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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka arbetssätt förskollärare på en språkförskola 

och förskollärare på traditionella förskolor använder för att främja, stödja och stimulera barn 

med språksvårigheter, samt att undersöka hur förskollärare ser på sin yrkesroll i arbetet med 

språkutveckling. Vi avsåg även att betrakta och knyta an vårt resultat till ämnet 

specialpedagogik. Vi hade med oss två frågeställningar där den ena kan likställas med syftet, 

d.v.s. första frågan är vilka arbetssätt använder förskollärare i en språkförskola och 

förskollärare i traditionella förskolor för att främja, stödja och stimulera barn med 

språksvårigheter? Likheter och skillnader. Den andra frågeställningen är hur olika 

specialpedagogiska perspektiv framträder i resultatet? För att få svar på våra frågeställningar 

har vi som metod tittat på vad litteratur och tidigare forskning säger samt utfört 

semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare. Materialet har sedan transkriberats och 

sammanställts till ett resultat. I resultatdiskussionen har vi sedan jämfört likheter och skillnader. 

De slutsatser vi har kunnat dra utifrån vårt resultat är att det finns likheter i språkförskolan och 

de traditionella förskolorna i hur förskollärarna tänker då det gäller vikten av att tala tydligt till 

barnen och att samtliga förskollärare ser sig själva som ett viktigt redskap för att främja, stödja 

och stimulera barnen i deras språkutveckling. En tydlig skillnad som framkom i resultatet var att 

förskollärarna i språkförskolan arbetade mer strukturerat och medvetet med språket jämfört med 

på de traditionella förskolorna. Orsaken berodde på att samtliga barn på språkförskolan hade 

diagnosen grav språkstörning, samt att personaltätheten på språkförskolan var avsevärt högre än 

på de traditionella förskolorna. 
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Inledning 

Vi är två förskollärare som har mångårig erfarenhet inom förskolans värld och har under dessa 

yrkesverksamma år kommit i kontakt med barn med olika former av språksvårigheter. Vi tror att 

språkutveckling är en individuell process som sker i samspel med sin omgivning. Då anser vi att 

förskolan spelar en viktig roll. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare på 

språkförskolor och traditionella förskolor arbetar med att främja, stödja och stimulera barnens 

språkutveckling. Finns det några likheter och skillnader i arbetssätten? Vi vill också ta reda på hur 

förskollärarna själva ser på sin egen yrkesroll i arbetet med barn och språkutveckling. Då vi läser en 

kurs inom området specialpedagogik och vi båda avser att söka in till Specialpedagogprogrammet, så 

har vi också velat titta på om det framträder några specialpedagogiska perspektiv i resultatet och i så 

fall hur det visar sig.  Vi förklarar nu i stora drag hur vi på följande sätt har disponerat uppsatsen: 

Inledningsvis skriver vi en kort sammanfattning av vår studie, därefter kommer en 

innehållsförteckning. I vår bakgrund vill vi belysa några av de olika teoretiska synsätt som finns kring 

barn och språk, samt språkets betydelse ur ett historiskt perspektiv. Vidare går vi in på språkets 

uppbyggnad, barns förväntade språkutveckling och därefter barn med språkstörning. Att redogöra för 

olika teorier och begrepp som finns runt barns förväntade språkutveckling respektive barn med 

språkstörning tror vi bidrar till en bra förförståelse för vilka förutsättningar förskollärarna i de olika 

verksamheterna har att arbeta med när det gäller sina respektive barn och deras språkutveckling. I 

metoden förklarar vi hur vi har gått tillväga för att söka svar på våra frågeställningar. Vi diskuterar 

också vårt val av metod i en metoddiskussion. I resultatdelen redovisar vi respondenternas svar, fråga 

för fråga inom fyra områden; organisation, samverkan, arbetssätt/metoder, och förskollärarnas roll. 

Språkförskolans svar följs av de traditionella förskollornas svar.  Efter att ha analyserat 

respondenternas svar tar vi sedan i en resultatdiskussion upp de likheter och skillnader vi har hittat 

inom de fyra frågeområdena. Därefter drar vi slutsatser kring våra två frågeställningar. Som avslutning 

tar vi upp ett par reflektioner som dykt upp både under arbetets gång och mot slutet. Dessa reflektioner 

skulle kunna formuleras till nya frågeställningar att bygga vidare på i en annan studie.  

 

Vi vill till sist här verkligen passa på att tacka våra respondenter för att de tog sig tid att svara på våra 

frågor samt det otroliga engagemang vi kände under våra intervjuer!         

 

Christina Törnsäter & Sofia Wesselmark 
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Bakgrund 

Teorianknyting 

När det gäller barns språkutveckling brukar två stora namn inom området nämnas (Lindö, 2009): Jean 

Piaget och Lev Vygotskij. Piaget hade en tes om att alla barn genomgår samma utvecklingsstadier 

oavsett kulturella och sociala förhållanden. Han betonade samspelet mellan den kognitiva och den 

språkliga utvecklingen och menade att det lilla barnets språk är egocentrerat, barnet pratar med sig 

själv än med andra. Han ansåg att barnets språk och tänkande är medfött och mognar om det 

stimuleras och den sociala kompetensen kommer inte förrän senare. Vygotskij hävdade istället att 

barnet från allra första början använder språket för att kommunicera med omvärlden. Utifrån hans 

sociokulturella perspektiv betonade han att barnets utveckling på alla områden har sin utgångspunkt i 

interaktionen med omvärlden. Vygotskij intresserade sig särskilt för det språkliga samspelet mellan de 

vuxna och barnet. Han ansåg att människans språk är naturligt, biologiskt och unikt men att språket 

framför allt överför den kultur som omger barnet. Piaget och Vygotskij hade således olika 

utgångspunkter i sin forskning men det gemensamma var att de båda lyfte fram det aktivt forskande 

barnet som i samspel med sin omgivning omvandlar handlingar till inre föreställningar. Båda betonade 

språkets betydelse för det abstrakta tänkandet och båda grundade sina teorier på systematiska 

observationer på barn och unga (Lindö, 2009). 

 

Strandberg (2006, s. 50) skriver om Vygotskijs sociokulturella perspektiv och barnets språkutveckling 

i samspel med de vuxna, där språket börjar redan när spädbarnet föds. Så fort föräldrarna börjar prata 

till barnet, tillskriver de därmed barnet pratkompetens. Föräldrarna bäddar in det lilla barnet in det lilla 

barnet i en avancerad språkaktivitet, en avancerad lingvistisk miljö, där bägge parter (vuxna och barn) 

är likvärdiga – inte likvärdiga medlemmar. Ur den mångfald av språkliga aktiviteter som blir 

tillgängliga för barnet väljer det att imitera det som det ännu inte själv klarar av, men kan tillsammans 

med föräldrarna. De imiterar sådant som står på tur att läras in. Vygotskij kallade detta för den 

proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskij är leken den viktigaste källan till utveckling av språk, 

tanke, vilja och känsla (Lindö, 2009). För Vygotskij är språk och tanke sammanflätade. Det lilla barnet 

har ett inre språk som kommer till uttryck i gester och handling.  
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Två teorier som kom att dominera diskussion och forskning om språkutvecklingen under senare delen 

av 1900-talet var B.F. Skinners behavioristiska teori(stimulus-respons-teori) och Noam Chomskys 

nativistiska teori (medföddhetsteori) (Johansson & Svedner, 2003). Skinner hävdade att språk lärs in 

på samma sätt som allt annat beteende, nämligen genom att önskvärda beteenden belönas. T. ex att det 

lilla barnet med sitt joller spontant yttrar många ljudkombinationer och av en tillfällighet råkar säga 

några ljud som liknar ”pappa”, får det pappa att le, krama sin son eller dotter och utbrista att han/hon 

redan kan säga pappa, vilket fungerar som förstärkning för barnet och får det ganska snart att säga 

samma ljudkombination igen. På liknande sätt, menade Skinner, kan föräldern få barnet att säga ”Säg: 

Jag vill ha en glass” – och när barnet gör det får det sin belöning, d.v.s. glassen. Den behavioristiska 

teorin menar alltså att barnet lär sig språket genom att föräldrar eller andra viktiga personer i dess 

omgivning förstärker vissa av barnets spontana yttranden, genom att barnet råkar imitera vuxnas 

yttranden eller att barnet imiterar på uppmaning, i båda fallen med efterföljande belöning. Denna teori 

har ifrågasatts av de flesta och, bl. a av Chomsky.  

 

När Skinners bok om språkinlärning kom ut 1957, gick lingvisten Noam Chomsky till hård attack mot 

den behavioristiska teorin (Johansson & Svedner 2003). Hans viktigaste invändning var att det var 

orimligt att tänka sig att varje mening som ett barn yttrar är inlärd på det sätt behavioristerna beskriver. 

Snarare är det så att barnet är genetiskt förprogrammerade att snabbt lär sig sitt modersmål. Chomsky 

antog att vi är födda med en ”language acqusition device” (LAD) och som aktiveras i och med att vi 

föds in i en språkligt stimulerande miljö. LAD gör det möjligt för det lilla barnet att foga samman de 

ord det lärt sig till grammatiskt korrekta meningar. Språket behövde inte tränas, ansåg Chomsky, det 

räcker med en normalt stimulerande språklig miljö för att LAD ska aktiveras och språkutvecklingen 

ska sättas igång.  

Historik 

Människor har länge fascinerats av att språk och språkanvändning, långt tillbaka till antikens Grekland 

(Nettebladt, 2007). Den mest kände personen med talproblem, Demosthenrs, var känd för sina försök 

att övervinna sina talproblem. Även i bibeln finns beskrivningar om personer med talproblem, Moses 

hade ”trög tunga”.  Det är delade meningar bland författare. Vissa hävdade att det rörde sig om 

stamning medan andra hävdar att det rörde sig om uttalsproblem. Författaren säger också att på 1800-

1900-talet fanns det så kallade ”vargbarn” som växer upp isolerade, utan mänsklig kontakt, och torftig 

omvårdnad. Under historiens gång har olika ”vargbarn” analyserats i ett longitudinellt perspektiv för 

att undersöka de nödvändiga förutsättningarna till en normal utveckling. Författaren menar också att 
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en avgörande positiv faktor är om barnet fått någon form av kognitiv/språklig stimulans. Det är 

nödvändigt för att förstå förändringar över tid att analysera de olika sammanhang där språkstörning 

hos barn uppmärksammats. Dessa sammanhang menar författaren kan relateras till tre olika villkor, 

institutionella, teoretiska och samhälleliga. 

 

I Sverige är pionjären Alfhild Tamm (1876-1959) viktig. Hon talade om talrubbningar och var den 

första kvinnliga medicinare i Sverige, specialutbildad i psykiatri och neurologi. Hon införde den första 

talkliniken i Sverige för skolbarn i Stockholm. Tamm gav även ut en bok, Talrubbningar och deras 

behandling, en handledning för lärare och föräldrar. Hon skilde också på olika grader av uttalsfel, att 

man talade om partiella och universella uttalsproblem. Tamm klargjorde orsakerna till talrubbning och 

lyfte bl. a fram känselns betydelse för talutvecklingen, liksom språkförståelsen och miljöns betydelse 

för en harmonisk utveckling.  Hon var starkt engagerad i pedagogiska frågor och verkar ha tagit en 

aktiv del i att planera barnens behandlingar. Hon såg med andra ord talrubbningar som ett pedagogiskt 

problem.  

Språkets uppbyggnad 

Fonologi - Språkljudens funktion i språket, fonetik - hur språkljuden uttalas (Eriksen & Hagtvert, 

2004). Hur man artikulerar ordet det innebär produktionen av talljud. Fonologi innebär organisation av 

motoriska mönster och ljudbilder i fonologiska system (Nettelbladt, 2007).  

 

Prosodin - Omfattar den musikaliska sidan av talet - tryck och längd och ton, rytm och pauser - 

språkmelodin i språket (Eriksen & Hagtvert, 2004). Hur vi uttrycker oss och hur vi har tonfallet, för att 

få åhöraren eller samtalspartnern att förstå vad vi menar eller önskar. 

 

Morfem- Är språkets minsta enhet (Bjar & Liberg, 2010) det duger inte att gå runt att säga enstaka ord 

så som t ex katt, lägger man till ett morfem en byggsats så får t ex ordet ”katterna” en annan innebörd. 

 

Semantisk utveckling - Barnets förmåga att förstå ords betydelse. Semantik – läran om ords meningar 

betydelse/innebörd (Eriksen & Hagtvert, 2004). Att kunna förstå innebörden av de ord man kan säga. 

 

Pragmatisk utveckling - Barnets förmåga att använda språket, hur man för en dialog och hur vi 

använder språket i sociala sammanhang (Tras, 2007). Arnqvist (1993) menar att man ska kunna 
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beskriva saker och händelser så att en åhörare förstår det.  Och att kunna känna till hur man som 

lyssnare och talare förhåller sig. 

 

Grammatik - Grammatik handlar om språkets system, och ingriper alltså såväl ljudsystem som 

böjningar, ord och stavningar (Nettelbladt & Salameh, 2007). Grammatisk och meningsförståelse 

handlar om att kunna använda böjningar, ordföljd och funktionsord för att kunna förstå meningar.  

