 

barn i behov av språkstöd, så tar det tid innan vi får handledning av 

specialpedagog. Det finns mycket kunskap om vi verkligen får diskutera med 

någon som ställer rätt frågor. 

 

Två förskollärare berättar om hur insikter om möjligheter infinner sig då 

specialpedagogen uppmuntrar det arbete som arbetslaget redan gör och identifierar det 

som en utvecklingsmöjlighet i det språkstimulerande arbetet. Ett exempel som återgavs 

var tips om att närvara och läsa av rolleken, och med enkla medel tillföra material som 

bidrar till spänning och intresse så att leken kunde fortgå. ”Det är så lätta att tro att det 

blir att nu ska vi liksom träna. Det är inte kanske alltid det som man behöver göra, utan 

det kanske räcker med de här enkla grejerna som faktiskt ger väldigt, väldigt mycket.” 

 

En förskollärare nämner samverkan med barnet som den viktigaste delen för att skapa 

förutsättningar för språkutveckling. Alla intervjuade nämner samverkan med föräldrar 
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som en viktig del för att skapa förutsättningar för arbetet med språkutveckling. Den 

beskrivs bland annat som en vardaglig kommunikation där utbyte av information sker. 

Flera förskollärare pratar om det pedagogiska uppdraget att värna om relationen och att 

förklara och beskriva för föräldrarna i strävan mot förståelse och samarbete. ”Ibland kan 

det ju bli så att man säger till föräldrarna, eller att man börjar prata om någonting och så 

kommer det fram att dom ska på ett BVC-besök, ja men ta upp och lyft det där och om ni 

tycker att det är okej så får du gärna be att de ringer till oss.” 

 

8 Resultatanalys 

Genom att analytiskt teoretisera intervjuresultatet strävar vi efter att spegla och diskutera 

förskollärarnas beskrivningar utifrån våra tolkningar i en överföring till det sociokulturella 

perspektivet. Svensson (2015) beskriver att överföringen ”kan belysa nya aspekter av ett 

fenomen, vilket i sin tur kan berika vår förståelse” (Svensson, s. 208). I resultatanalysen 

resonerar vi utifrån vald teori där begreppen proximal utvecklingszon, stöttning, mediering, 

intellektuella redskap, artefakter, kontext och appropriering används. Dessa begrepp 

förklaras ingående i studiens teoriavsnitt (se avsnitt 5, Teoretisk ram), och bara till viss del 

i den här analysen. Detsamma gäller för begreppen sam-handla, sam-tala, sam-verka och 

sam-tänka. 

 

De intervjuade förskollärarnas beskriver betydelsen av hur fysiska och sociala språkmiljöer 

organiseras på ett sätt som speglar en medvetenhet om det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Det språklärande som enligt Säljö (2014) sker när kulturen skapar utrymme för och 

förutsätter ett aktivt inhämtande av nya kunskaper och erfarenheter hos den som lär, 

beskrivs i intervjuerna som ett medvetet arbetssätt att sträva mot.   

 

I ett sociokulturellt perspektiv kan kompetensen att utgå från barnens förmåga och intresse 

och det som fängslar för stunden, tolkas som ett sätt att kliva in i och röra sig inom barnets 

proximala utvecklingszon. Inom zonen och utifrån det förskollärarna läser av och uppfattar, 

så utmanar och stöttar de barnens språkutveckling. Det sker genom att exempelvis i 

vardaglig kommunikation uppmana barnen att berätta om det som pågår. Med bekräftelse 

och genom att berika samtalet med fler ord och begrepp som anpassas efter barnets 

förmåga, erbjuds barnet att delta i en mediering.  Det äger rum när barnet tolkar, förstår och 

upplever i ett sam-tal tillsammans med förskolläraren (Säljö 2014). Då barnet aktivt deltar 

i mediering kan en appropriering förklaras genom att barnet erövrar mer avancerade 

intellektuella redskap i form av ordförståelse, begreppsförståelse och tankar. I en fortsatt 

utveckling kan det nya redskapet tillämpas för att flera gånger om och på olika vis befästa 

ny kunskap (Säljö 2014). Alla beskrivningar av arbetssätt hos de förskollärare som 

intervjuades belyser en medvetenhet om den potentiella utvecklingen hos barn som är i 

språksvårigheter. Förskolläraren som beskriver hur hen fortsätter sin samtalande 

kommunikation med barnet också då barnet inte använder ett verbalt språk tillbaka, återger 

ett medvetet arbetssätt som utgår från barnets styrka, intresse och förmåga. Och det tilldrar 

sig i en framåtsträvan mot nästa språkliga utvecklingsnivå. 
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Ett annat sätt som beskriver tillämpandet av den proximala utvecklingszonen är då 

förskollärarna plockar upp enskilda barns behov av språkträning och lockar till 

gemensamma språklekar. Vid de planerade eller spontant uppkomna tillfällen i vardagen 

bjuds andra barn in till det enskilda barnets språkliga utvecklingszon för att delta på den 

nivå som är aktuell i det rådande sammanhanget och i den kontext som uppstår. Den 

gemensamma ordlek som beskrivs uppstå, kan då förklaras utifrån att stöttning sker i en 

inkluderande sam-handling som förskollärarna arrangerar (Säljö 2014). 

