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Sammanfattning 
 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare respektive specialpedagoger ser på 

språkutvecklande arbetssätt för alla barn i förskolan. Särskilt fokus på den fria leken och förskolans 

andra sociala sammanhang, för de barn som har språkstörning alternativt sen språkutveckling. 

Empirin i studien samlades in genom en enkätundersökning, vilken genomfördes via Facebook 

och var riktad till förskollärare, samt genom fem intervjuer med specialpedagoger.  

Det empiriska materialet har efteråt analyserats och diskuterats med utgångspunkt i de 

sociokulturella samt barndomssociologiska teorierna och dess centrala begrepp.  

 

Från studiens resultat har vi kunnat utläsa att de båda yrkeskategorierna hade en gemensam syn på 

förskollärarens ansvar för det språkutvecklande arbetet, dock framkom en del oenigheter kring 

synen på vad som är ett språkutvecklande arbetssätt och hur mycket stöd barn med språkstörning 

alternativt sen språkutveckling bör få.  
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1. Inledning 

 

Finns det barn i våra förskolor som sällan eller aldrig gör sig förstådda i leken med kamrater eller 

i förskolans andra sociala sammanhang? 

 

Språket har en stor del i allt lärande. När barn samtalar med andra barn och med vuxna ges dem 

kunskap om sin omgivning, sig själva och andra samt naturen. Språket hjälper barnen att sortera 

och minnas sina nya lärdomar. Det här är ett lärande som borde ske per automatik hela tiden i olika 

situationer på förskolan och bör vara en självklar del, utan att ta tid från andra 

undervisningssituationer (Gjems, 2011, s.7).  

 

Vi har båda erfarenhet av barn i behov av extra språkligt stöd, både privat men också av barn vi 

observerat på arbetsplatser och verksamhetsförlagd utbildning. Det är dessa erfarenheter som gjort 

att vi intresserat oss för detta ämne. Vår upplevelse är att pedagoger i förskolan är bra på att arbeta 

med barnens språkutveckling vid isolerade tillfällen, som planerade språksamlingar. Bruce et al. 

menar att språkstimulerande arbetssätt måste förekomma regelbundet, upprepade gånger (2016, s. 

88). Vi har observerat att barn i den fria leken och i förskolans andra sociala sammanhang blir 

lämnade åt sitt öde. Givetvis kan vi dra slutsatser om vilka bakomliggande faktorer som gör att det 

blir så, men det är slutsatser som grundas på våra tankar och kanske även fördomar. Det har väckt 

en nyfikenhet hos oss.  

Vår ovan nämnda nyfikenhet har lett oss in på att närmare undersöka vilket stöd barn som har 

språkstörning alternativt sen språkutveckling, får av förskollärare i förskolans verksamhet. Vi vill 

med denna studie undersöka om det finns en kunskapslucka på förskollärares språkarbete i 

förskolan för barn, som har språkstörning, i den fria leken och andra sociala situationer, mot vad 

forskning och specialpedagoger rekommenderar till dessa barn.  

I rollen som blivande förskollärare anser vi att förskolan och arbetslaget bör ha en gemensam syn 

på undervisning riktad till barn i behov av särskilt stöd inom språk, men att det är förskollärarna 

som, i enlighet med förskolans läroplan, bär det yttersta ansvaret för hur frekvent och med vilken 

kvalitet detta stöd ges (Lpfö18, s.15). Det är också anledningen till att vårt fokus är inriktat på 

förskollärarnas arbete och varför övrig personal i förskolan lämnas utanför denna undersökning. 

Med denna studie vill vi undersöka hur förskollärarnas arbete ser ut i förhållande till vad 

forskningen säger om språkutveckling hos barn som har språkstörning alternativt sen 

språkutveckling, samt specialpedagogernas rekommenderade arbetssätt. Men även synliggöra 

vilket stöd som förskollärarna ger barnen för att de ska kunna delta på lika villkor som övriga 

barngruppen och göra sig språkligt förstådda samt undvika uteslutningar från kamrater.  
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1.1 Arbetsfördelning 

Vi Hanna och Maria, sökte gemensamt efter vetenskapliga artiklar och forskning, men Maria 

fokuserade på att även läsa litteratur inom ämnet. Sedan kontaktade vi två olika logopeder via 

deras Instagramkonton, då de lagt ut information och tips om barn med språkstörning i förhållande 

till lek. De gav oss flera litteraturförslag som vi införskaffade och använde i vår studie. Vi valde 

att dela upp läsningen av artiklar och litteratur och kategoriserade texter till olika teman. Hanna 

skapade enkäten på Surveymonkey.com efter gemensam diskussion om frågornas utformning. 

Intervjufrågorna skrevs tillsammans då de baseras på enkätfrågorna. Hanna har utfört delstudie 1, 

med förskollärare som respondenter och Maria har genomfört delstudie 2 med specialpedagoger 

som respondenter. Respektive författare till varje delstudie har skrivit resultat och analys.  

Gemensamt skrev vi avsnitten inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar, tidigare forskning 

samt metod, diskussion, referenslista, och bilagor. Under skrivandet har vi diskuterat  alla delar 

tillsammans för att få en bra helhet genom vårt arbete.  
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt sätts vår undersökning in i en samhällelig och förskolepedagogisk kontext. 

Inledningsvis ges en definition av språk, vilket sedan följs av en förklaring på vad språkstörning 

är samt språkstörningens historia. Slutligen redogör vi för våra tankar om förskolan som arena för 

barns språk samt social hållbarhet i relation till yngre barn. Vi ämnar ha ett barnperspektiv för att 

dessa barn ska bli synliggjorda och ges förutsättningar för att utvecklas. 

2.1 Språkets funktion 

För att ge en bättre förståelse för vad språkstörning är tar vi avstamp i språket. Lindö beskriver det 

talade språket som en av de egenskaper som är unikt för människan, att det är språket som gör oss 

till människor. Människor som kan göra upp framtidsplaner, samarbeta med andra och 

kommunicera vad vi tänker (2009, s.17). Lindö hänvisar till Gärdenfors som menar att redan så 

tidigt som vid tvåårsåldern klarar barn “att samarbeta med andra kring gemensamma visioner”. 

Det här går att se när barnet använder språket i fantasilekar (2009. s. 17). Det är inte enbart det 

talade språket som ger möjlighet till kommunikation, utan även skriftspråk, teckenspråk och 

kroppsspråk, med flera. Språket är av största vikt för människans kognitiva förmåga i och med att 

det påverkar vårt tänkande. Människans sociala förmåga har också en huvudsaklig del i språket 

(Svensson, 2009, s.12). 

 

Talet är som sagt ett av många sätt att förmedla sig på och för att det ska fungera krävs det en 

samtalspartner som är villig att lyssna och svara, det är interaktion mellan samtalspartnerna som 

avgör hur utbytet av samtalet blir (Svensson, 2009, s.12).  

 

2.1.1 Vad är språkstörning 

Begreppet språkstörning hos barn innebär både en försening av språket och när språkutvecklingen 

skiljer sig från jämnåriga, enligt Samuelsson & Sjöberg (2009, s. 9).  

Enligt Nationalencyklopedin kännetecknas språkstörning hos barn av att språkutvecklingen 

avviker eller är försenad. En av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos barn i förskolan är 

specifik språkstörning. Specifik språkstörning innebär att det är språkstörningen som är barnets 

svårighet, medan den övriga utvecklingen är fullt normal (2020-03-20). 

Språkstörning kan delas in i tre områden, form, innehåll och användning och språkstörning kan 

påverka en eller flera av dessa områden och uttrycker sig oftast som uttalsförenklingar. Under det 

språkliga området form, pratar man om fonologi, morfologi och syntax, som berör språkljud och 

grammatik. Innehåll handlar om semantik, ordförståelse och hur orden produceras, medan 
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användning behandlar pragmatik, samtal, sociala regler och ett situationsanpassat språk 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020-03-20).  

Vi kommer fortsättningsvis i vår studie benämna begreppen språkstörning alternativt sen 

språkutveckling med endast ordet språkstörning, detta för att förenkla för läsaren. När vi 

fortsättningsvis skriver språkstörning inryms både de barn som fått diagnosen språkstörning, men 

också de barn som  har språkliga svårigheter utan diagnos under begreppet. Vad gäller barn som 

har svenska som andraspråk och därför har svårt att förstå och göra sig förstådd i förskolan, har vi 

valt att bortse från i denna studie därför att arbetet annars blivit allt för stort. Likaså gäller barn 

som har diagnosen språkstörning, men har svenska som andraspråk.  

 

2.1.2 Språkstörningens historia 

Alfhild Tamm var läkare, specialist på talrubbningar samt Sveriges första kvinnliga licensierade 

psykiater. Hon uppmärksammade redan under tidigt 1900-tal barn med talrubbningar, som senare 

blev det vi idag kallar språkstörning. Hon verkade för att göra skillnad på barn som endast har 

språkstörning, från barn med generella inlärningssvårigheter. Tamm gjorde redan då kopplingen 

mellan språkstörning hos förskolebarn och senare läs-och skrivsvårigheter i skolan.   Det har 

forskats mer frekvent om barn med språkstörning sedan 1970-talet (Nationalencyklopedin, 2020-

03-19). 

Enlig Nettelbladt & Salameh är språket av stor vikt i samspelet med andra. Under 1990-talet läggs 

större tonvikt på den sociala kompetensen, då språkliga färdigheter ses som nödvändiga för att 

kunna samspela med olika kategorier människor vid skilda tillfällen. Detta är i allra högsta grad 

aktuellt idag, med vårt kommunikations- och informationssamhälle, för att undvika att hamna 

utanför (2007, s. 13–14).  

 

2.2 Förskolan som arena för barns språk 

I dagens samhälle är enligt den senaste statistiken från Skolverket, 84,8% av barnen mellan 1–5 år 

inskrivna i förskolan år 2018, och det är en miljö där en stor del av deras utveckling och lärande 

sker (2020-03-17). I läroplan för förskolan går det att läsa att “alla barn ska få en utbildning som 

är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt” (2018, s. 6).  

Genom samspel med andra barn i leksituationer av olika slag, får barnen enligt Gärdenfors träna 

på sin kognitiva förmåga. Den kognitiva förmågan bygger upp en tillit till sig själv, som leder till 

en positiv självdisciplin när barnen blir äldre (2009, s. 52–53). Bruce menar att barn bygger upp 

en god självkänsla genom att bland annat få bekräftelse när de får tillträde till leken, vilket i sin tur 

kräver ett utvecklat språk som blir förbättrat i olika leksituationer, varför den fria leken i förskolan 

är ett viktigt inslag för barns språkutveckling (2010, s. 103, 108). 
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 I läroplanen för förskolan står att en del av förskolans uppdrag är att:  

”Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och 

lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra 

som samspelet mellan vuxna och barn” (Lpfö18, s. 11). 

Bruce skriver att det är viktigt med en miljö runt barnet som är språkstimulerande, att arbeta i 

mindre grupper samt att samtala med barnen på ett språkligt medvetet sätt (2014, s. 77).  Gjems 

nämner att pedagoger i förskolan måste veta om vilka främjande stöd som finns för barn vars språk 

inte följer den genomsnittliga utvecklingen och hur de stöden ska användas på bästa sätt. Ett stöd 

är att dagligen tänka på hur vi pratar till barn, som att vara tydlig och prata lugnt. Detta gör att 

barnen blir en del av ett verbalt samspel, som bidrar till att lära sig nya ord och hur de används 

(2018, s. 55–57). Genom att som pedagog vara en förebild som är inkännande, bekräftande och 

närvarande, kan pedagogen hjälpa barnet. Dock hjälper det inte att enbart vara bekräftande. Barn 

med språkstörning är i behov av motivation från både pedagoger som kamrater med liknande 

språkutveckling och från de med högre språklig utvecklingsnivå (Bruce et al., 2016, s. 90–91). 

Bruce et al. lyfter risken med att ständigt be barn upprepa vad de säger, då det hos barnet kan 

framkalla en känsla av misslyckande. Istället bör förskolläraren känna barnet så väl, så att det med 

hjälp av barnet och omgivningen kan tolka vad barnet vill förmedla (2016, s. 25, 67).  

