


Sammanfattning

Studiens syfte är att tillföra kunskap kring yrkesverksamma pedagogers erfarenheter av
språkstörningar i språkförskolor samt reguljära förskolor. Vi upplever att kompetensen
kring språkstörning i förskolan inte lyfts tillräckligt, något som vi upplever oroväckande då
språket är ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktig i samhället. Utav våra erfarenheter
kring arbetet i förskolan så har vi sett hur språkstörningar påverkar barnets förutsättningar
på förskolan. Förskolans läroplan framhäver att barnen har rätt till en utbildning som är
anpassad till att stödja barnen utifrån deras egna villkor (Lpfö18, 2018, s. 2).

Vi anser att det är viktigt att lyfta ämnet kring språkstörningar och hur förskolan ska arbeta
med detta, oavsett yrkesroll. Vi har valt att utgå från den sociokulturella teorin för att förstå
området och utföra en kvalitativ intervjustudie med pedagoger på förskolor, både med och
utan språkinriktning för att undersöka de olika kompetenser som finns. Vi anser att alla
pedagoger i förskolan har ett viktigt uppdrag och att det är viktigt att samtlig personal får
förutsättningar att stötta barnens utveckling, oavsett utbildning eller arbetsposition.

Studiens resultat visade att samtliga deltagare såg språket som en viktig del i arbetet på
förskolan och att det påverkar barnen inom många olika faktorer, bland annat i det sociala
samspelet, självkänslan och delaktighet. Trots det så visade resultatet att språkstörning inte
hade tagits upp tillräckligt under utbildningarna av pedagogerna, vilket många av
deltagarna fann oroväckande då språkstörning är vanligt förekommande i förskolan och en
tidig insats ansågs avgörande för barnets utveckling.

Nyckelord: Förskola. Språkstörning. Vygotskij. Sociokulturell. Intervjustudie.
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1. Inledning

I denna studie valde vi att fördjupa oss kring språkstörningar hos barn i förskolan och
jämföra pedagogers erfarenheter av det området. Idén till denna studie kom från vår
gemensamma yrkeserfarenhet. Under vår VFU och tidigare arbete i förskolan märkte vi en
stor variation i pedagogernas tankar om språkstörningar hos barn. Vi upplevde att barn som
hade en språkstörning kunde hamna utanför det sociala samspelet och fick mindre
talutrymme vid undervisningstillfällen. Detta upplever vi kan bli problematiskt då
förskolor enligt förskolans läroplan ska erbjuda en likvärdig utbildning utifrån det
individuella barnets förutsättningar (Lpfö18, 2018, s.6). Därav ville vi undersöka
pedagogernas erfarenheter och kunskap kring språkstörningar hos barn. Säljö menar att
språket och det sociala samspelet är viktiga redskap för lärande ( 2014, s. 83). Hur ska det
bli ett lärande i fall barn med språkstörningar inte får delta på likvärdiga villkor?

Sebastian genomförde delstudie ett, där intervjupersonerna kommer från språkförskolor.
Emy genomförde delstudie två, med intervjupersoner från reguljära förskolor. Resultatet
och analysen genomfördes enskilt, medan diskussionen och konklusionen skrevs i samspel
med varandra.



2. Bakgrund

I detta kapitel beskrivs språkstörningar och betydelsen av att förskolor arbetar för att stödja
barn med språkstörning.

Språkstörningar är vanligt förekommande i förskolan och 1-2% av alla barn i skolåldern
har en allvarlig språkstörning men för en del är besvären lindriga (Hjärnfonden, 2022). En
språkstörning kan ha en negativ påverkan såväl på barnets delaktighet och välbefinnande
(Hjärnfonden, 2022). Läroplanen menar att:

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning
och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och
anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt
behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och
förutsättningar” (Lpfö18, 2018, s. 4 )

Detta väcker frågan om hur pedagogerna anser att deras förutsättningar till arbetet är och
hur de uppfattar begreppet språkstörningar. Läroplanen nämner även flera gånger barnens
rätt till delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka sin utbildning samt att “språk,
lärande och identitetsutveckling hänger nära samman” (Lpfö18, 2018, s. 8). Hur arbetar
förskolor för att barn med en språkstörning ska ges goda förutsättningar i förskolans
vardag?

2.1 Vad är en språkstörning?

Enligt Hallin och Reuterskiöld (2021, s. 7) och Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM, 2022) omfattar språket tre delar; innehåll, form och användning. Innehåll är det
som vi vill få fram med språket och vad vi vill kommunicera. Detta inkluderar
ordförståelse och ordproduktion, som exempelvis “jag vill sova” eller “jag vill ha äpplet”
(Hallin & Reuterskiöld, 2021, s. 7). Form inkluderar grammatik och språkljud som hjälper
oss att förmedla vårt innehåll. När människor uttrycker språkljud så använder människan
munnen och tungan för att forma och artikulera ljuden (Hallin & Reuterskiöld, 2021, s. 7).
Användning rör den pragmatiska medvetenheten och människans sociala förmåga vid
språkanvändning. Detta inkluderar förmågan att välja rätt ord baserat på situation och
mottagare (Hallin & Reuterskiöld, 2021, s. 8).