 

I den uppkomna kontext som beskrivs i exemplet med gemensamma språklekar och på flera 

ställen i resultatet, signaleras positiva och kravlösa förväntningar på barnet som är i 

språksvårigheter, eftersom en inkluderande inbjudan att delta utifrån den egna lusten och 

förmågan erbjuds alla barn. Tillägnandet av kunskap och erfarenheter, appropriering, kan i 

de här sammanhangen beskrivas ske som följd av motiverande kontexter, vilka uppstår när 

förskollärarna ger barnen tid och utrymme att delta i medierande språklekar, samtal, 

kroppsspråk och ibland ganska högljutt nonsensbabbel (Säljö 2014). 

 

Förskollärarna beskriver en kunskap om den fysiska språkmiljöns betydelse som 

rumsindelning, lekmaterial och hur indelning av barnen i mindre grupper organiseras. Det 

förmedlas en insikt om vikten av pedagogers närvaro och tillgänglighet i barnens lek genom 

att återge dem som betydelsefulla delar i det språkstimulerande arbetet. De observationer, 

tolkningar, utmaningar och bekräftelser som förskollärarna beskriver som vägledande 

arbetssätt, kan förklaras som att kulturella redskap och artefakter medieras och bidrar till 

den språkstimulerande kontexten. De stöttande ord som förskolläraren erbjuder i leken kan 

tolkas som en artefakt i att förekomma svårigheter och vägleda barnet som är i 

språksvårighet, då de sam-handlar och sam-tänker i mediering av den pågående leken (Säljö 

2014). Förskollärarna beskriver att de kommunicerar utifrån barnets förmåga och att de 

visuellt visar vad som exempelvis förväntas av barnet i leken. Det belyser en medvetenhet 

om att det i sig är en åtgärd för att barnet som är i språksvårigheter inte ska lämnas utanför 

lekens gemenskap. Inkluderingen som förskollärarna då skapar förutsättningar för sker 

genom en mediering av det förväntade i leken. Då förskolläraren gestaltar eller på annat 

sätt förmedlar hur leken kan lekas, erbjuds barnet ett intellektuellt redskap som i lekens 

meningsskapande sammanhang skapar utrymme för den potentiella utvecklingen av 

barnets språkliga socialiserande (Säljö 2014). 

  

Förskollärarna beskriver en kontinuitet i användandet av intellektuella och fysiska redskap 

som anpassas och förnyas utifrån uppkomna behov och intressen i barngruppen. Det 

beskrivna arbetssättet återger hur språkmiljöer och pedagogers förhållningssätt utgår ifrån 

den proximala utvecklingszonen, för att motivera och göra de medierande redskapen 

tillgängliga (Säljö 2014; Vygotskij 1978). Användandet av artefakter signalerar en 

medvetenhet hos förskollärarna om redskapens betydelser för att skapa förutsättningar för 

lärande språkutveckling i mötet med barn som är i språksvårigheter. Bilder, språklådor, 

böcker, sånger och digitala verktyg uppges som artefakter som användas med kontinuitet i 

verksamheterna, medan tecken som stöd uppges användas i varierande omfattning hos de 

intervjuade förskollärarna. Det kan möjligen tolkas som att de verktyg som används i 
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verksamheten är de som förskollärarna själva har approprierat som arbetssätt. Det sker först 

när artefakterna för förskollärarna har en tydlig medierande funktion som går att omsätta 

direkt i verksamheten. Den förskollärare som känner sig bekväm med att använda tecken 

som stöd gör det, vilket också medför att den artefakten medierar en tecknande kultur som 

omger alla barn.    

Som tidigare redovisats i analysen återger förskollärarna en medvetenhet om språklärande, 

där förskolans kontext tillhandahåller nödvändiga språkliga handlingar och redskap som 

kan förklaras ske genom sam-verkan mellan pedagoger och barn (Säljö 2014). Relationen 

och samverkan med föräldrar uppges av samtliga förskollärare som mycket viktig i det 

förebyggande och främjande språkarbetet. Specialpedagoger som utmanar i kollegiala 

sammanhang anses möjliggöra insikter om nya perspektiv och utvecklingsmöjligheter. 

Omgivningens samlade kunskap runt ett barn beskrivs som en avgörande faktor för att 

identifiera och undanröja hinder, för att i nästa utvecklingssteg organisera fram ett anpassat 

språkstimulerande arbetssätt. I resultatdelen beskrivs dock två delar i förskolornas struktur 

och organisation som begränsar möjligheterna för ett eftersträvansvärt helhetstänk i 

arbetslaget. De återges också som ett hinder för de intervjuade förskollärarna, att helt och 

fullt utföra läroplansuppdraget. En av de två faktorerna, är tillräckligt med planeringstid för 

gemensamma reflektioner, vilket också i resultatet beskrivs som en förutsättning för 

utformandet och organiserandet av språkliga lärmiljöer och för att identifiera och förebygga 

hinder som uppstår för barn i språksvårigheter. Det kan utifrån Säljös (2014) perspektiv 

tolkas som en brist på sam-verkan och sam-handling inom arbetslaget. Bristen på 

pedagogisk utbildning och begränsad kompetens i arbetslaget är den andra delen som 

återges som en hindrande faktor för ett gemensamt arbetssätt. Lärande arbetslag förutsätter 

tid och reflektionsmöten där pedagoger delar kunskaper i samlärande, då språket är ett 

verktyg som även mellan vuxna medierar nya kunskaper, färdigheter och förhållningssätt 

(Säljö 2014). När pedagoger som arbetar i förskolan saknar pedagogisk utbildning eller en 

fördjupad kunskap om vad förskolans undervisningsuppdrag innebär, riskerar medvetna 

lärande sam-handlingar mellan pedagog och barn, inom barnets proximala utvecklingszon, 

att gå förlorad. Istället finns en risk att lärande sker i möten med ett oreflekterat och kanske 

till och med ett omedvetet bemötande från den vuxne i förskolan (Säljö 2014). 