De riktlinjer som finns för förskollärare inom området språkutveckling, är det som läroplan för 

förskolan nämner om att se leken som grund för utveckling, samt de strävansmål som berör ämnet 

“förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 

[...]” (Lpfö18, s. 8, 14).  

Lisa Blohm skriver i tidningen specialpedagogik att mellan 1–2 % av förskolebarnen har en grav 

språkstörning och 5–7% har en lättare variant (Specialpedagogik.se, 2020-03-19). Att undervisa 

barn med språkstörning i förskolan med metoder som är oumbärlig för det enskilda barnet, gynnar 

och förtydligar pedagogiken för alla barn (Bruce et al., 2016, s. 16).  

Konsekvenserna för barn som har språkstörning, landar enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten i att dessa barn får svårt med kommunikationen med andra vilket kan leda till att 

sociala relationer och samspel försvåras (2020-03-19). En viktig del i allt lärande, menar Bruce et 

al. är att förstå och göra sig förstådd i det sociala umgänget för att undvika att hamna utanför och 

bli ensam. Om barnet hamnar i utanförskap finns risk att de hamnar i en ond cirkel, där det inte får 

tillträde till de språkutvecklande situationerna. Därför är det av största vikt att förskollärare har 

kompetens om betydelsen av språk i allt lärande (2016, s. 17, 21).  
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2.3. Social hållbarhet 

För oss är det inte bara viktigt hur barnen har det under tiden i förskolan, utan även deras 

framtidsperspektiv, därför har vi också valt att titta närmare på social hållbarhet i detta arbete. 

Social hållbarhet är en av flera dimensioner inom begreppet hållbar utveckling och handlar enligt 

Björklund om människors välbefinnande, att rätta sin energi och motivation efter de behov som 

råder samt att ta ansvar och sträva efter ett demokratiskt samhälle (2014, s. 21–25). I förskolans 

kontext går det att arbeta med social hållbarhet, inte bara genom att synliggöra demokratiska 

rättigheter, utan att också sträva efter att alla får utrycka sig och känna sig hörda. Oberoende av 

vem som uttalar sig, har alla barn rätt att känna vad just dem säger, är lika mycket värt som någon 

annans åsikt. (Björklund, 2014, s. 108). I förskolan används ofta röstning som en del av det 

demokratiska arbetet, men demokrati handlar om så mycket mer än om att rösta. Enligt Björklund 

handlar demokrati om att känna sig delaktig genom att få sina behov tillgodosedda (2014, s. 108). 

Bruce et al. skriver om faran med att barn med språkstörning inte räknas som en uppskattad kamrat. 

De här barnen kan ha svårt att följa med i lekens snabba vändningar, där föreställningsförmåga 

och kommunikation är av betydelse. Vilket i förlängningen kan leda till att barnen blir uteslutna 

ur fria leksituationer. Värdegrundsarbetet i förskolan blir viktigt ur ett förebyggande perspektiv, 

då det visat sig att barn med typisk språkutveckling vänder sig till kamrater med liknande 

språkutveckling. De barnen med språkstörning hamnar då utanför den sociala kontexten som leken 

innebär (2016, s. 56).  

 

Folkhälsomyndigheten lyfter även begreppet social hållbarhet och skriver att det krävs  en 

gemensam syn på flera delar i ett välfärdssamhälle, som att tillfredsställa grundläggande behov 

och att detta omfattar alla människor “oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning”. De grupper av ovan 

nämnda som har störst behov, ska sedan få ett anpassat stöd som är lämpliga efter deras behov 

(2020-03-20). Bruce et al. menar att redan yngre barn med språkstörning, bör få anpassat stöd för 

att undvika socialt utanförskap och försenad kunskapsutveckling som följer med hela livet (2016, 

s. 70).  

 

Vi ämnar sätta social hållbarhet och demokratiska tankar i fokus, genom att i denna studie 

undersöka hur barn som har språksvårigheter får stöd i sociala situationer i förskolan samt vad det 

får för konsekvenser för deras framtida skolgång.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på sitt ansvar för att barn som har 

språkstörning, ska utmanas och stimuleras i sin språkutveckling och kommunikation. Mer 

specifikt, vilket stöd förskollärare ger barn för att fungera på lika villkor som sina kamrater jämfört 

med specialpedagogers rekommendationer. Med en strävan mot social hållbar utveckling. 

3.1 Frågeställningar 

● Hur ser förskollärare på sitt ansvar att utmana och språkligt stimulera barn med 

språkstörning, i den fria leken och i andra sociala sammanhang? 

 

● Vilket stöd får barn med språkstörning från förskollärare, för att fungera i sociala 

sammanhang på lika villkor som sina kamrater, samt i vilken omfattning sker det? 

 

● Vilka skillnader och likheter finns mellan hur förskollärare arbetar med barn med 

språkstörning och specialpedagogers rekommenderade arbetssätt för att dessa barn ska 

fungera i sociala sammanhang på lika villkor som sina kamrater?  
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi en forskningsöversikt där vi valt att strukturera texten utifrån olika 

områden för språkstörning hos barn, samt inom forskningsområdet. 

 

4.1 Språkstörning och den fria leken 

Bruce et al. skriver hur kommunikationen påverkas för barn med specifik språkstörning, samt hur 

dialogen påverkas av vilken samtalspartner barnet har. I deras studie undersöks hur olika 

sammanhang påverkar samspelet för barn med specifik språkstörning, bland annat får dessa barn 

svårt med tillträde i samspel med kamrater och turtagning. Författarna refererar till tidigare studier 

av Gertner, Rice & Hadley, samt Hadley & Rice, som har visat att barn med typisk språkutveckling 

hellre väljer att leka med andra barn med liknande språkutveckling.  Dessa barn tar oftare  initiativ 

till lek, då de kan hålla igång leken och samtalet  med varandra under längre stunder.  Det beskrivs 

också vilka svårigheter det finns för barn med specifik språkstörning då de ofta är svåra att bjuda 

in i leken, vilket i förlängningen leder till att de blir ignorerade. Det visar sig även att det är viktigt 

att vara mottaglig för vad andra säger och kunna bidra till samtalet, för att skapa och behålla sin 

sociala status. I en tidigare studie, av Hansson, Nettelbladt & Nilholm, visades att barn med 

specifik språkstörning var mer aktiva som samtalspartner tillsammans med kamrater där språket 

var likformigt. I samtal med vuxna, använde dessa barn svårare ord och språket blev mer 

oregelbundet, varför de kom fram till hur viktigt det är för barn med specifik språkstörning att få 

tillfälle att samtala med olika personer och utveckla sin samtalsfärdighet (2010, s. 493–495, 503, 

505).  

Studien av Bruce et al. genomfördes med videoobservationer av 20 dialoger mellan barn i den fria 

leken, 10 mellan barn med specifik språkstörning och en jämnårig kamrat och 10 mellan samma 

barn med specifik språkstörning och en kamrat med liknande språkutveckling. Dialogerna kodades 

sedan enligt en modell som kallas Initiative-Response model, för att därefter kategoriseras i olika 

typer av konversationer. Resultatet visade hur dialogerna skiljde sig när barn med specifik 

språkstörning och barn i samma ålder samtalade, mot när barn med specifik språkstörning och barn 

på samma språkliga nivå umgicks. Författarna menar att om barn med specifik språkstörning inte 

får erfarenhet av välfungerande ömsesidiga samspel, så går de miste om värdefull stöttning som är 

betydelsefull för deras språkutveckling (2010, s. 496–497, 503–505).  

 

Stanton-Chapman et al. har i sin studie undersökt hur det sociala beteendet ser ut för barn med 

specifik språkstörning och jämfört med en grupp barn med typisk språkutveckling. De utgår från 

tidigare forskning inom området, som visat på hur svårigheter att skapa goda kamratrelationer för 

yngre barn hänger med upp i tonåren och vuxen ålder. Författarna menar att bra kamratrelationer 
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bygger på att barn kan samtala på ett passande sätt som stämmer in på det som sagts tidigare i 

konversationen och vilka som är med i den. För barn med specifik språkstörning, har experter visat 

hur deras svårigheter för sociala interaktioner handlar både om att förstå vad andra säger och bli 

förstådd själv, vilket är betydelsefullt för att vara en populär lekkamrat. I sin artikel refererar de 

till tidigare studier gjorda av Gottman med flera, som menar att barn i förskolan är beroende av 

det talade språket då de bland annat leker fantasilekar, där samspelet med kamrater har stor 

betydelse. I sin studie menar Stanton-Chapman et al. även att dessa svårigheter finns i skolan, 

speciellt för barn med specifik språkstörning, vilket kan hänga samman med att lärare 

uppmärksammade fler problem samt blygsamhet hos dessa barn. Författarna nämner att barn med 

specifik språkstörning ofta klagar över att inte ha så många vänner eller bli valda i leken, vilket 

innebär att avsaknad av sociala interaktioner kan leda till sämre självkänsla. (2007, s. 98–100, 

105).  

Stanton-Chapman et al. skriver vidare när de refererar till studier gjorda av Rice med flera, att barn 

med specifik språkstörning ofta föredrar att ha en vuxen som lekkamrat, leker hellre ensamma och 

är mer tillbakadragna i samspel med jämnåriga kamrater. Författarnas hypotes om att barn med 

specifik språkstörning har sämre utvecklad social förmåga bekräftades i deras analys, när de 

använde metoden enkäter till föräldrar vars barn hade engelska som modersmål. Svaren mättes 

sedan med Social Skills Rating Systems och Child Behavior Checklist där det förstnämnda visar 

på vart barnets sociala färdigheter ligger och det sistnämnda på vart deras beteendeförmåga 

befinner sig. I resultatet diskuterades att lärare var lämpligare att avgöra hur barnet agerar utåt, 

medan föräldrar har mer insyn i barnets inåtriktade känslor, vilket författarna menar är två lika 

viktiga perspektiv att ha i åtanke när barnets helhetsintryck ska bedömas (2007, s. 100–102, 105–

106). 

 

4.2 Språkets betydelse och delaktighet  

I artikeln skriven av Horowitz et al. undersökte de hur barn med specifik språkstörning agerade i 

konfliktsituationer. De jämförde med en grupp barn med typisk språkutveckling och upptäckte hur 

deras strategier skilde sig. De menar att tidigare studier har visat att barn med språkhinder eller 

specifik språkstörning är mer omogna i sin sociala förmåga, vilket kan leda till problem med hur 

barnet agerar i grupp längre fram i livet. Horowitz et al. skriver vidare hur barn som har 

språkstörning ofta hamnar i återkommande situationer där de utesluts ur leken, vilket leder till 

sämre självkänsla och brist på kamrater. De menar att det är viktigt för dessa barn att vuxna ger 

stöd med tillträdesstrategier i sociala situationer för att de ska få vänner, då det leder till en 

försämrad självbild att återkommande bli avvisad av jämnåriga kamrater. I sin studie undersöktes 

även äldre barn upp i tonåren som har språkstörning, där det påvisas att de ofta har lägre 

självkänsla, speciellt i hur de ska bete sig. Men studien visade att barn i yngre skolåldern inte hade 

lika låga resultat inom detta område, vilket Horowitz et al. förklarar med att dåliga tankar om sig 

själv och hur man uppfattas, utvecklas när barnen är äldre. För barn med språkhinder blir det 
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svårare med konfliktlösning enligt artikeln, då språket är nödvändigt för att diskutera och kunna 

se hur andra känner sig samt dela deras uppfattning (2005, s. 432–434).  

Horowitz et al. använde sig av metoden videoobservationer när de tittade på naturliga konflikter 

under fri lek, mellan tjugo pojkar i åldern 4–6 år med typisk språkutveckling och 11 pojkar mellan 

4 och 7 år med språkstörning. De barn som hade språkstörning gick på en språkförskola, som hade 

flera krav för att ta emot ett barn. Bland annat skulle den undersökning som BVC normalt gör på 

alla barn i Sverige vid 4 år, fastställa ett tal eller språkstörning, en normal hörselutveckling och 

ingen utvecklingsstörning. Vidare skulle barnen på denna språkförskola även ha svårigheter med 

social utveckling, som kräver stöd av den svenska socialtjänsten. Ett stöd som en vanlig förskola 

kan uppfylla. I studien nämns även hur diagnosen specifik språkstörning mäts, men enligt 

författarna är det inte de barnen som går på en språkförskola i Sverige. Anledningen till att det 

endast är pojkar med i denna studie, är att de var överrepresenterade på denna språkförskola (2005, 

s. 435–438).  