Svensson nämner att den pragmatiska förmågan även inkluderar regler kring turtagning,
växlandet mellan olika ämnen, förmåga att ställa frågor, ge vägledning och påståenden
samt användningen av kroppsspråk, gester, minspel och olika röstlägen. Den pragmatiska
förmågan är även hur en person anpassar ett samtal efter mottagaren och efter den miljö
som samtalet sker i, exempelvis vid högtider eller på fritiden med nära vänner (2009, s.
15-17).
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Vi har valt att använda begreppet “språkstörning” i vår studie och kommer utgå från
specialpedagogiska skolmyndighetens (2022) beskrivning, när ett barn har en
språkstörning kan det påverka en eller flera delar av språket, något som kan visa sig genom
svårigheter med meningsuppbyggnad, ordförståelse och uttal i förskoleåldern och genom
läs- och skrivsvårigheter under grundskolan. Hur en språkstörning visas eller påverkar
barnet är individuellt och kan förändras över tid. Specialpedagogiska skolmyndigheten
skriver vidare att trots att forskare inte alltid vet anledningen till att vissa barn får en
språkstörning så visar studier att det kan vara ärftligt och att barn med språkstörningar i
många fall har en förälder med läs- eller skrivsvårigheter. I forskning kring gener har
dessutom ett samband på gennivå visats mellan språkstörningar och autism och dyslexi
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2022)

Även Hallin och Reuterskiöld (2021, s. 33) nämner språkstörningar och samsjuklighet. De
redovisar en uppföljningsstudie där förskolebarn med språkstörningar deltagit och man
såg en risk för språkstörning och samsjuklighet, exempelvis med ADHD (Attention deficit
hyperactivity disorder), autism eller dyslexi. Av de personer som hade en språkstörning så
kunde man till exempel se att 30-50% av dem uppvisade kännetecken för dyslexi medan
samsjukligheten för språkstörningar och ADHD låg på 20-60%. Hallin och Reuterskiöld
(2021, s. 33) menar att det är viktigt att veta att det kan finnas en språklig nedsatthet hos
barn med ADHD, dock betyder det inte att barnet har en diagnoserad språkstörning. Ett
barn med en språkstörning kan verka ha koncentrationssvårigheter, som är ett av
kännetecknen för ADHD, men svårigheten att koncentrera sig kan bero på att barnet har
svårt att fokusera på grund av oförmåga att förstå  uppgiften snarare än ADHD.

Även Socialstyrelsen lyfter upp språkstörning och samsjuklighet och visar att en
språkstörning är vanligare hos barn med ADHD än hos de utan ADHD (Socialstyrelsen,
2021, s. 8) Man ser även en samsjuklighet mellan språkstörning och autism, samt
språkstörning och DCD (developmental coordination disorder), som påverkar barns
motoriska utveckling (Socialstyrelsen, 2021, s. 10).

2.2 Kännetecken för språkstörning och tidig insats

Enligt en studie som riksförbundet Attention (2015, s. 3) gjorde om språkstörningar visade
resultatet att det är enligt deltagarna viktigt med tidiga insatser, en professionell diagnos
och stöd för att kunna utvecklas i skola, jobb, språk och relationer.

Språkstörning kan vara svårt att upptäcka på yngre barn som inte har ett utvecklat språk
och de barnen kan därför riskera att inte få det stöd barnet behöver för att kunna interagera
med andra barn i lek samt för att uttrycka behov och kunna delta i förskolans aktiviteter
(Hallin & Reuterskiöld, 2021, s. 22-23). Hallin och Reuterskiöld har skapat nedanstående
listor med “varningsflaggor” som kan indikera att ett barn har en språkstörning men
författarna menar även att detta inte är kriterier som bevisar att det handlar om en
språkstörning (2021, s. 22-23).
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För barn i åldern 1,5-2 år:
● Besitter enbart enstaka ord vid tvåårsåldern, utöver “mamma” och “pappa”
● Har vid två års ålder svårigheter att tolka enklare instruktioner
● Vid 2-2,5 års ålder inte använder tvåordsmeningar
● Förstås inte av familjen vid två års ålder eller av utomstående vid tre års ålder
● Vid åldern 1,5-2 år har utmaningar med samspel och delad uppmärksamhet