Förskollärarna uttrycker att den gemensamma reflektionstiden är en angelägen 

organisationsfråga för att de ansvariga förskollärarna ska kunna verka för 

läroplansuppdraget, tillsammans med exempelvis outbildade arbetskamrater. Det 

resonemanget signalerar en medvetenhet om arbetslagets behov av stöttning som utgår från 

individuella proximala utvecklingszoner i arbetslaget. Stöttningen kan i sin tur leda till ett 

helhetsperspektiv som skapar en gemensam förståelse för vilka förutsättningar barnet 

faktiskt erbjuds i förskoleverksamheten (Säljö 2014; Vygotskij 1978). 

9 Diskussion 
I diskussionsavsnittets första del diskuterar vi vårt val av metod. Därefter kommer vår 

resultatdiskussion som inleds med en sammanfattning av studiens resultat. Vidare i 

resultatdiskussionen lyfter vi fram delar av resultatet som vi relaterar till och jämför med 
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styrdokument, rapporter och tidigare forskning inom området. En summering av resultatet 

med specialpedagogisk implikation, samt förslag på framtida forskning avslutar avsnittet. 

 Metoddiskussion    

Studiens syfte och frågeställningar gjorde att vårt metodval blev halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuer som gav förskollärarna utrymme att få svara och associera fritt utifrån 

egna tankar som uppstod under intervjun. Vi tycker att vi lyckades att aktivt återkoppla och 

komma vidare i intervjuerna utifrån förskollärarnas beskrivningar av erfarenheter och 

vardagskontexter. 

Genom att använda tystnaden som ett intervjuverktyg, anser vi att vi bidrog till att 

förskollärarna deltog i avgörandet av när en fråga var färdigbesvarad. På så vis försökte vi 

ta hänsyn till den maktasymmetri som råder i intervjusituationer (Kvale & Brinkmann 

2014). Det tysta utrymmet menar vi också bidrog också till ett mer innehållsrikt empiriskt 

material, eftersom det användes av informanterna för att utveckla svaren.  

Vi inser dock att vi inte bemästrar det hantverk som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

att en fulländad intervjuteknik utgörs av, då vi båda är nybörjare på området. De nyanserade 

beskrivningarna och de skillnader och variationer som ska utgöra den precision som Kvale 

och Brinkmann (2014) jämför med kvantitativa mått, ser vi därför med försiktig tillit till. 

Däremot är vi kunniga inom det område vi undersökte, vilket gör att vi tycker oss haft en 

djupare tolkningsförmåga och kunskap att ställa följdfrågor som producerat ytterligare 

kunskap i intervjumötet, med fokus på studiens syfte och frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann 2014; Ödman 2017). 

Det finns en risk för att våra respektive yrkesroller i intervjusituationen kan ha påverkat 

förskollärarnas svar, så att de medvetet eller omedvetet uttryckte och beskrev det de 

trodde att vi som specialpedagoger sökte efter eller förväntade oss. En kvalitativ studie 

har ofta intresse av att studera sociala fenomen och det kontextuellt unika, vilket medför 

att om en liknande studie utförs i framtiden kommer det resultatet troligtvis skilja sig ifrån 

vår studies resultat. Varje kontext är unik och förändringsbar och påverkas av både 

informanternas och intervjuarens tidigare kunskaper och erfarenheter, därför är en 

kvalitativ studie svår att generalisera (Bryman 2006). 

 

Det här är en liten studie, med sju informanter, vilket i sig skulle kunna ifrågasätta dess 

representativitet. Men under tiden som intervjuerna genomfördes märkte vi av en mättnad 

i svarsmönstren, som gav oss anledning att avgöra att fler intervjuer inte skulle ge oss 

någon helt ny kunskap (Eriksson Zetterquist & Ahrne 2015). Vi anser ändå att studiens 

trovärdighet stärks av dess transparens vad gäller utförande av intervjuer och bearbetning 

av det empiriska materialet (Svensson & Ahrne 2015).  