Resultatet visade på fler konflikter mellan barnen med språkstörning och kroppsliga skador 

förekom mer, än i de mellan barn med typisk språkutveckling. I en annan av studiens kategorier 

om konflikter, tävlingssituationer, var båda grupperna mer lika. Resultatet pekar även på att barnen 

med typisk språkutveckling försonades snabbare än de med språkstörning. Det visade sig också att 

utöver svårigheten med konflikthantering, har barnen med språkstörning svårare att behålla 

gemensamma värderingar i leken. Horowitz et al. hänvisar till en studie av Brinton et al. som 

menar att barn med språkstörning skulle få mer positiva samspel med barn med typisk 

språkutveckling i en blandad grupp, men barnen i en språkförskola får en lugn miljö med hög 

pedagognärvaro, där de kan utvecklas med jämlika kamrater (2005, s. 443–450).  

 

Strangeland har i sin studie tittat på toddlare, yngre barn runt 2,5 år i norska förskolor, s.k. 

Barnehage, för att se på om det finns samband mellan språk, lek och social kompetens hos dessa 

barn. I Norge går 95% av barnen i treårsåldern i förskola, varför det finns en rädsla för att det inte 

finns forskning inom denna åldersgrupp ur en förskolekontext. Ambitionen för politiska beslut bör 

vara att se förskolan som en plats där alla barn oavsett kultur, ålder eller social klass, ska kunna 

vara med i leksituationer, då det är den största aktiviteten för just yngre barn. Strangeland utgår 

från hypotesen att yngre barn med hög kompetens inom språk har lättare att hantera leksituationer 

än de barnen med sämre utvecklat språk i samma ålder. Med detta som bakgrund har hon gjort 

denna studie. Något som Strangeland även skriver är att miljön är betydelsefull för barns kognitiva 

utveckling, där barn övar sociala färdigheter som att kunna anpassa sig, komma överens och 

förhandla. I tidigare forskning har det visat sig att barn med språksvårigheter har stora bekymmer 

att samspela med kamrater. Strangeland hänvisar till Bruner, som menar att ett välutvecklat språk 

bidrar till att interaktion fungerar bra och att den även kan förändras under lekens gång (2017, s. 

106–108).  

I studien använder Strangeland metoden observation av lek-och vardagssituationer i förskolan, 

som samlades in via ett projekt på Stavanger Universitet i samarbete med Stavanger kommun. 

Resultatet som används i denna studie är från projektets första del, som var observationer av yngre 
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barns språk, lek och sociala kunskaper. Observationerna gjordes av personal på 87 olika förskolor, 

där totalt 1005 barn deltog. Observationerna baseras på redskapen TRAS och Alle med, som båda 

bygger på hur barn utvecklas efter erfarenheter och teorier som det forskats på. Dessa används vid 

dokumentation av utvecklingen hos norska förskolebarn. TRAS består av ett cirkelschema med åtta 

utvecklingsområden, med nio mindre åldersindelade avsnitt i varje och i denna studie användes 

områdena ordproduktion, meningsuppbyggnad, språkförståelse och kommunikation. Alle med 

består av sex områden, som är lek, välbefinnande, vardagliga aktiviteter, motoriska färdigheter, 

språk och socioemotionell utveckling med 15 avsnitt i varje (2017, s. 109–112).  

Resultatet av studien pekar på att kunskaper inom språk har stor betydelse för hur yngre barn agerar 

i leksituationer. Detta stämmer enligt Strangeland överens med Vygotskijs teori om att språket är 

det starkaste redskapet för fungerande samspel. För barn med sämre utvecklat språk visar 

resultatet, att de har lägre kompetens att fungera i lekar än de med högre kunskap, då studien visar 

att lekar ibland kan innehålla avancerade delar. Barn med bättre utvecklat språk har en stor fördel 

av sitt språk vid förhandling och att hålla igång lekar. Men studien visar att den största skillnaden, 

är att barn med sämre utvecklat språk oftare leker ensam än tillsammans med jämnåriga (2017, s. 

115–116).  

 

4.3 Förskollärares kunskap om språksvårigheter 

Jane Sadler har analyserat vilka kunskaper och attityder lärare har till barn med språksvårigheter i 

sin studie, där barn i de lägre årskurserna i skolan har varit i fokus. Sadler menar att politiska beslut 

har bidragit till att lärare i allmänna skolor har fått mer ansvar att fånga upp och möta barn med 

språksvårigheter än tidigare. Lärarutbildningsbyrån i England har visat på att det krävs mer 

kunskap och utbildning för lärare, om de ska kunna undervisa även de barnen med 

språksvårigheter. Andra statliga myndigheter i England anser enligt Sadler, att lärare har fått mer 

kunskap i sin utbildning för att bli mer medvetna om dessa barns svårigheter. Sadler refererar till 

tidigare forskning av Dockrell & Lindsay, samt Miller, som betonar att kunskapen hos lärare är 

viktig för att ta tag i dessa hinder, men att flera lärare har saknat denna kunskap om 

specialpedagogik i sin lärarutbildning. En annan studie av Dew-Hughes & Brayton, visade att 50 

% av lärarna som blev tillfrågade ansåg att de inte hade fått någon praktisk kunskap om 

specialpedagogik, i förhållande till antalet barn med dessa svårigheter i skolan som de förväntas 

arbeta i. Men Sadler menar att nyare analyser från 2002, visar att det skett en liten förbättring i 

lärarutbildningen sedan slutet av 90-talet när Dew-Hughes & Braytons studie gjordes (2005, 147–

149).  

I studien deltog 89 lärare i nordöstra England och den pågick under tre år. Metoden som användes 

var en frågeenkät som skickades per post till lärare. Resultatet av studien synliggjorde att mer än 

hälften av de som deltog hade lärarexamen eller högre utbildning och en av deltagarna var 

språkterapeut. Ungefär 90 % av deltagarna mindes inte att de hade haft någon undervisning om 

språkstörning under sin utbildning. Av de som ansåg sig ha fått sådan kunskap i sin utbildning, 

tyckte senare att den kompetensen inte levde upp till de behov som finns ute i skolan. På frågan 



 

15 

 

hur lärarna hade fått ytterligare kunskap i ämnet efter lärarutbildningen, svarade 20% att de fått gå 

på olika kurser, medan majoriteten svarade att de fått kunskap via litteratur och praktisk erfarenhet, 

eftersom de tackat nej till att gå en vidareutbildning på grund av tidsbrist. Lärarnas inställning var 

positiv till att inkludera barn med språkhinder i en normal klass, och väger tyngre än nackdelarna, 

som de menar är brist på tid och stöd. Slutligen skriver Sadler att eftersom denna studie och även 

andra, visar hur det ser ut i allmänna skolor i landet, måste frågan om mer utbildning inom 

språkhinder tas upp centralt. Detta för att lärarna ska bli mer effektiva och rutinerade i sin 

undervisning för barn med språkstörning (2005, s. 149–150, 157–159).  

 

Sheridan och Gjems har gjort en jämförande studie mellan förskollärare i Sverige och Norge där 

de undersökt vad dessa anser vara viktigt inom barns språkutveckling i förskolan. Barnsynen och 

synen på det tidiga lärandet i de båda länderna är enligt författarna likvärdig, men de menar att 

genom att göra en jämförande studie kan de få en tydligare bild av likheter eller olikheter i synen 

på barns språkande i de olika ländernas förskolor (2017, s. 347–348). För att barn ska få bästa 

möjlighet att utvecklas språkligt krävs det att det finns förskollärare i förskolan som har kunskap 

om och förståelse för hur barns språk utvecklas, samt hur de ska kunna stötta barnet framåt i sitt 

lärande (Sheridan & Gjems, 2017, s. 350). 

Metoden för studien var intervju och författarna valde att låta förskollärarstudenter intervjua 

förskollärare, med författarnas frågor, under sin verksamhetsförlagda utbildning. 69 förskollärare 

i Sverige och 35 förskollärare i Norge deltog i studien. Analysens fokus är på det som 

förskollärarna såg som det viktigaste inom barns språkinlärning och gjordes genom att hitta 

likheter mellan svaren och kategorisera dem i teman (Sheridan & Gjems, 2017, s. 350–351).  

Studiens resultat visar på flera likheter mellan förskollärarna i de olika länderna. Bland annat 

ansågs språkligt arbete i förskolan vara viktigt för att barnet ska fungera socialt i samhället och att 

det språkliga lärandet kan ske i många olika situationer. De var även eniga om att barnen får välja 

sitt deltagande utan att blir tvingade in i aktiviteter de inte vill delta i, samt att verksamheten ska 

bygga på barnens intressen för att de ska kunna utveckla sitt språk på bästa sätt. I båda länderna 

förekom också planerade språkaktiviteter (Sheridan & Gjems, 2017, s. 353–355). Men även om 

mycket i studien visade på liknande synsätt hos förskollärarna i Sverige och Norge så framkom 

det också en del skillnader. De svenska förskollärarna framhåller sin egen vikt av barnens 

språkutveckling och en av de svenska förskollärarna hänvisade också till Vygotskij och den 

proximala utvecklingszonen vilket de norska förskollärarna inte gjorde. Deras fokus är mer riktat 

mot den språkliga kompetensen och dess betydelse (Sheridan & Gjems, 2017, s. 352–353). 

Svenska förskollärare gav också en bredare bild av språket och dess användning, både här och nu 

men också i ett längre perspektiv, samt konsekvenser som kan bli vid avsaknad av språk. De norska 

förskollärarna lade störst vikt vid språkets användning här och nu samt att det för barnen var bäst 

att lära sig nya ord som var knutna till situationen de befann sig i. Slutligen menar författarna att 

studien givit förståelse för hur olika länders kulturella skillnader kan leda till olika förutsättningar 

för barnens språkutveckling (Sheridan & Gjems, 2017, s. 355–357). 
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5. Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt presenterar vi de teoretiska perspektiv och centrala begrepp som vår studie 

grundar sig i. Vi har valt att använda två kompletterande teorier till denna studie. Inledningsvis 

redogör vi för den sociokulturella teorin och betydande begrepp. Sedan beskriver vi 

barndomssociologisk teori, samt förklarar de begrepp som är centrala inom den teorin. 

 

5.1 Sociokulturell teori 

Vi har i denna studie inledningsvis valt att använda oss av den sociokulturella teorin, då den utgår 

från att kunskap skapas i samspel mellan människor. Vygotskij var utvecklingspsykolog från 

Moskva och levde mellan 1896–1934 och var den som lade grunden för denna teori. I avsaknad 

av social kommunikation utvecklas varken språk eller tänkande enligt Vygotskij (Lindqvist, 1999, 

s. 10). Enligt Säljö menar Vygotskij att språket är ett betydande redskap, inte bara det talade eller 

skrivna språket, utan även tecken och kroppsspråk som vi kommunicerar med hjälp av. Detta 

använder vi för att förstå och kunna beskriva saker runt om oss. Språket och kommunikation sker 

både mellan människor, men även i människors tankar (2014, s. 297, 301–303). I förskolans 

kontext uppstår samspel dagligen och den sociokulturella teorin har som mål att i pedagogiska 

verksamheter planera för interaktion mellan barn, samt mellan vuxna och barn. Detta för att  barnen 

ska få förutsättningar att medverka och ta del av en bred kompetens (Gjems, 2011, s. 19–20; Säljö, 

2014, s. 307).  

 

5.1.1 Vygotskijs egna tankar om språk 

Vygotskij menar att språket är nödvändigt för en fungerande social samvaro. Han skriver att 

“språkets primära funktion är den kommunikativa funktionen” (1934, s. 38). Enligt Vygotskij 

hänger tänkandet och språket samman, genom att ett ljud utan tanke blir som vilket annat ljud i 

naturen som helst, det är tanken bakom som gör att det tillhör det mänskliga språket. Ett ord utan 

innebörd, går inte att betrakta som ett ord utan bara ett ljud vilket  inte går att räkna med i “språkets 

rike” (1934, s. 35, 37).  

