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Sammanfattning 

Språket är en viktig del i barns utveckling, framförallt när det kommer till den sociala 

utvecklingen. Det sociala samspelet kan upplevas som en stor utmaning för de barn vars 

språkutveckling är försenad. Barn som har svårigheter i att uttrycka sig kan eventuellt ha 

svårigheter i att samspela med andra (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010, s.171–172; 

Wedin 2017, s.40). Vi fann det därför intressant att undersöka om det skiljer sig mellan 

yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare. Vårt syfte är sedermera att undersöka hur 

förskollärare och barnskötare beskriver att de arbetar med att främja förskolebarns 

språkutveckling som bedöms som försenad. Vi önskar granska huruvida det råder skillnader 

respektive likheter mellan dessa båda yrkeskategoriers sätt att se på och arbeta med barns 

försenade språkutveckling.  För vår studie valde vi att använda oss av den sociokulturella 

teorin. Utifrån den valda teoretiska utgångspunkten valde vi begreppen; språk, samspel, 

interaktion, intersubjektivitet, den proximala utvecklingszonen, internalisering då de är 

centrala i barns språkutveckling. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer där vi har valt att 

tolka datainsamlingen genom en hermeneutisk metod. Avsikten har varit att vi vill se hur 

förskolepedagogerna arbetar med barn vars språkutveckling är försenad men även att 

synliggöra om det finns någon skillnad i arbetssätt mellan de olika yrkesgrupperna. De 

huvudsakliga resultaten vi fann med denna studie var att de olika yrkeskategoriers arbete med 

att främja barns vars språkutveckling som är försenad skiljer sig. Vi författare ser att 

förskollärarna har en större medvetenhet samt en fördjupad kunskap i varför de använder vissa 

strategier eller metoder. Detta tros bero på att förskollärarna har en högre utbildning än 

barnskötarna. Vidare såg vi att respondenterna skiljer sig åt i sitt förhållningssätt och 

bemötande till barn vars språkutveckling beskrivs som försenad.  
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1.  Inledning 

I vårt självständiga arbete har vi valt att skriva om barns försenade språkutveckling. Sådan 

utveckling är avgörande för den sociala kompetensen hos barn och möjliggör interaktion, lekar 

och att uttrycka sina känslor. Exempelvis skulle barn kunna ha svårigheter att anpassa sig till 

lekar med regler samt att ha eventuella svårigheter med att hantera konflikter som uppstår i 

och med att de inte har det verbala språket. Mot bakgrund av ovanstående har vi intresserat 

oss för barn med försenad språkutveckling. Det uppstod då frågor kring förskollärares och 

barnskötares arbete med barn med försenad språkutveckling; Hur går pedagogerna tillväga när 

barn är försenade i sin språkutveckling?  

Vårt engagemang i barns språkutveckling väcktes under en VFU period då vi blev medvetna 

om hur olika pedagoger arbetar för att främja barns språkutveckling. Det skiljde sig allt från 

hur pedagogerna arbetade till vilket material de använde. Det uppstod därmed samtal där vi, 

Sofie Helander och Jenny Wallman började diskutera dessa olika erfarenheter av hur 

pedagoger arbetar med att främja barns språkutvecklingen. 

Vi hoppas att vår studie eventuellt kan bidra med en liten ”pusselbit” i forskningen kring barns 

språkutveckling genom att undersöka likvärdighet, eller brist på likvärdighet i förskolans 

verksamhet. Förskolans Läroplan och Skollagen lyfter att pedagoger verksamma inom 

förskolan ska arbeta med likvärdighet för att ge lika förutsättningar och anpassas åt alla barn 

och se till att barn oavsett behov utvecklas så långt som möjligt (Lpfö 18, s.6). Vi har också 

funnit det intressant för att se om det skiljer sig mellan dessa yrkeskategorier, det vill säga hur 

förskollärare och barnskötare arbetar.  

Gemensamt har vi bearbetat och granskat sammanfattning, syfte och frågeställningar och 

inledning. Dessutom har vi gemensamt bearbetat och reviderat bakgrund och teoretisk 

utgångspunkt. Sofie har bearbetat och reviderat forskningsöversikten och även har letat upp 

artiklar där vi gemensamt har gått igenom artiklarna. Jenny har bearbetat och reviderat 

metoden och letat upp relevant litteratur för syftet med studien. Vidare har vi gemensamt 

bearbetat och reviderat våra bilagor. Referenslistan, diskussion och konklusion har vi 

bearbetat och reviderat gemensamt. Jag, Jenny har i kapitel 7.1 intervjuat förskollärare och 

presenterar min delstudie, Hur förskollärare arbetar med barn vars språkutveckling är 

försenad och jag, Sofie har i kapitel 7.5 intervjuat barnskötare och presenterar min delstudie, 

Hur barnskötare arbetar med barn vars språkutveckling är försenad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Bakgrund  

I detta avsnitt kommer vi att granska och jämföra vad förskolans Läroplan utgiven 1998 och 

förskolans nuvarande Läroplan utgiven 2018 säger angående förskolans och 

förskolepedagogers ansvar för att främja barns språkutveckling. Eftersom det är förskolans 

och förskolepersonalens ansvar kommer vi här närmare lyfta vad som sägs angående detta 

ansvar där vi kommer att jämföra den tidigare med den nuvarande Läroplanen för att se hur 

det har skärpts. Dessförinnan kommer vi att presentera två centrala begrepp för vår studie och 

dessa är: “åldersadekvat språkutveckling” och ”avvikelser från åldersadekvat 

språkutveckling”. Avslutningsvis presenteras nedslag i samhällsdebatten utifrån 

förskoletidningen och skolverkets hemsida som lyfter vikten av att främja barns 

språkutveckling.  

2.1 Åldersadekvat språkutveckling samt avvikelser från 
åldersadekvat språkutveckling: 

För att ta ställning till vad som utgör försenad språkutveckling krävs det att ha en uppfattning 

om vad som är åldersadekvat språkutveckling. Vi har funnit en beskrivning av åldersadekvat 

språkutveckling av Liv Gjems, professor i pedagogik: 

”Språkutvecklingen brukar följa ett ganska allmängiltigt mönster för hur barn lär sig ord. 

Samtidigt ser man stora individuella skillnader i fråga om när detta sker, det vill säga hur 

många ord barn i en viss ålder kan” (2018, s. 46).  

2.2 Vi sammanfattar nedan denna utveckling:  

Gjems framhäver att barn som är i ettårsåldern har ett grundläggande ordförråd såsom, säng, 

sova, vagn och äta, men kommunicerar också genom ljud och kroppsspråk. I förskolan får 

barn möjlighet till att ”bada” i språket och därmed utvecklar många ord, kan börja sätta ihop 

ord och bilda enkla meningar. När barnet har börjat förskolan, cirka kring ett och ett halvt års 

åldern, baseras samspelet mycket på muntligt språk, faktiska händelser i nuet, föremål samt 

böcker med vardagssituationer. När barnet befinner sig under sitt andra och tredje levnadsår 

utvecklar de ord om föremål och händelser. Barn samtalar till en början i ettordsmeningar och 

därefter övergår i enklare meningar med minst två ord. När barnet befinner sig mellan två och 

tre år påbörjas utvecklingen av att förstå situationer om det som befinner sig bortom här och 

nu. När barn befinner sig mellan fyra och fem år har de normalt utvecklat många erfarenheter 

av att samspela med vuxna i sitt hem och på förskolan. Barn har då förståelse om en mängd 

samtalsfärdigheter, såsom turtagning och besvara frågor. De äldsta barnen kan vara de som 

använder språket i störst utsträckning, förklara situationer, upplevelser, likheter och olikheter 

samt vanligtvis är intresserade av faktaböcker (2018, s. 96 - 9u8).  

När barn avviker från den språkliga utvecklingen kan det te sig i form av att barnet kan 

behärska endast enstaka ord, utifrån en åldersadekvat språkutveckling. Vidare kan barn ha 

svårigheter med att förstå vad andra samtalar om och är intresserade av. Det kan medföra att 

barnet kan ha svårigheter med att delta i språkliga samspel och ta del av varandras erfarenheter, 



 

 

funderingar och idéer. Barnet skulle kunna ha låg ordförståelse, svårigheter med att välja 

lämpliga ord för det som en vill uttrycka samt uttrycka sig så samtalspartnern förstår. De barn 

som avviker från en åldersadekvat språkutveckling riskerar att få svårigheter i att delta i lekar 

och språkliga interaktioner. Trots att barn med språkliga svårigheter får delta i lekar, får de en 

mer passiv roll där de inte behöver använda sitt språk, vilket är ofördelaktigt för den språkliga 

utvecklingen (Ibid, 2018, s. 44). Nu har vi beskrivit vad som kan betraktas som adekvat 

språkutveckling och avvikelser från adekvat språkutveckling. Vad säger då Läroplanen 

utgiven 1998 och den nuvarande Läroplanen 2018 om förskolans ansvar för att stimulera alla 

barns utveckling och ge stöd åt barn med försenad språkutveckling?  

 

2.3 Förskolans Läroplan   

Vi har valt att fokusera på förskolans Läroplan då vi ser att den allmänt har en avgörande 

betydelse för att utveckla och anpassa verksamheten för att stötta barns språkutveckling utifrån 

deras förutsättningar och behov. Gunilla Ingestad, fil.dr i sociologi lyfter psykologen Lev 

Vygotskijs teori som central inom förskolans Läroplan, vilket även är vår teoretiska 

utgångspunkt i denna studie (2009, s. 89) 

Vi har här valt att jämföra Läroplanerna från 1998 respektive 2018 för att se var den 

pedagogiska verksamheten ligger. När vi jämför Lpfö 98 med Lpfö 18 kommer vi att benämna 

Lpfö 98 som den gamla Läroplanen och Lpfö 18 som den nya Läroplanen.  

Vi jämför hos vem ansvaret ligger när det gäller arbetet i förskolan. Om vi tittar på den gamla 

Läroplanen redogörs det som ”Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som 

vilar på alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot 

målen i Läroplanen.” (Lpfö 98, s. 7). När vi sedan tittar på den nya Läroplanen redogörs det 

som ”Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med 

målen i Läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där 

förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå…” (Lpfö 2018, s. 12). Därmed kan vi 

se att ansvaret i den gamla Läroplanen låg på alla som arbetar i förskolan medans det i den 

nya Läroplanen uttrycker förskollärare, barnskötare samt andra verksamma i förskolan men 

där förskolläraren har det övergripande ansvaret för att arbetet genomförs. Eftersom vi tolkar 

den nya Läroplanen som att det huvudsakligen är förskollärarens ansvar att hela arbetslaget 

uppfyller förskolans Läroplan. Därav blev vi nyfikna och intresserade av hur arbetet med 

språkutvecklingen hos barn som uppskattas som försenad planeras och genomförs av 

pedagogerna i enlighet med Lpfö 98 respektive 2018.  

När vi då har jämfört de båda Läroplanerna tolkar vi det som att ansvaret i den gamla 

Läroplanen, när det gäller barnets språkutveckling, låg ansvaret mer på alla som arbetar i 

förskolan som beskriver ”Alla som arbetar i förskolan skall” (Lpfö 98, s. 10). I jämförelse med 

den nya Läroplanen vid arbete med språkutveckling tolkar vi att det huvudsakliga ansvaret 

ligger på förskolläraren då det beskrivs ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn” (Lpfö 

2018, s. 15). Utifrån den gamla Läroplanen finns det en risk med att ansvaret hamnar ”mellan 

stolarna” då det ges ett visst tolkningsutrymme för vem som har ansvaret. Vi anser att när det 

inte finns en tydlighet för vem som har ansvar ökar även risken för att det inte blir en 

likvärdighet i arbetet med att främja barns utveckling. Vi hoppas därför att våra delstudier kan 

bidra, om så med en liten del, att eventuella kunskapsluckor ska synliggöras.  



 

 

2.4 Nedslag i samhällsdebatten och forskningen 

Vi kommer i följande avsnitt att göra ett nedslag i samhällsdebatten, inledningsvis 

representerad av en branschtidning, Förskoletidningen, för att sätta in vårt forskningsområde 

i en vidare samhällskontext. Därefter kommer vi att hänvisa till en artikel på området på 

skolverkets hemsida samt några forskningsstudier, likaså i syfte att sätta in vår egen studie i 

ett vidare sammanhang.  

Vi anser att det är viktigt att se till hur arbetet med språkutveckling bland barn upplevs av de 

som arbetar i verksamheten. Eftersom vår erfarenhet är att Förskoletidningen används flitigt 

av både barnskötare, förskollärare och andra verksamma inom förskolan valde vi då att se vad 

Förskoletidningen har skrivit om språkutveckling. Som vi tidigare nämnde bekräftar 

branschtidningen Förskoletidningen att lekens betydelse utgörs av att barnen har utvecklat det 

verbala språket. Förskoletidningen hävdar att när barn har utvecklat det verbala språket 

använder de det för att komma överens om lekens innehåll, vilka roller som ska finnas i leken 

och vem som får delta i leken. Med hjälp av språket kan barnen som ingår i leken utveckla 

och ändra innehållet genom att diskutera om lekens innehåll. När barnen använder språket i 

leken utvecklar de samtidigt sin språkutveckling, trots att de inte själva är medvetna om att 

språket utvecklas genom leken och vilken roll språket har för leken. I en barngrupp är det inte 

ovanligt att det finns barn som har språkliga svårigheter. Barn med språksvårigheter riskerar 

att utsättas för utanförskap som på så vis kan påverka barns språksvårigheter än mer negativt. 

Men trots att barnet i fråga inte har det verbala språket kan de använda tecken för att 

kommunicera, exempelvis genom gester och rörelser med händerna och ansiktsuttryck (2017, 

2020-03-18). 

I en artikel publicerad på skolverkets hemsida, ”Att främja teckenspråk i förskolan” skriver 

Emelie Cramér-Wolrath, barnspråkforskare om hur viktigt det är att arbeta för att främja 

språkutvecklingen hos barn. Här kommer vi nedan att beskriva skolverkets syn på barns 

språkutveckling och specialpedagogik som fördjupade vårt engagemang och intresse för 

ämnet försenad språkutveckling hos barn i förskolan. Cramér-Wolrath lyfter att om ett barn 

inte ges språklig stimulans kan det resultera i en ”språkdeprivation”. Författaren beskriver att 

en ”språkdeprivation” innebär att det sker en brist i språket som inverkar framför allt på 

språkfunktionen men också där mentala, kognitiva, emotionella och sociala förmågor riskerar 

att drabbas negativt. Barnet i fråga kan därmed ha svårigheter i att uttrycka sina tankar verbalt 

och förmågan i förståelse om situationer där barnet inte ingår och andra barns känslor, vilket 

långsiktigt kan ge svåra konsekvenser för barnets utbildning i högre ålder inom litteracitet. 