 

Vårt val av teoriram menar vi har varit relevant för studiens syfte och frågeställningar då 

det sociokulturella perspektivet har bidragit till förutsättningar att analysera och förstå 

resultatet i den här studien. Den hermeneutiska metodansatsen har medverkat till hur den 
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här studien tagit sin form, från att utforma intervjufrågor och hela vägen fram till resultat, 

tolkning och analys. Dessutom har det hermeneutiska antagandet även bidragit till våra 

gemensamma val av vilka delar och vilket innehåll som är relevant att redovisa i studiens 

bakgrund, tidigare forskning, teoretiska ram och avslutande diskussion. På så vis menar 

vi att våra teorival också stärker studiens pålitlighet (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Vi anser att resultatet av de här sju förskollärarnas perspektiv och beskrivningar utifrån 

studiens transparens och pålitlighet erbjuder en relevant och intressant kunskap att bära 

med i det specialpedagogiska uppdraget. Svensson (2015) beskriver hur studenter kan 

uppleva att teorier som de tidigare inte känt till, bidrar till ett nyvunnet analytiskt sätt att 

betrakta och att ställa frågor utifrån. Det är något som vi känner igen oss i, och som vi 

kommenterat och resonerat om under arbetet med den här studien. Bekantskapen med det 

hermeneutiska cirkulerandet mellan delar och helhet och med innebörden av det 

sociokulturella perspektivets idéer och begrepp, har gett oss verktyg att analysera och 

reflektera på ett för oss nytt sätt. 

 

 Resultatdiskussion 
9.2.1 Studiens resultat 

Syftet med studien har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med 

språkutveckling i förskolan för barn som är i språksvårigheter. Resultatet visar att 

förskollärarna i den här studien är medvetna om och förtrogna med ansvaret de har för varje 

barns språkutveckling, parallellt med andra individuella behov som finns i barngruppen. 

Förskollärarna beskriver tydliga kopplingar mellan barns behov av språklig stöttning och 

de vardagliga anpassningar som görs i den sociala respektive fysiska språkmiljön för att 

stimulera utveckling. Tillgängliga, intresserade och kompetenta pedagoger som i 

förskoleverksamhetens olika sammanhang vägleder och utmanar i samtal och 

kommunikation, beskrivs som avgörande förutsättningar.   

Resultatet visar också att det finns ett samband mellan tillgång till utbildade förskollärare 

på förskolan och möjligheten att uppnå en tillgänglig språkmiljö för barn som är i 

språksvårigheter. Parallellt med medvetenheten om förskolans ansvar för att organisera för 

en likvärdig och innehållsrik språkmiljö, uttrycker förskollärarna att deras arbete avgörs av 

organisatoriska förutsättningar. Hinder i arbetet beskrivs handla om begränsad pedagogisk 

kompetens och brist på reflektionstid, vilket i nästa steg uppges påverka arbetslagets 

samsyn och gemensamma förhållningssätt. 

9.2.2 Professionell kompetens och kunskap 

De sju förskollärarna vi intervjuade redogör för att pedagogers förhållningssätt och deras 

kompetens är avgörande faktorer för verksamhetens kvalitet. Resultatet visar att 

förskollärarna kan sin läroplan och där återges en medvetenhet om att det är pedagogernas 

förmåga att erbjuda tillgängliga lärmiljöer som är avgörande för varje barns förutsättning 

till språkutveckling. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) belyser fokus 

på tillvaratagande av möten och interaktion i uppkomna situationer som ett av 

kännetecknen för förskolor med hög kvalitet.  Det kan ställas i relation till Dockrell, 
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Bakopoulo, Law, Spencer och Lindsays (2015) observationsverktyg som belyser 

interaktionens olika komponenter som viktiga framgångsfaktorer i språkutvecklingen. 

Utifrån vår studie kan vi konstatera att det finns pedagogiska förmågor och kunskap, 

intresse och vilja hos förskollärarna att skapa dessa avgörande förutsättningar i de egna 

verksamheternas språkstimulerande arbete. De beskriver närvaro, samtal och interaktion 

som ett förhållningssätt i det vardagliga arbetet med att stötta barn som är i 

språksvårigheter. Samtidigt återges att hinder i det språkstimulerande arbetet med barn som 

är i språksvårigheter är följderna av brist på utbildade förskollärare och otillräcklig 

pedagogisk kompetens. 

Förskolan har enligt skollag och läroplan i uppdrag att erbjuda alla barn en likvärdig 

utbildning i förskolan (Skolverket 2016; SFS 2010:800). Sheridan et al. (2009) beskriver 

hur det uppdraget kan uppnås genom att göra lärmiljöer tillgängliga, vilket förutsätter att 

barnen omges av vuxna som utmanar och bidrar till kommunikativ gemenskap. Då krävs, 

menar Sheridan et al. (2009), gemensamma grundläggande planeringar som utgår från 

barnens individuella förmågor och behov. Att uppmuntra och bidra till kommunikativ 

gemenskap återges också i Dockrells et al. (2015) observationsverktyg som en komponent 

för ett språkstödjande förhållningssätt. Norlings (2015) studie lyfter fram utebliven 

kollegial reflektion som en hindrande faktor, där utvecklingen av ett gemensamt 

språkfrämjande förhållningssätt försvåras när arbetslag inte ges utrymme eller tid för 

diskussioner. Betydelsen av reflektionstid och kollegial handledning är viktiga 

språkstödjande insatser som också framhålls i Tjernbergs (2013) avhandling. Dockrells et 

al. (2015) observationsverktyg kan bidra till att genomföra kollegiala reflektioner eftersom 

de användas som ett underlag för att kartlägga verksamhetens utvecklingsbehov och 

styrkor. I vår studies resultat beskrivs att det kollegiala lärandet inom arbetslaget hindras 

av bristen på gemensam planeringstid, vilket leder till att samsyn och gemensamt arbetssätt 

inte ges utrymme att utvecklas på ett önskvärt sätt. Förskollärarna beskriver att de upplever 

det uteblivna gemensamma förhållningssättet som ett hinder i det språkstimulerande 

arbetet.   