  

“Medvetandet avspeglar sig i ordet, såsom solen i en liten vattendroppe. Ordet förhåller sig till 

medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande cell till organismen och som 

atomen till kosmos. Så är det också medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är det 

mänskliga medvetandets mikrokosmos” (Vygotskij, 1934, s. 472).  
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5.1.2 Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij såg på lärande som en process som pågår hela tiden. Med den proximala 

utvecklingszonen, menade han att när en människa har lärt sig en viss kunskap, så finns ny kunskap 

nära till hands med hjälp av tex en kamrat eller lärare som redan kan. Barn klarar enligt Vygotskij 

av mer invecklade uppgifter när de får stöd av en med mer kunskap än på egen hand. Men det är 

den som får kunskap som själv aktivt måste förstå och klara av, den som lär ut ska endast visa eller 

ge stöd. I denna zon är människor mottagliga för nya instruktioner och stöd i början, därefter kan 

instruktionerna minska för att sedan upphöra helt, när den som lär sig har kompetensen (Säljö, 

2014, s. 305–306; Vygotskij, 1934, s. 330). Säljö nämner även begreppet scaffolding, som innebär 

att den som lär ut sin kunskap till någon i den proximala utvecklingszonen, bygger upp en imaginär 

stöttande ställning som hjälper den som lär sig att komma vidare (2014, s. 305–306). Gjems 

refererar till Rogoff, som har breddat Vygotskijs begrepp om den proximala utvecklingszon, 

genom att benämna det som att vuxna och andra barn i förskolan är vägledande deltagare med 

mer erfarenhet i ett barns vardag. Det handlar om relationen mellan barn och viktiga personer i 

dess omgivning, samt hur kommunikationen ger stöd åt barnen att komma vidare. Genom att förstå 

vart barnet befinner sig kunskapsmässigt, kan vuxna planera så barnet lär sig något nytt och 

utvecklas (2011, s. 25).  

 

5.1.3 Mediering  

Mediering är ett bärande begrepp inom sociokulturell teori. Det handlar om att människor 

använder språk eller fysiska redskap, för att förstå sin omgivning och hur man beter sig i den. Med 

språkligt redskap menade Vygotskij bland annat bokstäver och siffror, men även att använda 

mentala verktyg som symboler och tecken i kommunikation. (Säljö, 2014, s. 297–299). Vygotskij 

ansåg att tankarna kontrollerar vårt agerande och språk, samt att språket är det främsta symboliska 

redskapet för att kunna uttrycka sina egna och andras tankar och agerande (Gjems, 2018, s. 16–

17). Med fysiska redskap menar Vygotskij  tex en spade att gräva med eller olika yrkens specifika 

verktyg, som de inte kan klara sig utan. Inom den sociokulturella teorin används de fysiska 

redskapen tillsammans med de språkliga för att fungera, vilket betyder att en människas kunskap 

både är praktisk och teoretisk och beroende av varandra (Säljö, 2014, s. 300–301).  

När en människa har lärt sig att använda ett verbalt eller fysiskt verktyg och hur man medierar 

världen genom att tex räkna eller cykla, kallas det enligt sociokulturell teori för appropriering, att 

ha tillägnat sig en kunskap (Säljö, 2014, s. 303). Säljö skriver vidare att den appropriering som 

sker till exempel i lek och samspel när barn är små, är mycket viktig för deras förståelse för sociala 

mönster, det första språket och utvecklingen av sin personlighet (2014, s. 304).  
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5.2 Barndomssociologisk teori 

Denna teori har utformats av William A. Corsaro, född 1948, verksam under senare delen av 1900-

talet och är än idag. Teorin arbetades fram efter tidigare forskares syn på barn som passiva och 

formbara för samhället av bland annat en styrd utbildning. Corsaro nämner hur hans tankar byggde 

vidare på den sociokulturella teorin om hur barn lär av varandra, när han utformade sina tankar om 

socialisering, vilket han menar är gemensamma aktiviteter, samt hur de påverkar utvecklingen för 

alla människor (2018, s. 7, 17). Corsaro skriver att synen på socialisering, inte innebär att barn ska 

passa in i samhället på individnivå och erövra kunskap. Enligt honom fokuserar begreppet mer på 

hur barn skapar kunskap när de utför aktiviteter tillsammans. Ett begrepp Corsaro utvecklat är 

tolkande reproduktion inom definitionen socialisation, vilket handlar om hur barn använder sin 

kreativitet genom att tolka vuxenvärlden och använda delar för att skapa egna versioner. Corsaro 

talar för hur viktigt språket är redan från tidig ålder, för att tolkande reproduktion och barns 

agerande i sociala miljöer ska fungera. När barn regelbundet får erfarenhet av socialisation och 

språk, får de en trygghet och lär sig hur de förväntas vara i sociala sammanhang (2018, s. 18–19). 

Flera forskare har tagit vid den barndomssociologiska teorin parallellt med Corsaro, bl. a den 

svenska professorn Annica Löfdahl. 

 

5.2.1 Kamratkultur 

Synen på barn bör enligt Corsaro vara, att de är medkonstruktörer av sin barndom, genom att skapa 

sina egna sammanhang från hur de uppfattar vuxenvärlden. Dessa sammanhang kallar Corsaro för 

kamratkulturer, och de existerar i miljöer där barn vistas regelbundet med kamrater. I 

kamratkulturer använder sig barn av till exempel egna uttryck, regler eller värderingar, som de 

utan att vara medvetna om tillämpar tillsammans (2018, s. 43, 127–128). Löfdahl nämner att det 

är leken som är barns främsta arena för kamratkulturer. Hon refererar till Corsaro, som menar att 

begreppet kamratkulturer används för att redogöra hur barnens perspektiv tolkas i deras lekar och 

regler. Barnen använder sig av erfarenheter och handlingar som kan ses som deras uppfattning om 

hur samhället runt om ser ut. Det handlar om barnens relationer till varandra, statuspositioner och 

värderingar som har byggts upp av att samma grupp av barn återkommande möts i samma miljö. 

I Löfdahls empiri har hon noterat hur yngre barn ofta kan få underordnade roller eller uteslutas ur 

lekar, vilket kan få negativa följder för dessa barn. Pedagoger bör enlig Löfdahl därför observera 

och reflektera över vad som sker i barnens aktiviteter, för att motverka destruktiva attityder och 

förebilder. För att klara av och vara en del i kamratkulturer i förskolan, är språket en viktig 

egenskap i till exempel förhandlingssituationer och när barn ska uttrycka sig. Att behärska språket 

i dessa situationer skapar även en trygghet, som är grundläggande för att klara av oförutsedda 

händelser eller kunna ta emot tvetydiga budskap (2014, s. 13–15, 57).  
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5.2.2 Sekundär anpassning 

Sekundär anpassning beskrivs av Corsaro som ett sätt för barn att i samverkan med andra barn 

bestämma själva. De skapar egna regler samtidigt som de kan kringgå de vuxnas redan uppsatta 

regler (2018, s. 401). Löfdahl refererar till Corsaro och skriver om sekundära anpassningar på ett 

målande sätt. Hon skriver att de handlar om att barn ursprungligen anpassar sig till vuxnas regler, 

men att det tillkommer ett ytterligare steg där anpassningen blir sekundär. Barnen börjar då hitta 

vägar för att ta sig runt reglerna, samtidigt som det utifrån ser ut som att de förhåller sig till de 

vuxnas kultur, regler och normer. Det kan handla om allt från att slippa undan regeln om att alla 

ska hjälpas åt att plocka undan, hur det går att smita från förskolans planerade aktiviteter eller hur 

andra barn kan uteslutas socialt från gemenskapen. Det kan ses som ett motstånd mot vad de vuxna 

bestämt och är ofta förekommande i förskolan (2014, s.16). Förskolan kan ses som en komplicerad 

social arena för barn där det kan uppstå allmänna tankar om att det finns barn som har ett högre 

eller lägre värde och att det är okej att utesluta någon från gemenskapen enbart för att hen anses 

vara mindre värd. Det här är något som bör tas med i planeringen och genomförandet av förskolans 

undervisning för att undvika att barn utsätter andra eller själva blir utsatta för uteslutningar. Det 

går att som pedagog i förskolan få upp ögonen för vilka sekundära anpassningar som förekommer 

genom att hålla sig nära barnen och undersöka hur de kommunicerar med varandra, både med tal 

och med kroppsspråk (Löfdahl, s. 17 & 48). 
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6. Metod 

I denna del redovisar vi studiens metodologiska delar. Inledningsvis redogör vi för metoderna för 

vår datainsamling, följt av urval. Sedan följer genomförande av varje metod, databearbetning samt 

reliabilitet och validitet. Avslutningsvis redovisar vi etiska ställningstaganden i studien. 

 

6.1 Metod för datainsamling 

För att utifrån vårt syfte undersöka hur förskollärare ser på arbetet med barn som har språkstörning, 

samt sitt ansvar för detta arbete, valde vi metoden enkätundersökning. Enligt vårt vidare syfte att 

även ta reda på vad specialpedagoger har för syn på barn som har språkstörning, valde vi att få en 

bredare inblick i området genom att intervjua fem specialpedagoger. Webbenkät används som 

kvantitativ metod för att få svar från förskollärarna och samtalsintervju används som kvalitativ 

metod för att ställa frågor till specialpedagoger. Vi valde frågeundersökningar i båda studierna, då 

vi ville att svaren skulle bli tydliga och situationerna likna varandra. Esaiasson kallar denna form 

för respondentundersökning, där de som studeras redogör för sina tankar och åsikter genom 

identiska frågor (2007, s. 257–258).  

 

6.1.1 Webbenkät 

 

Till den första delstudien som berör att undersöka förskollärares syn på sitt arbete och ansvar för 

barn som har språkstörning, valde vi webbenkät som metod för att få ett bra urval och bredd bland 

respondenterna i hela landet. Vårt syfte i analysen av de båda delstudierna är att jämföra 

förskollärares anonyma svar i enkäten med specialpedagogernas intervjusvar, varför vi i likhet 

med Trost ser enkät med flera svarsalternativ som en lämplig metod i den första delstudien (2007, 

s. 15–16). Vi undersökte olika alternativ för en webbenkät, men fastnade för Surveymonkey.com 

som hade inkluderande verktyg i sin gratisversion. Hultåker nämner webbenkäter som ett bra 

alternativ för att bespara moment i sitt arbete med analysen (2007, s. 131).  

 

6.1.2 Kvalitativ intervjustudie 

 

Den andra delstudien utfördes med intervjuer riktade till specialpedagoger. Tre respondenter 

träffades personligen och två intervjuades på telefon. Anledningen till telefonintervjuerna var 

viruset Covid- 19 som spreds och begränsade samhället på flera olika sätt, bland annat genom att 

personliga möten avråddes. Varför valet föll på intervjuer till delstudie två var delvis för att det 
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skulle bli svårt att få tag på så många specialpedagoger som krävs när enkät används som metod. 

Men också för att vi med hjälp av intervjufrågor som byggde på enkätfrågorna i delstudie ett kunde 

få en bra bild av specialpedagogernas syn på förskollärarnas arbete med barn som har 

språkstörning. Vi använde oss av våra enkätfrågor som grund och formulerade om dem så att de 

passade till samtalsintervju. Esaiasson skriver om innehåll och menar att frågorna ska höra nära 

samman med studiens frågeställning och att uppföljningsfrågor är att bra att använda för att få ett 

svar med mycket information (2007, s. 298–299). Våra enkätfrågor var noga genomarbetade och 

kontrollerade att de hörde ihop med vår studies syfte, vilket gjorde att frågeformuleringen till 

intervjuerna gick förhållandevis smidigt. Vid intervjuerna användes också följdfrågor för att få ett 

mer utförligt svar. 