Barns förväntade språkutveckling 

Enligt Johansson & Svedner (2003) finns ett antal grundförutsättningar för att en positiv 

språkutveckling ska ske för att barnet ska kunna erövra sitt språk. Hjärntillväxten, som under de första 

åren är mycket stor, ger ökade möjligheter för språkutvecklingen. Den intellektuella utvecklingen, att 

förstå vad ord står för, att vara nyfiken på omvärlden och därmed lära känna den allt bättre, kunna 

reflektera över de företeelser som de möter och få med den i sitt språk. Fysiologisk och motorisk 

utveckling, att lära sig styra de muskler med vars hjälp man artikulerar ljuden, få större möjligheter till 

ljudbildning genom att munhåla och svalg växer till i omfång. Den miljöstimulans som barnet får i sin 

allmänna utveckling är också en förutsättning. Genom att lära sig gå, äta själv, klara sin hygien, klä på 

och av sig o s v, ökar deras självständighet. Bl. a det tillsammans med möten med vuxna, nya kamrater 

och nya lekar stimulerar barnet att lära sig nya ord, uttryck och grammatiska konstruktioner så att de 

kan samtal om sina nya erfarenheter. Johansson & Svedner menar att just allt detta som barnet har att 

samspela med och som berikar de egna erfarenheterna har en avgörande betydelse som stimulans. 

Saknas dessa faktorer helt eller delvis kan det påverka barnets språkutveckling. Enligt Bjar & Liberg 

(2010) lär sig barn språk - talat språk, skriftspråk eller teckenspråk i samspel med sin omgivning. Alla 

barn som utvecklas normalt går igenom liknande utvecklingssteg. Rindö (2010) och Nettelbladt & 

Salameh (2007) tar upp de första utvecklingsstadierna under barnets första år. 

 

0-2 månader - Spädbarnet uttrycker sig med skrik, grymtningar och rytmiska utandningsljud.  

2-3 månader - Talröret har blivit större och spädbarnet prövar sina stämband och ger ifrån sig 

konsonantliknande ljud (gurgelljud). Vokaljoller förekommer särskilt i situationer där något intressant 

fångar barnet intresse, något som rör sig eller vid en matsituation.  

4-6 månader - Spädbarnet kan uttrycka sig med en betydande ljudproduktionen. Spädbarnet 

experimenterar med sin röst och vokal- konsonantliknande ljud varvas med stavelseliknande mönster 

som upprepas om och om igen. Barnet utvidgar och varierar också succesivt sin jollerrepertoar och 
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börjar också upptäcka den ljudmässiga effekten av den egna produktionen. Vokalisering uppträder 

särskilt när barnet undersöker föremål med munnen.  

7-10 månader - Spädbarnet börjar stavelsejollra i regelbundna och identifierbara stavelser (t ex 

bababa, dadada). Detta brukar ses som en viktig milstolpe för den senare språkutvecklingen. 

Stavelsejollrets övergångar mellan konsonant och vokal liknar ett mer vuxenlikt beteende och anses 

ofta vara det typiska jollret och är kopplat till arm- och handrörelser där barnet t.ex. vinkar, skakar 

eller slår med saker som det har i handen.   

10-14 månader - Språket börjar bli alltmer funktionellt. Barnet börjar kombinera korta stavelser med 

gester för att göra sig förstådd.  

 

Typiskt för småbarnsspråk är att icke betonade stavelser försvinner – banan blir nan. Detta tidiga 

funktionella bruk av stavelseliknande småord brukar forskarna kalla för protospråk. Kort efter att 

protoorden gjort sin entré mellan 1 och 1½ års ålder börjar barnen producera sina första riktiga ord, 

s.k. ettordsyttranden. När barnet samlat på sig ungefär 50 ord brukar det ta steget över från ettords- till 

tvåordsyttranden, i regel kombination av ord som barnen använt mycket. Johansson & Svedner (2003) 

kallar det istället för ettord- och tvåordsatser och skriver att förmågan att sätta samman ord till 

tvåordssatser utvecklas ung. i 2-årsåldern, dock med stor spridning. Det handlar hela tiden om sådant 

som finns i barnets omgivning och som det redan känner till. Med hjälp av de två orden kan barnet 

uttrycka en mängd olika sammanhang; det kan lokalisera, begära, negera, ange ärende, beskriva 

händelser eller situationer, ange egenskaper, beskriva handlingar, tillstånd. 

 

Ungefär vid 3 års ålder har de flesta barn utvecklat ett grundläggande ordförråd och en grundläggande 

grammatik (Bjar & Liberg, 2010). De har också utvecklat grundläggande samtalsfärdigheter och kan 

påbörja samtalsämne, göra kommentarer, ge återkoppling, ställa frågor och ge svar, ge uppmaningar 

och följa uppmaningar.  När barnet är 4 år för det kunna tala någorlunda sammanhängande (Johansson 

& Svedner, 2003) och göra sig förstått även av sådana som inte hör till den närmaste kretsen. Däremot 

behöver varken uttal eller meningsbyggnad vara perfekta.  

 

Under skollåren ökas barnens ordförråd med fler ord och fler ord. I stort sett fördubblas ordförrådet 

från det första skollåret och till vuxen ålder (Arnqvist, 1993). Barn lär sig fler nya ord inom områden 

där de redan har erfarenheter än inom områden de saknar erfarenhet av. Till följd av det menar 

Arnqvist, att barn med olika uppväxtvillkor kan komma att ha skilda ordförråd, och detta måste man 

uppmärksamma i både förskola och grundskola. 
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Barn med språkstörning 

Språkstörning innebär att barnet inte utvecklar språket som förväntat och när utvecklingen väl kommer 

igång senare är den dessutom långsammare. Bjar & Liberg (2010) menar att ca sju procent av alla 5-

åringar har en språkstörning, och det är vanligare hos pojkar än hos flickor men siffran sjunker med 

stigande ålder. Nettelbladt & Salameh (2007, s. 15) säger att diagnosen språkstörning ges i de fall där 

utvecklingen är påtagligt försenad jämfört med andra barn i samma ålder. Ett barn med språkstörning 

har svårt att producera och uttala ord samt oftast svårt att förstå språk. Annars har en de en utveckling 

som är inom normalområdet. Diagnos språkstörning implicerar att barnet har språkstörningen som sitt 

mest framträdande funktionshinder och att barnets språkliga utvecklingsnivå inte motsvarar barnets 

kronologiska ålder. Författarna Nettelbladt & Salameh skriver också att språkförsening är något som 

fullständigt kan hämtas upp. Det finns ett brett spektrum gällande graden av språkstörning (2007, s. 

25). Lätt språkstörning innebär uttalsproblem, ofta men inte alltid av övergående natur. Måttlig 

språkstörning innebär mer uttalade problem med fonologi och med lätta till måttliga problem med 

grammatik. Grav språkstörning innebär omfattande problem med fonologi, grammatik, ordförråd och 

språkförståelse. När barnet har svårt med språkförståelsen brukar även barnets förmåga att samspela 

med andra påverkas. Mycket grav språkstörning innebär att barnet har ett mycket begränsat tal och 

stora svårigheter att förstå språk. Problemen kan kvarstå upp i skolåldern och i en del fall ända upp i 

vuxen ålder. 

 

En språkstörning kan få stora konsekvenser för individen, därför kommunikation, kontakt och samspel 

med andra människor är viktig för vår utveckling och vårt välbefinnande och för barn som har en 

språkstörning brukar oftast inte det fungera på ett tillfredställande sätt, kamratrelationer brukar 

drabbas. Bruce (2007) har uppmärksammat i sin avhandling att barn med språkstörning ofta har sämre 

kamratrelationer och kan hamna utan för i leken och i gemenskapen. Bjar & Liberg (2010) menar att 

språket är ett sådant viktigt redskap för lärande kan man anta att, åtminstone i fall av grav 

språkstörning, barnets allmänna utveckling hämmas om det inte kommer i kontakt språkligt. Vilket 

kan innebära att barn med språkstörning löper risk för inlärningssvårigheter i skolan. ”Läsning och 

skrivning är en del av den språkliga förmågan, och risken för att dessa barn har dyslexi är större”. 

(Bjar & Liberg, 2010)  

 

Bråten (2008, s. 100) skriver att ”barn utvecklar sitt talspråk genom kognitivt utvecklande samtal där 

deras förståelsestrategier får stöd”. Förskolan kan bereda marken för barns senare läsförståelse genom 

att stödja deras språkliga lärande, särskilt av nya ord. Hur barnet utvecklar sitt språk är av betydelse 

för sin framtida läsning. Bråten (2008) säger att det har visat sig att man utifrån barns talspråk i 

förskoleålder kan förutse senare läsfärdigheter, ett barn som i förskoleåldern har ett bra språk med stor 
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sannolikhet kommer att läsa med förståelse högre upp i klasserna. Bråten (2008) hänvisar i sin bok 

Läsförståelse i teori och praktik till en amerikansk forskargrupp (Spira, Bracken & Fischel, 2005) som 

följt en grupp barn från förskoleålder till fjärde klass och funnit skillnaden mellan goda och svaga 

läsare etablerades redan i andra klass, forskarna kom också fram till att läsfärdigheter i fjärde och 

femte klass var relaterade till barns talspråkliga färdigheter innan de började skolan, och deras slutsats 

var att förskolans språkstimulans var avgörande för vilka barn som på sikt utvecklade svårigheter med 

att läsa. 

 

En artikel i amerikanska ITE - Issues in Teacher Education från 2008 visar en studie där man 

undersöker i vilken utsträckning pedagoger som arbetar inom ”early childhood education” är kunniga 

när det gäller fonologisk medvetenhet och språkstruktur. Är pedagogerna kunniga inom just dessa 

delar så anses de ha potential att positivt kunna påverka barnens tidiga läs- och skrivutveckling. 

Pedagogerna måste själva ha kompetens och vara tillräckligt förberedda för att kunna arbeta med och 

lära ut fonologisk medvetenhet, samt ha en grundläggande förståelse för språkstruktur. 

 

In order to positively impact and expand a child’s knowledge in these crucial areas, teachers must 

themselves be knowledgeable. If the teachers do not know and understand the basic principles of 

phonological awareness, it follows that teaching these skills to young children would be an impossible 

task.  

 

Studien riktade sig specifikt till pedagoger som arbetade med barn i åldrarna 3, 4 och 5 år, de åldrar 

som ansågs vara av särskild betydelse för utvecklingen av fonologisk medvetenhet. Undersökningen 

var utformad att mäta bl. a deltagarnas allmänna ordkunskap, deras förmåga att identifiera fonem, 

morfem, vokaler, stavelser, och förmågan att använda olika stavningsregler. Resultatet av studien 

visade att många pedagoger inte var tillräckligt förberedda att lära barn att identifiera stavelser, 

morfem och fonem. Eftersom just dessa tre områden är kopplade till den framtida läsfärdigheten 

(Moats, 1994; Torgesen, Wagner, & Rashotte, 1994), kan ett stort antal barn löpa allvarlig risk för att 

missa detta skede i läsutvecklingen och därmed att lyckas som läskunniga elever. Då 

undersökningsinstrumentet som användes i studien normalt sett inte var avsedd för användning mot 

”early childhood education teachers” vill man dock göra läsaren uppmärksam på att studien har 

eventuella begränsningar i området instrumentering och generaliserbarhet. 

 

Myrberg refererar (s. 11) till Lundberg & Höiern (1991) när han beskriver att den kritiska faktorn för 

att utveckla läsfärdighet (avkodning av ord) är enligt en rad samstämmiga studier fonologiskt 

medvetande. Ett barn kan inte utnyttja sina generella erfarenheter av "texter" (skriftliga och muntliga 

diskurser) förrän ett kritiskt mått av fonologisk medvetenhet uppnåtts (Lundberg & Höien, s. 78). 

Barnet lär sig säga och uttala ordet i enighet med språknormen och i den språkmiljön barnet växer upp 
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i, att använda rätt ljud på rätt plats i ett ord. Barnet måste utveckla en förmåga att viljemässigt skifta 

uppmärksamhet mellan språkets form och innehåll. De barn som har en otillräckligt utvecklad 

fonologisk förmåga kommer att uppvisa långsam, osäker läsning. Lundberg & Höien (1991) 

sammanfattar forskningen om den fonologiska medvetenhetens betydelse i läsinlärningen i följande 

pedagogiska budskap: 

 

Träning av fonologisk medvetenhet i förskolan underlättar läs- och skrivinlärning i skolan. Våra 

experiment har givit ett otvetydigt svar i detta avseende. En uppenbar slutsats är att fonologisk träning 

bör ges till alla barn som börjar skolan med svag fonologisk medvetenhet. 

 

TRAS – Tidig Registrering Av Språkutveckling 

TRAS är ett observationsmaterial från Norge. Registrering betyder observation på svenska. TRAS är 

ett samprojekt mellan olika fackpersoner, högskolor och specialpedagogiska institutet i Oslo. Alla 

hade de upprepade gånger erfarenheter av att man kommit igång för sent med olika stödinsatser. 