Under hela barnets livslängd finns en hög riskfaktor i att uppleva stora svårigheter inom det 

språkliga då Sverige idag är ett högteknologiskt samhälle där det krävs goda kommunikativa 

färdigheter (2019, s. 2 och 3, 2020-03-05). Cramér-Wolrath presenterar det som 

Förskoletidningen ovan lyfte, det vill säga att barn med språksvårigheter kan använda 

grovmotoriska rörelser och gester för att på så sätt göra sig förstådd samtidigt som språket är 

under pågående utveckling. När barnet kan göra sig förstådd genom det verbala språket 

stimuleras och inverkar det samtidigt på det ömsesidiga samspelet och den kognitiva 

utvecklingen hos barnet (2019, s. 7, 2020-03-05).   

Dessutom lyfter Barbro Bruce, professor i utbildningsvetenskap med inriktning 

specialpedagogik att barn med försenad språkutveckling riskerar att hamna i utanförskap. 

Barnets språk stimuleras, utmanas och utvecklas av att ingå i samspel med andra kamrater i 

leken. Författaren menar att det uppstår ett dilemma när barnet med försenad språkutveckling 

riskerar att hamna i utanförskap men samtidigt behöver ingå i olika former av lek och samspel 



 

 

med andra kamrater för att språket ska ges möjlighet för stimulans, utmaningar och utveckling. 

Det är viktigt att pedagogen hjälper och stöttar barnet i att bli delaktig i olika former av lek 

och samspel (2010, s. 103). 

Mot denna bakgrund har vi funnit det intressant att i vårt arbete granska hur förskollärare och 

barnskötare vid fyra olika förskolor arbetar för att främja språkutvecklingen hos barn vars 

språkutveckling som de bedömer som försenad. Detta för att jämföra eventuella skillnader i 

vårt arbete å ena sidan förskollärare och å andra sidan barnskötare samt för att granska 

huruvida det råder skillnader respektive likheter mellan dessa båda yrkeskategoriers sätt att se 

på och arbeta med barns försenade språkutveckling.  

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma betydelsen av att främja barns språkutveckling som 

upplevs som försenad för att utveckla det verbala språket. Vi vill framhäva att barns 

språkutveckling kan främja även andra utvecklingsområden, såsom social kompetens och 

interaktion med andra barn då språket har en så central del inom barnets utveckling. Därför 

krävs det av både barnskötare och förskollärare att arbeta utifrån ett likvärdighetsperspektiv, 

anpassa verksamheten utifrån behov och förutsättningar hos barn vars språkutveckling 

upplevs som försenad. Genom att barn får stöd ökar möjligheterna och förutsättningarna för 

att utvecklas så långt som det är möjligt.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Syfte och forskningsfrågor 

3.1 Syfte 

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

med att främja förskolebarns språkutveckling som bedöms som försenad. Vi önskar granska 

huruvida det råder skillnader respektive likheter mellan dessa båda yrkeskategoriers arbete 

med barns försenade språkutveckling.  

  

3.2 Forskningsfrågor 

1.     Hur, med hjälp av vilka strategier och metoder beskriver förskollärare att de arbetar 

med barn som avviker från normen för åldersadekvat språkutveckling? 

 

2.     Hur, med hjälp av vilka strategier och metoder beskriver barnskötare att de arbetar 

med barn som avviker från normen för åldersadekvat språkutveckling? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Forskningsöversikt 

I följande avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning inom ämnet barns försenade 

språkutveckling. Vi kommer att presentera forskningsöversikten utifrån fyra huvudområden; 

”Pedagogers syn på åldersadekvat språkutveckling”, ”Pedagogers arbete med barn som 

avviker från normen i sin språkutveckling”, ”Strategier och metoder för att främja barns 

eventuella försenade språkutveckling” samt ”Likvärdighet i specialpedagogiska insatser”. Vid 

sökning av de vetenskapliga artiklarna användes Uppsala universitetsbiblioteket samt andra 

databaser såsom ERIC (Education Resources Information Center, EBSCO) och Education 

Source. Vi valde att söka i andra databaser för att utvidga perspektivet och möjligtvis få 

tillgång till artiklar som inte finns tillgängliga via bibliotekets hemsida. Vid sökning via 

universitetsbibliotekets sida var sökorden Child, child*, preschool, language impairment, 

language disorder, impairment*, disorder*, language*, speech*. Vi använde sökord på 

engelska för att nå både nationella och internationella artiklar för att få ett bredare perspektiv 

av hur det ser ut i olika delar av världen. Vi valde att söka artiklar för att få flera träffar som 

inte endast handlade om strategier och metoder, utan även utifrån åldersadekvat 

språkutveckling. 

4.1 Pedagogers syn på åldersadekvat språkutveckling  

Visser-Bochane, Reijneveld, Krijnen, Van der Schans och Luinge identifierar i deras 

tvärsnittsstudie tydliga milstolpar med empiri som beskriver språkutvecklingen hos barn i 

åldern mellan ett och sex år. Undersökningen bestod av en kvantitativ studie med 1381 barn 

och 1231 vårdnadshavare. (2019, s. 2 och 5).  Visser-Bochane m fl använde ett frågeformulär 

med två års intervaller, exempelvis mellan ett till två år och mellan två till tre år etc. Författarna 

beskriver att i barns språkutveckling kommer det verbala språket omkring när barnet är cirka 

ett år, sedan ökar ordförrådet. Därefter påbörjas den grammatiska utvecklingen då barnet sätter 

ihop två ord till en början, vilket vanligtvis sker när barnet är omkring två år. Sedan utvecklas 

syntax och morfologi. Undersökningen kom fram till 26 viktiga milstolpar i barnets 

språkutveckling mellan åldern ett till sex år. För ramen av dessa stolpar ingick barns ordförråd, 

grammatik och kommunikation (2019, s. 1-2 och 6). 

Conti-Ramsden och Durkin lyfter i forskningsartikeln att forskning visar att det finns stora 

individuella skillnader i barns språkutveckling när de första orden utvecklas, vilket måste tas 

till hänsyn. En del barn i tvåårsåldern kan ha utvecklat endast ett fåtal ord men kan eventuellt 

ha kommit ikapp sina jämnåriga vid treårsåldern. Trots det kan vårdnadshavare oroa sig för 

sitt barns språkutveckling om barnet vid två års ålder ännu inte har utvecklats i sitt språk. När 

barnet är cirka ett år utvecklas de första orden. Sedan utvecklas i genomsnitt tio ord per månad 

i barnets språk, tills de har samlat på sig cirka 50 ord. Därefter får barn en ordspurt med cirka 

30 ord per månad. Omkring deras andra år visar barn förståelse om att kombinera flera ord i 

språket. Då kan barns yttranden exempelvis vara ”Mer juice”, ”Ont näsa” och ”Pappa bil”. 

Därefter kan barn producera längre yttranden, genom att kombinera tre eller fler ord. Då kan 

barns yttranden exempelvis vara ”Jag vill ha min bok”. Barn kan då lägga till exempelvis 

eftersom, om, som etc., verbets tempus och pronomen (han, hon). I femårsåldern kan barn 

behärska turtagning, förstå hur en gemensam grund kan upptäckas, upprätthåller samtalet och 

reparera missförstånd. Barn kan producera och har förståelse vid längre konversationer, 

exempelvis berättelser och kan samtala om framtida händelser (2012, s. 384 - 386). 



 

 

4.2 Pedagogers arbete med barn som avviker från normen i sin 
språkutveckling 

Päivikki och Tallberg undersöker om barn med särskild språksvårighet använder samma 

referensram som ”normalt” utvecklade barn. Studien bestod av en kvalitativ studie med tio 

barn i tre olika grupper, varav två grupper var kontrollgrupper. Den tredje gruppen var barn 

med särskild språksvårighet (2010, s.3108). Det genomfördes tre olika styrda lekaktiviteter på 

barnens förskola där syftet för varje aktivitet var att uppnå ett förutbestämt fokus; delad känsla, 

gemensam uppmärksamhet och delat syfte. Varje barn och förskollärare deltog aktivt för att 

på så vis uppnå en så naturlig och bekväm situation för barnen. Vid varje aktivitet utfördes en 

videoinspelning utifrån en lek i en vardagssituation där pedagogen interagerade med barnet. 

Aktiviteterna utgick från Sterns teori om nyckelkompetenser där material, exempelvis 

leksaker såsom pussel och spel till aktiviteten på förhand valdes ut. Stern menar att det finns 

vissa nyckelfärdigheter som utgör grunden för intersubjektivitet och social kompetens. 

Resultatet i studien visade att det är av stor vikt att tidigt identifiera barn som har eventuella 

språksvårigheter för att utveckla och ge goda förutsättningar för att på så sätt ge rätt 

språkstimulans till barnet (2010, s. 3109 och 3112).  

Robertson och Ohi undersöker i sin pilotstudie australienska lärares och talpatologers 

erfarenheter av att arbeta med barn mellan tre till fem år med tal- och språksvårigheter. 

Undersökningens urval bestod av 23 legitimerade lärare och sju legitimerade talpatologer. 

Undersökningen bestod av en kvalitativ och kvantitativ studie. Författarna fokuserade på 

samarbete som hade följande underteman; Betydelse, övning och barriär. Forskning visar att 

tal- och språksvårigheter är en av de vanligaste svårigheterna i lärandet som påverkar barn i 

förskoleålder. Resultatet visade att lärarna angav att den vanligaste svårigheten var fonetik 

och därefter angav pragmatik som mindre vanlig. Patologerna däremot angav att barnen 

tenderade att uppleva funktionsnedsättningarna likvärdigt (2016, s. 173–175). Lärarna 

upplevde att språksvårigheterna var nära relaterade till sociala och känslomässiga utmaningar, 

såsom utåtagerande beteende. Däremot redogör talpatologer att det kan finnas andra faktorer, 

såsom erfarenhet och personlighet som påverkade hur barnet hanterade sina språksvårigheter. 

Både talpatologer och lärare upplever att det finns behov av stöd i språk-, den sociala-, och 

emotionella utvecklingen. De upplever också att det finns behov av att utveckla konsekventa 

strategier och ha regelbundna möten i ett nära samarbete (2016, s. 176 - 178 och 180).  

  

4.3 Strategier och metoder för att främja barns försenad 
språkutveckling  

Mrozs artikel är en del av ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka vilka kunskaper, 

färdigheter och vilken förståelse pedagoger har i relation till tre till femåriga barns tal- och 

språkutveckling samt i vilken utsträckning den kunskapen effektivt kan tillämpas. 

Undersökningens urval bestod av 294 lärare där studien innefattar en kvantitativ del och 

kvalitativ del. Studiens första del bestod av frågeformulär och sista delen bestod av fallstudier. 

Respondenterna svarade på om de använde en eller flera typer av strategier för att identifiera 

barn med tal- och språksvårigheter. Strategierna var observation, jämförande med jämnåriga, 

checklistor, publicerade scheman eller någon annan strategi (2006, s. 53). Undersökningen 

resulterade i en utvecklingsram som kallas Joint Professional Framework Development (I-



 

 

CAN, 2001) som uppmuntrar pedagoger och tal- och språkterapeuter att samarbeta i arbetet 

av barn med försenad språkutveckling. De kan så sätt komplettera varandras kunskaper och 

erfarenheter för att erbjuda barnen bättre stöttning (2006, s. 59). Det finns även ett webbaserat 

material kallat DfES för att stödja barn med språkliga svårigheter i en inkluderande praktik 

(2006, s. 59).  

I Whorralls och Cabells forskningsartikel syftar den till att erbjuda strategier och exempel för 

att på ett fördelaktigt sätt stödja barns språkutveckling. Författarna lyfter att det är av 

betydande vikt att pedagogen finner möjligheter under hela dagen att engagera barnen i 

språkliga diskussioner, då det bidrar till positiva resultat för senare läsfärdigheter. Forskning 

visar att pedagoger i många situationer inte naturligt engagerar barnen i språkutvecklande 

konversationer. Däremot finns det många situationer som pedagogen kan ta tillvara på för att 

utveckla barnens språk. Då kan pedagogen fokusera på barnens intresse, exempelvis vid 

högläsning eller måltider. Genom att pedagogen ställer öppna frågor, såsom vad, varför och 

hur kan det bidra till fördjupade tankar hos barnen (2015, s. 335 och 340). Vidare menar 

författarna att pedagogen kan utveckla barns språkutveckling genom att, för barnet använda 

bekanta ord i olika situationer och därefter använda ett mer avancerat språk. Pedagogen kan 

stötta barnet i en aktivitet genom att agera byggnadsställning tills barnet klarar att utvecklas 

på egen hand, även kallat scaffolding. I oplanerade aktiviteter kan barnen ges möjlighet att 

styra sina lekar där pedagogen kan utveckla barnets språkutveckling genom högkvalitativa 

samtal varje dag. Därigenom kan pedagogens fokus ligga på barnets intresse i samtalet, 

använda utvecklat språk och undersöka kognitivt utmanande ämnen (Whorrall & Cabell, 2015, 

s. 336).  

4.4 Likvärdighet i specialpedagogiska insatser 

McLeods och Daniels artikel är en del av en kvalitativ forskningsstudie och syftar till att 

undersöka inlärnings- och skolerfarenheter hos barn med språksvårigheter. De identifierade 

hur föräldrar, lärare och andra yrkesverksamma kan stödja barnens lärande i sammanhang, där 

barn med språksvårigheter inte erbjuds någon resurs. Studien består av totalt 34 deltagare 

varav sex barn med språksvårigheter (fem pojkar och en flicka) i åldern fem till nio år. 

Resterande 28 bestod av lärare, familjemedlemmar och vänner. Forskarna kom i kontakt med 

lämpliga vårdnadshavare genom medial publicitet och med familjer som sedan tidigare var 

kända för forskarna (2017, s. 84–85). Resultatet visade att utöver bristen av resurs i form av 

talpatolog, fanns det begränsade resurser för stötta barnets lärande i skolan. Trots det visar 

forskning att barn med språksvårigheter troligtvis har behov av stöttning. Finansiering 

tilldelades de barn som hade akut behov av stöd, vilket resulterade i minskade tillgångar för 

att stötta barn med språksvårigheter. Barn med språksvårigheter upplevde utmaningar i 

kommunikationen i utbildningen. Barnens självkänsla och självförtroende var lågt till följd av 

deras språksvårigheter. Barnen hade minskat engagemang i aktiviteter som innehöll det 

verbala språket. Då det inte fanns några riktade resurser att tillgå för att stötta barnen bidrog 

det till en oro för barns svårigheter i att delta fullständigt i aktiviteter (McLeod & Daniel, 2017, 

s. 89 - 91). Avslutningsvis visar resultatet att trots barn med språksvårigheter förväntas uppnå 

målen, blir inte utbildningen likvärdig då lärarna inte ges utbildning för att tillgodose barnens 

behov och förespråka nödvändiga resurser (McLeod & Daniel, 2017, s. 82 och 90).  