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det intressant att de sju förskollärarna vi mötte i 

stort sett uppger samma faktorer som anses begränsa det stöttande och utvecklande arbete 

med barn som är i språksvårigheter, och att de hinder som beskrivs återges som 

organisatoriska förutsättningar. Den delen av resultatet visar att förutsättningarna för att 

erbjuda barnen verksamhetens utbud av det som beskrivs som framgångsfaktorer är helt 

beroende av den pedagogiska kompetens som finns att tillgå. Resultatet i vår studie 

stämmer i den meningen väl överens med Sheridans et al. (2009) och European Agency for 

Development in Special Needs Education (2010) resultat som påvisar att barn inte ges 

samma förutsättningar till lärande, eftersom pedagogik av hög kvalitet är en följd av den 

pedagogiska kompetens som omger barnen i förskolan. 

Flera förskollärare menar att vid de tillfällen en specialpedagog kommer till deras 

verksamheter och ställer frågor och vägleder, bekräftas pedagogernas egna kompetenser. 

Förskollärarna anser att de själva har kompetens att genomföra det språkutvecklande 
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arbetet i praktiken, men att vägledning från specialpedagog behövs för att få syn på 

verksamhetens framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter. 

De förskollärare vi träffade berättade om bristen på utbildade förskollärare. Det betyder, 

menar vi, att arbetslag består av personer med varierad pedagogisk kompetens. Av vårt 

resultat kan vi se ett samband mellan det eftersträvansvärda kollegiala lärandet och 

specialpedagogiska insatser. Tillsammans kan de bidra till att utveckla förståelsen för 

vikten av ett gemensamt utarbetat synsätt, inom arbetslaget. Det kan tänkas att det är en 

organisatorisk fråga som kan lyftas av specialpedagogen för att få syn på hur hela 

förskolans och den egna avdelningens möjligheter faktiskt nyttjas och eventuellt kan 

omorganiseras. Det kan också vara en specialpedagogisk insats att ställa frågor som 

synliggör hur det som betraktas som språkutvecklande framgångsfaktorer kan användas i 

verksamhetens olika delar, genom ett medvetet gemensamt förhållningssätt. De 

specialpedagogiska insatserna skulle då kunna ta stöd i och stärkas av de evidensbaserade 

språkfrämjande komponenter som framkommer Dockrells et al. studie (2015).  

9.2.3 Språkstödjande insatser i inkluderande kontexter 

Att lyfta fram och synliggöra barnets intressen, styrkor och förmågor och utgå från dessa i 

ett språkstimulerande arbete är en grundbult i det specialpedagogiska perspektivet. När det 

som fungerar, framgångsfaktorerna, blir belysta i en pedagogisk kartläggning och får utgöra 

motorn framåt i ett stöttande pedagogiskt arbete har kartläggningen bidragit till att 

stödåtgärder som utgår från barnets individuella behov, leder till förändringar av 

pedagogiskt förhållningssätt och verksamhet. Tjernberg (2013) återger att kartläggningar 

av specialpedagog är en viktig insats i språklärande sammanhang. Det beskrivs som ett 

pedagogiskt stöd och som underlag för att konkret anpassa arbetssätt utifrån barnets behov. 

Vidare menar Tjernberg att fokus hamnar på språklärande arbetssätt och språkmiljön och 

att det främjande och förebyggande språkarbetet hamnar i centrum. Det resonemanget 

stämmer väl överens med Dockrells et al. (2015) evidensbaserade observationsverktyg. 

 

Syftet med Dockrells et al. (2015) observationsverktyg är att identifiera faktorer för en 

framgångsrik språklig lärmiljö som inkluderas i den vardagliga grundverksamheten. Vår 

studie återger att språkutvecklande insatser och åtgärder för barn i språksvårigheter ges 

utrymme i en inkluderande verksamhet och inte som enskild träning. Förskollärarnas 

beskrivningar visar tydligt på hur enskilda barns behov av stimulans överförs till ett 

arbetssätt som omfattar alla barns lärandeaktiviteter, vilket enligt Melin (2013) är socialt 

hälsofrämjande. Vidare menar Melin att det sker bland annat genom att förskollärarna med 

sitt förhållningssätt signalerar att barnens individuella olikheter är en del av förskolans 

kontext.  