Barnens språkinlärning skulle i de allra flesta fall varit bättre om man tillrättalagt förhållanden på ett 

tidigare stadium i barnets liv. Därför utvecklade dessa fackpersoner TRAS-materialet. De skickade ut 

frågenkäter till förskolor och utbildningar, hur kartläggningar gick till och vad som behövs för att 

tidigt uppmärksamma och observera barns språksvårigheter. 

 

Det färdiga TRAS- observationsmaterialet går ut på att observera barns olika färdigheter kontinuerligt 

under barnets förskolevistelse. Materialet är utarbetat för barn 2-5 år, och man fyller i ett så kallat 

TRAS-schema.  De bitar materialet innehåller är samspel, kommunikation och uppmärksamhet. Det är 

ett tydligt arbetsmaterial, men man måste först läsa handboken och i de kommuner i Sverige som idag 

arbetar med TRAS har personalen genomgått utbildning så att materialet används korrekt. 

 

Enligt TRAS (2007) är det stora variationer i avseende när det enskilda barnet börjar prata. “Barnet är 

en aktiv och kreativ språktillägnare, som med bakgrund av egna erfarenheter och ”teorier” om hur 

språket ser ut och i samspel med andra, sakta men säkert bygger upp sitt språk”. Vidare säger 

författarna att för en del går inte språkinlärningen så lätt. Arnqvist (1993) menar att språket troligen är 

en av de färdigheter som utvecklas snabbast genom förskoleåren.  
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Specialpedagogik – specialpedagogiska perspektiv 

 

Pedagogik som vetenskaplig disciplin innefattar kunskapsområdet specialpedagogik (Persson, 2007, s. 

24). Att försöka sig på en generell definition av termen specialpedagogik eller specialpedagogiska 

behov är således svårt. Dock när det gäller dess funktion konstaterar Persson, att specialpedagogiska 

insatser är avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken bedöms som otillräcklig. Den 

specialpedagogiska definitionsfrågan menar han är problematisk ut flera aspekter (Persson, 2007, s 

26).  

 

o Specialpedagogiken är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar sin teori från 

discipliner som psykologi, sociologi, medicin m.fl. 

o Specialpedagogiken är politiskt- normativ eftersom den handlar om hur samhället och dess 

medlemmar uttrycker hur människor med avvikelser ska ha det nu och i framtiden. 

o Specialpedagogiken ska uppfylla en mängd funktioner i samhälle och skola, vilka inte alltid är 

klart uttryckta. 

 

Fischbein & Österberg (2006) menar att specialpedagogik kan definieras på många sätt, men de flesta 

skulle kanske betona att det handlar om barn eller ungdomar med specifika svårigheter. Fischbein & 

Österberg (2006, s. 11) “Specialpedagogiken har således historiskt betraktas som en hjälp för att 

förändra individen/barnet.”, vilket har lett till att barnets placeras i särskilda grupper, men på senare år 

har skolan ändrat riktning mot en gemensam skola för alla, även förskolan omfattar nu fler och fler 

barn och övergången mellan förskola, förskoleklassen är obligatorisk. Detta innebär att grupper blir 

mer heterogena, vilket ställer högre krav på pedagogens kunskaper i att uppmärksamma och tillgodose 

barns olika behov av stöd och stimulans. I det specialpedagogiska kunskapsfältet fokuseras samspelet 

mellan personen och omgivningen.  

Läroplanen Lpfö-98 om barns språkutveckling 

Enligt gällande styrdokument, Lpfö-98 är förskolans uppdrag gällande språkutvecklingen att: 

  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 
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nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal - 

och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolan strävan att främja barns utveckling och 

lärande. (Lpfö-98) 

  

Förskolan sträva efter att varje barn: 

 

○ utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och att ge uttryck för sina uppfattningar 

○ tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld 

○ utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar 

○ utvecklas sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och 

för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner 

  

Vi har också tittat på den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö-98 (2010), som träder i kraft den 1 

juli 2011. Uppdrag och strävansmål är detsamma som innan, däremot har riktlinjerna i den reviderade 

läroplanen omformulerats och förtydligats så att ansvaret för att dessa mål genomförs har från att vara 

alla som arbetar på förskolans ansvar nu blivit förskollärarens ansvar, d.v.s. den eller de personer som 

har en akademisk utbildning och examen från högskolan.   

Både språkförskolor och traditionella förskolor går under skolformen förskola enligt Skolverket. 

Förskolan styrs av skollagen (2:a kapitlet) och Läroplanen (Lpfö 98).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetssätt förskollärare på en språkförskola och 

förskollärare på traditionella förskolor använder för att främja, stödja och stimulera barn med 

språksvårigheter. Samt se hur förskollärarna ser på sin egen yrkesroll i sitt arbete med barns 

språkutveckling. Vi avser att betrakta och knyta an vårt resultat till ämnet specialpedagogik.  

 

Frågeställningarna är: 

 

● Vilka arbetssätt använder förskollärare på en språkförskola respektive traditionell förskola för 

att främja, stödja och stimulera barns språkutveckling? Likheter och skillnader. 

 

● Hur ser förskollärarna på sin egen roll gällande barns språkutveckling? 

 

● Hur framträder specialpedagogiska perspektiv i resultatet? 
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Metod och genomförande 

För att nå fram till syfte och frågeställningar har vi använt oss av litteratur och tidigare forskning. Vi 

har valt att göra en kvalitativ studie. Backman (2008) säger att det kvalitativa synsättet eller ”filosofin” 

riktar intresset mera mot individen. Istället för att fråga hur en objektiv verklighet kan se ut, ställer 

man frågan hur individen istället tolkar och formar sin verklighet. Därför har vi har valt att använda 

oss av kvalitativa intervjuer som metod. Kvale (2009) menar att intervjua i forskningssyfte är en 

kunskapsproducerande verksamhet och vi har använt denna metod för att öka våra kunskaper i hur 

pedagoger arbetar språkmedvetet med barn som har en avvikande språkutveckling. Kvalitativa 

intervjuer enligt Trost (2010) utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa 

enkla frågor får man komplexa, innehållsrika svar. Trost (2010) menar även att val av metod skall ske 

i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och den aktuella frågeställningen.  

 

Vi hade en önskan att använda oss av triangulering i form av intervjuer, enkäter och observationer 

vilket enligt Trost (2010) gör undersökningen både kvalitativ och kvantitativ. Observationer uteslöt vi 

eftersom vi ansåg att det kunde bli utmärkande och känsligt för de barn och dess föräldrar som har en 

avvikande språkutveckling. Även enkäter som datainsamlingsmetod valdes bort då vi insåg att vår tid 

inte räcker till för ett sådant omfattande arbete. Bell (2006) menar att man måste vara klar över hur 

tidsplanen ska se ut, och planera därefter. Samt för att vi ville höra vad pedagogen hade att delge. 

Bryman (2001, s. 300) ”I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, i 

en kvantitativ undersökning speglar forskarens intressen”. Det var just det som är kärnan i vår uppsats 

att ta reda på pedagogens uppfattning och skjuta undan våra egna värderingar och erfarenheter. 

  

För att avgränsa oss har vi valt att inrikta oss på förskolans äldre barn. Inför intervjuerna gjorde vi en 

gemensam intervjuguide, med frågor som för oss var relevanta utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

Vi använde oss av öppna frågor, så att vi vid behov kunde ställa adekvata följdfrågor. Vi har gjort 

semistrukturerade intervjuer, så beskriver Trost (2010) en strukturerad intervju med öppna frågor. 

  

Vi tog kontakt med våra intervjupersoner via e- post och med telefonkontakt. Efter telefonsamtalet 

skickade vi ut ett informantbrev (se bilaga), där vi frågade om det gick bra att göra en ljudinspelning 

av intervjun, vilket alla intervjupersoner ställde upp på. Bell (2006) menar att man inte kan förutsätta 

att alla respondenter accepterar att bli inspelade, och att det ibland kan hämma riktiga svar. Vi 

berättade att alla svar är konfidentiella, och att de i undersökningen kommer att få ett fingerat namn. 
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Vi har intervjuat sammanlagt fyra utbildade förskollärare, två från en språkförskola och två från 

traditionella förskolor. Urvalet är ifrån tre kommuner i mellansverige. Från början hade vi tänkt 

intervjua tre respondenter var, men på grund av ett alltför sent svar av en förskollärare i språkförskola 

valde vi att använda oss av de respondenter vi redan hade intervjuat. Vi valde då att ställa in en 

intervju med en förskollärare från en traditionell förskola för att jämförandet skulle vara lika i antalet 

från båda verksamheterna. Vi har transkriberat våra egna intervjuer, sedan har vi tillsammans bearbetat 

intervjuerna för att i slutändan kunna sammanställa dem till resultat och diskussion. 

Etik 

När det handlar om människor som deltagare inom humanistisk-vetenskaplig forskning hör det till att 

de ska informeras om sin uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Efter 

det att vi hade fått bekräftelse på att vi fick komma och intervjua så e- postade vi ett informationsbrev 

till våra respondenter (se bilaga), där vi bl. a beskrev syftet med vår studie samt informerade att om de 

inte hade något emot det, så tänkte vi använda oss av bandspelare. Vid intervjutillfällena gav alla fyra  

sitt samtycke till ljudupptagning. Det som vi nog hade kunnat förtydliga inför våra respondenter i 

samband med intervjuerna var deras rätt till att när som helst få avbryta intervjun, men nu var det 

ingen som avbröt. Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska principer och dessa har 

vi haft i åtanke i arbetet med vår uppsats. De fyra huvudkraven är:  

 

o Informationskravet - forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte 

 

o Samtyckeskravet - deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

 

o Konfidentialitetskravet - uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem 

 

o Nyttjandekravet - uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål 
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Vart och ett av dessa krav specificeras sedan ytterligare i ett antal regler. Bryman (2001, s 443) tar upp 

de etiska principerna i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder.  

 

 Om det förekommer någon skada för deltagarnas del 

 Om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida 

 Om man inkräktar på privatlivet 

 Om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller 

undanhållande av viktig information 

Tillförlitlighet 

Bryman (2002) menar att en ståndpunkt är att man anpassar begreppen reliabilitet och validitet i den 

kvalitativa forskningen utan att i grunden ändra begreppens betydelse men att lägga mindre fokus vid 

frågor som rör mätning. Vi har valt att göra en jämförelse mellan hur förskollärare arbetar på 

språkförskola och på traditionella förskolor. Trost (2010)  menar att vid kvalitativa intervjuer strävar 

man vanligen efter att just att få veta vad den intervjuade menar. Vi hade inte för avsikt att göra en 

mätning, utan ta reda på hur våra respondenter uppfattar sin verklighet, därför valde vi att göra en 

kvalitativ undersökning så att våra respondenter fick möjlighet att berätta om sin verklighet. Bryman 

beskriver också att med god validitet menas att undersökningens slutsatser hänger samman, man 

undersöker vad man hade för avsikt att undersöka. Insamlingsmetod och undersökningsgrupp måste 

stämma överens med frågeställningen och där anser vi att vårt tillvägagångssätt med semistrukturerade 

intervjufrågor var den metod som ger mest tillförlitlighet till vår uppsats. 

 

Bryman (2002) skriver också att kvalitativa undersökningar kräver en detaljerad analys. Vi gjorde som 

kvalitativa forskare och spelade in våra intervjuer med ljudupptagning för att kunna fånga 

respondenternas svar ordentligt och verkligen kunna få med det som de berättade och har så långt som 

möjligt återgett respondenternas utsagor så precis som möjligt. Vi bearbetade alla intervjuer både 

enskilt och tillsammans. Innebörden av respondenternas svar kan ha påverkat tillförlitigheten vid 

transkriberingen från talspråk till skriftspråk. 

 

Eftersom vi bara har utgått från fyra respondenter i vår uppsats så går det inte att dra några generella 

slutsatser, utan möjligen ge en fingervisning om skillnader och likheter i arbetssätten mellan 

språkförskola och traditionella förskolor. 
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Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som belyser hur förskollärarna ser på sin verklighet i 

sitt arbete med barn som har svårigheter i sin språkutveckling. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av 

våra mobiltelefoner, vilket visade sig vara ett väldigt bra redskap. Trost (2010, s. 74) tar upp 

fördelarna med att använda ljudupptagning och menar på att man kan lyssna till tonfall och ordval 

upprepade gånger efteråt, man kan skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant har sagts. Detta 

upptäckte vi att vi hade en enorm fördel av när vi skulle bearbeta resultatet. Hade vi inte använt oss av 

ljudinspelning så tror vi att vi hade missat mycket intressant information som våra respondenter delade 

med sig av. Vi skulle aldrig hunnit få med allt om vi t ex hade använt oss av anteckningar. 