 

 

4.5 Sammanfattning:  

Utifrån tidigare forskning kan vi här se att det är av betydande vikt att tidigt i barns 

språkutveckling identifiera de barn som eventuellt har språksvårigheter för att på så vis ge 

goda förutsättningar för barnets språkutveckling och därmed erbjuda rätt och anpassad 

språkstimulans. När barn som har språksvårigheter inte kan uttrycka sig verbalt kan det leda 

till att barnet upplever en frustration och därmed ökar risken för att ett utåtagerande beteende 

uppstår. Pedagogen kan stötta barn med språksvårigheter genom att exempelvis erbjuda 

aktiviteter som intresserar och engagerar barnet i medvetna samtal dagligen. Därefter kan 

pedagogen erbjuda arrangerade lekar utifrån barnets intresse och upptäcka kognitivt 

stimulerande ämnen. Det kan ske genom ett språk som är bekant hos barnet och vartefter 

barnets språk utvecklas kan pedagogen avancera språket. Vidare kan pedagogen stödja barnets 

språkutveckling genom att ställa öppna frågeställningar för att på så vis bidra till att barnets 

tankar utvecklas. Avslutningsvis kan barnet ha behov av scaffolding, det vill säga stöttning av 

en pedagog i en aktivitet som agerar byggnadsställning tills dess att barnet självständigt kan 

bidra till sin utveckling. Vi återkommer till begreppet scaffolding i teorikapitlet för att 

tydliggöra och fördjupat beskriva innebörden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenteras ett teoretiskt perspektiv och centrala begrepp som tar avstamp i 

den sociokulturella teorin. Inledningsvis presenteras de centrala begreppen följt av den 

sociokulturella teorins innebörd. Vi vill här förtydliga att vi med begreppet samspel syftar till 

det samspel och den interaktion som sker mellan pedagog och barn. Här nedan kommer vi att 

redogöra för några forskare som använder den sociokulturella teorin och några av dess centrala 

begrepp när de diskuterar den sociokulturella teorin. 

 

5.1 Centrala begrepp 

Följande begrepp är centrala i den sociokulturella teorin; Språk, samspel, interaktion, 

intersubjektivitet, den proximala utvecklingszonen, internalisering. 

5.2 Sociokulturella perspektivet enligt Lev Vygotskij: 

Philip Hwang, professor inom psykologi och Björn Nilsson, lektor i socialpsykologi som 

hänvisar till Lev Vygotskij menar att språket först och främst behöver utvecklas för att barn 

ska ha möjlighet att delta i sociala samspel och på så sätt kunna hantera eventuella problem i 

sin vardag och tolka och förstå människor runt omkring sig. Genom att ingå i sociala samspel 

utvecklas samtidigt metakognition, vilket innebär att den kognitiva utvecklingen i form av ens 

tänkande och problemlösningsförmåga utvecklas. Barnets pedagoger behöver anpassa sig till 

dennes utveckling och lärande. Pedagogerna kan exempelvis stötta barnet i den proximala 

utvecklingszonen, vilket menas med att pedagogen som har ett utvecklat tänkande kan stötta 

barnet nära dennes utveckling (2011, s. 67).  

Rigmor Lindö, universitetslektorn menar utifrån Vygotskij att barns språk utvecklas genom 

sociala relationer med andra människor. När barnets språk utvecklas sker samtidigt 

utvecklingen inom tänkandet. Tanken blir medveten genom språket. Lindö belyser tre steg i 

barnets utveckling; Den första fasen innebär en aktivitet som anses vara relativt omedveten 

tillsammans med andra. Den efterföljande fasen uppmärksammar barnet och stimuleras av hur 

denne kan påverka sin omgivning med hjälp av sina handlingar. I den avslutande fasen 

utvecklar barnet en självförståelse, då barnet flyttar språket till tänkandet (2009, s.33).  Ann-

Katrin Svensson, professor i pedagogik beskriver utifrån Vygotskij internalisering som att 

barn tar till sig kunskaper och information genom att tolka den. Men om internalisering ska 

ske krävs det då att barnet aktivt bearbetar kunskapen och informationen. Barn kan ha en 

förmåga att tänka via språket när det inte längre finns behov i lika hög grad av att kommunicera 

(2009, s. 36). Ulrika Nettelbladt, professor i logopedi menar med bakgrund i Vygotskij att när 

barnet utvecklar en självförståelse kan det beskrivas som att barnets tankar blir internaliserade. 

När barnet ingår i interaktioner med andra ger det förutsättningar för barnets tankar att 

internaliseras, det vill säga att barnet har en inre dialog (2013, s. 192–193 och 435). Margareta 

Sandström Kjellin, professor i specialpedagogik och Jonas Stier, professor i interkulturella 

studier menar utifrån Vygotskij att barns tankar uttrycks och utvecklas med hjälp av språket, 



 

 

vilket gör att barnets pedagog har en väsentlig roll i dennes utveckling (2009, s. 42–43). 

Svensson menar att Vygotskij uppmärksammar att språkutvecklingen hos barn är beroende av 

en mängd faktorer, både biologiska och sociala. Barn har en medfödd kommunikativ drivkraft. 

Därför krävs det att barnets omgivande vuxna uppmärksammar språkutvecklingen ur ett 

utvecklings-, socialt- och ett individperspektiv. När barnets språk har utvecklats till en särskild 

nivå påverkas tänkandets utveckling av språket. I förskoleåldern påverkas barnets 

språkutveckling i hög grad av de sociala erfarenheterna. Med grund i detta lyfter Svensson 

fram att Vygotskij menar att det är avgörande att de vuxna i barnets omgivning erbjuder 

varierade upplevelser och tillhandahåller med redskap som möjliggör för barnet att utveckla 

språket. När barnet ges goda förutsättningar för språkutvecklingen leder det också till 

utveckling av den intellektuella förmågan (2009, s. 33–35).  

Anna-Lena Göransson, forskare skriver i sin artikel “Att skapa ett flerstämmigt klassrum” 

publicerad på Skolverket med hänvisning till Vygotskij att tankar och ord sker i samverkan 

med det verbala språket. Göransson menar att det sker ett lärande medan vi funderar över hur 

vi ska uttrycka oss verbalt. Vidare hänvisar Göransson till Vygotskij att “Tankar uttrycks inte 

i orden utan fullbordas i dem” och betonar vikten av att språk är ett betydelsefullt redskap för 

lärandet (2016, s. 1, 2020-03-20). Vilket för oss in på den proximala utvecklingszonen som vi 

fördjupat beskriver i nästkommande stycke. Nettelbladt menar likväl som Hwang och Nilsson 

att det är en förutsättning att pedagogen anpassar sig till barnets utvecklingsnivå så barnet på 

så vis utvecklar och bemästrar mer avancerade förmågor och färdigheter. Pedagogen kan stötta 

det enskilda barnet i den proximala utvecklingszonen genom att exempelvis ställa frågor, 

samtala och regelbundet uppmärksammar barnets intresse i en intersubjektiv aktivitet (2013, 

s. 194 och 195). Hela barnets utveckling inträffar där interaktionen, samspelet, den 

intellektuella och känslomässiga utvecklingen sker i samförstånd. Lindö likväl som Hwang 

och Nilsson lyfter begreppet proximala utvecklingszonen, vilket kan beskrivas som ett 

potentiellt lärande hos det enskilda barnet. Det är därav viktigt att pedagogen har förståelse 

om barnets uppfattning som då har förutsättningar att utmana barnet i dennes närmaste 

utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen innebär att barnet i interaktion med en 

vuxen kan överskrida sin egen förmåga att lösa ett problem och uppnå en färdighet som denne 

självständigt inte tidigare uppnått på egen hand (2009, s. 33).  

Nettelbladt menar att barn har en medfödd dialogisk förmåga, vilket kan exemplifieras med 

att när vi ser en leende person ler vi själv. Intersubjektivitet innebär att när barn och vuxen 

interagerar uppstår reaktioner hos en själv utifrån den andra partens känsla. När det uppstår 

intersubjektivitet i interaktionen mellan barn och vuxen möjliggör det för barnet att använda 

språket i interaktion med andra (2013, s. 434). Inger Lindberg, professor, John Polias, Lexis 

Education och Karin Rehman, doktorand skriver i sin artikel “Stöttning på alla nivåer” 

publicerad på Skolverket om begreppet scaffolding. Författarna menar att scaffolding är en 

stöttning som sker mellan exempelvis ett barn i början av en ny lärandeprocess och en vuxen 

som redan har en förståelse för denna kunskap. När förskolepedagogen, i vårt fall stöttar barnet 

i lärandet bidrar det till en förståelse i utvecklingen och ett självständigt agerande. Då börjar 

förskolepedagogen successivt avveckla stödet till barnet, likt en byggnadsställning. Vidare 

menar Lindberg m.fl. att stöttning kan ske genom att exempelvis pedagogen har en god 

planering med medvetna val där denna är öppen för anpassning i interaktionen. Barns 

självförståelse utvecklas i form av interaktionen med sin omgivning. Detta är en utgångspunkt 

för lärandet som är avgörande om barnet ska uppleva sig trygg, inkluderad och vilja interagera 

med andra för att därigenom utvecklas (2017, s. 1 och 2). 

 



 

 

6.  Metod 

Vi har valt att intervjua olika respondenter vilket vi kommer att återkomma till under urval 

och avgränsningar. Jag, Jenny har intervjuat förskollärare och jag, Sofie har intervjuat 

barnskötare. Under följande avsnitt kommer vi att presentera våra metodologiska val som vi 

har gjort under vår studie. Vi kommer inledningsvis beskriva vår intervjumetod följt av urval, 

utformning av frågemanual och utförande av intervju. Därefter presenteras våra etiska 

hänsynstaganden, datainsamling, databearbetning och analysmetod. Vi kommer därpå att 

reflektera över vår metod. Avslutningsvis presenteras validitet och reliabilitet. 

 

6.1 Intervjumetod  

Vi har valt att göra en kvalitativ intervju för att sedan göra en tematisk analys utifrån vår 

datainsamling. Vi kommer inledningsvis att presentera vad som menas med en kvalitativ 

intervju samt varför det passar vår metod. 

Vi valde att använda kvalitativ intervju som metod för att det gav oss möjlighet att anpassa 

våra frågor efter de svar som respondenterna ger. Vi ser att vi kan få ett stort djup och 

flexibilitet med hjälp av eventuella följdfrågor. Till skillnad från en kvantitativ intervju, som 

används vid exempelvis en enkätundersökning innebär det att frågorna är utformade för att ge 

ett enda svar som gör det smidigt att utläsa, vilket en kvalitativ intervju inte tillhandahåller 

(Bell, 2016, s. 172). 

Vi utgår från en samtalsintervju som innebär att det redan finns färdiga frågor eller teman som 

intervjuaren går igenom med respondenterna. Beroende på hur samtalet utvecklar sig kan 

frågorna komma att förändras under konversationens gång. Det kan även bli så att materialet 

skiljer sig åt och varierar mellan intervjuerna, då det inte finns några förutbestämda 

svarsalternativ. Samtalsintervjuer kan ses som ett mellanting där öppna frågor används och 

där respondenten får berätta eller skriva ner det denne vill förmedla (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wägnerud, 2012, s. 228 och 229). Vi anser att samtalsintervjuer passar som vår 

insamlingsmetod då vi använder oss av samma grundfrågor under alla intervjuer. Det ger en 

god förutsättning inför den tematiska analysen, där vi vill synliggöra eventuella mönster. 

Samtidigt ger samtalsintervju som metod en möjlighet till att anpassa eventuella följdfrågor 

till det specifika intervjutillfället om vi, som intervjuar anser att vi behöver ett mer utförligt 

svar eller ett större djup i respondentens svar (Bell, 2016, s. 189). Vilket är gynnsamt för vår 

del då vi vill synliggöra dessa yrkeskategoriers arbetssätt och deras egna tankar kring barns 

försenade språkutveckling.  

Genom att intervjua förskollärare och barnskötare vill vi synliggöra om det finns likvärdighet 

eller brist på likvärdighet i deras arbete kring barns eventuella språkförsening. Här väljer vi 

att se om det skiljer sig mellan yrkeskategorierna. Detta gör vi genom att dela upp studien i 

två delstudier. I delstudie 1 har Jenny valt att intervjua förskollärare och i delstudie 2 har Sofie 

valt att intervjua barnskötare.  

  



 

 

6.2 Urval 

Vi ansåg att det var mest relevant för vår del att intervjua förskollärare och barnskötare för att 

ta reda på hur de arbetar med barn vars språkutveckling är försenad. Vi har vänt oss till 

pedagoger som har genomfört en högskoleutbildning, det vill säga förskollärare, och 

pedagoger som inte har genomfört en högskoleutbildning, det vill säga barnskötare. Under 

intervjun frågade vi respondenten i fråga vad denne har för tidigare utbildning. Vi har 

intervjuat respondenterna via telefonintervju med inspelning såväl som intervjuer i skriftlig 

form. Intervjuerna utfördes under mars månad. Vi valde att utföra telefonintervjuer och 

skriftliga intervjuer med anledning av den situation som uppstod till följd av covid-19. Det 

blev sedermera besöksförbud för utomstående på de förskolor som vi hade bokat intervju med. 

På grund av rådande omständigheter var telefonintervjuer och skriftliga intervjuer vårt enda 

alternativ för att få in datainsamling. Konsekvenserna för att vi inte har haft möjlighet att utföra 

intervjuerna på plats har varit att det har tagit längre tid att tolka och analysera datainsamlingen 

då vi har varit måna om att få en så objektiv syn som möjligt. 

Under framställning av studiens resultat är respondenterna förskollärare under delstudie 1 och 

under delstudie 2 är respondenterna barnskötare. Vi är måna om att utgå från förskolor som 

inte har specifika inriktningar (såsom Reggio Emilia eller Maria Montessori). Våra medvetna 

val av avgränsningar har vi gjort för att uppnå en så likvärdig empiri som möjligt. Exempelvis 

har vi i vår studie valt förskolor som ligger i fyra olika kommuner i mellersta Sverige. 

Förskolorna ligger, enligt vår uppfattning, inte i socioekonomiskt utsatta områden. Den 

avgränsningen har vi gjort för att vi anser att det inte är relevant för vår studie då vi inte ser 

till försenad språkutveckling för exempelvis flerspråkiga barn. Dessa val av avgränsningar gör 

vi för att i vår tematiska analys åter komma tillbaka till likvärdighetsfrågan gällande 

förskolepedagogers arbete.  

 

6.3 Utformning av frågemanualen  

 

Vid utformandet av våra frågor utgick vi från teman för att sedan under respektive tema skapa 

frågor. Vi har delat in våra frågeställningar utifrån tre teman och utformat våra frågor för att 

uppfylla vårt syfte med studien. Vårt första tema är; Förskollärares och barnskötares 

”Definition av språkutveckling” Det andra temat är; ”Hur pedagogerna arbetar” när det gäller 

strategier och metoder i arbetet med barn vars språkutveckling är försenad. Det tredje temat 

är; ”Fortbildning” för förskollärare och barnskötare om barn vars språkutveckling är försenad. 

Det är fördelaktigt att dela in frågorna i olika block för att på så vis synliggöra om det påverkar 

vårt syfte och forskningsfrågor (Bell, 2016, s. 190). Vi har grundligt utformat frågor som 

relateras till vårt syfte och forskningsfrågor med avsikt att innefatta de områden som vi har 

valt att undersöka i våra delstudier. Vi har utformat alla frågor som öppna för att respondenten 

ska ge så utförliga och detaljerade svar som möjligt. Inledningsvis har vi valt att utforma 

intervjun med olika uppvärmningsfrågor. Frågornas ordningsföljd, såväl som uttryckssätt och 

tonfall har stor betydelse för att etablera en god kontakt med respondenten (Bell, 2016, s. 190 

och 191).  Vi upplever att den här formen av intervju upplevs som ett naturligt samtal och inte 

så formellt. Uppvärmningsfrågorna har utformats till enklare frågor som rör respondenten, 

exempelvis dennes namn och hur länge denne har arbetat i verksamheten (Esaiasson m.fl. 