 

Dockrell et al. (2015) beskriver vardagliga framgångsfaktorer i det språkstödjande arbetet 

med exempel som att skapa möjligheter för barnen att delta i strukturerade samtal med 

vuxna och med andra barn. I förskolan kan det erbjudas vid exempelvis måltider som är en 

återkommande vardagssituation i verksamheten. Vår studies resultat är intressant att ställa 

bredvid Norlings (2015) studie som visar att pedagoger uttrycker en medvetenhet om att 



 

 
 

42 

språkinlärning ska inkluderas i vardagssituationer, men i praktiken intar pedagogerna 

istället ett avvaktande förhållningssätt. Det avvaktande förhållningssättet beskrevs inte 

direkt av våra förskollärare, däremot återgavs bristen på gemensamt förhållningssätt. Trots 

vår studies litenhet i jämförelse med Norlings mycket mer omfattande, visar de likheter så 

långt som vår studie sträcker sig. Med vår arbetslivserfarenhet kan vi också se att de 

avvaktande förhållningssätten finns i förskoleverksamheterna, vilket tillsammans med 

Norlings och vår egen studie sänder signaler om betydelsen av behöriga förskollärare, för 

att kvalitetssäkra förskolans uppdrag. Även Skolinspektionens (2016) rapport redogör för 

att personal i förskolan behöver utveckla ett mer medvetet förhållande till att använda 

vardagssituationer som språkligt lärande aktiviteter. Användandet av 

språkinlärningsmöjligheter fick också i Dockrells et al. (2015) genomförbarhetsstudie av 

observationsverktyget låga resultat. 

Jonsson (2016), Kultti (2012) och Dockrell et al. (2015) belyser det avgörande i den 

enskilda pedagogens språkstrategier för om ett samtal mellan barn och vuxen blir av 

språkstimulerande karaktär eller om samtalet till största del innehåller uppmaningar och 

korta instruktioner. Dockrell et al. (2015) Gjems och Slettner (2016) menar att pedagogens 

förhållningssätt och förmåga att berika samtalssituationer i vardagen på förskolan har stor 

betydelse för barnets framtida språk-, läs- och skrivutveckling. Vårt resultat visar att där 

finns en medvetenhet om betydelsen av att samtala och ta till vara vardagssituationer, men 

vi kan också förstå av de beskrivningar som återges, att det råder olika pedagogiska 

kompetenser och förståelser som påverkar hur och i vilken utsträckning de samtalen blir 

av.  

 

Vi hade en föreställning om att ett mer sammanflätat punktuellt och relationellt syn- och 

förhållningssätt skulle återges i intervjusvaren. Vi trodde att barnens individuella behov 

skulle anses svåra att inkludera utan att ändå behöva genomföras som enskilda insatser. 

Istället beskriver de här sju förskollärarnas att språkutvecklande arbete i hög utsträckning 

sker i ett relationellt perspektivtagande med ett medvetet nyttjande av förskolans 

vardagskontexter. Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck Åkesson & Granlund (2010) återger 

att förskolor som kännetecknas av ett relationellt förhållningssätt beskriver sig ha färre 

antal barn i behov av särskilt stöd än förskolor som har ett punktuellt förhållningssätt. Ur 

ett relationellt perspektiv signalerar det färre antalet barn i behov av särskilt stöd en väl 

fungerande inkludering och ett tillåtande förhållningssätt inför olikheter. En annan tolkning 

kan vara att pedagoger som har ett relationellt förhållningssätt möjligen inte 

uppmärksammar de språksvårigheter som barnen hamnar i, i lika stor utsträckning som vid 

ett punktuellt förhållningssätt. Det skulle i så fall kunna innebära att ett punktuellt 

förhållningssätt skapar bättre möjligheter att i förskolan identifiera barn som är i 

språksvårigheter. Möjligen kan det också i en förlängning betyda att ett punktuellt 

förhållningssätt i förskolan skapar förutsättningar för tidigare insatser i form av 

språkutvecklande stödåtgärder än vad det relationella förhållningssättet erbjuder.  

 

Vår utbildning till specialpedagoger har genomsyrats av det relationella perspektivet. 

Pedagogerna i förskolan har att förhålla sig till det relationella perspektivet utifrån 
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uppdragen i förskolans läroplan (skolverket 2016) vilken utgår ifrån ett sociokulturellt och 

ett relationellt perspektiv. I förskolan möjliggör det för en språkstimulerande pedagogisk 

verksamhet och för stödjande specialpedagogiska insatser för språkutveckling som utgår 

från barns individuella intressen, förmågor och behov. Implementeringen av läroplanens 

uppdrag i förskolan synliggörs i den här studien av de sju förskollärarnas beskrivningar av 

ett befintligt relationellt arbetssätt. Arbetssätt som beskrivs som eftersträvansvärda återges 

också av förskollärarna ur ett relationellt perspektiv. Vi ser att det signalerar en 

medvetenhet om den pedagogiska kompetensens möjligheter. 

 

Vi vill avslutningsvis ägna en tanke åt risken med att oreflekterat luta sig emot och endast 

förklara förskolans verksamhet ur det relationella perspektivet. Vi ser att det skulle kunna 

hindra pedagoger att belysa barns individuella behov av särskilt stöd i språkutvecklingen i 

rädsla för att återspegla en bristfällig kompetens i arbetslaget. Att se barns individuella 

behov innebär också att belysa olikheter som behöver hanteras. Och de olikheterna behöver 

hanteras i en relationell verksamhet eftersom också barnen uppmärksammar varandras 

olikheter, oavsett hur pedagogerna belyser och hanterar dem. De individuella behoven 

infinner sig ju också i väl fungerande relationella förskolor. Vi ser att en kartläggning enligt 

Dockrell et al. (2015) av språkstödjande förhållningssätt och arbetssätt hos pedagogerna 

också kan bidra till en utvecklad medvetenhet om det relationella förhållningssättet. 