 

Vi intervjuade sammanlagt fyra förskollärare och vi delade upp det så att vi intervjuade två var, en 

som arbetar på språkförskola och en som arbetar på en traditionell förskola. Vi använde oss av vår 

intervjuguide men ibland ställde vi också några följdfrågor. För det första var vi medvetna om att det 

kunde bli aktuellt med att ställa följdfrågor, och att följdfrågorna blev olika kan ha och göra med att vi 

intervjuade respondenterna var för sig. Bell (2006, s. 162) nämner att det är av stor betydelse att lämna 

en viss frihet för respondenten att prata om det som är viktigt för honom eller henne, men att en viss 

struktur också är av vikt. Vår intervjuguide blev vår struktur men vi lämnade även öppet för våra 

respondenter att berätta hur mycket eller lite de ville inom ramen av våra ämnesfrågor. De 

förskollärare som arbetar i traditionella förskolor använder sig båda av TRAS – observationsmaterial 

och fick några frågor om och kring den metoden. 

 

När vi transkriberade våra intervjuer märkte vi att en del av följdfrågorna blev ledande eller slutna. Vi 

anser dock inte att detta hämmade våra respondenter i intervjun som helhet. Efter det att vi kontaktat 

respondenterna skickade vi ut ett informantbrev, där vi kortfattat beskrev vår kurs och syftet med vår 

uppsats. Vi skrev att intervjuerna skulle ta 45 minuter vilket vi upptäckte var svårt att hålla sig till. En 

intervju tog över en timme, en tog en halvtimme och två av intervjuerna höll den beräknade tiden. Att 

hålla oss till tiden är något vi kan bli bättre på om vi håller fler intervjuer i framtiden.  

 

Urvalet var förskollärare från förskolor i tre kommuner som ligger i närheten av Stockholm. Vi hade 

tänkt intervjua tre respondenter var, men från en tillfrågad enhet fick vi ett alltför sent svar. Då 

avböjde vi med tanke på tidsfaktorn. Urvalet blev två förskollärare från samma språkförskola men de 

arbetar på olika avdelningar och inte tillsammans. De hade också en skillnad på personal och behov 

bland barnen, vi var ute efter just förskollärarnas verklighet, så även om det blev svar från en och 

samma förskola så fick ut mycket intressant information från två olika förskollärare.  
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Förskollärarna från de traditionella förskolorna hade vi en relation till, så från det att våra tidigare 

möten varit samtal mellan oss blev vi nu intervjuare och respondenter. Det var svårare att hålla sig 

subjektiv för att vi hade en förförståelse, samt att vi båda är verksamma förskollärare och bekant med 

arbetssätt och miljö, även om vi aldrig tidigare befunnit oss på den aktuella förskolan. Vår bakgrund 

som förskollärare kan ha gjort det lättare att förstå respondenternas berättelser och därmed kunnat läsa 

av vissa svar utan att de egentligen yttrades. Vi har varit medvetna om risken att låta tolka in våra egna 

erfarenheter när vi intervjuade, vilket vi också har varit genom hela arbetes gång.  

 

Som vi nämnde i metodvalet hade vi önskat att även göra observationer och enkäter. Det hade blivit ett 

komplement till våra intervjuer och antingen hade de bidragit till att förtydliga resultatet, eller så hade 

vi kommit fram till ett annat resultat. Om vi hade utfört observationer i verksamheterna, hade vi t ex. 

kunnat göra jämförelser mellan respondenternas berättelser och verkligheten. Även om vi bara 

använder intervjuer som metod så tycker vi att vi genom dem har fått svar på både syfte och 

frågeställningar. 
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Resultat 

Våra respondenter är: 

 

Maja, förskollärare på språkförskola 

Gunnel, förskollärare på språkförskola 

Ann, förskollärare på traditionell förskola 

Stina, förskollärare på traditionell förskola 

 

Maja, Gunnel, Ann och Stina heter egentligen någonting annat. 

 

Vi har delat in frågorna från vår intervjuguide i fyra områden; organisation, samverkan, arbetssätt 

och metoder och förskollärarens roll, planering och reflektion. 

Inför alla svaren har vi markerat med fetstil om svaren är från språkförskolan eller från traditionella 

förskolor. Vissa av frågorna är endast ställda till en av verksamheterna, vilket vi då har skrivit över 

frågan/frågorna.  

Vi redovisar respondenternas svar fråga för fråga. Ordningen är frågorna till båda verksamheterna 

först. Svaren redovisas från språkförskolan (Maja och Gunnel) först och de traditionella 

förskolorna svar (Ann och Stina) sist. För att det ska bli lättare att läsa har vi lagt in vår intervjuguide 

innan vi redovisar svaren. 

Intervjuguide 

Organisation 

 

Frågor till förskollärare i båda verksamheterna: 

o Hur ser barngrupperna ut och hur mycket personal arbetar det hos er? 

o Vilken utbildning har personalen? 

 

Fråga till förskollärare på språkförskola: 

o Vilka barn får plats hos Er? 
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Samverkan 

 

Fråga till förskollärare på båda verksamheter: 

o Hur ser samverkan med barnets föräldrar ut, gällande barnets språkutveckling? 

 

 

Fråga till förskollärare på språkförskola: 

o Hur går placeringen till och hur förbereder ni? 

 

Fråga till förskollärare på traditionell förskola: 

o Hur ser stödinsatserna ut för ett barn med språksvårigheter?  

 

 

Arbetssätt och metoder 

 

Frågor till båda verksamheterna: 

o Hur arbetar Ni med barns språkutveckling på förskolan? 

o Har ni några speciella metoder som främjar barnets språk? 

o Hur fångar ni upp de barn som är tystare? 

o Hur arbetar ni språkmedvetet i barnens lek? 

o Hur har ni utformat miljön med tanke på att främja språket? 

o Dokumenterar ni barnens språkutveckling? I så fall, hur? 

o Observerar i barnen? I så fall, vilka metoder används då? 

 

 

Frågor till förskollärare på traditionell förskola: 

o Implementeras språket i hela verksamheten?  

o Hur uppmärksammar ni att ett barn behöver stöd i sin språkutveckling 

 

 

Tilläggsfrågor om TRAS - Tidig Registrering Av Språkutveckling  

 

Frågor till förskollärare på traditionell förskola: 

o Hur lägger ni upp arbetet med TRAS? 

o Hur länge har ni använt er av TRAS som observationsmetod? 

o Hur går ni vidare om ni upptäcker att ett barn avviker i TRAS-schemat? 

o Ser ni några fördelar respektive nackdelar med TRAS-materialet? 

o Hur motiverad är du som pedagog att följa TRAS-schemat? 

 

Förskollärarens roll, planering och reflektion 

 

Frågor till förskollärare i båda verksamheterna: 

o Hur reflekterar du och resonerar du om din egen roll att främja barns språkutveckling? 
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o Hur ofta reflekterar arbetslaget tillsammans 

o Hur mycket planeringstid har du 

o Har du gått någon vidareutbildning? 

Organisationen 

Frågor till förskollärare i båda verksamheterna 

 

o Hur ser barngrupperna ut och hur mycket personal arbetar det hos er? 

 

Språkförskolan: Förskolan som (Maja) och (Gunnel) arbetar på ligger i en grannkommun till 

Stockholms kommun. Förskolan är en pedagogiskt anpassad språklig verksamhet bestående av fyra 

avdelningar som erbjuder logopedisk intensivbehandling till 31 barn med grav språkstörning. Tre 

avdelningar består av 8 barn och 4 pedagoger och en avdelning består av 7 barn och 4 pedagoger. De 

flesta barn som går på språkförskolan är pojkar. De flickor som går på språkförskolan är placerade på 

samma avdelning. (Gunnel) konstaterar att könsfördelningen bland barnen är väldigt sned eftersom 

funktionshindret språkstörning drabbar fler pojkar än flickor. På språkförskolan går 6-åringarna kvar. 

Inom samma kommun finns det en språkskola åk 1-9 och många barn går vidare från språkförskolan 

till den.  

 

Traditionella förskolor: Förskolan som (Ann) arbetar på ligger i en angränsande kommun till 

Stockholm och består av fem avdelningar. Tre avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och två 

avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år.  

(Ann) arbetar med barnen i åldern 3-5 år och där är det 23 barn. (Stinas) förskola ligger 10 mil norr om 

Stockholm och består av fyra avdelningar. En avdelning med barn 1-2 år, två avdelningar barn 3-4 år 

och en avdelning med 5-åringar.  De allra yngsta är 1-2 år och 13 barn, 2-3 år är 16 barn, 3-5 år är 24 

barn sedan är det de äldsta 5-6 år som är 16 barn.   

 

 

o Vilken utbildning har personalen? 

 

Språkförskolan: På (Majas) avdelning arbetar tre förskollärare och en logoped. Arbetslaget på 

(Gunnels) avdelning består av två förskollärare, en barnskötare och en logoped. Logopederna är 

anställda av landstinget som är knutna till talkliniken på ett stort sjukhus och förskollärarna är 
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anställda av kommunen. Hela förskolan arbetar speciellt med språket. (Maja) och (Gunnel) arbetar på 

olika avdelningar. 

 

Följdfråga vi ställde: Har ni någon specialpedagog som arbetar hos er? 

Det finns en utbildad specialpedagog, men denne har bara en vanlig förskollärartjänst på 

språkförskolan. En psykolog kommer ibland och handleder personalen och kan ibland även prata med 

föräldrar om det finns ett särskilt behov av det. 

 

Traditionella förskolan: Där (Ann) arbetar är de en förskollärare, en barnskötare och en outbildad på 

hennes avdelning. 

 

På (Stinas) förskola arbetar en förskollärare på varje avdelning med de yngsta 1-2 år och 2-3 år, de 

övriga är fem barnskötare och en är outbildad.  På stora sidan 3-5 år och 5-6 år, så arbetar det tre 

förskollärare, tre barnskötare och två outbildade. Man kan säga att det är ganska låg andel 

förskollärare. 

 

Fråga till förskollärare på språkförskola: 

 

o Vilka barn får plats hos Er? 

 

Språkförskolan: För att få en plats måste barnen först ha fått diagnosen språkstörning samt fått en 

remiss från en logoped. Barnen ska också vara utredda av psykolog. Till språkförskolan har barnen 

kommit från det att de har fyllt 3 år. Många av dem har gått på en traditionell förskola innan. Alla barn 

som har fått plats på språkförskolan har diagnosen grav språkstörning. För att få komma till förskolan 

måste man ha en remiss från en logoped samt vara utredd av en psykolog.  

 

Barnen som börjar på språkförskolan måste vara normalbegåvade och ha språkstörning som sin 

primära diagnos. Eftersom det är fler som söker än vad det finns platser görs ett urval, barnen 

poängsätts, de som får 10 av logopeden är de som är behöriga för att få börja. Antagningsgruppen 

består av logopeder och pedagoger från förskolan. Logopederna är de som har den största kunskapen 

om språkstörning och de är de som poängsätter barnen. Barnets hemkommun måste först godkänna 

ansökan, innan urvalsprocessen/ansökan börjar hos språkförskolan.  
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Samverkan 

Fråga till förskollärare i båda verksamheterna 

 

o Hur ser samverkan med barnets föräldrar ut, gällande barnets språkutveckling? 

 

Språkförskolan: (Maja) säger att de har ett tätt samarbete med föräldrarna. Hon berättar att de har tre 

utvecklingssamtal på hösten och fyra på våren och då träffas föräldrar, kontaktpedagogen och 

logopeden. Samtalet varar i ungefär en timme. Alla barn har en kontaktbok som går mellan förskolan 

och hemmet. Då de flesta barn åker taxi till förskolan träffar förskolepersonalen inte föräldrarna varje 

dag, då är kontaktboken är ett bra verktyg. I den skrivs det vad barnet gjort, och då kan man hjälpa 

barnet att föra en dialog, om man inte förstår allt barnet vill förmedla så kan man läsa att de t ex varit i 

simhallen och så kan man samtala om den upplevelsen. De brukar fråga barnet om han eller hon vill 

att de ska skriva något särskilt i boken innan hemgång. (Maja) upplever skillnaden stor jämfört med en 

vanlig förskola, att kontakten blir mycket tätare och man lär känna hela familjen mycket mer. Mycket 

tror hon beror på att det är en sorgeprocess. Föräldrarna har sökt till språkförskolan och inser då att 

barnet har svårigheter, som de också måste arbeta med. Många tror också att när de väl börjar där så 

kan man rätta till talet, men tyvärr brukar det upptäckas större svårigheter och det är en resa. Barnet 

blir inte ”botat” som de hoppas på utan det är en lång process. De flesta föräldrar är ”med på tåget”, 

men ibland är det svårt för föräldrarna att acceptera, det kräver en väldigt stor samverkan mellan 

pedagog och föräldrar.  

 

Ibland känns det som föräldrarna inte är på samma spår, men när vi har vårt avslutningssamtal inför 

barnets skolstart så visar det sig att de är tacksamma, nöjda och jätteglada över att barnet fått vara här 

det är ett gott betyg, och som en förälder sa att det är så underbart att se de enorma framsteg barnet gör 

när de börjar här. (Maja) 

 

(Gunnel) tillägger att föräldrarna får gå en föräldrautbildning som logopeden och psykologen håller i, 

där de informerar om språkstörning och om förhållningssätt till dessa barn. 