2012, s. 256). Som gemensam pronomen för båda delstudierna i analysen har vi valt att 

benämna respondenterna som barnskötare respektive förskollärare mellan ett och fyra.  



 

 

  

6.4 Utformning av tematiska delrubriker 

I de olika blocken har vi utformat frågeställningarna utifrån hur stor påverkan det har på vårt 

syfte med studien. Som vi tidigare har nämnt har vi noggrant valt tre block då vi ansåg att det 

var lämpligt att placera frågeställningarna som står i nära relation till varandra i ett block för 

att det skulle bli smidigt för oss att sammanfatta och analysera respondenternas svar. Vi har 

valt att placera våra frågeställningar utifrån studiens forskningsfrågor. När vi har utformat våra 

frågeställningar har vi valt att ställa öppna frågor för att på så vis få mer utförliga svar. 

Beroende på vad respondenten har svarat på våra frågeställningar har vi kompletterat med 

ytterligare följdfrågor, så kallade tolkningsfrågor utifrån uttalandet i fråga för att klargöra 

dennes mening (Esaiasson m.fl. s. 265). I vissa situationer kan vi avslutningsvis ha 

kompletterat med exempelvis ”Om jag tolkar dig rätt menar du…” för att det på så sätt ska 

tydliggöras för oss som intervjuare om respondentens tankar. Med det sagt minskar vi då 

risken för eventuella missförstånd (Esaiasson m.fl. 2012, s. 265). 

  

6.5 Utförande av intervjuer 

De första fem intervjuerna har utförts som telefonintervjuer som vi spelade in. Vilket 

möjliggör att vi kan ta del av intervjuerna flera gånger när vi sedan analysera utifrån våra 

tematiska delrubriker (Bell, 2016, s. 196 och 197). Medan de övriga tre intervjuerna utfördes 

skriftligt, det vill säga att respondenterna själva skrev ned sina svar. Vi kommer att återkomma 

under reflektionen varför vi har valt att inte utföra intervjuerna på förskolorna, vilket var vår 

grundtanke. Intervjuerna har utförts i våra hem och pedagogerna har befunnit sig under 

telefonintervjuerna på sina arbeten eller i sina hem.  

  

6.6 Etiska hänsynstaganden 

Det är viktigt att vid ett tidigt skede ta hänsyn till de fyra etiska huvudkraven, 

”informationskravet”, ”samtyckeskravet”, ”konfidentialitetskravet” samt ”nyttjandekravet” 

i utformningen av intervjuerna (Bell, 2016, s. 190; Vetenskapsrådet, 2010, s. 6 och 7, 2020-

03-01). För att säkerställa att respondenterna tagit del av studiens syfte har vi tydligt formulerat 

syftet skriftligt i vårt informationsbrev, det för att säkerställa att vi uppnår informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2010, s. 7, 2020-03-01). Vidare i informationsbrevet har vi förtydligat att 

respondenterna har rätten till att avbryta intervjun eller dennes deltagande i studien. Vilket vi 

menar uppfyller samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2010, s.10, 2020-03-01). För att säkerställa 

att vi även uppfyller konfidentialitetskravet har vi valt att inte lagra några personuppgifter som 

rör våra respondenter (Vetenskapsrådet, 2010, s. 12, 2020-03-01). I vårt skriftliga material 

benämns ingen vid sitt riktiga namn utan alla respondenter går under kodningar såsom F1, F2, 

B1, B2 etc. De insamlade uppgifterna, om våra enskilda respondenter har bara använts i syfte 

att tjäna vår studie, uppgifterna har efter studiens genomförande raderats. Det för att 



 

 

säkerställa att vår studie uppfyllt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010, s.14, 2020-03-01). 

Avslutningsvis för att säkerställa att de har tagit del av sina rättigheter får respondenterna 

skriva under att informationsbrevet, samt att de får behålla en egen kopia. Vi erbjuder att 

respondenterna redan innan intervjun ska få ta del av frågorna. Genom att ge respondenterna 

tillgång till frågorna innan intervjun utförs ger det dem en möjlighet till att reflektera över vad 

de ger sig in på samt få möjlighet till att tacka nej till intervjun (Bell, 2016, s. 190 och 191). 

Vi upplever att det även kan göra att respondenterna känner en viss trygghet inför att veta 

vilka frågor som kommer att ställas. I vårt informationsbrev har vi informerat respondenten 

att de när som helst under själva intervjun kan välja att avbryta den, vilket även det kan 

upplevas som en trygghet för respondenterna. Vi har muntligt erbjudit respondenterna att få 

ta del av vår färdiga studie.  

  

6.7 Datainsamling 

Vi valde att göra sammanlagt åtta intervjuer, bestående av fyra förskollärare och fyra 

barnskötare. Sofie Helander intervjuade barnskötare och Jenny Wallman intervjuade 

förskollärare. I våra delstudier har vi, som vi tidigare har nämnt valt att vända oss till 

förskollärare och barnskötare. Vid valet av förskolor föll det sig strategiskt att kontakta de 

förskolor som vi tidigare upprättat kontakt med genom tidigare VFU-placeringar.  

Bekvämlighetsurval kan beskrivas som ”man tager vad man taga kan”, vilket innebär att vi 

har valt att kontakta förskolor som vi redan har etablerat kontakt med (Hultåker & Trost, 2016, 

s. 31).  

 

6.8 Databearbetningen och analysmetod 

Intervjuerna utfördes via telefon men även digitalt i skriftlig form. Vi kommer i delstudien att 

namnge barnskötarna B1, B2, B3 och B4 samt att förskollärarna kommer att gå under F1, F2, 

F3 samt F4. Det gör vi för att respondenterna under studien ska förbli anonyma.   

De intervjuer som utfördes via telefon, transkriberades och de skriftliga intervjuerna tolkades 

genom en hermeneutisk metod. Hermeneutisk metod innebär att få en förståelse (tolkning) för 

en text  i förhållande till den fråga som ställts, i vårt fall utifrån de frågor vi ställt och de svar 

vi fått från våra respondenter (Esaiasson m.fl. 2012, s. 221). Vi fann det relevant för oss att 

använda denna metod då vi i vår analys kommer att göra egna tolkningar utifrån 

respondenternas svar. Det gör vi för att under den tematiska analysen eventuellt urskilja 

mönster utifrån respondenternas svar. Vi vill här klargöra att på grund av vår tolkning av 

respondenternas svar går det inte att säkerställa att det är en objektiv sanning. Vi kommer 

under vår analys sammanfatta intervjusvaren, under de olika forskningsfrågorna som vi låtit 

tjäna som tematiska delrubriker. Utifrån de tematiska delrubrikerna kommer vi att synliggöra 

olika mönster, det vill säga olikheter och likheter mellan respondenterna. Det har vi gjort för 

att komma åt skillnader och likheter eventuella mellan förskollärare och barnskötare arbetar 

för att främja språkutvecklingen hos barn, i synnerhet de fall barn uppvisar en försenad 

språkutveckling. De mönster vi hoppas synliggörs under analysen ska grunda sig i våra 

forskningsfrågor, som vi även har utgått från i våra tematiska delrubriker i analysen. Vi vill 



 

 

förtydliga att vi hädanefter kommer att benämna tematiska delrubriker som block i följande 

kapitel.   

  

6.9 Reflektion över metoden 

När vi planerade våra delstudier med tillhörande intervjuer var vi båda inställda på att vi skulle 

intervjua respondenterna på deras arbetsplatser. Vi ville sträva efter att respondenterna skulle 

kännas sig så bekväma som möjligt i en situation som kan upplevas sårbar såsom att bli 

granskad i sitt arbete. Men på grund av rådande omständigheter av covid-19, i synnerlighet i 

Stockholmsområdet där vi utför våra intervjuer, fanns det ingen möjlighet för oss att besöka 

våra respondenters förskolor. Vi försökte då få till våra intervjuer via telefon eller videosamtal. 

Det gick till viss del, då en del av våra respondenter hade väldigt hög belastning, då en stor 

del av personalen var hemma på grund av sjukdom. De erbjöd sig då att svara på våra 

frågeställningar skriftligt och skicka dem via mail till oss för att de ansåg att det var smidigare. 

Vi anser att det inte var optimalt men insåg även att det i dessa tider var svårt att ens få till en 

intervju överhuvudtaget. Vi tog då beslutet att låta tre av våra respondenter lämna sina svar 

skriftligt istället för muntligt, då vi inte hade några andra alternativa respondenter att intervjua. 

Vi försökte även att nå respondenter på andra plattformar för att nå högre datainsamling först 

och främst via telefonintervju.  

Vi upplevde såhär i efterhand att våra delstudier blev så utförliga som vi hade förutsättningar 

till. Då vi anpassade oss till rådande omständigheter och till förskolepedagogerna upplever vi 

att vi inte hade kunnat göra något annorlunda. Vi ville sträva efter att etablera en god kontakt 

med våra respondenter utifrån de förutsättningar vi hade, men då ansåg vi att det därför 

krävdes att vi i största möjliga mån anpassade oss efter respondenterna. I efterhand hade vi 

valt en annan metod om vi hade vetat om de rådande omständigheterna. Vi hade då valt en 

metod som inte var beroende av respondenter exempelvis textanalys. Vi upplevde att de svar 

vi fick av våra respondenter var ett mättat och utförligt material som vi kan arbeta i stor 

utsträckning med. Däremot upplever vi att det var svårt att nå upp till en datainsamling som 

går att arbeta med och skulle ge ett resultat som går att utvärdera och analysera. Vi upplever 

att det uppstod en svårighet med att utföra telefon- och skriftlig intervju då materialet 

möjligtvis kan bli svårtolkat då vi inte kan tolka ansiktsuttryck via telefonintervju. Via den 

skriftliga intervjun upplever vi att det blir en svårighet då vi inte kan höra tonfall, intonation, 

tolka ansiktsuttryck och kan inte ställa eventuella följdfrågor som uppstår.  

Vid genomförandet av en undersökning är det praxis att använda sig av en metod, personlig 

intervju eller telefonintervju. Om fördelarna väger över nackdelarna ses det inte som ett hinder 

till att kombinera olika insamlingsmetoder inom avgränsningen för en och samma 

undersökning (Esaiasson  m.fl., 2012, s. 232).   

 

6.2.0 Validitet och reliabilitet 

Bell menar att reliabilitet kan beskrivas som tillförlitlighet. Det innebär då att metoden eller 

tillvägagångssätt under lika omständigheter ger samma resultat vid olika tillfällen. Det finns 



 

 

faktorer som möjligtvis kan påverka reliabiliteten för vår del, exempelvis våra tidigare 

erfarenheter, hur vi utför våra intervjuer inom våra delstudier, bearbetar och tolkar materialet. 

Det kan vara svårt att uppnå hög reliabilitet då vi gör tolkningar vid olika tillfällen och på olika 

platser.  Respondenten kan exempelvis nyligen ha sett något på tv eller läst något som påverkar 

ens svar i en eller annan riktning, vilket kan påverka dennes svar. Vidare innebär validitet att 

mäta det som frågorna påstås mäta. Vidare refererar författaren till Sapsford och Judd som 

beskriver validitet som att syftet med undersökningen ska ge pålitliga resultat. Men då krävs 

det att ha ett stabilt stöd för ens tolkningar och därmed belägg för resultaten som 

undersökningen leder till (2016, s. 133 och 134). Esaiasson m.fl lyfter att det inte räcker med 

att ha en god begreppsvaliditet genom att vi kan undersöka det som vi påstår att vi vill 

undersöka. När vi använder vårt valda instrument eller vår valda metod är det viktigt att vi 

genomför undersökningen korrekt och utförligt så vi på så vis får en hög reliabilitet. I 

slutändan får vi då en god resultatvaliditet (2012, s. 63). Vi vill såväl lyfta igen att Esaiasson 

m.fl menar att vi använder oss av hermeneutisk metod då vi utifrån våra förutsättningar tolkar 

respondentens svar i förhållande till intervjufrågan när vi transkriberade datan (2012, s. 221). 

I genomförandet av våra intervjuer har vi använt samma intervjuguide, men vi har ställt 

följdfrågor beroende på respondentens uttalanden. Därmed har vi inte alltid fått samma resultat 

vilket påverkar studiens validitet. Resultatet påverkas även av en viss skevhet (bias), då vi som 

individer kan påverka våra respondenter, vilket i sin tur inte behöver vara en medveten 

handling. Det finns här en risk med att vi som intervjuar har olika tonfall eller ordval under 

intervjuerna som kan påverka utfallet av respondenternas svar. Vid analysen kan det finnas en 

problematik med att vi låter våra egna värderingar styra analysens utfall. Vi ser en fördel i att 

vi är två personer och på så vis kan få en mer objektiv syn på vårt empiriska material (Bell, 

2016, s. 199 och 200). När vi har transkriberat vår data har vi gemensamt tolkat den insamlade 

datan i syfte att höja vår validitet och reliabiliteten. Vi har också utgått från samma 

intervjuguide i syfte att höja validiteten och reliabiliteten trots att vi genomför intervjuerna på 

olika platser och vid olika tillfällen. Dock menar vi att våra följdfrågor beroende på 

respondenternas uttalanden kan påverka studiens validitet. Dessutom kan vi påverka 

respondenterna genom exempelvis tonfall eller ordval. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  Resultat och analys av delstudie 1 och 2 

Här kommer vi att sammanfatta samt analysera intervjusvaren under de olika våra block i vår 

presentation av kapitlens delstudier. I följande avsnitt presenteras resultat och analys av de två 

delstudierna, kapitel 7.1 ”Förskollärares arbete med barn vars språkutveckling är försenad” 

och kapitel 7.5 ”Barnskötares arbete med barn vars språkutveckling är försenad” som är 

utgångspunkt i våra block. I avsnittet presenteras studiens block i form av teman, där det kan 

urskiljas mönster utifrån respondenternas svar. Vidare kommer empirin att analyseras utifrån 

den sociokulturella teorin, tidigare forskning samt annan, för studien relevant litteratur. 

Empirin utgick från studiens frågeguide (se bilaga 1). Som vi tidigare har nämnt kommer 

förskollärare att benämnas som F1-F4 och barnskötare som B1-B4. Vid transkriberingen är 

irrelevanta svar uteslutna för att på så sätt upprätthålla syftet och forskningsfrågorna i studien. 

Inledningsvis presenteras empiri från delstudie 1 som utgörs av fyra förskollärare följt av 

studiens analys. Därefter presenteras empiri från delstudie 2 som utgörs av fyra barnskötare 

följt av studiens analys.  