Kartläggningen som syftar till att belysa dels vilka språkstödjande komponenter som 

fungerar, dels vilka komponenter som behöver göras mer av och dels vilka komponenter 

som inte görs alls, lägger fokus på verksamhetens innehåll. Där utgör medvetenheten om 

det relationella perspektivet en grund för att också utveckla det särskilda stödet vidare för 

de barn som utifrån det språkstödjande arbete som faktiskt görs, ändå har behov av 

ytterligare insatser. 

 

9.2.4 Summering  

Att göra förskolans lärmiljö tillgänglig för alla barn oavsett individuella förmågor och 

utvecklingsnivåer, ställer höga krav på kunskap och kompetens i arbetslaget. Den 

kompetensen bygger på kunskap om hur den språkliga förmågan påverkar barnens sociala 

relationer och skapar förutsättningar för lärande och utveckling. Det handlar också om 

kompetens och förståelse för hur språkutvecklande utmaningar, uppmuntran och 

vägledning kan se ut i vardagen. Det förutsätter i sin tur en kunskap om hur språkets struktur 

och funktion förmedlas till barnen på ett tydligt sätt med pedagogik som redskap. Med 

Säljös (2014) sociokulturella perspektiv på lärande är ord, uttryck och begrepp i dialog och 

kommunikation avgörande redskap för kunskapsinhämtning. Kontexter där individuella 

förmågor, värderingar och förhållningssätt tar plats utgör den rådande kulturen. Lärande 

sker, enligt det sociokulturella perspektivet oavbrutet, därför är den kultur som barnet 

befinner sig i på förskolan avgörande för vad barnet lär sig. 

 

9.2.5 Specialpedagogiska implikationer 

Vi ser att förskolans grundverksamhet med dess delar och helheter är avgörande faktorer i 

ett tillgängligt språkutvecklande arbete för barn som är i språksvårigheter. Med ett 

specialpedagogiskt perspektiv på språkutvecklande arbete där framgångsfaktorer och 
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hinder utgörs av och är beroende av organisatoriska omständigheter behöver möjligheter 

och förebyggande åtgärder belysas. Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner kan 

vägleda arbetslaget att se verksamhetens delar och helhet samt synliggöra möjligheter till 

att använda verksamhetens framgångsfaktorer i flera sammanhang. När syftet med rutiner, 

strukturer, lärmiljöer och gemensamt förhållningssätt, tillsammans med barnens intressen 

diskuteras under former där hela arbetslaget är delaktigt, finns förutsättningar för en samsyn 

att växa fram och bidra till att ett arbetslagsansvar utvecklas. En grundverksamhet som 

utvecklas till ett arbetslagsansvar innebär att vardagen bli tydlig, vilket medför mindre 

stress och större förutsägbarhet för barn och vuxna. I en väl fungerande grundverksamhet 

kan ett inkluderande språkutvecklande arbete riktas mot kommunikation, dialoger och 

samspel i vardagen, med hjälp av de språkmiljöer som arbetslaget fokuserar på utifrån 

individuella behov och förmågor i barngruppen. Den specialpedagogiska insatsen bidrar då 

till ett klargörande av förskollärarens ansvar, såväl som arbetslagets. En grundverksamhet 

som utgörs av ett gemensamt arbetslagsansvar innebär att alla, oavsett utbildning har ett 

åtagande att använda sin kompetens och sitt engagemang för att skapa förutsättningar för 

sociala och fysiska lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn. Det kan fortfarande uppfattas 

som en organisationsfråga, men det är arbetslaget som gemensamt organiserar för att skapa 

tillgängliga språkmiljöer i vardagen för alla barn. 

 

9.2.6 Förslag till framtida forskning 

Andelen förskollärare inom förskolan verksamhet, som genom flerårig utbildning erhållit 

kunskap om barns utveckling och lärande och om undervisning i förskolan, minskar. I vår 

yrkesroll som specialpedagoger innebär bristen på förskollärare i arbetslagen att det ställs 

höga krav på oss i vår uppgift att agera kvalificerad samtalspartner i utvecklingen av den 

pedagogiska verksamheten. Här ser vi att framtida forskning som undersöker och belyser 

specialpedagogens arbetsuppgifter och uppdrag utifrån rådande förändringar av pedagogisk 

kompetens i förskolan kan komma att fylla en funktion. Då de specialpedagogiska 

insatserna utgår från den pedagogiska kompetensen som förekommer på förskolan, finns 

det anledning att anta att de specialpedagogiska uppdragen kommer att förändras.  

 

 Slutsats 
Det som i förskolan är avgörande för språkutvecklingen för de barn som är i 

språksvårigheter, är att de omges av en tillgänglig språklig lärmiljö. Pedagogiska 

kompetenser som används på ett medvetet sätt för att förvalta framgångsfaktorer, bidrar 

till tillgänglig fysisk och social språkliga lärmiljö. Det som definierar en medveten 

pedagogik i det språkstimulerande arbetet i förskolan är att nyttja återkommande 

vardagliga verksamhetsrutiner som språkstödjande tillgångar. Då kan hinder undanröjas 

och lämna plats för språkliga utvecklingsmöjligheter. 
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Bilagor 

Bilaga A  
 
Missivbrev 

 

Hej! 