 

6.2 Urval 

I datainsamlingen av enkäter, hade vi från början tänkt maila länken till vår webbenkät till utvalda 

förskollärare i våra respektive närområden. Detta nämner Trost som bekvämlighetsurval, som hör 

till vad han kallar icke-slumpmässiga urval (2007 s. 30–31). Enligt instruktion inom arbetet skulle 

antalet enkätsvar vara 100, varför vi senare reviderade vår plan genom att istället lägga ut länken 

på Facebooksidan Pedagogiska tips och trix för oss som jobbar i förskolan, som vi har erfarenhet 

av som en plats många pedagoger i förskolan använder för att inspirera varandra. Vi önskade även 

få utbredda svar från större delen av landet, varför sociala medier blev en användbar arena. Trost 

skriver om denna metod som slumpmässiga urval, som blir lämpliga ur statistisk betydelse (2007, 

s. 34–35). Att publicera på Facebook ger oss ingen kontroll vem som svarar på enkäten, vilket kan 

betyda att en viss grupp förskollärare som hade varit representativa väljer att inte delta i studien. 

Utöver de förskollärare som valde att svara, finns många förskollärare som gjorde valet att inte 

medverka i vår undersökning. Hade andra individer med förskollärarutbildning valt att delta, hade 

studiens resultat kunnat komma att se helt annorlunda ut. Vi är medvetna om att vårt urval inte är 

representativt i en rent statistisk mening, utan ska i stället ses som en indikation på hur förskollärare 

uppfattar barns fria lek. 

Till den andra delstudien samlades data in genom intervjuer med fem specialpedagoger med 

erfarenhet från förskolan. Vi frågade om deltagande via mail eller telefon. Som Bell beskriver är 

det viktigt att få respondenternas samtycke före en intervju, samt förbereda de på vad syftet är med 

studien och vilken typ av frågor som ska ställas (2006, s. 157). Vi valde sedan att genomföra 

intervjuerna med de fem som tackade ja till att delta. Esaiasson skriver att det inte har någon 

betydelse vem det är som intervjuas, utan vad de kan bidra med kunskaps- och tankemässigt (2007, 

s. 295). 
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6.3 Genomförande 

Vi formulerade  frågorna i båda delstudierna, efter syftet i vår studie samt riktlinjer för 

förskollärare i läroplan för förskolan 2018. Som Bell skriver är frågornas utformning betydande 

för hur de besvaras och sedan analyseras (2006, s. 138).  I delstudie ett valde vi att inleda med en 

kontrollfråga (se bilaga 1), om respondenten är utbildad förskollärare, för att sedan fortsätta med 

alternativfrågor riktade till förskollärare, med förhoppning att de svarat ja på kontrollfrågan (Bell, 

2006, s. 138–139). Webbenkäten bestod följaktligen av nio sakfrågor, med olika antal alternativ i 

varierande grad av samtycke. Några frågor kan kategoriseras som attitydfrågor, vilket Trost menar 

är när respondenten kan svara i relation till sin åsikt (2007, s. 71–72). I samtliga frågor valde vi 

icke-öppna frågor, för att underlätta för respondenten att fylla i redan skrivna alternativ (2007, s. 

75–76). Det fanns även möjlighet att skriva en egen kommentar längst ner på sex av tio frågor.  

Samtalsintervjuerna genomfördes individuellt efter överenskommelse om tid och plats.  De fick 

även frågorna i förväg på begäran (se bilaga 3). Vi spelade in varje intervju, vilket underlättar när 

analysen av svaren sedan ska göras. Bell nämner att ljudinspelning vid intervjuer, är en fördel för 

att den som ställer frågorna ska ha fokus på respondenten (2006, s. 165–169).   

 

6.4 Databearbetning 

Till delstudie 1 har vi analyserat svaren i webbenkäten samt kommentarer och sammanställt 

resultaten i löpande text samt diagram. Texten är uppdelad på en resultat -och analysdel. I delstudie 

2 lyssnades intervjusvaren igenom och skrevs ner, för att sedan lyssnas på igen för att se om det 

finns likheter i svaren. Sedan kategoriseras svaren mot frågeställningarna, för att på ett tydligt sätt 

kunna redovisa resultatet. Resultat redovisas först med analys i direkt anslutning. 

 

6.5 Reflektion över metoden 

Waters skriver att det finns en kraft i Facebook och andra sociala medier och att dessa är 

gynnsamma att använda under datainsamlingen (2016, s. 167). Hultåker nämner att det kan finnas 

risk för att antalet svar blir färre i webbenkät än vid andra former av utskick av enkäter (2007, s. 

135). Då vi valde att lägga upp denna enkät som länk på en Facebookgrupp, fick vi vårt maxantal 

redan efter två dagar. Att göra intervjuer med specialpedagoger var även lämpligt för att synliggöra 

vårt syfte, samt få deras åsikter på ett trovärdigt och öppet sätt. Utifrån detta blev enkät och intervju 

de mest lämpade metoderna för våra studie.   

Vi är införstådda med att två olika metoder kan ge en viss obalans. I och med att antalet 

respondenter i de olika delstudierna skiljer sig, samt att förskollärarna i delstudie ett inte fått 
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samma möjlighet att utveckla sina svar, som de intervjuade specialpedagogerna i delstudie två. 

Vår förhoppning är dock att frågornas liknande utformningen ska ge oss svar som är jämförbara. 

6.6 Reliabilitet och validitet 

Trost betonar de två begreppen reliabilitet och validitet som är centrala vid kvantitativa studier 

såsom enkätundersökningar. När en undersökning är stabil och det inte finns risk för att slumpen 

påverkar, samt när liknande resultat visas oavsett tillfälle, anses reliabiliteten som hög. Trost menar 

även att hur intervjuaren ställer frågorna påverkar reliabilitet och validitet, samt vilken tolkning 

respondenterna gör av frågorna (2007, s. 64–65). 

Validitet handlar om en undersöknings giltighet, om studiens frågor överensstämmer med ämnet 

och ändamålet. Begreppen hör samman, men behöver inte följas åt i samma riktning, som Bell 

beskriver att om reliabiliteten är hög är inte automatiskt validiteten densamma (2006, s. 118). En 

studie som inte uppmäter det som syftet avser eller innehåller svar som är slumpmässigt påverkade 

eller missuppfattade, är både reliabiliteten och validiteten låg. Medan i en studie med trovärdiga 

svar som inte uppfyller syftet, är reliabilitet hög men validiteten låg (Trost, 2007, s. 65–66).  

 

6.6.1 Reliabilitet och validitet i förhållande till våra delstudier 

I webbenkäten till förskollärare kan reliabiliteten ha påverkats av deras åsikter, samt att det är svårt 

att veta vem som svarat på enkäten. Även om vi i presentationen av vår enkät skrev att den var 

riktad till förskollärare i förskolan, samt valde att ha en kontrollfråga inledningsvis, var det ett fåtal 

som svarade nej på frågan om de är utbildad förskollärare. Vår enkätstudie innehöll likadana frågor 

till samtliga, som Trost benämner som kongruens inom reliabilitet, varför vår delstudie ett har en 

hög reliabilitet (2007, s. 64–65). Då vi var medvetna om rådande situationer i förskolan, med delvis 

brist på tid, valde vi att ge respondenterna möjlighet att besvara vid valfritt tillfälle. Av den 

anledningen är det omöjligt för oss att avgöra om enkäten besvarades i liknande situationer. Men 

frågorna var kortfattade med få enkla redan skrivna alternativ, vilket Trost anser ger hög reliabilitet 

(2007, s. 65).  

Intervjuerna genomfördes vid olika tidpunkter och situationerna skilde sig då några gjordes per 

telefon. Trots dessa omständigheter innebär det att undersökningen har hög reliabilitet, då svaren 

anses som tillförlitliga, som Bell nämner om när undersökningen visar samma resultat oavsett 

tidpunkt (2006, s. 117). Vid samtliga intervjuer användes samma intervjufrågor, men de 

följdfrågor som vi ställde uppfattades olika av specialpedagogerna som blev intervjuade, varför 

reliabiliteten kan anses som låg. Trost menar att om de som intervjuar ställer frågorna samt 

registrerar svaren på liknande sätt, är reliabiliteten hög (2007, s 64).  

Validiteten i enkätstudien är hög, då frågorna är anpassade efter hela studiens syfte och tydligt 

utformade med mätbara alternativ som är svåra att missuppfatta. Resultaten är även lätta att tyda 

med alternativen och svaren anses trovärdiga (Bell, 2006, s. 117–118).  
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I intervjustudien är däremot svaren svåra att mäta då svaren blir utdragna vid en intervju. En del 

av frågorna tolkades även olika av respondenterna. Men då intervjuerna var riktade till 

specialpedagoger, kan validiteten ses som hög i denna studie, då deras trovärdighet anses som stor 

(Bell, 2006, s. 118; Trost, 2007, s. 65).  

 

6.7 Etiska hänsynstaganden 

Att göra en studie innebär också att det finns skyldigheter till dem som väljer att delta, bland annat 

skrivelserna i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. För att följa Vetenskapsrådets krav, 

började vi vår intervjustudie med att formulera ett informationsbrev (se bilaga 2), innehållandes 

studiens syfte samt hur genomförandet av intervjun var tänkt, som att vi hade för avsikt att spela 

in samtalet. Vi informerade också om att studien var helt anonym och att deltagandet var frivilligt 

och gick att avbryta när som helst. Avslutningsvis lämnade vi våra kontaktuppgifter och uppgifter 

till vår handledare på Uppsala universitet. Att formulera ett informationsbrev med information om 

studiens syfte, tillvägagångssätt, kontaktuppgifter och information om rätten att avbryta sitt 

deltagande när som helst faller under Vetenskapsrådets informationskrav (2002, s. 7). Vi lämnade 

sedan brevet till dem som tackat ja till att delta i studien. Vid fallet med telefonintervjuerna 

skickades brevet i anslutning till genomförandet. Två av specialpedagogerna önskade att få 

frågorna skickade till sig i förhand, vilket de också fick. Under Vetenskapsrådets samtyckeskrav 

finns att läsa att är det de medverkande i undersökningen som har rätt att bestämma på vilka 

premisser de vill delta (2002, s. 10). 

Vad gäller enkätstudien vi gjorde hade vi ett annat tillvägagångssätt. När personen valde att delta 

i studien och “klickade” fram enkäten möttes denna av en informationssida, där det fanns en 

kortfattad information om studiens innehåll, syfte samt kontaktuppgifter till oss som genomförde 

den. Enligt vetenskapsrådet kan en ifylld och  inskickad enkät räknas som att samtycke till att delta 

i studien givits. Såvida information om studiens avsikt och innehåll givits (2002, s. 9). 
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7. Resultat & Analys  

I detta avsnitt redovisar vi resultat och analys av de respektive delstudierna, kopplade till vårt syfte 

och frågeställningar. Delstudie 1, Språkarbete i förskolan har skrivits av Hanna, där resultat och 

analys presenteras i separata avsnitt. Delstudie 2, Intervjuer med specialpedagoger är skriven av 

Maria och redovisas genom en resultat- med direkt efterföljande analysdel. Avslutningsvis 

kommer vi göra en jämförande analys mellan delstudierna kopplade till vår tredje frågeställning, 

med resultat och analys integrerat. 

 

7.1 Resultatredovisning Delstudie 1, språkarbete i förskolan 

Webbenkäten som lades upp på Facebooksidan Pedagogiska tips och trix för oss som jobbar i 

förskolan besvarades av 100 personer, med förhoppning om att de är yrkesverksamma 

förskollärare i förskolan för trovärdigheten i delstudie 1. Resultatet presenteras genom att redovisa 

svaren efter våra två första frågeställningar, “hur ser förskollärare på sitt ansvar att utmana och 

språkligt stimulera barn med språkstörning, i den fria leken och i andra sociala sammanhang?” och 

“vilket stöd får barn med språkstörning från förskollärare, för att fungera i sociala sammanhang på 

lika villkor som sina kamrater, samt i vilken omfattning sker det?”.  

 

7.1.1 Förskollärares syn på sitt ansvar för barn med språkstörning 

 

 
Figur 1.1: Vad anser du om ditt ansvar att utmana och stimulera barns utveckling av språk och kommunikation. 
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Vi valde att inledningsvis använda en kontrollfråga i webbenkäten, om den som svarar är utbildad 

förskollärare eller inte. På denna fråga svarade 94% ja och 6% nej. Vi väljer att ändå redovisa 

samtliga 100 svar trots att 6% svarade att de inte är förskollärare. Efter detta följde frågan vad 

respondenten anser om sitt ansvar att utmana och stimulera barns utveckling av språk och 

kommunikation, där gör samtliga, 100%, bedömningen att de har mycket stort ansvar. Vi valde att 

det skulle finnas en möjlighet att kommentera längst ner efter några av frågorna och i denna fråga 

om ansvaret fick vi två kommentarer som handlade om att det står skrivet om detta i läroplanen. 