  

7.1 Förskollärares arbete med barn vars språkutveckling är 
försenad – Delstudie 1 

Under detta avsnitt kommer jag, Jenny presentera och analysera resultat och jag kommer göra 

det med utgångspunkt på våra block. Våra block är anknutna till vårt syfte och 

forskningsfrågor. I delstudie 1 presenteras resultat följt av min anslutande analys. Detta gör 

jag för att vi genomför en kvalitativ intervju där det vanligtvis presenteras resultat och 

anslutande analys. 

 

7.2 Block 1: Resultat stödinsatser 

Jag ser i resultatet att två av fyra förskollärare arbetar organisatoriskt   för att stödja barn vars 

språkutveckling är försenad. Med organisatoriskt tolkar jag det som att de kartlägger och 

utvärderar verksamheten. I motsats till de som arbetar organisatoriskt för att stödja barn vars 

språkutveckling är försenad menar F3 att de placerar barn med språksvårigheter i en och 

samma grupp, vid språkfrämjande aktiviteter. Vilket jag tolkar som att F3 arbetar mer 

exkluderande: ”Vi väljer att dela in barngruppen i mindre grupper och väljer då medvetet att 

dela in barnen som behöver extra stöd i samma grupp. Vi jobbar då i deras takt, eller delar 

nivå.” (F3, 2020). 

Jag tolkar att en av förskollärarna (F1) skiljer sig från de övriga då förskolläraren utgår från 

ett förebyggande arbetssätt där de använder barngruppen som en tillgång i att stärka barnet 

med språksvårigheter:”Vi jobbar inkluderande, vi skulle inte utsätta något barn om något barn 

inte kan instruktioner. Vi vill inte utsätta något barn för att inte känna sig, att det inte klarar 

av det. Vi utgår från hela barngruppen men framför allt det individuella barnet [...].” (F1, 2020) 



 

 

Även kring kartläggningen skiljer det sig då endast en av förskollärarna lyfter att de måste ha 

vårdnadshavarnas samtycke för att kartlägga på individnivå. Den andra förskolläraren som gör 

kartläggningar lyfter att det genomförs utifrån ett protokoll med välformulerade 

frågeställningar.  

 

Signaler vid avvikande språkutveckling  

Resultatet visar att samtliga förskollärare menar att det finns ett problem i det sociala 

samspelet, då de generaliserar att barn som har språksvårigheter också har svårigheter med det 

sociala samspelet: ”Det har vi ju sett att barn som har haft en försenad språkutveckling, där 

ser ju vi att de även har halkat efter, nu generaliserar jag men man kan ändå se det hos ganska 

många, att de halkar efter i den sociala utvecklingen också” (F1, 2020) 

”Ofta ser vi att barnet kan ha vissa svårigheter att samspela med andra barn. Barn kan till exempel ofta 

hamna i konflikter i och med att de inte kan eller har svårt att uttrycka vad de vill [...] I andra fall kan 

det vara så att barnet är helt ointresserad av andra barn eller vuxna, och att vi därför inte ser något språk 

och kan börja fundera över ifall barnet har en avvikande eller försenad språkutveckling” (F2, 2020) 

Emellertid menar tre av fyra förskollärare att det även finns en problematik i det sociala 

samspelet hos barn som har försenad språkutveckling relaterat till konflikter som utmynnar i 

fysisk kontakt såsom slag och knuffar.   

  

Block 1: Analys stödinsatser 

Endast två av fyra av förskollärarna arbetar med kartläggning. Enligt nedanstående citat skiljer 

det sig åt mellan de som arbetar med kartläggning då F2 arbetar med kartläggning på en 

organisatorisk nivå och med samtycke från vårdnadshavare kan även en kartläggning på 

individnivå genomföras: 

“Om vi upptäcker att något barn avviker från den förväntade språkutveckling så kan 

vi även göra en kartläggning på individnivå med föräldrarnas medgivande där man 

tittar på barnets kommunikation [...] Om vi upptäcker att ett barn har en försenad 

språkutveckling, genom exempelvis kartläggning av organisation/grupp eller genom 

observationer, så vill vi i första hand lyfta detta med vårdnadshavarna.” (F2, 2020) 

Medan F4 enligt min tolkning enbart arbetar med kartläggning på individnivå, se nedanstående 

citat: 

“Det som vi har är att vi gör en kartläggning och då finns det protokoll som man ska 

följa och fylla i och det består av en väldans massa frågor som man ska besvara. Och 

sen när man har fått den här kartläggningen blir det att man får ta en annan distans till 

hjälp som habiliteringen exempelvis. “(F4, 2020) 

Det framgår i resultatet att en av förskollärarna väljer att dela in barngruppen i mindre grupper 

där de barn som har språksvårigheter ingår i en gemensam grupp, vilket jag ställer mig 

frågande till då jag menar att språkstimulans främjar alla barn, även de som inte anses ha en 



 

 

försenad språkutveckling. Eventuellt skulle det kunna bero på att förskolläraren i fråga delar 

in barngruppen i mindre grupper då det synliggörs en fördel i att arbeta språkfrämjande för de 

barn vars språkutveckling är försenad i en och samma grupp. Dock är Ingestad tveksam till att 

ge stödinsatser åt barn vars språkutveckling är försenad då delaktigheten i den ordinarie 

verksamheten drabbas (2009, s. 99). Det kan möjligtvis finnas andra orsaker till att 

förskolläraren väljer att inte inkludera hela barngruppen, såsom att det individuella barnet har 

svårt att komma till tals när det är många intryck i en större barngrupp.  

Jag kan se att F1 arbetar mer förebyggande medan de övriga gör individuella kartläggningar. 

Jag tolkar att en av förskollärarna (F1) skiljer sig från de övriga då dennes arbetssätt utgår från 

hela barngruppen som en tillgång när ett barn är argt eller ledset. Min tolkning är att 

förskolläraren utgår från ett förebyggande arbetssätt där de använder barngruppen som en 

tillgång i att stärka barnet med språksvårigheter. 

Jag menar utifrån det sociokulturella perspektivet att det är gynnsamt att förskollärare utgår 

från hela barngruppen som en gemenskap. Vilket kan leda till en tillgång för det enskilda 

barnets språkutveckling då andra kamrater kan stärka de barn som har språksvårigheter. Det 

stärker alla barns språkutveckling och inte bara det enskilda barnet som har en språkförsening. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet lyfter Ingestad att det är i sociala sammanhang som 

barn utvecklas med språket som redskap för att vara delaktig i samspel. Språket bidrar vidare 

till att barns självförståelse, samhörighet och emotionell mognad utvecklas. I gemensamt 

meningsskapande som kan tolkas som intersubjektivitet utvecklas barns förmåga att uttrycka 

sina funderingar och idéer som bygger på delaktighet och intresse, vilket ses som en grund för 

motivation. Det ger ökade förutsättningar för att utveckla ett intresse och engagemang, vilket 

är särskilt fördelaktigt för barn vars språkutveckling är försenad och bidrar till att ens 

självförtroende inte påverkas i lika stor utsträckning (2009, s. 89).   

Eva Björck-Åkesson, professorn i specialpedagogik menar att det är viktigt att vi i ett tidigt 

skede sätter in stödåtgärder då det visar att det förebygger svårigheter i högre åldrar för att ha 

möjlighet att anpassa barnets vardag utifrån dess behov och förutsättningar (2014, s. 32). 

Vidare menar Björck-Åkesson att det krävs att sätta in kartläggning med utgångspunkt på både 

barns behov och förutsättningar och förskolans förutsättningar för att sätta in resurser och då 

tillgodose barnets behov av stöd (2014, s. 40). Det framgår i resultatet att inte samtliga 

förskollärare arbetar med kartläggning. Vem ansvarar för om kartläggning ska ske? Det kan 

eventuellt bero på att det är högre instanser, såsom huvudman eller kommun som fattar beslut 

om kartläggning ska ske och att det där eventuellt skiljer sig i strategier. Däremot ser jag att 

den förskolläraren som inte arbetar med kartläggning istället utgår från riktlinjer, därmed 

ställer jag mig frågande då det inte framgår vilka riktlinjer det är, se citat: ”För 5-åringar finns 

det riktlinjer, att de ska befinna sig i en viss språknivå innan skolan. Det är bara de riktlinjer 

vi utgår från [...].” (F3, 2020). 

Endast en av förskollärarna lyfter att de behöver ha vårdnadshavarnas medgivande: ”Om vi 

upptäcker att något barn avviker från den förväntade språkutvecklingen så kan vi även göra 

en kartläggning på individnivå med föräldrars medgivande där man tittar på barnets 

kommunikation [...].” (F2, 2020). Det framkommer i citatet att endast en förskollärare väljer 

att se till det etiska hänsynstagandet i att få vårdnadshavares medgivande innan en individuell 

kartläggning. 

 

 



 

 

Signaler vid avvikande språkutveckling 

Jag ser att F1 och F2 generaliserar att barn som har språksvårigheter också har svårighetermed 

det sociala samspelet. Om man som förskollärare generaliserar att barn som har 

språksvårigheter också har svårigheter med det sociala samspelet kan det eventuellt leda till 

konsekvenser om hur man som förskollärare bemöter barnen. Men jag ser också att det 

möjligen kan leda till eventuella konsekvenser för kulturen i barngruppen, exempelvis att 

kamrater bemöter barn med språksvårigheter på ett liknande sätt som förskollärarna gör. 

Övriga förskollärare menar dock att det inte går att generalisera då det krävs att se utifrån 

barnet och dess förutsättningar: ”Sedan har vi barn med speciella behov och barn med 

särskilda behov, de har språkbehov och därför anpassar vi vår verksamhet. Och utgår ifrån 

deras behov [...].” (F3, 2020)  

Både F1 och F2 eniga om att det krävs ett förhållningssätt där de är mentalt och fysiskt 

närvarande för att stötta de barn som har språksvårigheter med att uttrycka sig genom att 

erbjuda strategier för kommunikationen. Vilket både F1 och F2 beskriver i nedanstående citat: 

Om barnet är mitt i en situation där med starka känslor (exempelvis arg över något) så 

kan det vara lättare att låta känslorna lägga sig innan man pratar med barnet om dennes 

känslor. Men bilder tycker jag är ett bra sätt. Även dramatisering av en känsla- 

exempelvis att jag visar upp en känsla för barnet genom att själv göra ett ansiktsuttryck 

där jag ser arg ut. (F2, 2020) 

Då bemöter jag barnet med att försöka hjälpa honom eller henne, att sätta ord på den 

känslan som jag tolkar, om han är arg eller ledsen, bekräfta det, det är okej ”Jag ser att 

du är ledsen. Kan jag göra något för dig?” Visa barnen att det är okej att visa vad man 

känner och vi vuxna är här för att hjälpa till att kunna ändra den känslan men också 

kunna säga att ”Det är okej att du är ledsen för att pappa har gått” [...] och sen i nästa 

steg handlar det om att lära de att hantera. (F1, 2020) 

Utifrån ovanstående reflekterar jag citat kan det ses som en utmaning kring hur det går att vara 

en stöttande och närvarande pedagog utan att för den delen exkludera barnet från övriga 

barngruppen. Det kan ses som en utmaning. Vidare beskriver F1 att de stöttar barnen i att lära 

sig att hantera känslorna, men det framgår inte hur de arbetar med stötta barnen i att lära sig 

att hantera känslor. Använder förskollärarna exempelvis, bildstöd eller känslokort för att lära 

barnen att hantera sina känslor? Min uppfattning är att bildstöd och känslokort kan stötta 

barnen i att utveckla kunskaper om ens känslor. Exempelvis för att det inte nödvändigtvis 

kräver att barnet i fråga använder det verbala språket för att beskriva dennes känslor. 

Jag ser att det skiljer sig hur förskollärarna arbetar med barnens känslor och känslouttryck där 

en av förskollärarna berättar utifrån nedanstående citat. 

Att man lyfter barnet känslor i förhållande till de andra barnen, ”Ja, jag ser att du blir 

superglad när han kommer”, ”Såg du vad glad han blev när du sa att du hade längtat 

efter honom när du har varit sjuk?” Vet du vad han sa när du kom? Jag vet inte om du 

hörde det men han blev superglad, han har längtat efter att få leka med dig. (F1, 2020) 

Jag upplever utifrån ovanstående citat att förskolläraren har svårt att inte lägga sina egna 

värderingar och tolkningar i barnens känslor. Jag ser att F1 skiljer i sitt bemötande i jämförelse 

med bemötandet hos F4 av barns känslor utifrån nedanstående citat: 



 

 

Sätter mig på hans nivå och försöker som visa med både bilder [...] eller exempelvis 

att man pratar med lugn röst till honom [...] Just nu har vi haft väldigt mycket samtal 

kring känslor och då har vi arbetat med både bilder och musik [...] så får de visa och 

berätta hur det känns, hur de olika känslorna känns för de. (F4, 2020) 

Förskolläraren (F4) bemöter barnet på sin nivå och försöker att få barnet att själv förmedla hur 

denne känner sig. Men även att förskolläraren erbjuder andra strategier såsom musik och 

bilder.  

Samtliga förskollärare ser även att det finns en problematik i det sociala samspelet. Vilket jag 

tolkar som att barn vars språkutveckling är försenad kan ha svårigheter med att kommunicera 

vilket vanligtvis resulterar i att en konflikt uppstår. Det kan eventuellt bero på att de barnen 

har behov av stöd i sin konflikthantering. När barnen inte har ett utvecklat verbalt språk 

uppstår frustration över att inte bli förstådd. När det uppstår konflikter menar tre av fyra av 

förskollärarna att det lätt uppstår konflikter, vilket de ser i sin egen barngrupp hos barn vars 

språkutveckling är försenad som utmynnar i fysisk kontakt, såsom slag och knuffar. Det 

beskriver både F2 och F4: 

Utifrån vår erfarenhet finns det ingen interaktion med andra barn och när de väl försöker att 

integrera med andra barn, det blir i princip bara konflikter, för dom kan ju inte tala så för att 

få uppmärksamhet så knuffas dom eller använder väldigt mycket armar, för att vad ska man 

säga, dom slår armarna eller händerna mot deras ansikten. Så många av våra barn backar när 

de kommer för nära och det är ju någonting vi måste arbeta med. (F4, 2020) 

Barn som har svårigheter i att kommunicera över lag får det även svårt att kommunicera vid 

konflikter. Det finns ofta en frustration hos barnet i att inte kunna uttrycka sig när det inte blir 

som barnet tänkt. I sociala relationer, såsom exempelvis i leken kan det vara svårt för barnet 

att ta en ledande roll. (F2, 2020) 

I arbetet med barns känslor och känslouttryck arbetar tre av fyra av förskollärarna med det på 

olika sätt, såsom ”Liten och Trygg”. Det är ett material som Brottsoffermyndigheten 

tillsammans med Stina Wirsén, som är en barnboksförfattare tagit fram för förskolan. “Liten 

och Trygg” ger pedagoger möjlighet på ett för barnen förståeligt sätt förklara deras rättigheter 

och vuxnas skyldigheter. Det kan ske med hjälp av det pedagogiska materialet som består av 

dramatisering, måla känslor samt genom musik. Materialet består även förutom den 

pedagogiska delen av en del för ökad kunskap.  