 

Traditionella förskolor: De erbjuder ett utvecklingssamtal per termin men (Ann) säger att om det är 

någonting i barnets språkutveckling som de oroar sig för och ser att barnet behöver stöd med, eller om 

föräldrarna oroar sig för någonting så erbjuder de extra samtal. Om så är fallet kan det bli aktuellt att 

skriva en handlingsplan. De rekommenderar också föräldrarna att kontakta BVC för eventuell 

logopedkontakt. När de haft barn med språkstörning använde de sig av en kontaktbok som gick mellan 

förskolan och hemmet för att förstå vad han ville säga. (Stina) berättar att de har utvecklingssamtal 

utifrån läroplanen, och kommer det upp oro från föräldrarna angående språkutvecklingen så kan de 
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bolla det på mötet. Har pedagogerna själva frågor om hur de bättre kan bemöta ett barn med 

språksvårigheter har de möjlighet att kontakta en logoped. 

 

 

Frågor till förskollärare i språkförskola: 

 

o Hur går placeringen till och hur förbereder ni? 

 

Språkförskola: Verksamheten är ett samarbete mellan kommun och landsting. Man har ett stort 

upptagningsområde och det är lång kö och svårt för familjer att få plats. Barn från den lokala 

kommunen som har behov får alltid plats men för andra kommuner kostar platsen mycket och de får 

även bekosta taxiresor dit för barnen. På grund av de ekonomiska aspekterna är det svårare för barn 

från andra kommuner att hamna på den här språkförskolan. De får då försöka att de lösa placeringarna 

själva genom att hitta andra alternativ i hemkommunerna. 

 

Tyvärr kommer många barn hit i 6-årsåldern och det är sent för barnen som är ofta stukade och har fått 

en dålig självkänsla, de har fått rollen som den som är bråkig, gör dumma saker eller är tyst och drar sig 

undan. Kommer man hit som liten har inte självkänslan hunnit bli stukad, ju tidigare man upptäcker och 

ger barnen stöd, ju bättre blir det. Tyvärr tror jag att på vanliga förskolor där barngrupperna är stora, så 

försvinner dessa barn och man uppmärksammar inte deras faktiska svårigheter. Förr när grupperna var 

mindre var det lättare att upptäcka svårigheterna. (Maja) 

 

Språkförskolans logopeder har gått ut till BVC och pratat med personalen där, av just den 

anledningen. Det händer tyvärr allt för ofta att oroliga föräldrar får svaret att vänta - språket kommer. 

Detta gör att barnen får logopedhjälp sent, och även annat stöd som är lättare att sätta in när barnet är 

utredd av en logoped. Följdfråga vi ställde: - Vad för stöd? Om logopeden har gjort tester som visar att 

barnet har problem i sin språkutveckling, så kan barnets förskola och föräldrar stödja på rätt sätt, det 

finns olika elevhälsoteam med specialpedagoger och talpedagoger i de flesta kommuner, då kan barnet 

få tidigare stöd på sin förskola.  

 

Fråga till förskollärare i traditionell förskola: 

 

o Hur ser stödinsatserna ut för ett barn med språksvårigheter?  

 

Traditionella förskolor: Anser förskollärarna att ett barn har stora svårigheter i sin språkutveckling 

ber de föräldrarna kontakta BVC för att vidare kunna få kontakt med logoped. De har barn som har 

eller har haft bl. a språkstörningar och de barnen går ungefär varannan vecka till logopeden med sina 
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föräldrar. Pedagogerna får information och material från logopeden, men tyvärr har de mycket lite tid 

att sitta enskilt och arbeta med barnet. 

 

Vi har en talpedagog som kommer till förskolan ca en gång i månaden och arbetar individuellt 

med barnet, ibland är någon från personalen med, vägen dit är via specialpedagogen som vi har 

rådfrågat innan. Specialpedagogen handleder oss personal och är med vid något tillfälle i 

barngruppen. Anser specialpedagogen att barnet behöver extra stöd så kontaktar hon 

talpedagogen. Bara om föräldrarna har gett sitt medgivande. Annars kan vi anonymt få 

specialpedagoghjälp men inte för det enskilda barnet, utan hur vi kan stödja hela barngruppen. 

(Ann) 

Arbetssätt och metoder 

Frågor till förskollärare i båda verksamheterna 

 

o Hur arbetar Ni med barns språkutveckling på förskolan? 

 

Språkförskolan: Här tänker all personal på att tala långsamt i korta satser. De använder tecken som 

stöd och även bildstöd. Språk och begreppsbildning genomsyrar hela verksamheten. Barnen på 

språkförskolan får språkstimulering i grupp, men även individuellt i form av att en logoped arbetar 

med det enskilda barnet ca 2-3 ggr i veckan. Man arbetar också med språkgrupper, där barnen från 

olika avdelningar blandas. Språkgrupperna, som är sammansatta av logopederna, innehåller barn som 

har ungefär samma språksvårigheter, barn som behöver träna på samma saker. Logopederna står för 

materialet och sedan är det förskollärarna som utför språkgruppen. Detta gör man en gång i veckan. 

Enligt (Gunnel) skiljer sig inte arbetssättet nämnvärt då barnen är utomhus jämfört med inomhus. Ute 

arbetar man också med att teckna och benämna saker. T ex om de är i skogen så arbetar man 

fortfarande mycket med ord- mobilisering, och att lära sig många ord i just den miljön.  

 

Traditionella förskolor: De använder beroende på barnens ålder bl. a följande för att främja och 

stimulera barnens språkutveckling: Rim och ramsor, flanosagor, berättarsagor från sagopåsar, 

kapitelböcker, boksamtal eller tema med efterföljande reflektion i form av samtal. (Ann) berättar att de 

äldre barnen får lyssna på kapitelböcker och rita teckningar eller att återberätta någonting de har hört. 

De använder också bilder i samlingen med ett schema för hur barnens dag ska se ut, detta för att 

barnen ska få se det visuellt samtidigt som de lyssnar.  
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Vi har arbetat mycket med utforskande, med olika material, snö, is. Vi har haft vattentema, så vi har 

varit på vattenjakt nere på staden och följt vattnet. Då har vi skrivit ner det barnen säger och sedan har 

vi visat de här bilderna för barnen där vi har varit eller det vi har gjort och så har vi knutit an till det de 

har sagt. Det som jag upplever har utvecklat deras språkutveckling det är att vi lägger vikt vid vad 

barnen själva har att berätta, vad deras intresse är. Det har gjort att deras språk också har utvecklats i 

och med att de har fått öva på att sätta ord på det. Om inte precis just när de håller på att utforska så 

efteråt. När de får titta på bilderna och tänka vad hände, vad gjorde du, hur skulle du vilja gå vidare? 

Och det som har utvecklat språket ännu mer, och nu pratar jag mest för de äldre, det är de här 

boksamtalen. (Stina) 

 

Vid ett boksamtal så är det ett barn som har med sig en valfri bok hemifrån. Vid samlingen på 

morgonen eller på läsvilan får de visa upp boken och barnet får sätta ord på vad boken handlar om. 

Barnet har sedan fått svara på inledande frågor som, “Vem har du fått boken av?” och “Vem brukar 

läsa den för dig?” Dessa frågor upplever (Stina) numera har kommit lite i skymundan då de har hållit 

på ett tag med boksamtalen. Istället kommer de andra barnens frågor direkt vilket blir mer eller mindre 

fördjupande. Barnen hittar alltså själva på frågor kring boken (som läses upp av pedagogen) som 

barnet som haft med sig den får svara på, t ex “Vad tycker du är mittemellan?” “Vad tycker du är 

läskigast?” “Vad tycker du är galnast?” Med förskollärarnas hjälp kan barnen utveckla svaren. Även 

det faktum att det barn som har med sig boken, samt även de barn som ställer frågorna, får eget fokus, 

upplever (Stina) som givande.  

 

 

o Har ni några speciella metoder som främjar barnets språk? 

 

Språkförskolan: Pedagogiken kring språket är implementerad i och genomsyrar hela verksamheten, 

men både (Maja) och (Gunnel) betonar särskilt tre metoder som pedagogerna använder i vardagen: Att 

tala i långsamt taltempo och i korta satser, att använda tecken som stöd och att använda många bilder.    

 

Traditionella förskolor: (Ann) berättar att hon har gått en kurs i tecken som stöd, men känner att hon 

mest använder det då hon vill förtydliga något som t.ex. “sluta”. De använder också bilder i samlingen 

och för närvarande har de bilder som är mest avsedda till ett barn med koncentrationssvårigheter. Hon 

menar att det handlar om att förtydliga det visuellt för att det barnet inte ska uppleva sin vardag som 

ett kaos. På (Stinas) förskola arbetar de just nu väldigt mycket med boksamtal och andra 

reflektionssamtal med de äldre barnen. Det har till viss del spridit sig till de pedagoger som arbetar 

med de yngre barnen.    

 

 

o Hur fångar ni upp de barn som är tystare? 
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Språkförskolan: Vi upplever att det finns resurser till att fånga upp de tystare barnen på förskolan. 

Bland annat därför att personaltätheten är hög med fyra personal på åtta barn. Man hinner sitta ner 

enskild med varje barn varje dag, vilket pedagogerna på språkförskolan inte upplevt då de arbetat på 

traditionella förskolor. Barnen får den tid de behöver. (Gunnel) förklarar att eftersom de är så många 

vuxna så är det väldigt svårt att hamna i en hörna. Det finns tid till att ta hand om barnen. Enligt 

(Maja) gör sig de tystare barnen på något sätt sig hörda ändå, eftersom allt går långsammare. Vissa 

barn behöver mer tecken än andra och med de barn som har väldigt få ord får personalen anstränga sig 

och använda tecken så mycket som möjligt. Då man går till biblioteket försöker man välja böcker med 

många bilder och inte allt för mycket text. 

 

När vi läser saga så har vi boken på ett notställ och så berättar vi sagan med hjälp av tecken, men då 

krävs det ju att vi pedagoger nästan kan sagan innan. De ser bilderna i boken, de hör sagan och de ser 

stödtecken. Tecken gör så att ord kommer mycket lättare. Man kan t ex se att ett barn letar efter ordet 

”katt”, och om man då gör tecknet så kan barnet fortsätta och känna att det blivit förstått. En del barn 

har lättare för tecken än andra, och det har med motoriken att göra. (Maja) 

 

Traditionella förskolor: (Ann) försöker att i samlingar och andra aktiviteter alltid tänka på att ge de 

tystare barnen möjlighet att prata och inte bara ge ordet till de som hoppar och skriker högst. Och t ex 

vid en matsituation och ett barn pekar på osten försöker hon alltid be barnet att säga “Kan jag få ost?” 

eller så blir hon övertydlig och säger ”Vill du ha ost?” ”Varsågod, här får du ost?”. På (Stinas) 

förskola har de arbetet mycket med, att när de ska göra någon aktivitet så kanske de tystare barnen får 

rita sitt förslag och fångas upp av pedagogerna på det sättet istället. Till en början menar hon, skedde 

det mycket i mötet mellan en vuxen och ett barn, men sedan har de sett att de tystare barnen har 

utvecklats samt att pedagogerna själva har blivit bättre på att lyssna på barnen och blivit mer lyhörda. 

 

Förut har vi haft barn som knappt vågat säga sitt namn i samlingen, men nu pratar alla och jag tror att 

nyckeln ligger i man får barnen att känna sig sedda genom att vi visar genuint intresse för det de 

berättar och det de intresserar sig för. Där får man om det har varit ett tyst barn, tänka på det ganska 

mycket, lägga lite mer uppmärksamhet på just det barnet. Där måste man hitta de här situationerna i 

vardagen tror jag. Det är en utmaning, det är det. (Stina) 

 

 

o Hur arbetar ni språkmedvetet i barnens lek? 

 

Språkförskolan: Det är inte ovanligt att barnen som kommer till språkförskolan har ett väldigt 

begränsat ordförråd. Till följd av det får de ofta väldigt svårt med den sociala kontakten med andra 

barn i leken, därför deltar pedagogerna ofta i barnens lekar. Man arbetar mycket med ”Hur gör man?” 



31 

 

när man vill leka med någon, ”Jo, man måste fråga; får jag vara med?” Ofta kan barnen inte uttrycka 

den frasen verbalt, utan istället kan den ha sönder kompisens torn. Nästa steg för pedagogerna kan bli 

att arbeta med och stödja dialogen om kompisen inte vill vara med och leka. Pedagogerna behöver 

hålla god uppsikt över leken, för ofta då barn har någon form av språkstörning så blir det hela tiden 

missförstånd. Det är svårt för barnen att leka rollekar då de inte har ett bra tal. Under den period som 

barnen går på språkförskolan är det enligt (Maja) inte säkert att de kommer så långt att de klarar av att 

interagera med varandra i en rollek. Hon menar att det fortfarande är mycket springa- och-jaga-lekar 

bland barnen. De lekarna är lättare, då man inte behöver några ord. I 6-årsgruppen har man i år leken 

som tema. Då får barnen lära sig bland annat hur leken fungerar, turtagning och ömsesidighet.  