Den ena kommentaren löd: 

 

“Stort ansvar men barnskötare har lika mycket planeringstid som mig som förskollärare och därav 

fundersam till ansvaret. Tycker inte det är rättvist”  

 

Enligt läroplan för förskolan är det förskollärare som har ansvaret för varje barns utveckling, men 

det står även skrivet att förskolan som helhet bland annat ska se till att  utvecklingen främjas, varför 

de som svarade att de inte är förskollärare av respondenterna möjligtvis hänvisar till den skrivelsen 

(Lpfö18, s. 7–8).  

 

 
Figur 1.2: Hur ofta arbetar du i din barngrupp med aktiviteter där språkutveckling är i fokus? 

 

 

Resultatet av frågan till figuren ovan visar att 82% av respondenterna svarat att de arbetar med 

språkutvecklande aktiviteter varje dag, 13% svarade 2–3 gånger per vecka, 4% 1 gång per vecka 

samt 2% 0–3 gånger per månad. Som kommentar lämnade fem exempel på vad de arbetar med för 

typ av aktiviteter inom språkutveckling, där två exempel är: 

 

“Språk och kommunikation är återkommande i nästan allt vi gör. I samtal, bokläsning, rollspel lek 

(där även barnen får lära sig att kommunicera med symboler och föremål), skapande processer, 

dans och rörelse.” 

 

“Språket är i fokus alla delar av dagen, i vardagliga samtal.” 
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7.1.2 Vilket stöd får barn med språkstörning från förskollärare 

 

Till vår andra frågeställning “vilket stöd får barn med språkstörning från förskollärare, för att 

fungera i sociala sammanhang på lika villkor som sina kamrater, samt i vilken omfattning sker 

det?”, har jag här valt att redovisa tre frågor från webbenkäten. 

 

 

 
Figur 1.3: Upplever du att barn som har språkstörning alt. sen språkutveckling behöver stöd av dig som förskollärare 

i den fria leken eller andra sociala sammanhang på förskolan? 

 

 

Resultatet av enkätfrågan i figur 1.3, visar att de två första alternativen i mycket hög grad och i 

ganska hög grad är lika varandra. 47,47% svarade alternativ i ganska hög grad, medan 46,46% 

svarade i mycket hög grad. 4,04% svarade i ganska låg grad och 1,01% svarade inte alls. Denna 

fråga valde en av respondenterna att utelämna, vilket var möjligt i den fria versionen av 

Surveymonkey.com som vi använde oss av. Däremot var det tretton som lämnade en kommentar, 

där flera svarade att behov av stöd är individuellt och varierar mycket. Några kommenterade att 

alla i arbetslaget behövs för detta stöd och ett antal skrev om vikten av att vara närvarande som 

pedagog samt använda verktyg som TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation) till vissa barn. Två kommenterade nedanstående: 

 

 

“Vill i viss utsträckning ge barnen chans att klara sig själv i just dessa situationer för att få mer 

hjälp i mer ledda situationer” 

 

 

“Jag som pedagog kan möjliggöra lek genom att vara närvarande och anpassa på olika sätt.” 
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Figur 1.4: Upplever du att du har tillräckligt med kunskap för att ge stöd åt barn som har språkstörning alt. sen 

språkutveckling 

 

 

Resultatet av frågan i figur 1.4, visar att 71% svarade i ganska hög grad, 15% i mycket hög grad, 

14% i ganska låg grad och 0% inte alls. Detta resultat ser vi som positivt ur perspektivet att arbeta 

med barn som har språkstörning på daglig basis utan externt stöd. Några av kommentarerna 

handlade om att det inte finns tid att ta reda på mer kunskap inom detta ämne och ett par löd 

följande: 

 

 

“Viktigt med dialog med specialpedagog för att få mer kunskap, samt hålla sig uppdaterad med 

litteratur, verklighets beprövad forskning etcetera” 

 

“Vi har lärt oss mycket av att arbeta med barn som har den här typen av diagnos i barngruppen. 

Dock känner vi oss ofta att vi inte räcker till och att vi hade ännu mer kunskap för att kunna anpassa 

verksamheten bättre ” 
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Figur 1.5: Deltar du aktivt i barnens fria lek? 
 

 

I denna fråga om respondenterna deltar aktivt i barnens fria lek, svarade 63% i ganska hög grad 

medan 26% svarade i mycket hög grad och 11% i ganska låg grad. 0% svarade inte alls. Flera 

kommentarer till denna fråga berörde behovet av att delta som pedagog, där några svarade 

följande: 

 

 

“Jag arbetar i en femårsgrupp. Barnen vill ofta leka själva och ber oss att gå ut från rummet.” 

 

“Om det behövs så ska vi pedagoger finnas nära till hands.” 

 

7.2 Analys delstudie 1 

 

Här följer analys av delstudie 1, indelade i två avsnitt kopplade till vårt syfte samt frågeställningar 

som redovisades i resultatet. Då vi valde att använda en färdig mall för webbenkäten, där resultatet 

förs in automatiskt med diagram och procentantal, kunde jag utelämna momentet att registrera 

svaren manuellt till resultat och analysavsnitten.  

 

 

7.2.1 Analys: Förskollärares syn på sitt ansvar för barn med språkstörning 

 

Av resultatet i den första frågan, kontrollfrågan, är det svårt att tolka svaret att 6% av 

respondenterna inte är utbildad förskollärare. Vi var tydliga i instruktionen på Facebook, att 



 

30 

 

enkäten var riktad till utbildade förskollärare, men denna information fanns inte med i inledningen 

av enkäten, varför ett fåtal kan ha förbisett detta. Enligt läroplan för förskolan, så ligger ansvaret 

för att ge stöd i sitt arbete med barn både på förskolläraren, men även på förskolan som helhet samt  

arbetslaget. Det går att tolka den skrivelsen som att alla pedagoger i förskolan har ansvar för att ge 

stöd (Lpfö18, s. 7–8). Detta kan ha bidragit till att samtliga respondenter svarade mycket stort 

ansvar på vår nästföljande fråga. Detta var även något som framkom i kommentarerna som 

respondenterna hade möjlighet att fylla i efter några av frågorna. I denna fråga lämnades dock 

endast två kommentarer, varav den ena tyder på att respondenten är förskollärare, då hen jämför 

sitt ansvar med barnskötare i förhållande till sin tid för planering. Med koppling till vårt syfte och 

frågeställning, går att tyda att samtliga respondenter anser sig ha mycket stort ansvar, men hur de 

tolkar ansvaret går inte att utläsa.  

 

På frågan hur ofta respondenten arbetar med aktiviteter där språkutveckling är i fokus i sin 

barngrupp, visar resultatet att svaren är mer spridda. Då majoriteten, 82% svarade varje dag och 

kommentarerna som var fem, i stor uträckning handlade om vilken typ av aktiviteter de syftar till, 

går att tolka att de inte enbart avser planerade pedagogiska aktiviteter med språkfokus. Detta 

förenat med vårt syfte samt frågeställning, visar enligt kommentarer på att respondenterna ser på 

språkutvecklande aktiviteter som förekommande i någon form dagligen, då övriga svarsalternativ 

hade lägre procentandel med 13%, 4% respektive 2%. 

 

7.2.2 Analys: Vilket stöd får barn med språkstörning från förskollärare 

 

Analysen av svaren kopplade till vår andra frågeställning, vilket stöd barn med språkstörning får 

av förskollärare, valde vi att formulera för att ta reda på åsikten om de anser att barn med 

språkstörning behöver extra stöd av förskollärare i den fria leken. Där visade svaren likvärdiga 

resultat på alternativen i mycket hög grad med 46,46% samt i ganska hög grad med 47,47%. Det 

kan tolkas som att behovet är individuellt för barn i förskolan, varför åsikten om graden är hög 

eller ganska hög är jämbördig. 4,04% svarade i ganska låg grad och 1,01% inte alls. I denna fråga 

var det tretton som lämnade en kommentar, varav en löd att hen låter barnen klara av situationer 

som den fria leken på egen hand, för att få mer stöd i ledda aktiviteter. För att anknyta till vårt 

syfte och andra frågeställning, framgår att respondenterna har olika åsikt om barn behöver stöd i 

den fria leken. Detta kan tyda på olika kunskap från sin utbildning, samt hur de tolkar handledning 

från externt stöd. 

 

På frågan om förskollärare upplever att de har tillräckligt med kunskap för att ge stöd åt barn som 

har språkstörning, svarade majoriteten på 71% att de håller med om detta i ganska hög grad. Utifrån 

vårt syfte och andra frågeställning ser detta resultat positivt ut, då ett stort antal svarade att de har 

den kunskapen. Flera kommenterade även att de har en dialog med specialpedagoger och håller 

sig uppdaterade på området. Däremot visade några av kommentarerna att ett fåtal ansåg att det inte 

finns tid att få kompetensutveckling, medan andra har lärt sig av att arbeta med språkstörning 
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tidigare i yrkeslivet. Där tolkar jag av kommentarerna, att de som tar sig tid att få mer kompetens 

eller redan har den, delar erfarenheter med kollegor för att underlätta vardagen. 

 

Den avslutande frågan i denna analys, är om respondenterna aktivt deltar i barnens fria lek. Av 

resultatet i den frågan, där en hög procentandel på 63% svarade det andra alternativet, i ganska 

hög grad, går att utläsa av kommentarerna att de deltar om behov finns. 26% svarade i mycket hög 

grad och 11% i ganska låg grad medan ingen, 0%, svarade att de inte deltar alls. Vid en analys av 

kommentarerna som var åtta, syns att flera respondenter är av uppfattningen att äldre barn gärna 

leker själva, att de som pedagog resonerar att barnen inte är i behov av en deltagande vuxen eller 

att det är tillräckligt att endast observera barnen i fri lek. Även detta kan enligt vårt syfte och 

frågeställning, tyda på varierande erfarenhet från sin utbildning, eller hur de tolkar vägledande råd 

utifrån.  

 

 

7.3 Delstudie 2, språkarbete i förskolan 

 

Här nedan kommer resultat och analys av delstudie 2, en kvalitativ intervjustudie, att redovisas. I 

studien deltog fem specialpedagoger och deras svar kommer redovisas med nära koppling till vårt 

syfte samt de två inledande frågeställningar som är: “Hur ser förskollärare på sitt ansvar att utmana 

och språkligt stimulera barn med språkstörning, i den fria leken och i andra sociala sammanhang?” 

och “vilket stöd får barn med språkstörning från förskollärare, för att fungera på lika villkor som 

sina kamrater, samt i vilken omfattning sker det?” citat från intervjuerna kommer förekomma som 

ett förtydligande till resultatet.  

 

7.3.1 Specialpedagogers syn på förskollärarnas ansvar för språkutveckling 

 

Alla fem specialpedagoger framhöll det språkutvecklande arbetssättet som en betydande del av 

förskollärares arbete. Detta gav de som svar på frågan “Vad anser du om språkutvecklande 

arbetssätt i förskolan”. Vad som också framkom var att det är förskollärarens uppgift och att det 

krävs att förskolläraren har kunskap inom området. En specialpedagog menar att det finns ett stort 

behov av språkutvecklande arbete i förskolan och en annan uttryckte sig om att det 

språkutvecklande arbetssättet i förskolan får betydelse för barnen hela livet. En av fem tillfrågade 

ansåg att språkutveckling var något som ofta förekommer i förskolan, både medvetet och 

omedvetet. 

 

 

[...] “Att det är jätteviktigt för att barnen ska må bra och för att barnen ska klara sig vidare i livet”[...] 
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Vad gäller frågan vi ställde om hur ofta specialpedagogerna upplever att förskolan arbetar med 

aktiviteter där språkutvecklingen är i fokus, svarade alla fem att de upplever att de planerade 

aktiviteterna inte sker så ofta. En specialpedagog ansåg att de planerade språkutvecklande 

undervisningssituationerna blev få på grund av att många förskollärare har andra modersmål än 

svenska och att det försvårar arbetet. Tre specialpedagoger uttryckte att de ser att det förekommer 

språkutveckling, men inte ofta medvetet. Att fokus och planering ligger inom något annat ämne 

och språkutvecklingen kommer på köpet, vilket kan bero på att förskollärare finner det svårt med 

språk och hur undervisningssituationer med språkligt fokus kan se ut. De gånger som det arbetas 

med språk i förskolan görs det enligt specialpedagogerna genom språksamling, böcker, rim och 

ramsor. 