  

Vi heter Susanne Lund och Linda Nilsson. Vi är förskollärare och studerar till 

specialpedagoger vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi står nu inför det avslutande 

självständiga arbetet som innebär en studie med specialpedagogisk inriktning. Syftet med 

studien är att undersöka förskollärares tankar och resonemang kring arbetet med barn som 

är i språksvårigheter. Vår metod är att genomföra intervjuer med förskollärare som arbetar 

i förskolan. Intervjun tar max en timme och för att underlätta arbetet med studien kommer 

intervjun att spelas in. Frågorna kommer att handla om hur Du som förskollärare resonerar 

och förhåller dig till barn som är i språksvårigheter. 

  

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att varken 

kommun, förskola eller namn på deltagarna i studien kommer att anges. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas till den här studien. När arbete är godkänt och 

examinationen är klar kommer det insamlade materialet att förstöras. Det är helt frivilligt 

att delta i studien och Du kan när som helst under intervjuns gång välja att inte svara på en 

fråga. Du har också rätt att avbryta deltagandet när som helst. Vid frågor och för ytterligare 

information om intervjun eller om studien, kontakta gärna någon av oss. 

  

Det är viktigt och värdefullt för oss att få ta del av din erfarenhet och din kunskap, därför 

ser vi fram emot att möta dig för en intervju 

  

Vänliga hälsningar 

  

Susanne Lund                                                                          Linda Nilsson 

tel: xxx                                                                                tel: xxx 

mailadress: xxx                                                     mailadress: xxx  
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Bilaga B 
Intervjuguide 

Röd kursiv text: det vi vill få svar på genom att ställa just den frågan 

Lila text: förslag på följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar 

 

Språklig lärmiljö: Allt som har med den pedagogiska verksamhetens förutsättningar för 

språkligt lärande och utveckling att göra. Ex. sociala och materiella förutsättningar och 

pedagogiskt arbetssätt. 

  

Intervjufrågor 
                                                                      

Introduktionsfrågor 

  

1.Hur länge har Du arbetat som förskollärare? 

2.Hur många barn är det på avdelningen? 

  

  

Språkutvecklande arbete i verksamheten 

  

3.Hur arbetar Ni med språkutveckling på avdelningen? 

Vilka begrepp använder pedagogen när det språkutvecklande arbetet beskrivs 

Det var intressant, kan Du berätta något mer om det? 

  

4. Hur arbetar Ni med att organisera och utforma den språkliga lärmiljön? 

Beskriv vilka förutsättningar som krävs för att erbjuda en social och fysisk språklig 

lärmiljö?  

Vilka begrepp använder pedagogen när arbetet med den språkliga lärmiljön beskrivs 

Det var intressant, kan Du berätta något mer om det? 

  

  

Språkutvecklande arbete för barn som är i språksvårigheter 

  

5. Hur blir Du uppmärksam på att ett barn är i språksvårigheter? 

Hur beskriver pedagogen språksvårigheter, Vad ser och identifierar pedagogen som 

språksvårigheter  

Vad är det som gör att du tänker på det sättet? 

 

  

6. Beskriv hur konsekvenserna blir för barnet av att vara i språksvårigheter på förskolan?  

Vilka konkreta konsekvenser beskriver pedagogen att hon uppfattar.  

Kan du berätta mer om hur de konsekvenserna påverkar barnet? 

  

7. Beskriv vilka pedagogiska konsekvenser det blir i er verksamhet när barn är i 

språksvårigheter?  

Hur påverkar det verksamheten, vilka hinder och möjligheter beskrivs.  

Hur bemöter Ni det som uppstår Kan du berätta mer om det? 
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8. Beskriv hur Ni praktiskt arbetar i verksamheten för att främja språkutveckling för barn 

som är i språksvårigheter?  

Vid vilka tillfällen beskriver pedagogen att det sker i verksamheten och hur beskrivs det 

arbetet  

Beskriv hur och när det kan ske, vilka pedagogiska insatser krävs för att främja och 

stimulera barn som är i språksvårigheter? 

  

9. Beskriv vilka förutsättningar som krävs för att erbjuda en stimulerande och främjande 

lärmiljö för barn som är i språksvårigheter?  

Vilka konkreta förutsättningar nämner pedagogen, hur beskriver pedagogen att just dessa 

är nödvändiga. 

Kan Du förklara lite mer, vad innebär det? 

  

10. Beskriv vilka utvecklingsmöjligheter Du ser som finns i verksamheten för att organisera 

den språkliga lärmiljön för barn som är i språksvårigheter?  

Hur beskriver pedagogen utvecklingsmöjligheterna, hur beskriver pedagogen att de ska 

kunna genomföras. 

Kan du förklara lite mer, vad innebär det? 

  

11. Beskriv vilka samverkansfaktorer som är viktiga i det främjande arbetet med barn som 

är i språksvårigheter?  

Vilka samverkans faktorer nämner pedagogen, hur motiverar pedagogen dem som 

framgångsfaktorer.  

Kan Du förklara lite mer, vad innebär det? 

 

Förslag på följdfrågor 

Vad skulle det kunna bero på? 

Vad är det som gör att du tänker på det sättet? 

Det var intressant, kan du berätta något mer om det? 

 

Kan du förklara lite mer, vad innebär det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