 

Traditionella förskolor: Vi pratar mycket om det sociala i leken med barnen, hur man gör om man 

vill vara med och leka. Om man inte vill vara med ska den kort och tydligt ta upp handen och säga 

“stopp”. De vuxna är med när tillfälle ges och kan ibland sätta i gång dialoger. Likaså kan de hjälpa 

barn att komma igång med barbiedockor, lego och liknande där de tar en docka som har en roll. De 

märker också att barnen intar olika roller och talar därefter t ex som en mamma eller bebis. Under 

uppsikt får barnen leka med flanokorten och då används språket flitigt. De har också grupplekar som 

främjar språket där mycket går ut på att kunna lyssna och förstå.  

 

 

o Hur har ni utformat miljön med tanke på att främja språket? 

 

Språkförskolan: Den pedagogiska miljön är mycket väl medvetet framtagen med tanke på språket, t 

ex finns det mycket bilder. Det sitter bland annat bilder i hallen när barnen kommer, som visar att man 

ska hänga upp jackan och ryggsäcken. (Maja) berättar att det är individuellt hur man arbetar med varje 

barn, då vissa barn behöver mer bildstöd än andra. Det ser i många avseenden ut som en traditionell 

förskola men den stora skillnaden enligt (Maja) är att man har mindre lekmaterial framme. (Maja) 

förklarar, att eftersom de här barnen har svårt att leka, så drog de fram allt och så blev allt i en enda 

röra. Nu får barnen istället fundera på vad de vill leka med och berätta för en personal. Barnen får då 

både tänka och förmedla i ord. Sedan tar man fram det valda materialet, t ex lego, och planerar med 

barnet var de ska sitta och hur länge. De har en speciell klocka som de tar fram som visar hur länge de 

ska leka, t ex 20 minuter. 

 

På samlingen sätter vi upp bilder som ett dagsschema. Det finns barn som har ett eget dagsschema med 

bilder, som vi har satt upp morgonen och så plockar de ner efter varje moment som är klart. Har man 

ätit frukost klart tar man ner den. Barnen har måltavlor som vi kallar det. Där sitter små bilder som visar 

vad de tränar på. (Gunnel) 
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(Gunnel) berättar, att eftersom många av barnen inte bara har en språkstörning utan även andra 

funktionshinder, t ex ADHD, autismliknande drag eller att de är impulsstyrda så försöker man ha 

material som pussel, spel och sådant material i skåp så att det inte syns och stör.  

 

Traditionella förskolor: Vissa delar i den pedagogiska innemiljön är tänkta att vara extra 

språkfrämjande. På (Anns) förskola har de förtydligat med bilder att var sak har sin plats och hon 

upplever själv att de inte har lika mycket material framme som andra förskolor har. 

När (Stina) och hennes kollegor insåg att böcker och läsning behövde få en mer central plats växte 

läshörnan fram. Detta bidrog till att både möjligheten och trivselfaktorn att sätta sig i en mer 

organiserad läsmiljö ökade. (Stina) tycker att många av pedagogerna är duktiga på att sätta sig och läsa 

med barnen och att läsning är ett självklart arbetssätt som stimulerar språket.  

 

o Dokumenterar ni barnens språkutveckling? I så fall, hur? 

 

Språkförskolan: (Maja) berättar att logopederna för journaler och att det blir en form av 

dokumentation, däremot har de inga direkta system. När barnen börjar brukar de be föräldrarna att 

skriva ner en lista på vilka ord barnen kan. Vidare noterar de hela tiden barnens språk, t ex om de 

börjar säga fler- ordsatser från att tidigare bara kunnat säga ett- ordsatser. (Gunnel) nämner förskolans 

IUP- material. Hon har också en månadsbok där hon skriver om varje barn så att hon har “på fötterna” 

inför varje samtal. På onsdagarna då de stänger tidigare går de också igenom tillsammans om de har 

några samtal den kommande veckan och pratar igenom de barnen. Dessutom pratar hon med 

logopeden om de barn som hon är kontaktperson för, inför samtalen med barnens föräldrar. 

 

Traditionella förskolor: Enligt (Ann) dokumenterar de inte bara språket utan även mycket annat. 

Barnen är delaktiga i dokumentationen. T ex får barnen själva berätta vad de har skapat och hur de har 

tänkt. Sedan kan personalen gå tillbaka till just den aktiviteten i barnets pärm och kanske fylla i 

barnets egen reflektion. (Stina) och hennes kollegor dokumenterar utifrån vad som står om att främja 

barnets språkutveckling i Läroplanen. Hon tillägger också att nu när intresset kring böcker har varit så 

stort, har det blivit mycket koncentration kring det. Hon tycker själv att barnens språk har utvecklats 

genom att barnen har utvecklat själva frågandet kring böckerna. Den biten ser hon som utforskande på 

något sätt.   

 

o Observerar ni barnen? I så fall, vilka metoder används då? 

 

Språkförskolan: (Maja) berättar att logopederna regelbundet gör tester på barnen. Pedagogerna har 

också en IUP (Individuell Utvecklings Plan) till varje barn som de också visar föräldrarna. Både 
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(Maja) och (Gunnel) berättar att de även har ett skattningschema som de gjort på förskolan där de 

prickar av vad barnen kan och deras utvecklingsnivå på alla områden. 

Traditionella förskolor: Ett observationsmaterial som båda förskolorna använder för att eventuellt 

kunna hitta och identifiera barn som behöver stöd i sin språkutveckling är TRAS – Tidig Registrering 

Av Språkutveckling. 

 

 

 

Frågor till förskollärare i traditionell förskola: 

 

o Implementeras språket i hela verksamheten?  

 

 (Ann) tar upp läroplanen utifrån att språket ska främjas och tycker väl att förskolan också arbetar med 

det, men personligen tycker hon att de hade kunnat göra mycket mer, med mer pengarna till material 

och färre barn. Hon försöker alltid att tänka på hur hon pratar med barnen, att inte prata för fort och 

med de språksvaga barnen är hon hellre övertydligt. Hon berättar att de har bilder på hyllorna där 

leksakerna ska vara, siffror och bokstäver på väggarna. Hon tycker att de implementerar språket i 

verksamheten, men att de skulle kunna göra mer. 

 

o Hur uppmärksammar ni att ett barn behöver stöd i sin språkutveckling? 

 

(Ann) tycker att det är lättast att höra på talet om något barn behöver stöd, men ibland märker hon 

också att vissa barn inte förstår instruktioner, leksignaler och att de fort tappar fokus.  

(Stina) säger också att det kan handla om svårigheter att ljuda och motoriken. Om barnet har en sen 

språkutveckling eller att barnet är väldigt tyst ser hon som en signal till sig själv och de andra 

pedagogerna att de kanske måste öka kompetensen för att möta just det barnet. Både (Ann) och (Stina) 

påtalar att de försöker se alla barn och uppmärksamma om något barn har svårigheter i sin utveckling. 

 

 

o Hur lägger ni upp arbetet med TRAS?  

 

(Ann) säger att vissa observationer måste göras med barnet enskilt. Det är som ett test och väldigt bra 

för att se hur barnets begreppsuppfattning ligger till.  

 

Vi är extra uppmärksamma, och då finns det möjlighet att se saker som vi kanske inte annars hade 

uppmärksammat, vi observerar tätare och hjälper/stödjer barnet med de svårigheter som visar sig. 

Tycker vi att vi behöver extra hjälp ber vi specialpedagogen om råd, och därefter ser om barnen 

behöver t ex logoped. (Ann)  
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På (Stinas) förskola fick all personal som var med från början en föreläsning med den person som varit 

med och utvecklat TRAS. Sedan dess har det tillkommit en hel del ny personal som nu inte har 

kunskapen. Nackdelen som (Stina) upplever är att TRAS tagit tid från annat, som att arbeta med 

pedagogisk dokumentation och synliggöra barnens lärande utifrån att pedagogerna reflekterar 

tillsammans med barnen. Hon tycker inte att de fått ihop bitarna med TRAS ännu, men tror säkert att 

det går om det blir mer som ett verktyg i vardagen. För de avdelningar som har använt materialet har 

det i alla fall varit till hjälp. 

  

o Hur länge har ni använt er av TRAS som observationsmetod? 

 

(Ann) har använt materialet i fyra år på två olika arbetsplatser, nuvarande inkluderad. Nu gör de 

observationerna i samband med utvecklingssamtalen. På (Stinas) förskola har man använt TRAS i två 

års tid men då de även haft en helt ny verksamhet att bygga upp så har de inte arbetat så intensivt med 

materialet. De har tittat på barnen i åldrarna 2-5 år i de olika grupperna. Dock används det inte så 

frekvent på de barn där de känt att språket ”flyter på”. Hon anser dock att materialet har hjälpt dem i 

situationer då det har varit något barn de känt sig osäkra på, då har de börjat titta lite extra på det 

barnet sedan. Två av arbetslagen har haft avsatt tid ibland på personalmöten, där de i sitt arbetslag 

suttit och diskuterat TRAS. 

 

o Hur går ni vidare om ni upptäcker att ett barn avviker i TRAS- schemat?  

 

(Ann) säger att de kan be specialpedagogen som är knuten till förskolan om råd då de behöver hjälp, 

och därefter ser de tillsammans över om en talpedagog behöver kontaktas.  

 

o Ser ni några fördelar respektive nackdelar med TRAS- materialet? 

 

(Ann) tycker att det är lite synd att det bara är språkbiten som finns med i TRAS materialet. Förvisso 

är alla språkliga delar med menar hon, men tar även upp den motoriska aspekten av att de barn som 

har motoriska problem även kan ha svårigheter med språket. Hon saknar helheten men tycker annars 

att det är ett bra material. (Stina) säger att det kan vara ett hjälpmedel för att få syn på saker, för att 

kunna välja material såsom t ex böcker. En fördel om man arbetar intensivt med TRAS är att frågorna 

finns inom en, att man inte alltid måste ta pappret och bocka av “klarar de det här?” Kan man 

materialet så blir ett verktyg för en i vardagen. Det blir också som ett hjälpmedel att utveckla 

verksamheten och för ens egen kompetens.  

 

o Hur motiverad är du som pedagog att följa TRAS- schemat? 
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(Ann) känner sig personligen mycket motiverad. Hon ser det som ett bra arbetsredskap, däremot säger 

hon att hennes kollegor tycker att det är tidsslöseri. (Stina) menar att det skulle var mer motiverande 

om man lyckades med att implementera verktyget i vardagen på ett bättre sätt. Det är mycket annat 

man vill göra och som läroplanen även kräver. 

Reflektioner kring förskollärarnas roll, planering och 

reflektionstid. 

Frågor till förskollärare i båda verksamheterna 

 

o Hur reflekterar och resonerar du om din egen roll att främja barns språkutveckling? 

 

Språkförskolan: (Maja) anser att hon som förskollärare har en väldigt viktigt roll. Hon fortsätter att 

berätta att de ibland ger för mycket respons och kan vara lite för snabba att svara barnen. Detta 

eftersom hon hört att de barn som kommer ut till vanlig skola blir frustrerade när de inte omedelbart 

får den vuxnas uppmärksamhet, för de är det vana med från språkförskolan. Personalen har talat om 

det, men här och nu behöver barnen det och de gynnar dem, men det är en svår balansgång. 

 

Man får genomskåda sig själv, jag gillar att prata och när jag började arbeta här var jag tvungen 

att dra ner på mitt prattempo, vi har diskuterat det och man kan kalla det för metod att tänka på 

hur man pratar att man inte säger för långa meningar, att man som vuxna vågar påminna 

varandra om det, det är jätteviktigt. (Maja) 

 

(Gunnel) anser att hennes roll fungerar som i en traditionell förskola, men att man tänker mer på den 

röda tråden, att träna språket i alla situationer, och att man tänker på att teckna i alla situationer. Hon 

berättar om deras ordförrådsprojekt då de är inriktade på ett visst litet område, t ex hemmets alla ord, 

och då måste hon tänka på orden hela tiden. 

 

Traditionell förskola: (Ann) berättar att hon ser sin roll som väldigt viktig, men känner att politikerna 

inte gör det. Hon anser att hon som ensam förskollärare har en alldeles för stor barngrupp för att kunna 

tillgodose alla barn. Hon säger att hon inte gör ett dåligt jobb men är frustrerad när hon inte räcker till. 

För henne är barnets språkutveckling i fokus eftersom hon anser att “kommunikation är människans 

viktigaste redskap.”  
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(Stina) tycker själv att hon har en central roll och har gjort en stor insats i gruppen genom 

boksamtalen. Hon berättar att hon gick förskolelyftet och gjorde ett arbete med språk som inriktades 

på boksamtal, både i större och i mindre grupp. Hon utvecklade detta tillsammans med andra 

pedagoger som också förstod vikten av att hitta barnens intresse i det hela. 

 

Språk genom att läsa och språk genom att rita har jag märkt att det hänger tätt samman. Det barnen kan 

avbilda i sitt ritande betyder väldigt mycket både för utvecklandet av språket och skriften. Jag tror jag 

har ökat min kompetens och försöker smitta de andra på olika sätt. (Stina) 

 

Genom att gå förskolelyftet och andra kurser har Stina fått tillfällen att öka sin kompetens inom bl. a 

barns språkutveckling. Hon kan nu även se och upptäcka saker hos barnen som hon inte gjorde förut. 