 

7.3 Block 2: Resultat språkutvecklande strategier 

Samtliga förskollärare är bekanta med Bornholmsmodellen. Sandberg och Norling menar att 

Bornholmsmodellen innebär att förskolepedagogen ökar den språkliga medvetenheten genom 

lekar. Skolverket beskriver att läslyftet är en kompetensutveckling i språk-, läs - och 

skrivdidaktik som är baserad på den aktuella forskningen (2014, s. 55; 2020). Men det som 

skiljer förskollärarna åt är att det är endast två förskollärare som aktivt använder läslyftet varav 

den ena förskolläraren även arbetar med Bornholmsmodellen. Resterande, det vill säga två 

förskollärare har inte arbetat med vare sig Bornholmsmodellen eller läslyftet. När det gäller 

digitala lärresurser ser jag däremot att samtliga förskollärare använder Polyglutt som är en 



 

 

inläsningstjänst där det finns barnböcker på olika språk och med teckenstöd. Vilket en av 

förskollärarna lyfter i citatet nedan: 

“Polyglutt är en app där man själv kan vilken bok man vill höra, vilket språk man vill 

höra den på samt om man vill ha tecken som stöd vis sidan av. En otrolig tillgång, 

framför allt för de barn som inte har svenska som förstaspråk [...] Det är en app som 

kan användas för ett barn, flera barn samtidigt eller tillsammans med en pedagog” (F2, 

2020) 

Jag ser även att de är eniga om att det är av betydande vikt att arbeta med digitala lärresurser. 

Dessutom kan jag se att mer än hälften av förskollärarna använder andra pedagogiska 

applikationer utöver Polyglutt, såsom QR-koder, Tripp Trapp Träd och Ugglo. Vidare kan jag 

se att F2-F4 använder bildstöd samt att F1 och F2 använder TAKK. Vilket även framgår i 

citatet nedan: ”Vi har AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och TAKK 

(Tecken som stöd) [...] Vi har olika läs och skrivutvecklare, LSU utvecklare men det är tre 

stycken som är kopplade i kommunen som vi kan få stöd och hjälp av” (F1, 2020). Som det 

framgår i citatet ovan, använder F1 förutom TAKK även AKK och LSU som innebär att det 

är tre personer från kommunen som förskolepedagogerna kan få stöd och hjälp av.  

 

Block 2: Analys språkutvecklande strategier 

Samtliga förskollärarna är bekanta med både Bornholmsmodellen och läslyftet. Dock ser jag 

att endast två av förskollärarna arbetar aktivt med läslyftet varav den ena förskolläraren även 

aktivt arbetar med Bornholmsmodellen. En av förskollärarna som arbetar med läslyftet 

särskiljer sig från de fyra övriga genom att även arbeta med KUL som är ett slags boksamtal, 

se nedanstående citat: 

Läslyftet har vi jobbat med tidigare och det ger ju en grund för vårt projekterande 

arbetssätt [...] vi är med i KUL (Kollegialt Utvecklande Lärande) [...] det är boksamtal, 

att man ska läsa en bok och sen när boken är slut sitter man och pratar, att barnet får 

berätta vad de upplevde och vad den handlade om och man ställer öppna frågor och 

just att de ska få tänka till (F1, 2020) 

Då det skiljer sig i förskollärarnas arbete funderar jag på vad det kan bero på att det endast är 

två som arbetar med läslyftet varav den ena arbetar med Bornholmsmodellen. Jag ställer mig 

frågande till hur förskollärarna säkerställer att alla barn ges samma förutsättningar för att 

utvecklas i språket oberoende av vilken kommun som förskolan ingår i. Att två av fyra 

förskollärare har arbetat med läslyftet tolkar jag som att det är för att resterande förskollärare 

vars kommun troligtvis inte har ett samarbete med läslyftet. Här ser jag att det kan vara svårt 

för den individuella förskolläraren att påverka, då detta troligtvis är ett beslut som fattas på 

kommunnivå. Här ser jag en eventuell kunskapslucka hos kommunerna som kan bidra till att 

det inte blir en likvärdighet i form av stöd för hjälpmedel i barns språkutveckling.  

Samtliga förskollärare ställer sig positiva till att aktivt arbeta med Polyglutt. Jag ser däremot 

att en av förskollärarna särskiljer sig vid användandet av digitala lärresurser för specifikt barns 

språkutveckling. Förskolläraren i fråga använder i högre utsträckning digitala lärresurser för 

att utforska olika ting och ser det mer som ett underlag för pedagogisk dokumentation. Enligt 

nedan citat beskriver förskolläraren i fråga hur de arbetar med digitala lärresurser: 



 

 

Vi använder mycket projektor och dels för att utforska kring ljus och skugga och så 

även kunna reflektera tillsammans med barnen och koppla till ipaden och sätter upp 

bilder. Vi kan använda den för att förstärka något i leken, man kan sätta upp en, vi har 

gjort det tidigare [...] projekterade vi upp det på väggen och sen fick de bygga med 

olika material [...] för att förstärka det som de ville göra. Men framför allt i 

reflektionen, vi pedagoger använder det som ett arbetsverktyg och använder det som 

ett underlag för våra utvecklingssamtal med föräldrarna (F1, 2020) 

Här ställer jag mig kritisk till syftet med digitala lärresurser. Eventuellt krävs det att i 

verksamheten ställa sig frågande till vem digitala lärresurser används för. Däremot uppfattar 

jag det som positivt att samtliga förskollärare har en positiv inställning till att arbeta med 

digitala lärresurser såsom QR-koder, Tripp Trapp Träd, Polyglutt och Ugglo.  

av fyra av förskollärarna använder sig av bildstöd i sina verksamheter. Två av förskollärarna 

använder sig av TAKK, varav den ena även använder sig av AKK (Alternativ Kompletterande 

Kommunikation) och LSU (Läs och SkrivUtvecklare). Jag ser det som att en av förskollärarna 

skiljer från de andra genom att arbeta med fler metoder och hjälpmedel än de övriga. Däremot 

tolkar jag det som att en av förskollärarna som inte använder TAKK efterfrågar fortbildning i 

det. Förskolläraren i fråga lyfter: ”Det är viktigt att tillgodose dessa kunskaper som 

fortbildning, det finns stöd att utbilda sig som bildstöd, TAKK, det finns kurser att gå [...].” 

(F3, 2020) 

Jag tolkar det som ett tydligt tecken på brist i likvärdighet. Det kan möjligtvis bero på en 

kunskapslucka hos förskollärarna för vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Avslutningsvis 

utifrån det sociokulturella perspektivet kan alla barn, oavsett om de har en språksvårighet eller 

inte stödjas av olika hjälpmedel såsom TAKK och AKK. 

 

7.4 Block 3: Resultat fortbildning 

I resultatet framgår det att tre av fyra förskollärare anser att det är viktigt med fortbildning 

men det är endast en förskollärare som har genomfört en fortbildning via habilitering. 

Dessutom att två av förskollärarna anser att det finns brister på förskollärarprogrammet, då F2 

har genomfört kvällsföreläsning om strategier för barn vars språkutveckling är försenad. Jag 

ser att F3 läser litteratur om barn vars språkutveckling är försenad på sin fritid för att ha 

möjlighet att tillgodose barnens behov i gruppen. En förskollärare avviker från detta mönster 

då denne, F1 fokuserar i högre grad på vilket förhållningssätt förskolläraren har. Två av 

förskollärarna uttrycker brister i förskollärarutbildningen då det krävs att de på fritiden läser 

på för att arbeta utifrån barnens behov. Resultatet visar att tre av fyra förskollärare anser att 

det finns behov av fortbildning och att förhållningssättet är viktigt, varav två av tre 

förskollärare ser brister på sin förskollärarutbildning. Den fjärde förskolläraren avviker från 

de övriga då denne uttrycker i högre grad att det är viktigt med förhållningssättet och kunskap 

såsom barns utveckling, barns sätt att vara samt förskolepedagogens egna barnsyn, vilket även 

F3 instämmer till viss del. Förskolläraren i fråga lyfter enligt nedan citat: 

Där tycker jag att det också handlar om vårt förhållningssätt och kunskap, det krävs 

faktiskt kunskap om barns utveckling [...] Det är klart att fortbildning kring barns 

försenade språkutveckling, ja absolut men jag tycker att det är bättre att man arbetar 



 

 

förebyggande [...] Jag tycker att det finns behov av fortbildning överhuvudtaget om 

barns tillvaro på förskolan och barns sätt att vara och inte bara barn som har försenad 

språkutveckling, utan jag skulle vilja också att man även inkluderar alla, att vi gör 

likadant mot alla barn utifrån de förutsättningar som barnen har (F1, 2020).  

Det finns en likhet i att alla efterfrågar fortbildning. Men här ser jag att det skiljer sig åt, då 

jag tolkar det som att en av förskollärarna efterfrågar fortbildning generellt om barns tillvaro 

utifrån ett inkluderande perspektiv, enligt ovan citat. Medan de övriga förskollärarna 

efterfrågar fortbildning mer generellt kring barn vars språkutveckling är försenad.  

  

Block 3: Analys Fortbildning 

Jag tolkar det som att F1 anser att fortbildning är överflödigt men även poängterar vikten av 

kunskap om barns utveckling. Då kan jag, som blivande nyexaminerad förskollärare ställa mig 

frågande till hur jag ska tillgodose oss denna kunskap utan tillgång till fortbildning. Mitt 

resonemang stöds av F2 och F3 som betonar att det i hög grad finns ett stort behov av mer 

fortbildning, se nedanstående citat:  

Jag anser att det verkligen behövs då vi ser att det finns barn som har försenad och 

avvikande språkutveckling i förskolan men att vi pedagoger saknar utbildning inom 

området [...] Ett barn som har svårt att uttrycka sig genom verbalt språk hamnar som 

sagt ibland i konflikter och det är såklart ofta frustrerande för barnet. Men även för 

vuxna runt omkring. Därför är det viktigt att vi utbildas och fortbildas i vad vi behöver 

ha för förhållningssätt för de här barnen med en avvikande språkutveckling som ofta 

behöver mer stöd än barn som inte har det (F2, 2020) 

Oj, ja, verkligen. Förhållningssättet är väldigt viktigt i förskolan. Jag anser att alla 

vuxna och pedagoger som arbetar med barn måste verkligen ändra sitt förhållningssätt 

och attityd mot alla barn [...] Viktigt att vi kan få tillgodose dessa kunskaper som 

fortbildning, finns stöd att utbilda sig som bildstöd, TAKK men det finns kurser att gå 

(F3, 2020) 

Eftersom tre av fyra av förskollärarna lyfter vikten av fortbildning ställer jag mig frågande till 

varför det endast är en förskollärare som har genomfört en fortbildning. Eventuellt kan det 

bero på en kunskapslucka hos huvudmannen om vikten av att genomföra fortbildningar om 

barn vars språkutveckling är försenad alternativt om det beror på prioriteringar i 

organisationen. Eller anser huvudmannen att det är överflödigt med fortbildning då kunskap 

kan delges kollegialt? Jag funderar över att det möjligtvis kan vara en orsak då det kan anses 

vara viktigt att förskolepedagogerna i så stor utsträckning som möjligt behöver befinna sig i 

verksamheten.  Dessutom lyfter två av förskollärarna att det finns brister i 

förskollärarutbildningen. De måste läsa in sig på aktuell forskning på fritiden samt gå 

kvällskurser om barns språkutveckling för att ha möjlighet att tillgodose dessa barns behov. 

Det bör tilläggas att förskollärarna i fråga är relativt nyexaminerade och endast jobbat en 

kortare tid som förskollärare.  

 



 

 

7.5 Barnskötares arbete med barn vars språkutveckling 
är försenad – Delstudie 2 

Under detta avsnitt kommer jag, Sofie presentera och analysera resultat och jag kommer göra 

det med utgångspunkt på våra block. Våra block är anknutna till vårt syfte och 

forskningsfrågor. I delstudie 1 presenteras resultat som följs av min anslutande analys. Detta 

gör jag för att vi genomför en kvalitativ intervju där det vanligtvis presenteras resultat och 

anslutande analys. 

7.6 Block 1: Resultat stödinsatser 

I början av veckan planerar B1-B3 på organisatorisk nivå för hur de ska arbeta främjande för 

de barn vars språkutveckling uppskattas som försenad. De diskuterar vilka stödinsatser som 

ska sättas in och hur dessa ska anpassas för barnet. De föredrar att arbeta med aktiviteter i 

mindre barngrupper. 

Däremot kartlägger B4 det individuella barnet där de utvecklar en handlingsplan, vilket 

innefattar barnets kunskaper samt det barnet förväntas utvecklas inom. De utvecklar ett 

veckoschema med på förhand bestämda tider då barnet och pedagogen enskilt arbetar med ett 

ämne: ”Sedan lägger vi ihop en handlingsplan och veckoschema som gör att vi har bestämda 

tider under dagen då barnet får ensamtid (1 till 1 med pedagog) eller en liten grupp med 

pedagog, då man fokuserar på ett ämne [...].” (B4, 2020) 

Därav menar de att kommunikationen är en betydande faktor i deras förhållningssätt med barn 

vars språkutveckling uppskattas som försenad.  

 

Strategier och metoder vid konflikter 

Dessutom ser samtliga barnskötare en problematik hos barn med språksvårigheter då de har 

svårt med konflikthantering när eventuella konflikter uppstår. Barnskötarna menar då att det 

är viktigt att finnas där som en närvarande pedagog i dessa situationer för att stödja barne: 

”Jamen som jag sa i ovanstående är ju att barnet blir frustrerad. Och det kan ju bli väldigt 

ensamt också för barnet, det är ju då man ska finnas i närheten [...].” (B1, 2020) 

När barnen inte har det verbala språket uppstår frustration över att inte bli förstådd. Barnets 

frustration över att inte ha förmåga i att uttrycka sig verbalt kan i många situationer leda till 

fysisk kommunikation såsom slag och knuffar. När det uppstår eventuella svårigheter och 

konflikter påpekar B2 vikten av att vara en fysiskt och mentalt närvarande pedagog för att 

kunna stötta barnet: ”Vara nära för att stödja det, närvarande pedagog [...].” (B2, 2020). Även 

B1 lyfter vikten av att vara en fysiskt och mentalt närvarande pedagog då det uppstår 

utmaningar för barn vars språkutveckling bedöms som försenad. 

  



 

 

Block 1: Analys stödinsatser 

Om man som barnskötare ska arbeta för att skapa ett gott samarbetsklimat mellan barnen och 

mellan barnen och personalen för att på så vis främja barns försenade språkutveckling tolkar 

jag det som att det krävs att arbeta organisatoriskt och utveckla stöd för barnet i fråga. Om en 

förskolepedagog tar barnet ur dess kontext, det vill säga att en förskolepedagog och barnet 

med språksvårigheter enskilt arbetar med ett ämne på förhand bestämda tider kan det ses 

utifrån ett kategoriskt perspektiv. Nilholm lyfter att utifrån det kategoriska perspektivet 

förespråkas det av segregerad undervisning med en diagnostiserad grupp där barnet anses vara 

problembäraren (2005, s. 126 och 127). Jag uppfattar utifrån tidigare forskning att dessa barn 

kan ha svårt att delta i aktiviteter med stora barngrupper samt att alla barnskötare anser att 

barn med försenad språkutveckling behöver ges extra stöd. Gjems bekräftar att det krävs att 

stötta och främja barn vars språkutveckling är försenad för att barnet i fråga ska ges möjlighet 

att delta i socialt samspel (2018, s. 43 och 44). Men även om barnskötare kartlägger barnets 

kunskaper och vad barnet förväntas utvecklas inom, krävs det att på ett eller annat sätt ta reda 

på var barnet ligger i sin utveckling, för att ha möjlighet att ge rätt stöttning åt barnet i fråga. 