 

“lite för sällan skulle jag nog säga. Vi trycker ju ofta på det här och att önskar att de skulle jobba 

mera med det just för att det är så viktigt och, att det är ju liksom grunden, språket tänker jag. För 

barnen och inför lärande och allt lärande egentligen, så lägger man en språklig grund” 

 

 

7.3.2 Analys  

 

Av resultatet går att utläsa att specialpedagogerna menar att förskollärarna har ett språkutvecklande 

ansvar och att det krävs att de har kunskap inom området, samt att det handlar om ett lärande som 

kan få en livslång påverkan på den enskilda individen. Dock verkar specialpedagogerna ha en 

uppfattning om att den språkutveckling som sker i förskolan till störst del är omedveten. Den 

planerade undervisningen med språkligt fokus lämnar mycket att önska. Det går att tolka som att 

specialpedagogerna betraktar att förskollärare väljer aktiviteter som de behärskar och känner sig 

trygga med, bokläsning och samling med rim och ramsor får representera den planerade  

språkundervisningen i svensk förskola. 

 

7.3.3 Specialpedagogers syn på vilket språkligt stöd barn får  

 

På frågan “anser du att barn i behov av extra språkligt stöd bör få extra stöttning i den fria leken 

av förskollärare i förskolan?”, var alla specialpedagog rörande överens om att barnen bör få det. 

Tre specialpedagoger svarade ja på frågan och två svarade absolut! 

Vad gäller på vilket sätt specialpedagogerna anser att förskollärare bör ge extra stöttning, gav 

samtliga exempel på hur förskollärare kan delta i lek, samt vad en språkstimulerande miljö kan få 

för påverkan på hur lätt eller svårt barnen får att förstå andra och förmedla sig.  

En av specialpedagogerna svarade att vilket stöd som ges är individuellt och beror på vilket behov 

eller svårighet barnet har. Två framhöll TAKK, samt bildstöd som bra hjälpmedel till barn med 

språkstörning. Att som förskollärare finnas nära och sätta ord på allt som sker runt barnet kom 

också som ett förslag på hur barn med språkstörning kan få den hjälp de behöver för att fungera 

på lika villkor som sina kamrater. Om detta stöd inte ges, menar en majoritet att det kan få 
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konsekvenser för barnen såsom konflikter, missförstånd och uteslutningar och att barnet tar en 

underordnad roll, vilket påverkar självkänslan och identitet.  

 

“Absolut! Det måste få det för att annars tar man sig sådana roller som att man, man blir hund eller 

man blir katt, att man tar underordnad roll automatiskt och det sätter så mycket i barnets, i sin egen 

självkänsla och identitet. Jag menar det är A och O att bli förstådd och kunna förstå och kunna 

uttrycka.” 

 

När jag ställde frågan om huruvida de upplever att förskollärare i förskolan har tillräcklig kunskap 

för att kunna stötta, barn som har språkstörning, i den fria leken. Svarade fyra att de upplevde att 

så inte är fallet. Två uttryckte att det är beroende på vilken utbildning förskollärare har, att lite fås 

med från förskollärarutbildningen, men för att få tillräckligt med kunskap i sitt arbete krävs ett 

intresse att fortbilda sig inom området. Hur specialpedagogerna yttrar sig om att bristen på kunskap 

visar sig i förskolan, är genom att de ser att förskollärare inte är närvarande i leken eller använder 

hjälpmedel som TAKK, i den utsträckning som skulle behövas.  

En specialpedagog menar, att större fokus har legat på flerspråkighet i förskolan, än på barn som 

behöver annat språkligt stöd, men att det har börjat synas mer av bildschema och aktivitetstavla i 

verksamheten på senare år.  

En annan specialpedagog tror att en av orsakerna kan vara tidsbrist, det tar tid att skapa materialet 

och den tiden finns inte alltid i förskolan.  

 

“Generellt skulle jag säga att man har lite för dålig kunskap och att man inte alltid är närvarande 

och delaktig just i den fria leken. Jag tror att det är lite av tradition att man tänker att fri lek det 

fixar barnen själva och vi bara sitter och övervakar.” 

 

7.3.4 Analys 

Av resultat av dessa frågor går att tolka att specialpedagogerna är av uppfattningen att barn i behov 

av extra språkligt stöd, får det i alldeles för liten uträckning. Specialpedagogerna har en gemensam 

syn på hur förskollärare bör arbeta med barn som har språkstörning, men att förskollärare av olika 

anledningar bortser ifrån detta. Hålla sig nära barnen och vara med i leken, var det som av 

specialpedagoger framhölls som viktigast. Men också att använda sig mer av förtydligande 

hjälpmedel framhölls som betydelsefullt. Hur det i förskolan kan arbetas med språkligt stöd är 

inget jag upplever som en stor del av förskollärarutbildningen, vilket såklart kan ge svårigheter när 

den nyutexaminerade förskolläraren ställs inför ett språkligt dilemma. Tidsaspekten lyfts som en 

svårighet, dock går det att tolka som att tiden finns, men att det handlar om prioriteringar och 

intresse. Det framkommer att det kan finnas en tradition inom förskolan att barnen klarar av den 

fria leken själva och att förskollärare då använder tiden till annat. Vilket istället skulle kunna ge  

utrymme att både delta i leken och att få fram material för att stötta språket. 
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7.4 Jämförande resultat 

 

Vi har som en del i vårt arbete valt att jämföra förskollärares syn på arbete med barn som har 

språkstörning med specialpedagogers rekommenderade arbetssätt. Därav gör vi en jämförande 

resultat och analysdel, kopplade till vårt syfte samt tredje frågeställning, “vilka skillnader och 

likheter finns mellan hur förskollärare arbetar med barn med språkstörning och specialpedagogers 

rekommenderade arbetssätt för att dessa barn ska fungera i sociala sammanhang på lika villkor 

som sina kamrater?” 

 

 

 

 
Figur 1.6: Har du ett annat förhållningssätt till barn i behov av extra språkligt stöd i den fria leken? 

 

 

Resultatet av frågan till figur 1.6, visar att 67% svarade ja, att de har ett annat förhållningssätt i 

den fria leken till barn med behov av extra språkligt stöd. Medan 33% svarade nej, att de inte anser 

sig ha ett annat förhållningssätt. På denna fråga valde vi att inte ha ett kommentarsfält. 

 

 

På frågan hur specialpedagoger önskar att förskollärare arbetar med språkutvecklande arbetssätt, 

svarade flera att de bör vara närvarande som pedagoger och använda bildstöd och TAKK i sin 

verksamhet. Svaren visade även att förskollärare bör få kompetensutveckling inom området eller 

ytterligare handledning av specialpedagog eller logoped. En av de intervjuade nämnde vikten av 

munmotorik och mungymnastik av olika slag med alla barn, medan en uttryckte följande: 

 

“att all personal har det lite generella, att man har det med sig i sin ryggsäck, hur man bemöter, 

sätter ord på, man får in så mycket i vardagen” 
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Figur: 1.7: Använder du något verktyg som förstärker det talade språket, till exempel bildstöd eller TAKK? 

 

 

På frågan enligt figur 1.7, visar resultatet att 91% svarade ja och 8% nej. På denna fråga lämnade 

63 kommentarer. Kommentarerna handlade i huvudsak om de två hjälpmedel som vi angav i 

frågan, TAKK samt bildstöd, antingen enskilda eller i kombination. Två skrev följande 

kommentarer:  

 

“Både TAKK och bildstöd, detta används varje dag dels till gruppen i stort dels riktat enskilt till 

barn, teckensånger, teckensagor och böcker, bilder på väggarna, i samtal både med enskilt barn 

som i grupp ex vid matbordet” 

 

“Bildstöd, TAKK och appar. Använder bildstödsremsor i samband med utflykter för att tydliggöra 

för alla var vi ska gå, hur länge osv. Har bildstöd tillgängligt för alla över hur dagen ser ut. Använder 

dock bildstödsknippa i större utsträckning till vissa enskilda barn.  

 

 

Specialpedagogernas motsvarande fråga “i vilken utsträckning upplever du att förskollärare 

använder verktyg som till exempel  bildstöd”, visar att majoriteten anser att det skett en positiv 

utveckling senaste åren. Det framkom även att det används för lite och att många pedagoger de 

mött i verksamheter, betraktar tiden som en svårighet för att kunna ta fram materialet för bildstöd 

eller TAKK. 

En svarade att de som har kunskap om olika verktyg, ofta har fått det av andra pedagoger. Svaren 

visade även att verktyget TAKK sitter i väggarna i vissa verksamheter och att det många gånger 

endast används till barn med extra behov. Några specialpedagoger gav exempel på tillfällen i 

förskolan där bildstöd bör användas för att få in flera kunskaper, som till exempel tidsperspektiv 

när dagens aktiviteter tydliggörs på en tavla för alla barn.  
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Figur 1.8: Om JA, hur använder du detta verktyg? 

 

 

Vi valde att ha en följdfråga ifall respondenten svarade ja på frågan om de använder  något verktyg 

som förstärker det talade språket, till exempel bildstöd eller TAKK? 

Här var det 8 som valde att utelämna denna fråga. 81,52% svarade att de använder verktyg till alla 

barn i gruppen dagligen, medan 13,04% svarade till barn i behov av extra språkligt stöd dagligen. 

5,43% svarade vid planerade tillfällen och 0% svarade på det sista alternativet vid planerade 

tillfällen till barn i behov av språkligt stöd. På denna fråga valde vi att inte ha ett kommentarsfält.  

 

Specialpedagogerna fick ingen liknande fråga, men ansåg att det skiljer sig mycket på vilket sätt 

förskollärare arbetar med bildstöd eller TAKK. De gav exempel på tillfällen där det gynnar alla 

barn i förskolan att få stöd av TAKK eller bildstöd och samtliga ansåg att båda verktygen är 

nödvändiga till barn med språkstörning. 

 

 

7.4.1 Jämförande analys 

 

Enligt vårt syfte samt tredje frågeställning, går att analysera föregående avsnitt genom att se att 

viss kunskap om vilka stöd och verktyg som krävs i arbetet med språkstörning finns hos 

förskollärare. Däremot är specialpedagoger av uppfattningen att arbetet bör ske mer frekvent och 

till alla barn. Flera förskollärare finner att det är tidskrävande att ta fram material till verktygen, 

varför det inte används i lika stor uträckning som de hade önskat. Förskollärare påstår att det finns 

stöd att få av specialpedagog eller logoped, men att det ofta finns för lite resurser och tid till att 

prioritera det.  Vi valde att använda frågan om respondenten har ett annat förhållningssätt till barn 

med språkstörning i den fria leken, för att synliggöra om de är av åsikten att det finns en skillnad 
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i mer oplanerade situationer i förskolan för dessa barn. Svaren skiljde sig med 34% mellan 

alternativ ja med 67% och nej med 33%. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna har ett 

annat förhållningssätt till dessa barn.  

Kopplat till vårt syfte och tredje frågeställning, är det svårt att analysera svaret ytterligare, då vi 

valde att inte ha ett kommentarsfält i denna fråga och i och med det inte fick några exempel samt 

motivering vad deras svar grundar sig i för inställning. Det vi tolkar av detta resultat är att det finns 

en skillnad i förskollärares arbetssätt mot vad specialpedagoger rekommenderar, när 33% svarar 

att de inte skiljer på sitt förhållningssätt till barn med språkstörning i fri lek.  

 

 

 

 

 

  



 

38 

 

8. Diskussion och konklusion 

I  avsnittet som följer har vi som tanke att diskutera hela vår studie i relation till tidigare forskning 

och teorier med tillhörande begrepp. Slutligen presenterar vi en konklusion där studiens resultat 

och fortsatt forskning klargörs. 