Hon kan också sätta ord på det på ett annat sätt nu.  

 

o Hur ofta reflekterar arbetslaget tillsammans? 

 

Språkförskolan: Förskolan stänger klockan 15.00 varje onsdag och då har arbetslaget gemensam 

planering i två timmar. En gång i månaden har de gemensamt personalmöte med alla avdelningar. Vid 

behov reflekterar de tillsammans med psykolog.  

 

Traditionella förskolor: (Ann) berättar att de har 1,5 timme avdelningsplanering i månaden, och då 

ska en månads planering göras, så oftast finns ingen tid för reflektion, inte som rör det enskilda barnet. 

(Stina) berättar att de har ungefär en timme i smågrupper i veckan för reflektion. 

 

o Hur mycket planeringstid har ni? 

 

Språkförskolan: (Maja) berättar att hon har en timme egen planering, utöver onsdagsmötena. 

(Gunnel) berättar att hon har två timmar individuellt som hon förfogar fritt över för planering och så 

har de 1,5 timme för förskollärarna att dela på, hon anser inte att tiden räcker till då hon planerar 

grupper med eget material. 

 

Traditionella förskolor: (Ann) säger att enligt hennes kollektivavtal ska hon ha 6 timmar planering i 

veckan. Tyvärr får hon ibland bara ut en timme och då ska det fixas med papper och dylikt. Det är 

sällan ren planeringstid, den tid hon har blir ofta inställd om det fattas personal i huset. Hon upplever 

det som en väldig stress. Hennes kollegor som är barnskötare och som saknar utbildning har ingen 

planeringstid alls. (Ann) säger att mycket av verksamheten är oplanerad och improviserad. De har en 

grovplanering som de följer. (Stina) säger att hon har tre timmars planering och ibland i par beroende 
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på vad de arbetar med. Avdelningsmötet och arbetsplatsmöte är utöver. En heltidsanställd 

förskollärare har schemalagd 36 timmar/veckan i barngrupp. Hon berättar också att de har nätverk med 

andra förskolor inom olika områden, vilket också ger  tid för planering och reflektion. 

 

o Har du gått någon vidareutbildning? 

 

Språkförskolan: (Gunnel) säger att de får fortbildning av logopederna, som de sedan använder i 

verksamheten.  

 

Traditionella förskolor: (Ann) berättar att hon gått TRAS utbildningen. Senast var hon på en 

fortbildning om hur man ska tolka den reviderade läroplanen, som betonar hur viktigt språket är för 

individen. (Stina) berättar att hon gått förskolelyftet och det har gett henne mycket engagemang. Hon 

säger att hon tagit på sig ”glasögonen” för att se vad barnen faktiskt gör och kan. Det har bidragit till 

en riktig utveckling hos henne.  
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Resultatdiskussion 

Organisationen likheter och skillnader 

Skillnaderna vi kan se är att språkförskolan har en alldeles särskild profilerad inriktning och därmed är 

organisationen kring den också speciell. Det behövs mer t ex specialiserad kompetens kring barnen 

som går på språkförskolan och det har de i form av logopeder. Det finns också tydliga 

antagningskriterier, vem som helst får inte gå på språkförskola utan barnen som går där har alla 

diagnosen grav språkstörning. Det är också kommunen som betalar för varje inskrivet barn, inte 

föräldrarna. Språkförskolan har betydligt färre barn och en högre personaltäthet än de traditionella 

förskolorna vilket ju har att göra med att varje barns individuella behov är så stort.   

Samverkan likheter och skillnader 

Barnen på språkförskolan får logopedkontakt dagligen och arbetar i ”språkgrupper” med 

förskolläraren som fått handledning av logopeden. Språkförskolans personal får även handledning av 

en psykolog som arbetar där. De traditionella förskolorna har ingen egen logoped att tillhandahålla de 

barn som behöver logopedhjälp. De barnens föräldrar rekommenderas att söka logopedkontakt via 

BVC. Talpedagoger finns att tillgå, efter specialpedagogens bedömningar. Talpedagogen kommer till 

förskolan ungefär en gång i månaden. I kommunerna arbetar specialpedagoger som personalen kan 

rådfråga och få handledning av om de är oroade över något. Om ett barn har sen språkutveckling eller 

språkstörning får personalen stöd av specialpedagoger och kan själva tala med logoped om de har ett 

behov av det. 

 

Det är en betydande skillnad på hur samverkan med barnens föräldrar ser ut. Föräldrar som har sitt 

barn placerat på språkförskola får utvecklingssamtal tillsammans med barnets ansvarspedagog och 

logoped 7 gånger per läsår, vid behov flera gånger. Alla inskrivna barn på språkförskolan har en egen 

kontaktbok som går mellan hemmet och förskolan som både pedagoger och föräldrar skriver i 

dagligen, allt för att kommunikationen ska fungera bra. 



39 

 

 

Föräldrar som har sitt barn placerat på någon av de traditionella förskolorna blir erbjudna 

utvecklingssamtal två gånger per läsår med den personal som ansvarar för barnet. Både Ann och Stina 

betonar att om det finns behov erbjuds fler samtal. De har ibland också använt sig av kontaktbok när 

de haft barn som har en språkstörning. 

Arbetssätten i språkförskolan och de traditionella förskolorna 

likheter och skillnader 

En likhet är att pedagogerna inom båda verksamheterna måste arbeta mot samma uppdrag och 

strävansmål som står skrivna i läroplanen Lpfö-98, men arbetssätten för att nå fram ser lite olika ut. 

Pedagogerna som arbetar på språkförskolan vet redan från början, att de barn som kommer till dem har 

grava svårigheter i sin språkutveckling, ofta i kombination med andra svårigheter. För att kunna skapa 

de bästa förutsättningarna i arbetet med att främja, stödja och stimulera barnen vill förskollärarna vi 

talade med på språkförskolan betona tre viktiga saker som särskilt genomsyrar arbetssättet i hela 

verksamheten. Dessa är att de använder långsamt taltempo i korta satser, tecken som stöd samt 

bildstöd. Att tala långsamt och tydligt till barnen görs även i de traditionella förskolorna, likaså att 

man använder bilder för att förtydliga saker. Just detta kan förvisso ses som en likhet mellan de båda 

verksamheterna, men vi tycker att det framgår tydligt att det inte alls är ett lika medvetet arbetssätt. 

Det genomförs inte heller av hela personalgruppen i de traditionella förskolorna så som det görs i 

språkförskolan. 

 

Utifrån den information vi fått av våra respondenter genom intervjuer, samt besök i deras respektive 

verksamheter så kan vi konstatera att de pedagoger som arbetar på språkförskolan och de pedagoger 

som arbetar på de traditionella förskolorna, både har olika förutsättningar och utgångslägen gällande 

arbetet med att stödja och stimulera barnens i deras språkutveckling. Skillnaden i barngruppernas 

storlek i kombination med pedagogtätheten tror vi är en orsak till att arbetssätten också har möjlighet 

att skilja sig åt. Det är också rimligt att arbetsätten skiljer sig åt med tanke på att barnen i 

språkförskolan jämfört med barnen i de traditionella förskolorna har helt andra behov. För en pedagog 

på språkförskolan är det t. ex lättare att kunna arbeta individuellt med ett barn, medan man på en 

traditionell förskola, om inte hela tiden men i stor utsträckning, måste arbeta med gruppen. 

 

Pedagogerna som arbetar i de traditionella förskolorna planerar i huvudsak arbetet med att främja, 

stödja och stimulera barnen utifrån barns förväntade språkutveckling. Man använder rim, ramsor, 
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sång, böcker, språkpåsar, begreppsbildning, samtal mm. Genom observationsmetoden TRAS kan de 

identifiera barn som har svårigheter i sin språkutveckling. Anser de att en logoped eller en 

specialpedagog behöver kopplas in så finns den möjligheten.   

 

Barnen på språkförskolan har ett betydligt större behov av vuxenstöd, särskilt i leken och det sociala 

samspelet med andra barn. Medan det i de traditionella förskolorna är vanligt förekommande med 

rollekar, är det inte ens säkert att rollekarna kommer att uppstå i språkförskolan. (Bjar & Liberg, 2010) 

säger att avvikande språkutveckling oftare drabbar pojkar än flickor. Det visar sig också tydligt på 

språkförskola där det av 31 inskrivna barn endast är ett fåtal flickor som är placerade på samma 

avdelning för att de ska få vara tillsammans. Det är något man också kan ha i beaktning då det 

kommer till barnens lek. Bruce (2007) har uppmärksammat i sin avhandling att barn med 

språkstörning ofta har sämre kamratrelationer och kan hamna utanför i leken och i gemenskapen, 

därför är vi mycket positiva till att språkförskolor har en hög personaltäthet. Enligt TRAS (2007) leder 

språksvårigheter hos barn lätt till mindervärdeskomplex. Då är vuxenstödet oerhört viktigt för att 

kunna stärka barnen i leken och hjälpa dem att tolka lekkoder och leksignaler. Som Maja beskrev var 

många barn “stukade” i självkänslan och behöver mycket vuxenstöd i leken.  

 

Stina berättade om sin förskolas sätt att arbeta med boksamtal med de äldsta barnen för att öka deras 

lyssnarförståelse och läsförståelse. Lindö (2009, s. 243) menar att boksamtal är en effektiv metod för 

att ge alla barn möjlighet att utvecklas till reflekterande läsare som utvecklar god läsförståelse. Det 

räcker inte med att berätta eller läsa för barnen, det är samtalet kring den gemensamma läsupplevelsen 

som man har möjlighet att utmana barnens olika tankar och föreställningar samt fördjupa upplevelsen 

och förståelsen av det lästa. Vi reflekterar en liknelse att Stina har liknande tankar som Bråten (2007, 

s, 100) säger att ”barn utvecklar sitt talspråk genom kognitivt utvecklande samtal där deras 

förståelsestrategier får stöd”. Förskolan kan bereda marken för barns senare läsförståelse genom att 

stödja deras språkliga lärande, särskilt av nya ord. I Stinas arbete med boksamtal stimuleras barnen på 

så vis i boksamtalen. Som en amerikansk forskargrupp (Spira, Bracken & Fischel, 2005) kommit fram 

till, så är förskolans språkstimulering avgörande för vilka barn som utvecklar lässvårigheter på sikt. 

Svensson (1993) har dragit slutsatsen i sin avhandling efter att studerat barn som fått extra 

språkstimulering i hemmet och barn som inte får det att förändringar kan skönjas i barnets 

språkutveckling, fast å andra sidan hade barn som BVC uppmärksammat ha en svagare 

språkutveckling rekommenderat föräldrarna att barnet skulle börja på daghem. Avhandlingen skrevs 

för många år sedan och idag arbetar man mycket språkmedvetet på både på traditionell förskola och på 

språkförskola. Vi anser precis som våra respondenter att förskollärarna har en otrolig viktig roll för att 

stimulera barnets språkutveckling. Redan för 100 år sedan drog Tamm paralleller mellan pedagogik 

och behandling, som man kan jämföra med dagens språkförskolor. De traditionella förskolorna arbetar 

inte efter en logopedisk behandling men efter pedagogisk planering. 
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Rollen som förskollärare samt tid för planering och reflektion 

likheter och skillnader 

 

Alla våra respondenter anser att deras roll är väldigt viktig för barnens språkutveckling. På 

språkförskolan tänker förskollärarna på hur de pratar, hur fort de pratar och på hur många satser de 

säger. De vuxna som arbetar där påminner varandra. Allt genomsyrar talet på språkförskolan och de 

vuxna tänker hela tiden på sin egen roll i hur de kommunikativt möter barnet. 

 

Ann säger att hon sätter språket i fokus och anser där att hon som förskollärare har en viktig roll i 

barnets språkutveckling. Hon har nyligen gått en vidareutbildning i den reviderade läroplanen som 

förtydligar just hur viktig förskollärarens roll är gällande barnets språkutveckling. 

 

Stina säger att hon började reflektera mer kring sin egen roll genom att tänka på hur viktigt det är att 

kunna fånga och utveckla barnens intresse och tankegångar. Hon kan bättre sätta ord på det efter det 

att hon gått en kurs i språk på förskolelyftet och känner att hon involverat sina arbetskamrater. De 

sätter på sig ”språkglasögonen” och då reflekterar de tillsammans och om sina egna roller för att på 

bästa sätt främja barnet i deras utveckling.  

 

I bakgrunden tog vi upp en artikel där en amerikansk studie visar att pedagoger som arbetar med barn i 

3-, 4- och 5-årsåldern och deras kunskap kring fonologisk medvetenhet och språkstruktur har 

betydelse för barnens framtida läs- och skrivutveckling. Att arbeta med barn på en språkförskola och 

även på traditionella förskolor, torde kräva att pedagogerna har bra kunskap i att hjälpa och träna 

barnen i detta. Denna kunskap går dock inte att mäta i just vår studie. Men oavsett hur långt ett barn 

når i sin språkutveckling, så har pedagogerna i både språkförskolor och traditionella förskolor en 

viktig roll i arbetet med att skapa möjligheter och förutsättningar för barnen att utveckla sitt språk. Vi 

anser inte att det råder något tvivel på att våra respondenter är väldigt engagerade i sin yrkesroll och de 

framgår också att de själva anser att de är viktiga i arbetet med att främja, stödja och stimulera barnens 

språkutveckling.  