Dessutom krävs det att ha kunskaper om den åldersadekvata språkutvecklingen då den 

vanligtvis följer ett generaliserat mönster för att ha möjlighet att se var avvikelsen i 

språkutvecklingen befinner sig någonstans. Forskningen stödjer att barnskötare som anpassar 

sitt språk utifrån barnens intressen utvecklar ett ordförråd i högre utsträckning än de barn som 

inte får en sådan typ av stöttning (Ibid, 2018, s. 46). Jag anser då att det kan ses utifrån ett 

dilemmaperspektiv då pedagoger i förskolan inte ska bedöma barns utveckling men samtidigt 

behöver mäta kunskaperna i någon form för att erbjuda stöttning (Nilholm, 2005, s. 131; 

Sandberg och Norling, 2014, s. 55). Jag uppfattar utifrån tidigare forskning att dessa barn kan 

ha svårt att delta i aktiviteter med stora barngrupper samt att alla barnskötare anser att barn 

med försenad språkutveckling behöver ges extra stöd.  

 

 

Strategier och metoder vid konflikter 

Jag ser att barnskötarna menar att det krävs strategier för att stötta barn med försenad 

språkutveckling i deras konflikthantering, däremot är det ingen barnskötare som specificerar 

hur de går tillväga. Detta tolkar jag som att barnskötarna vet vilka strategier som ska användas, 

vilket en av barnskötarna beskriver i nedanstående citat men motiverar inte varför det är 

givande för barnets språkutveckling:  

Att jag är tydlig i min kommunikation med barnet, läser för barnet, att ha språkövningar för 

alla och sen att man följer barnet, inte precis följer barnet men har koll på barnet [...] Jag har 

inte riktigt några specifika exempel på just med att arbeta enskilt med språkutveckling men 

jag kan ju bara säga att läsa böcker, visa bilder, skriva ut bilder och sätta upp överallt till 

exempel om man har hallen, så att man sätter upp såhär ”Det här ska vi ha på oss när vi går 

ut”, så att alla barn faktiskt kan ta stöd av det. (B1, 2020) 

Kan det bero på en kunskapslucka genom att de inte vet varför eller hur de bäst ska stötta de 

barn som har försenad språkutveckling? Det kan finnas en utmaning att finnas till som en 

närvarande pedagog hela tiden, speciellt i större barngrupper och främst i arbetet med yngre 

barn. Med det menar jag att exempelvis inskolningar och övergångar kan upplevas sköra. Men 

trots det, lyfter hälften av barnskötarna att det är viktigt att vara närvarande, att diskutera med 



 

 

barnen om känslor och att det är accepterat att känna alla slags känslor. I citatet nedan lyfter 

en av barnskötarna hur de arbetar med att bemöta barnens känslor: 

Jag försöker att vara öppen för att prata om känslor och låta de berätta hur de känner sig. Både 

när barnen blir glada eller ledsna frågar vi om de vill berätta vad var det som hände eller hur 

de mår. Ibland vill de berätta medan andra gånger vill de inte, då får man ge stöd och vara där 

tills de känner sig trygga att berätta. (B3, 2020) 

Jag ställer mig frågande då jag tolkar det som att barnskötarna menar att de ska vara 

närvarande, diskutera och reflektera med barnen och samtidigt stötta barnen i för de, 

svårhanterliga situationer. Det kan upplevas som ett dilemma över hur förskolepedagoger ska 

ha möjlighet att vara närvarande i allt större barngrupper och vid sårbara övergångar. Men 

även andra utmanande situationer då jag menar att det krävs att vara tillgänglig för att stötta 

alla barn. Det kan leda till att barnskötaren upplever sig splittrad och befinner sig i ett dilemma 

då det krävs att vara närvarande för alla barn, men samtidigt inte kan befinna sig överallt 

fysiskt. 

  

7.7 Block 2: Resultat språkutvecklande strategier 

Resultatet visar att B1 och B4 tar stöd av specialpedagog i deras arbete för att främja barns 

försenade språkutveckling: ”Vi arbetar tillsammans med vår utvecklingsledare [...] med att ta 

fram en handlingsplan för barnet i fråga, vi får också möjlighet att med vår specialpedagog ta 

del av aktuell forskning [...].” (B4, 2020) 

Utöver B1 och B4 är också B3 enig i att det är viktigt att ha kontinuerlig kontakt med 

vårdnadshavarna där alla parter strävar efter att arbeta mot samma mål för att främja barns 

försenade språkutveckling. Ingen av samtliga barnskötare har erfarenhet av att arbeta med 

exempelvis Bornholmsmodellen eller läslyftet, men att de i större utsträckning arbetar med 

strategier istället. Exempelvis menar samtliga barnskötare att högläsning i form av digitala 

och fysiska böcker är viktiga för barn vars språkutveckling är försenad: ”Vi läser mycket då 

även bilderböcker med mindre text så det inte blir för lång, exempelvis vid samlingen, på vila 

[...].” (B1, 2020) 

Samtliga barnskötare använder pedagogiska applikationer såsom Polyglutt och en applikation 

som visar en bild på en frukt/ ett djur, hur djuret låter och vad frukten/djuret heter. Det 

synliggörs att tre av fyra barnskötare (B1, B2, B4) erbjuder bildstöd för barn vars 

språkutveckling är försenad: ”Vi använder oss mycket av bildstöd för hela gruppen. Med 

bilder berättar vi exempelvis hur dagen ser ut, ett slags schema för dagen alltså [...].” (B4, 

2020) 

Vidare menar barnskötarna att dessa barn kan använda bildstöd för att uttrycka sig när det 

verbala språket inte är utvecklat eller räcker till. Barnskötarna använder även bildstödet vid 

övergångar för att det ska underlätta för barnet. Samtliga barnskötare menar att det är viktigt 

med fortbildning då de lyfter att det bidrar till mer kunskaper inom ämnet språkutveckling. De 

lyfter även att det är viktigt att dela med sig generellt av varandras kunskaper för att bidra till 

att utveckla verksamheten. 

  



 

 

Block 2: Analys språkutvecklande strategier 

Det finns en likhet i att B1 och B4 tar stöd i sitt arbete av en specialpedagog för att främja barn 

vars språkutveckling är försenad, vilket synliggörs i följande citat: ”Då tar vi hjälp utifrån, till 

exempel av en specialpedagog [...].” (B1, 2020) och ”Vi får också möjlighet att via 

utvecklingsledaren samt med specialpedagog ta del av aktuell forskning [...].” (B4, 2020) 

Det finns skillnader i hur barnskötarna erbjuder stödinsatser för det individuella barnet. Jag 

syftar då till att B4 väljer att inte inkludera hela barngruppen i arbetet med att främja barn vars 

språkutveckling är försenad. Däremot väljer B1 att inkludera hela barngruppen i det 

språkfrämjande arbetet: ”Att jag är väldigt tydlig i min kommunikation med barnet, läser mer 

för barnet, att ha språkövningar för alla [...].” (B1, 2020) 

Vad beror det på att det inte är fler barnskötare i förskolans verksamhet, utifrån vår studie som 

tar stöd av ledningen? Det kan bero på i vilken utsträckning förskolorna och kommunerna har 

tillgång till en specialpedagog. Jag ser däremot att barnskötarna i vår studie arbetar med 

strategier i större utsträckning, men jag hävdar att det ena utesluter inte det andra. Jag menar 

med det att det är viktigt att arbeta med både strategier och ta stöd av ledning utifrån ett 

specialpedagogiskt arbete för att på så sätt främja hela barnets utvecklingspotential.  

I planeringen av arbetet menar B4 att det genomförs i form av att en pedagog enskilt arbetar 

med det specifika barnet en till två gånger i veckan. I följande citat framkommer det att B2-

B4 väljer att arbeta i mindre barngrupper: ”När vi märker att det finns situationer där de 

behöver stöd eller hjälp, så har vi kommit fram att kunna ha aktiviteter där vi kan ha mindre 

grupper där barnen med språksvårigheter kan delta mer [...].” (B3, 2020)  

Som jag tidigare har nämnt väljer B4 att exkludera barnet från dess kontext genom att en 

pedagog och det enskilda barnet sitter enskilt med språkfrämjande aktiviteter. Det kan 

eventuellt leda till att barnet i fråga blir stigmatiserat. Barnets kamrater kan eventuellt ställa 

sig frågande till varför de går iväg enskilt. Det är viktigt att inte stigmatisera barn för att det 

kan leda till att det eventuellt kan uppstå utanförskap, trakasserier och andra konsekvenser 

från andra kamraters sida, vilket jag blir frågande till. Dock framgår det inte om barnskötarna 

arbetar för att inte stigmatisera det enskilda barnet vars språkutveckling är försenad och hur 

det i sådant fall genomförs. Dessutom lyfter B3 att de arbetar i mindre grupper. Däremot tolkar 

jag det som att B1-B3 arbetar huvudsakligen med hela barngruppen. Det framgår att både B1, 

B2 och B4 samarbetar med barnens vårdnadshavare, enligt nedan citat från två av 

barnskötarna: 

Om man upplever att ett barn behöver extra stöd [...] att den är försenad i sin språkutveckling 

eller har svårigheter med språket så man kan försöka hitta på något prova olika sätt och hjälpa, 

om det inte går så man kan prata med andra pedagoger som finns i huset och sen prata med 

ledningen och föräldrarna. (B2, 2020) 

Tar man ju stöd utifrån, alltså vet jag att det bara är flerspråkighet, då läser jag mer böcker, vet 

jag att det är något annat då tar vi hjälp utifrån, till exempel en specialpedagog. Och sen så är 

det ju som jag tror att jag nämnde det tidigare, vi pratar ju hela tiden med vårdnadshavarna, 

ser hur de arbetar så att vi arbetar i samma riktning. (B1, 2020) 

Vidare arbetar B2 med stöd av ledning och andra förskolepedagoger på förskolan för att stötta 

barnet vars språkutveckling bedöms som försenad medan B1 och B4 tar stöd av 



 

 

specialpedagog i sitt arbete. Jag menar att specialpedagogiska insatser inte bara gynnar barn 

vars språkutveckling är försenad, utan det gynnar hela barngruppen på olika sätt. 

Ingen av barnskötarna har erfarenhet av strategier, såsom Bornholmsmodellen och läslyftet. 

Vilket synliggörs i nedanstående citat. Jag ställer mig härmed frågande till varför ingen av 

barnskötarna har erfarenhet av vare sig Bornholmsmodellen eller läslyftet då min uppfattning 

är att det är väl omtalade strategier inom förskolan, vilket synliggörs i följande citat: ”Jag 

känner igen men jag har inte jobbat själv med det men jag har hört att den är bra [...].” (B2, 

2020) och ”Jag känner inte till de metoderna ni nämner [...].” (B3, 2020) 

Utifrån ovanstående citat visar det att barnskötarna i det här fallet inte har kunskap om olika 

strategier. Jag ser att en eventuell kunskapslucka kan vara att barnskötarna inte har vetskap 

om att det finns sådana strategier för att främja barns språkutveckling. Alternativt att 

barnskötarna inte har kunskaper om vad sådana strategier möjliggör för barnets försenade 

språkutveckling och att de därför i större utsträckning arbetar språkfrämjande med de 

kunskaper de har. Som jag har lyft tidigare under bakgrunden kring arbetet med att främja 

barns språkutveckling enligt den nya Läroplanen är det ett gemensamt ansvar. I min 

presentation av resultatet lyfter jag att tre av fyra barnskötare använder sig av bildstöd. Min 

uppfattning är att bildstöd är ett omtalat hjälpmedel i den svenska förskolan. Vidare uppfattar 

jag att bildstöd är ett lättillgängligt material som möjliggör för alla barn att utvecklas i språket 

och inte endast för det enskilda barnet vars språkutveckling är försenad. Då inte alla 

barnskötarna väljer att arbeta med bildstöd skulle det eventuellt kunna bero på en 

kunskapslucka i form av att det inte synliggörs vad det kan erbjuda för möjligheter för hela 

barngruppen. En annan orsaksfaktor som det eventuellt kan bero på att det ses som ett onödigt 

hjälpmedel om det inte finns ett uttalat behov. Däremot anser samtliga barnskötare att 

högläsning, både i form av digitala och fysiska böcker är en viktig faktor för att främja barns 

försenade språkutveckling såväl som att de använder sig av pedagogiska applikationer. Då 

tolkar jag det som att barnskötarna i citatet nedan ser det som en avgörande faktor för att stärka 

och främja barns språkutveckling:  

Ha språklekar om det nu är språk på det viset, att det beror på språket eller att barnet inte har 

kunnat utveckla sig i språket, då har vi språklekar för hela, vi läser mycket då, läser även, 

bildböcker med mindre text så det inte blir för lång, till exempel vid en samling, på vilan men 

sen också att man sätter sig just det här med att ta fram nån app som upprepar, som till exempel 

vi använde en [...] app där man hade olika frukter och så brukade det finnas en bild, text och 

sen ett ljud, alltså en röst som säger amen till exempel ”Päron”, då får barnet både höra och se. 

(B1, 2020) 

Hitta böcker som handlar om olika känslor, det beror på de känslorna, som är mest, just nu, 

håller på barnen som har svårt att uttrycka sig, att vad den vill eller blir arg eller på något sätt 

så att hitta böcker som passar till det, rollspel också är bra [...] det finns olika appar som är bra 

för språk, det finns olika memoryspel som olika bilder och ord som de säger samtidigt som det 

kommer ordet och när man trycker på bilden den säger ordet också så det är bra, [...] det är 

djuren också när det kommer olika ljud, med när det säger djurets namn och vad djuret säger 

också, så det finns verkligen som är bra för små barn, för att stödja barns språkutveckling. (B2, 

2020) 

Om jag jämför exempelvis med att ta stöd av en specialpedagog upplevs det möjligen som en 

process, vilket högläsning och pedagogiska applikationer möjligen inte gör i samma 

utsträckning. Sandberg och Norling är eniga med B1 om att använda språklekar, exempelvis 

på samlingen då det kan främja alla barns språk och inte bara de vars språkutveckling är 

försenad (2014, s.55). 