 

 

8.1 Diskussion  

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på sitt ansvar för att barn som 

har språkstörning, ska utmanas och stimuleras i sin språkutveckling och kommunikation. Mer 

specifikt, vilket stöd förskollärare ger barn för att fungera på lika villkor som sina kamrater jämfört 

med specialpedagogers rekommendationer. Med en strävan mot social hållbar utveckling. Utifrån 

detta har vi tolkat våra resultat i delstudierna. 

I likhet med Vygotskijs mening om hur viktigt språket är i sociala sammanhang (1934, s. 38). Kan 

vi se att förskollärare anser att de har stort ansvar och arbetar med språkutveckling varje dag. Vilket 

också stämmer väl överens med specialpedagogernas tankar om att det är förskollärarnas ansvar 

och att det finns ett stort behov i förskolan. Sheridan & Gjems kommer fram till liknande  resultat 

i sin studie, att förskollärare både i Sverige och Norge framhåller att språkligt arbete i förskolan är 

betydelsefullt för sociala samspel. Däremot kan vi se en skillnad i hur förskollärare och 

specialpedagoger ser på vad som är aktiviteter med språkutveckling i fokus. Då stor del av 

förskollärarna menar att de har detta fokus varje dag i många av dagens aktiviteter, medan det av 

specialpedagogernas svar går att utläsa att de inte ser att planerade språkaktiviteter sker så ofta. I 

Sadlers studie framkom att lärare har en positiv syn på att inkludera barn med språkstörning i den 

allmänna skolan. Däremot har flera lärare lyft att de saknat kunskap om specialpedagogik i sin 

lärarutbildning, för att möta det behovet som finns i skolan (2005, s. 148, 159). Detta lyftes också 

av förskollärare i delstudie 1, samt av specialpedagoger i delstudie 2. 

Avsaknad av kunskap skulle kunna förklara varför det blir en skillnad i svaren mellan förskollärare 

och specialpedagoger, angående deltagandet i barnens fria lek. Enligt specialpedagogerna bör 

förskollärare vara närvarande i den fria leken, medan förskollärare svarar att de till stor del är med. 

Dock tolkar vi förskollärarnas svar som att de upplever att de är nära leken, men kommentarerna 

visar att det mer handlar om att deras närvaro är att observera och stötta upp vid behov än att delta 

aktivt i barnens lek. Vi ser en koppling med Vygotskijs proximala utvecklingszon kontra 

förskollärares deltagande i leken, då den proximala utvecklingszon innebär att den som har mer 

kunskap inom ett område kan lära ut och stötta upp någon som inte kan (Säljö, 2014, s. 305–306). 
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För barn med språkstörning är det däremot svårt att få stöd av en jämnårig kamrat, då de 

förmodligen inte behärskar det som krävs för att stödja i kommunikationen. Enligt Bruce et al. är 

det viktigt att vara mottaglig och kunna bidra i samtalet med sina kamrater, för att inte förlora sin 

sociala status och bli utesluten (2010, s. 495). Stanton-Chapman kommer i sin studie fram till att 

svårigheterna med att skapa goda kamratrelationer får en påverkan på barnens sociala relationer i 

många år framöver (2007, s. 99). Att få delta i leken som barn är mycket viktigt, vilket 

specialpedagogerna också framhåller och beskriver hur det annars kan leda till att barnet får en 

underordnad roll, vilket påverkar självkänsla och identitet. Hela 33% av förskollärarna svarar att 

de inte ger ett extra språkligt stöd till barn med språkstörning i den fria leken. Enligt Löfdahl så är 

barns lekar den framträdande aktiviteten inom kamratkulturer, samt att leken är en arena där barnen 

förhandlar om regler och platser och fördelar roller, vilket utifrån sett ser positivt ut. Men i leken 

uppstår mycket när pedagogerna fokuserar på andra saker, som till exempel när barnen försvarar 

sitt interaktionsutrymme, vilket de gör för att behålla relationen till kamraterna i leken. Med en 

pedagog mer närvarande kan yngre barn eller barn med språkstörning, få mer stöd att hitta 

inträdesstrategier och få mer handlingsutrymme i leken (2014, s. 27–29). Vi drar en parallell till 

vad som kan ske inom sekundär anpassning, där språket är en viktig egenskap för att kunna vara 

en del i en kamratkultur, språket behövs för att kunna rådslå om sin situation och utrycka sig. 

Behärskar barnet inte språket kan det vara en anledning till att råka ut för uteslutning, då barnen 

inom kamratkulturen kan tilldelas olika värde (2014, s. 13, 16–17). På liknande sätt kunde 

Horowitz et al. se i sin studie att barn med språkstörning ofta hamnar i upprepade situationer där 

de inte är välkomna att delta i kamraters lek (2005, s. 433).  

Av specialpedagogerna framhålls att TAKK och bildstöd är något som de önskar skulle användas 

i mycket större utsträckning till alla barn i förskolan. Vi tolkar förskollärarnas svar som att det 

finns en liknande medvetenhet och att det också förkommer ofta i förskolan, dock finns en 

upplevelse hos specialpedagogerna att tidsbrist som en aspekt gör att det inte sker i tillräckligt stor 

uträckning. Vygotskij menar att andra former av kommunikation utöver det talade språket såsom 

tecken och kroppsspråk också är betydande redskap för att förmedla sig (2014, s. 302). Enligt den 

bandomssociologiska teorin, så ska stöd inte ges individuellt, utan det handlar om att använda ett 

inkluderande arbetssätt i en barngrupp (2014, s. 19). Resultatet visade att förskollärarna säger sig 

använda dessa verktyg i stor utsträckning till alla barn, men de lyfter liksom specialpedagogerna 

tidsbristen som en svårighet.  

Slutligen vill vi besvara frågan som inledde vårt arbete, där vi gör tolkningen att det visst finns 

barn i våra förskolor som har svårt att göra sig förstådda i den fria leken och andra sociala 

sammanhang. En specialpedagog lyfte föreställningen om att det av tradition i svenska förskolor 

finns tankar om att barnen klarar av den fria leken själva, medan pedagoger har en övervakande 

position. En annan specialpedagog menar att den fria leken ofta används till att få ut pedagogernas 

raster eller göra andra administrativa uppgifter. Likt Sheridan & Gjems utgår vi från att det finns 

kulturella skillnader i hur det arbetas på förskolor, både mellan länder men även mellan olika 

förskolor (2017, s. 357). För att få en hållbar framtid ser vi att förskolan måste arbeta med allas 

lika värde, och att utesluta någon på grund av att det skapas föreställningar om att denne har ett 

lägre värde aldrig går att acceptera.  
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8.2 Konklusion 

 

Denna studies resultat visar att det finns en liknande syn, mellan specialpedagoger och 

förskollärare, på ansvarsfrågan gällande att stödja barn i deras språkutveckling. Dock blir det en 

skillnad i vad resultatet visar angående specialpedagogernas och förskollärarnas upplevelse av det 

faktiska arbetet som görs i förskolan. Specialpedagogerna uttrycker att språkutveckling är något 

som bör arbetas med mera och förskollärarna menar att de redan har ett stort fokus på området. Av 

resultatet har vi även kunnat utläsa att både specialpedagoger och förskollärare framhåller att 

förskollärare brister i kunskap gällande språkutvecklande arbetssätt och att det finns en önskan 

från specialpedagoger att verktyg som bildstöd och TAKK bör förekomma mer frekvent. 

Specialpedagogerna säger att förskollärare måste delta i barnens fria lek, för att kunna stötta barn 

i behov av extra språkligt stöd och för att undkomma uteslutningar. Förskollärare anser i studien 

att de är närvarande i leken.  

Dock borde förskolan prioritera förskollärarens tid, så att den räcker till ett aktivt deltagande i 

barnens fria lek. Detta för att i likhet med specialpedagogernas rekommendation kunna stötta barn 

med språkstörning på ett optimalt sätt. 

 

I en fortsatt studie hade vi gärna vidgat undersökningen med hjälp av fler respondenter och även 

genom att få ett ytterligare perspektiv med hjälp av observationer. Vi tror att observationerna skulle 

kunna tydliggöra oenigheten mellan specialpedagoger och förskollärare.  
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Bilaga 1. Delstudie 1 Enkätfrågor 

Samtliga undersökningsdeltagare i enkäten kommer vara anonyma och det är frivilligt att svara. 

Resultatet kommer att ingå i vårt examensarbete på Uppsala Universitet som offentliggörs efter 

godkänd examination. 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Maria Råberg och Hanna Åkerlund 
 

 

Enkätfrågor 

 

 

1. Är du utbildad förskollärare?   

● ja 

● nej 

 

2. Vad anser du om ditt ansvar att utmana och stimulera barns utveckling av språk och 

kommunikation? 

● Mycket stort ansvar 

● Inte så stort ansvar 

● Litet ansvar 

● Inget ansvar 

 

3. Hur ofta arbetar du i din barngrupp med aktiviteter där språkutveckling är i fokus? 

● Varje dag 

● 2-3 gånger/vecka 

● 1 gång/vecka 

● 0-3 gånger/månad 

 

4. Har du ett annat förhållningssätt till barn i behov av extra språkligt stöd i den fria leken? 

● ja 

● nej 

 

5. Upplever du att barn som har språkstörning alt. sen språkutveckling behöver stöd av dig 

som förskollärare i den fria leken eller andra sociala sammanhang på förskolan? 

● I mycket hög grad 

● I ganska hög grad 

● I ganska låg grad 

● Inte alls 

 

6. Upplever du att du har tillräckligt med kunskap för att ge stöd åt barn som har 

språkstörning alt. sen språkutveckling? 

● I mycket hög grad 

● I ganska hög grad 

● I ganska låg grad 

● Inte alls 
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7. Deltar du aktivt i barnens fria lek? 

● I mycket hög grad 

● I ganska hög grad 

● I ganska låg grad 

● Inte alls 

 

8. Har förskolan du arbetar på tillgång till externt stöd som specialpedagog/logoped i arbetet 

med barn med språkstörning alt. sen språkutveckling? 

● I mycket hög grad 

● I ganska hög grad 

● I ganska låg grad 

● Inte alls 

 

9. Använder du något verktyg som förstärker det talade språket, till exempel bildstöd eller 

TAKK? 

● ja 

● nej 

 

10.  Om JA, hur använder du detta verktyg? 

● Till alla barn i gruppen på daglig basis 

● Vid planerade tillfällen 

● Till barn i behov av extra språkligt stöd på daglig basis 

● Vid planerade tillfällen för barn i behov av språkligt stöd 
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Bilaga 2. Delstudie 2 Information inför intervjuer 

Information till deltagande i studie  
 

Vi Maria Råberg och Hanna Åkerlund går sista terminen på förskollärare programmet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet och skriver just nu vårt examensarbete 

där denna studie ingår. 

Studien kommer att handla om barns språk i sociala situationer i förskolan och vilka arbetssätt 

specialpedagoger rekommenderar. 

Vi kommer utföra intervjun med ljudinspelning och den ska bearbetas av oss under vårterminen 2020. 

Materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den. 

Intervjun är helt anonym och ni har möjlighet att närsomhelst dra er ur studien. 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det att kontakta oss. 
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Bilaga 3. Delstudie 2 Intervjufrågor 

Intervjufrågor till delstudie 2 

 

1. Vad anser du om språkutvecklande arbetssätt i förskolan? 

 

2. a. Hur ofta upplever du att förskollärare i förskolan arbetar med aktiviteter där språkutveckling är 

i fokus? 

             b. vilka aktiviteter förekommer? 

 

3. a. Anser du att barn i behov av extra språkligt stöd bör få extra stöttning i den fria leken av 

förskollärare i förskolan?  

 b. om ja beskriv hur?  

 

4. a. Upplever du att förskollärare i förskolan har tillräcklig med kunskap för att ge stöd åt barn som 

har språkstörning alt. sen språkutveckling i den fria leken?  

             b. om ja på vilket sätt? 

            c. om nej hur har det har visat sig? 

 

5.  I vilken utsträckning upplever du att förskollärare använder verktyg som till exempel  bildstöd? 

 

6. Hur skulle du vilja att förskollärare arbetar med barn som har språkstörning alt. sen språkutveckling 

ur ett språkutvecklande arbetssätt.    

 