 

Likheterna är att förskollärarna anser att deras planeringstid inte räcker till. En orsak till det kan vara 

att de skapar mycket material själva och att det tar tid. De har alla arbetsplatsmöten en gång i 

månaden. På språkförskolan skiljer det sig lite mellan avdelningarna men de har betydligt mer 

planeringstid för verksamheten och för de enskilda barnen. 

 

Förutsättningarna mellan de olika förskollärarna skiljer sig åt när det gäller planerandet av 

verksamheten. Ann har väldigt lite planeringstid och känner sig stressad över det. Hon som ensam 
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förskollärare ansvarar för 23 barn. Hon får ofta inte ut någon planeringstid och improviserar mycket i 

sin verksamhet. 

 

Vi anser att planerandet av verksamheten är väldigt viktigt för att kunna tillgodose just de individer 

och den gruppen man har. Utgår planeringstid, så utgår även eftertanke och strukturen över innehållet 

för dagen.  

 

Ett bra praktiskt arbete sker när både aktiviteter och teoretisk kunskap sammanförs för att passa barnets 

behov och de mål som sätts upp för den pedagogiska verksamheten. I denna process är pedagogens 

egna observationer och kontinuerliga utvärderingar viktiga. (Hagvert 2004 i sin bok Språkstimulering) 

 

I det avseendet kan både personaltätheten och antalet utbildade förskollärare spela en viktig roll, samt 

hur organisationen ser ut. Som vi ser ovan har inte Ann de förutsättningarna i sitt arbete. Stina verkar 

få ut sin schemalagda planeringstid och verkar också utnyttja den tiden för att planera arbetet med 

barnens språkutveckling.    

 

Språkförskolans arbetslag reflekterar tillsammans ca 2 timmar varje vecka, då tillsammans med 

logopeden som arbetar på respektive avdelning. Vid behov tillsammans med psykolog. 

Stina berättar att på den traditionella förskolan hon arbetar på så har de ca en timme i veckan avsatt för 

gemensam reflektion. Ann säger att de sällan har tid för gemensam reflektion. 
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Slutsatser 

Vilka arbetssätt använder förskollärare på en språkförskola 

respektive traditionell förskola för att främja och stimulera barns 

språkutveckling? 

Vi finner få likheter och fler skillnader i arbetssätten mellan språkförskolan och de traditionella 

förskolorna. Detta anser vi har framgått av vår resultatdiskussion. Vi har jämfört likheter och 

skillnader i hur man som förskollärare kan arbeta med att stimulera barns språkutveckling. De olika 

verksamheterna har helt skilda förutsättningar, men de likheter vi kan se tydligt är tanken på hur man 

språkar med barnen och hur man för en dialog. För att kunna skapa de bästa förutsättningarna i arbetet 

med att främja, stödja och stimulera de barnen vill pedagogerna på språkförskolan betona tre viktiga 

saker som särskilt genomsyrar arbetssättet i hela verksamheten. Det är att de använder långsamt 

taltempo i korta satser, tecken som stöd samt bildstöd. Båda verksamheterna använder stöd av bilder, 

men språkförskolan i en större utsträckning. En betydande skillnad är att språkförskolorna använder 

sig av tecken som stöd, vilket förtydligar och hjälper barnet att finna ord samt förstå och bli förstådd. 

Den möjligheten ges inte barnen på de traditionella förskolorna.  Att tala långsamt och tydligt till 

barnen görs även i de traditionella förskolorna, likaså att man använder bilder för att förtydliga saker, 

men det är inte alls lika implementerat som i språkförskolan. 

 

Förskollärarna i båda verksamheterna belyser vikten av att läsa för barnen. Skillnaden är att i 

språkförskolan visar de litteraturen mer konkret, de berättar, visar bilder och tecknar. I en av de 

traditionella förskolorna belyser förskolläraren vikten av boksamtal. Som vi uppfattar våra 

respondenter är böcker och förståelse av berättelsen oerhörd viktig. Vilket mycket av den forskning 

och litteratur som vi läst till denna studie pekar på och som vi tagit upp i vår bakgrund. Att 

språkstimulering i förskolan lägger grunden för läs- och skrivutveckling i högre ålder. 
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Hur specialpedagogiska perspektiv framträder i resultatet 

De allra flesta barn på språkförskola har gått på en traditionell förskola innan de har blivit remitterade 

till språkförskolan. Här kan vi dra en parallell till Perssons konstaterande (2007, s.26) då det gäller 

specialpedagogik som funktion. Han menar att specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där 

den vanliga pedagogiken bedöms som otillräcklig. Den ”vanliga” pedagogiken i Perssons resonemang, 

får vi se som att den bedrivs på de traditionella förskolorna.  

 

De utstötta eleverna är beroende av personer som argumenterar för och bevakar den 

sammanhållna utbildningen och som i sin argumentation frammanar den universiella goda viljan 

i en utbildning för alla. Häri ligger grunden för ett samhälle där jämlika villkor råder. (Helldin, 

1998)  

 

Ett begrepp som lanserades i samband med att 1980 års läroplan för grundskolan infördes. En 

skola för alla är en utmaning och målsättning för skolan och dess personal att inom ramen för 

grundskolan få en meningsfull skolgång. (förklaring till begreppet En skola för alla, Persson, 

2007) 

 

Fast citaten ovan i huvudsak syftar till grundskolan, anser vi här att både Helldin och Persson även 

speglar skolformen förskola. Alla barn har rätt till en förskola utifrån läroplanen som är anpassad efter 

just deras behov. Som Maja på språkförskolan uttrycker sig, så är de äldre förskolebarnen redan 

“stukade” och känner att de inte passar in och har svårt med de sociala koderna. Att få tidig 

språkträning i förskolan och rätt pedagogiska förutsättningar skulle ge dessa barn bättre jämlika villkor 

att lyckas istället för otaliga misslyckanden som stukar självkänslan ytterligare som sedan kan ge 

barnet en dålig självbild som ger barnet mindrevärdes komplex.  

 

Nettelbladt & Salameh (2007) menar att det hos barn med språkstörningar kan tillkomma 

psykologiska överlagringar i form av utvecklandet av dysfunktionella strategier, allt ifrån undvikande 

av vissa ord och satskonstruktioner till totalt undvikande av sociala kontakter med främmande. 

Fischbein & Österberg (2003) säger att i Sverige har jämlikhet i betydelsen “likvärda möjligheter” 

varit ett honnörsord inom utbildningen. Samtidigt tenderar det att öka skillnader i “likvärdigheter” på 

grund av både olikheter i ekonomiska resurser och i fråga om hur mycket man satsar på utbildning och 

specialpedagogiska insatser. Även Maja pratar om att placeringarna är få och att det skiljer sig mellan 

kommunerna, att en del av kommunerna löser det själva för att kostnaden blir för höga. I de 

traditionella förskolorna får barnen inte samma möjligheter till språkträning med logopeder och i 

språkgrupper tillsammans med andra barn med liknande svårigheter.  
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Vad som är bästa lösningen för barn med avvikande språkutveckling, är inte helt lätt att veta. Som 

Maja uttryckte det, barnen är “stukade”. Beror det enbart på att de är på en traditionell förskola, med 

färre specialpedagogiska insatser? Kan ett barn med språkstörning ha en bättre självkänsla i 

traditionell förskola med resurser? Om man jämför med förskolan där Ann arbetar, så 

organisationsmässigt med få vuxna och få utbildade pedagoger är det lätt att förstå om dessa barn 

“hamnar mellan stolarna” trots att viljan hos pedagogen är god. Men om vi ser till det som Maja 

uttryckte om rollekar, att barnen inte hinner leka de lekarna. Det kan ju och ena sida handla om att de 

inte har utvecklat sin sociala förmåga för att kunna leka, men och andra sidan handla om att alla 

inskrivna barn har samma svårigheter, och då blir det än mer komplicerat att mötas i leken? Det finns 

inga barn som drar de språksvaga barnen med kontaktsvårigheter framåt i leken, utan det är de vuxna 

som istället stödjer. Barn lär av varandra och vi ser det som en risk i lek och interaktion med andra 

barn att de exkluderas i små grupper. Samtidigt får barnen betydligt mer språkträning i språkförskolan, 

vilket längre fram kan ge barnet mer självkänsla och våga mer längre fram i skolåldern. Språket är 

som Ann utryckte det: ”Kommunikation är människans viktigaste redskap”.  Får barnet extra stöd 

under sina tidiga år, kan det då väga upp mot att de blir exkluderade istället för inkluderade?  

 

Brodin (2010) hänvisar till Nihlholm (2003) att man kan se specialpedagogik ur tre perspektiv: det 

kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. Vi anser att i vårt resultat har vi fått med alla 

de tre perspektiven. De kompensatoriska genom att barnen med avvikande språkutveckling behöver 

extra stöd i sin språkutveckling. Det kritiska enligt Nihlholm (2003)  

 

Barns faktiskt existerande olikheter, utan en verksamhet som marginaliserar och pekar ut barn, 

så är det andra faktorer som ligger bakom utvecklingen av specialpedagogisk verksamhet än att 

den skulle vara för dessa barns bästa. 

 

Detta antyder Maja både när hon talar om leken. Hon ifrågasätter om lösningen med att sätta ihop barn 

med svårigheter i en och samma grupp är bra. Samt att det blir dyrt för kommunerna, och de hittar 

alternativa placeringar - då handlar det om ekonomin istället. Och sen det tredje perspektivet dilemma, 

vilket vi och våra respondenter nämner ofta. (Nihlholm 2003) ser ett samband mellan 

specialpedagogik, inkludering och demokrati och han anser att specialpedagogiken är ett fält där olika 

dilemman är centrala. 
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Kommande frågor att undersöka 

Det finns en hel uppsjö av uppsatser som handlar om barns språkutveckling och olika svårigheter som 

barn kan ha med den. Säkert belyser några av dem andra frågeställningar än just de vi hade. För att 

utveckla just vår uppsats hade vi om vi haft mer tid velat fördjupa oss i ett par saker, t ex varför just 

pojkar drabbas i mycket högre grad av språkstörning än flickor. Ligger förklaringen i biologiska och 

neurologiska olikheter? Bemöter föräldrarna medvetet eller omedvetet pojkar och flickor olika i 

spädbarnsåldern med språklig stimulans och är det i så fall av stor betydelse för varför pojkar drabbas i 

högre grad? Är orsaken en kombination av det vi nämner eller finns det helt andra orsaker?  

 

Få vetenskapliga undersökningar har genomförts i vårt land där man studerat den 

specialpedagogiska verksamheten i ett helhetsperspektiv och i relation till den vanliga 

pedagogiska verksamheten. (Persson, 2007) 

 

Även om Persson menar att det finns få undersökningar, så upplever vi i alla fall att den som nu finns 

idag mest är inriktad på elever i grundskolan. Vi efterlyser undersökningar och studier  med teorier 

och forskning som är mer relaterad till barn i förskoleåldern och det kan vara något för oss eller någon 

annan att undersöka.  
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Bilaga 

Till förskolläraren                                                                                                          

 

Hej, 

Tack för Er medverkan och att Ni vill hjälpa oss. 

 

Vi är två utbildade förskollärare med examens år 1997 respektive 1998. Vårterminen 2011 läser vi en 

heltidskurs på 30 hp vid Stockholms Universitet som heter Förberedande kurs i specialpedagogik. 

Kursen leder till en behörighet att söka in på Specialpedagogprogrammet om 90 hp. Kursen är 

uppdelad i tre moment. 

 

Specialpedagogisk forskning och verksamhet, 7,5 hp 

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp  

Uppsats med specialpedagogisk inriktning, 15 hp 

 

Vi har nu kommit till vår uppsatsskrivning där vi valt att fördjupa oss i hur pedagoger arbetar med 

barns språkutveckling. Syftet är att ta reda på hur pedagoger i traditionella förskolor respektive 

språkförskolor arbetar med barn som har svårigheter i sin språkutveckling. 

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter. Om du inte har något emot det kommer vi att använda oss av 

en bandspelare. 

Vi kommer att använda oss av en halvstrukturerad intervju med öppna frågor från ett färdigställt 

frågeformulär. Vår förhoppning är att det ska bli ett givande samtal för oss alla. Naturligtvis kommer 

detta att ske under sedvanlig sekretess. Vår handledare heter Ulf Sivertun ulf.sivertun@specped.su.se 

Om Ni har några frågor får Ni gärna höra av Er. 

 

Med vänliga hälsningar från 

Christina Törnsäter    Sofia Wesselmark 

Förskollärare     Förskollärare 

christina.torn@telia.com    sofia.wesselmark@bredband.net 
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