 

 

7.8 Block 3: Resultat fortbildning 

Barnskötarna anser att det är viktigt med fortbildning om barns försenade språkutveckling och 

att det bidrar till mer kunskap. Jag upplever att barnskötarna efterfrågar mer fortbildning inom 

området barns försenade språkutveckling och att det är något som alla förskolor i delstudien 

brister på. Det finns en efterfrågan hos B2 kring barns språkutveckling, då det finns ett 

personligt intresse inom området: ”Den teckenspråk kursen jag faktiskt har gått själv och den 

är bra faktiskt verktyg som kan hjälpa barn för att kommunicera och bli förstådda [...] Jag 

tycker att språk är min favo att få mer utbildning för att stödja barns språk [...] det är klart, 

andra är bra också men språk verkligen jag tycker är jätteviktigt.” (B2, 2020). Trots att 

barnskötarna lyfter att det är viktigt med fortbildning framgår det inte om resterande av 

respondenterna förutom B2, som har gått en kurs inom teckenspråk har genomfört en 

fortbildning generellt.  

  

Block 3: Analys fortbildning 

Barnskötarna lyfter i studien vikten av att dela med sig av sin kunskap till andra kollegor för 

att bidra till att utveckla verksamheten, vilket barnskötare beskriver i följande citat: 

Jag tycker att det är otroligt viktigt att man får det, sen att det är viktigt att vi tar del av 

varandras kunskaper, men absolut att det kommer utifrån ja, det tycker jag är viktigt [...] det 

kan alltid vara nyttigt, både för mig och för verksamhetens utveckling, för barnen [...]. (B1, 

2020) och Däremot är det alltid viktigt att försöka söka ny information och gå de kurser som 

erbjuds för att kunna utveckla sitt förhållningssätt. Sedan är det viktigt att vi alla delar med 

oss av den kunskapen vi har [...]. (B4, 2020) 

Hur säkerställer förskolorna då att kunskaperna delas kollegialt? Möjligtvis strävar de efter att 

utveckla ett gott samarbete utifrån en tydlig och öppen kommunikation och på så vis bidrar 

till att utveckla varandras kunskaper och erfarenheter. Trots att samtliga barnskötare 

efterfrågar fortbildning är det bara B2 som efterfrågar fortbildning specifikt inom barns 

språkutveckling, som också är den enda som har genomfört en fortbildning. Däremot ser jag 

att B1 efterfrågar fortbildning för barnen och för verksamheten och B4 efterfrågar fortbildning 

för att utveckla ens förhållningssätt, vilket jag menar är positivt. Dock framgår det inte vilka 

typ av fortbildningar barnskötarna i fråga efterfrågar. Möjligtvis kan barnskötarna anse att en 

eventuell fortbildning består av att en kollega genomför en fortbildning som denne i efterhand 

delar med sig av till hela sitt arbetslag. Däremot arbetar B1-B3 huvudsakligen med hela 

barngruppen. De anser att specialpedagogiska insatser inte bara gynnar barn vars 

språkutveckling är försenad, utan det gynnar hela barngruppen på olika sätt (Sandberg och 

Norling, 2014, s.55). 

  

 



 

 

8.  Diskussion och konklusion:  

Vi kommer i följande avsnitt att jämföra våra delstudier med tillhörande empiri som vi har 

analyserat. Detta kommer att diskuteras i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis kommer vi under konklusion sammanfatta studiens resultat och ge uppslag till 

eventuell fortsatt forskning.  

8.1 Diskussion 

Vår studie syftar till att se hur förskolepedagoger det vill säga, förskollärare och barnskötare 

arbetar med barn vars språkutveckling är försenad. Vi önskar granska huruvida det råder 

skillnader respektive likheter mellan dessa båda yrkeskategoriers sätt att se på och arbeta med 

barns försenade språkutveckling. Vi har i vår studie valt att utgå från följande frågeställningar, 

”Hur, med hjälp av vilka strategier och metoder beskriver förskollärare att de arbetar med barn 

som avviker från normen för språklig utveckling?” och ”Hur, med hjälp av vilka strategier och 

metoder beskriver barnskötare att de arbetar med barn som avviker från normen för språklig 

utveckling?”. Vår studie består av två delstudier, Jenny intervjuar förskollärare i delstudie 1 i 

kapitel 7.1 och Sofie intervjuar barnskötare i delstudie 2 i kapitel 7.5 

Utifrån vår empiri ser vi att det skiljer sig i vad förskollärarna och barnskötarna uttrycker. Vi 

uppfattar att förskollärarna är i högre grad medvetna om sina val och betydelsen av att stötta 

utifrån en god planering och medvetna val som är öppen för anpassning i interaktionen. Vi 

uppfattar vidare att förskollärarna har en större didaktisk medvetenhet om varför och hur 

strategierna ska användas, dess syfte och vad det bidrar till barnet vars språkutveckling är 

försenad. Däremot ser vi att det är otillräckligt med fortbildning för både förskollärare och 

barnskötare. Vi ser en problematik särskilt hos barnskötare som inte kan erbjudas att ta till sig 

den aktuella forskningen. Men vi ser ju dessutom som vi lyfter i analysen om förskollärarna 

att det kan finnas behov av att genomföra fortbildning även som nyexaminerad. I synnerhet 

då förskollärare i vår studie påpekat brister i förskollärarutbildningen, där de uttrycker att de 

inte har tillräckligt med kunskap för att tillgodose behoven för de barn vars språkutveckling 

är försenad. Sandberg och Norling menar att fortbildning är väsentlig för att säkerställa 

kvaliteten i förskolan, både för att förskolepedagogerna ska få möjlighet att ta del av aktuell 

forskning och för att utveckla ens förhållningssätt i förskolans verksamhet. Vidare bekräftar 

även Sandberg och Norling att fortbildning är otillräcklig inom förskolefältet, särskilt då kring 

specialpedagogiska behov (2014, s. 50 och 58). 

Med avstamp i den sociokulturella teorin kan vi se att det är viktigt att i ett tidigt skede 

identifiera barns eventuella språksvårigheter. Då skapar det så goda möjligheter som möjligt 

för barnet att utveckla sitt språk (Björck-Åkesson, 2014, s. 32). Här ser vi att utifrån vår empiri 

med bakgrund på den sociokulturella teorin att det skiljer sig i vad respondenterna uttrycker. 

Då en del av respondenterna ser till det individuella barnet och dess behov medans en del ser 

till hela barngruppen. Utifrån den sociokulturella teorin betonar Ingestad att språket är en 

avgörande faktor för att barn vars språkutveckling är försenad ska utvecklas inom andra 

områden i sig själv såväl som i gemenskapen i ett ömsesidigt samspel. Vilket Päivikki och 

Tallberg instämmer i utifrån Sterns teori då det finns vissa nyckelfärdigheter som ses som en 



 

 

förutsättning för intersubjektivitet och social kompetens, därmed blir det avgörande att tidigt 

identifiera barn som har språksvårigheter för att erbjuda rätt språkstimulans till barnet i fråga 

(2010, s.3109 och 3112). Med utgångspunkt i den sociokulturella teorin hänvisar Nettelbladt 

till Vygotskij som menar att med hjälp av språket i interaktionen mellan barn och vuxen kan 

intersubjektivitet uppstå (2013, s. 434). Om barn vars språkutveckling är försenad ska 

utvecklas i socialt samspel krävs det att barnet upplever sig själv som delaktig, intresserad och 

engagerad, vilket kan vara i synnerhet fördelaktigt för de barnen i fråga (2009, s. 89). Vi ställer 

oss då frågande till att en del av förskolepedagogerna väljer att i sina strategier exkludera 

barnet från övriga barngruppen eller i vissa fall placera barn med språksvårigheter i en 

gemensam grupp. Vi tolkar Ingestad som är skeptisk i att ge stödåtgärder åt de barn vars 

språkutveckling är försenad genom att exkludera de då delaktigheten i den ordinarie 

verksamheten drabbas (2009, s. 99). Det kan bero på att de anses att barnet har behov av olika 

anledningar att få minskade intryck. Vi menar då att det kan öka koncentrationen och 

utvecklingspotential hos barnet. När man som förskolepedagog väljer att exkludera barnet från 

dess barngrupp krävs det att göra det utifrån ett medvetet val. Därför vill vi lyfta att det är 

väsentligt att förskolepedagoger främjar barns språkutveckling. Exempelvis kan 

förskolepedagogerna reflektera över detta och ställa sig frågan; ”Hur ska vi som 

förskolepedagoger göra för att barnen vars språkutveckling är försenad ska vidareutvecklas?”. 

Förskolepedagogerna är eniga om att det krävs en fysisk och mental närvaro för att möjliggöra 

utveckling av barnets språk. 

Samtidigt betonar förskolepedagogerna hur viktigt det är att vara en närvarande pedagog. Hur 

är vi en närvarande pedagog i dagens relativt stora barngrupper samtidigt som vi ska inkludera 

hela barngruppen? Samtidigt tas det upp i empirin hur viktigt det är att kartläggning sker på 

en organisatorisk nivå, och inte det individuella barnet. För att ha möjlighet att ge rätt stöd åt 

barnet i fråga krävs det att på ett eller annat sätt ta reda på var barnet ligger i sin utveckling. 

Genom kartläggning av barnets kunskaper och vad barnet förväntas utvecklas inom ökar 

möjligheterna för att ge rätt stöd åt barnet. Vi anser då att det kan ses utifrån ett 

dilemmaperspektiv då pedagoger i förskolan inte ska bedöma barns utveckling men samtidigt 

behöver mäta kunskaperna i någon form för att erbjuda stöttning (Nilholm, 2005, s.131). Vi 

reflekterar över hur förskolepedagoger generellt säkerställer att det specifika barnets behov 

tillgodoses och kvaliteten på insatserna.  

Utifrån vår empiri framgår det att det inte finns en likvärdighet då förskolepedagogerna arbetar 

på olika sätt som i sin tur bidrar till olika förutsättningar för barn vars språkutveckling är 

försenad att utvecklas.  

8.2 Konklusion:  

Vi ser att det finns skillnader mellan hur förskollärarna och barnskötarna arbetar med 

utgångspunkt på kunskap om barns utveckling och lärande, specifikt hos barn vars 

språkutveckling bedöms som försenad. Men vi uppfattar att båda yrkeskategorierna arbetar i 

likhet kring tillvägagångssättet i strukturen där de delger varandra sina reflektioner och tankar 

om hur arbetet ska ske fortlöpande samt samarbetar med ledningen. Vi tolkar att båda 

yrkeskategorierna menar att det är viktigt med det kollegiala lärandet, det vill säga delger 

reflektioner, kunskaper och diskuterar kring sitt eget lärande med sina kollegor. Förskollärarna 

och barnskötarna kan uppfattas som att de är eniga kring vikten av att barn vars 



 

 

språkutveckling är försenad ska ingå i sociala sammanhang i stor utsträckning för att 

språkutvecklingen på så vis ska stödjas. Gjems lyfter att barn vars språkutveckling är försenad 

kan uppleva svårigheter av att delta i socialt samspel och dela med sig av sina funderingar, 

idéer och åsikter. Därav krävs det att förskolepedagoger stöttar barn vars språkutveckling är 

försenad i att få möjlighet till att bli delaktig i lekar och sociala sammanhang som intresserar 

barnet i fråga. Om barn vars språkutveckling är försenad ska stöttas i sin språkutveckling krävs 

det först och främst att förskolepedagogerna utstrålar att barnets budskap är ett meningsfullt 

uttryck, vare sig budskapet uppfattas eller inte. Den vuxne förebilden ska bidra till att utveckla 

en relation till barn vars språkutveckling är försenad som grundar sig på lyhördhet, turtagning 

och intresse för barnet (2018, s. 45). När vi jämför våra delstudier framgår det att det inte finns 

en likvärdighet då förskolepedagogerna arbetar på olika sätt som i sin tur bidrar till olika 

förutsättningar för barn vars språkutveckling är försenad att utvecklas.  

Avslutningsvis ser vi att det skulle vara relevant i framtiden att närmare studera hur 

förskolepedagoger arbetar för att främja språkutvecklingen bland flerspråkiga barn 
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10. Bilagor 

Vi kommer under följande avsnitt att redogöra för de mail för efterfrågade förskollärare och 

barnskötare de etiska hänsynstaganden vi vidtagit. Avslutninggsvis kommer vi att presentera 

vår intervjuguide för våra respektive delstudier.  

Bilaga 1 Frågeguide  

Vad heter du? 

Hur länge har du jobbat här? 

Jobbar du med äldre barn eller yngre barn? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetet inom barn och omsorg? 

  

Block 1:  Definition av språkutveckling 

  

Hur förbereder och planerar ni vid eventuellt avvikande från barns förväntad språkliga 

utveckling? 

Vad anser ni är viktigt i ert förhållningssätt vid eventuell avvikelse från barnets förväntade 

språkliga utveckling?  

Vilka signaler ser ni hos ett barn med en språkutveckling som ni upplever som försenad?  

Vi har sett när vi har börjat skriva om barns försenade språkutveckling utifrån tidigare 

forskning att det eventuellt kan finnas en problematik i det sociala samspelet 

Hur upplever ni att barn som ni upplever försenade i sin språkutveckling, hanterar sociala 

relationer och eventuella konflikter?  

 

Eventuella följdfrågor: 

 

 Hur bemöter du ett barn i barngruppen som inte kan uttrycka sina känslor? 

 Hur arbetar ni med barns känslor och känslouttryck i barngruppen? 

  

Block 2 Hur pedagogerna arbetar 

  

Har ni några interna riktlinjer för hur ni ska gå tillväga hos barn vars språkutveckling som ni 

upplever som försenad? 

 Känner du till några strategier och metoder för att främja barns försenade språkutveckling, 

exempelvis Bornholmsmodellen eller läslyftet?  

Utifrån det du lyfte, är det något ni har arbetat med i barngruppen?  

Hur ser ni på digitala lärresurser? Är det något ni använder i barngruppen? 

Kan du berätta hur du ser på material relaterat till barns eventuellt försenade språkliga 

utveckling? 

 

Block 3: Fortbildning 

  

 Hur ser du på fortbildning hos barn om avviker från sin språkliga utveckling? 



 

 

Anser du att det finns behov av fortbildning inom förhållningssätt och bemötande mot barn 

som avviker från sin språkliga utveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev samt etiska hänsynstaganden 

Hej [...] 

Vi är två studenter, Sofie Helander och Jenny Wallman som läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet och har påbörjat ett självständigt arbete vid 

institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.  

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

med att främja förskolebarns språkutveckling som bedöms som försenad. Vi önskar granska 

huruvida det råder skillnader respektive likheter mellan dessa båda yrkeskategoriers sätt att se 

på och arbeta med barns försenade språkutveckling.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att utföra intervjuer med pedagoger, både 

förskollärare och barnskötare. Intervjuerna kommer att spelas in via ljudupptagning.  

Datainsamling kommer att ske under mars månad. Det insamlade data kommer sedan att 

transkriberas och analyseras nuvarande termin. Data kommer att hanteras på ett sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den. Den intervjuade personen kommer att vara anonym under 

intervjun, det vill säga inga personuppgifter kommer att lagras.  

  

Deltagandet i studien är frivillig och deltagaren kan när som helst välja att avbryta, det även 

efter att datainsamlingen är genomförd. Det ingår ingen ekonomisk ersättning.  

Vid ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta vår handledare innan beslut 

tas (se nedan för uppgifter).  

  

Studiens handledare; Maria Wennerström Wohrne  

E-post:  

  

Student; Sofie Helander E-post:  

 

Student; Jenny Wallman E-post:  

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie 

 
 

 