För barn i åldern 3-5 år:
● Vid fyra års ålder har svårigheter att återge enklare händelser
● Svårigheter att inleda meningar och/eller brukar diskontinuerliga eller knappa

meningar vid fyra års ålder
● Upplever utmaningar kring språkförståelse
● Vid treårsålder endast pratar i kortare meningar, exempelvis meningar med två eller

tre ord
● Är verbal men upplever svårigheter att interagera i samtal, exempelvis inte förstår

poängen

Sammanfattningsvis visar detta att det är viktigt att barn med språkstörning får stöd i
förskoleåldern. Språkstörning definieras i linje med vad som har beskrivits ovan i denna
uppsats som svårighet att hantera en eller flera av språkets tre delar; innehåll, form och
användning. Detta kan visa sig exempelvis genom svårigheter kring meningsuppbyggnad,
ordförståelse samt uttal.
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3. Syfte

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring yrkesverksamma pedagogers
erfarenheter av språkstörningar i språkförskolor och reguljära förskolor. Utifrån syftet
formulerades följande frågeställningar till båda delstudierna;

● Vad har pedagoger för erfarenhet gällande språkstörningar hos barn?
● Hur har pedagoger erhållit kunskaper om språkstörningar hos barn?
● Hur upplever pedagoger att utbildningen i förskolan genomförs med barn som har

språkstörningar?
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4. Forskningsläge

I detta avsnitt presenteras exempel på resultat från tidigare forskning om språkstörning och
utbildning av barn med språkstörning i förskolor. Artiklarna som detta avsnitt bygger på
har vi hittar genom Uppsala universitets bibliotekstjänst, samt databaserna Education
source, Education resources information center och Nordic base of early childhood
education and care. Samtliga artiklar är “peer reviewed”, vilket innebär att de är granskade
före publikation, och är skrivna av forskare med erfarenhet inom området. Sökord var:
preschool, kindergarten, educationalist, speech impediment samt speech development.

Vi var även tvungna att utöka vår sökning till språkstörningar hos barn i lågstadiet då det
enligt våra eftersökningar saknades tillräckligt med forskning om språkstörning hos barn i
förskolan. De artiklar som vi bedömde främst bidrog med kunskap inom området valdes ut
för att ingå i denna uppsats.

4.1 Synen på språk och språkstörning

Bahdanovich Hanssen och Hansén (2017, s. 174) benämner språkstörning som LD
(language difficulties) och använder LD som ett samlingsbegrepp för att definiera de
språkliga svårigheter som barn kan ha som inte följer en generell språklig
utvecklingskurva. De beskriver att begreppet LD inkluderar barn med olika typer av
språkstörningar som exempelvis brister i uttal, grammatik och pragmatisk kompetens.
Studiens fokus var på barn som hade primärt språkliga svårigheter och barn med andra
diagnoser som autism, hörselnedsättning och flerspråkiga barn fick inte delta i deras studie
av barn med LD.

Ukoumunne et al. (2011, s. 341) har utfört en studie som följt barn i deras språkliga
utveckling och som var utsträckt under en period när barnen var 8, 12, 24, 36 och 48
månader gamla. Studien utfördes på 1113 barn som sedan kategoriserades i olika grupper,
beroende på deras språkliga utveckling. Ukoumunne et al. beskrev språk som en viktig del
i barnets förutsättningar i skolan och att svårigheter i språket kan följa med i tonåren och
ibland även upp i vuxenåldern. Svårigheter i språket kan, enligt dem påverka barns
beteende och resultatet i skolan. Artikeln tar upp att en tidig insats är viktig för att skapa
goda förutsättningar för barnens framtid och att en språkstörning kan upptäckas redan vid
2-årsålder. I en studie av Kleemans, Segers och Verhoeven (2011, s. 2901) så benämner de
språkstörning som SLI (Specific language impairment), men lyfter i övrigt liknande
konsekvenser av språkstörning som i studien ovan.

En studie av Glasby et al. (2021, s. 1) använder begreppet DLD (developmental language
disorder) och beskriver DLD som en livslång svårighet som påverkar två elever i varje
klassrum. I linje med den definition som Bahdanovich Hanssen och Hansén (2017)
använde för att beskriva LD så beskrivs här symptomen för DLD som svårigheter att skapa
och förstå meningen bakom språket. Sådana svårigheter kan synas i form av svårigheter att
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förstå och följa instruktioner samt svårigheter att producera och uttala ord. Studien
undersökte australiska pedagogers kompetens och förhållningssätt av DLD bland barn i
lågstadiet. Trots att DLD är lika vanligt som ADHD och mer vanligt än autism så vet inte
pedagoger tillräckligt för att fånga upp och ge stöd till dessa barn.

4.2 Konsekvenser av språkstörning

Bahdanovich Hanssen och Hansén (2017, s. 173) lyfter vikten av att få hjälp med sin
språkstörning i tid och nämner även negativa konsekvenser som kan ske om barnen inte får
stöd kring sin språkstörning. De har undersökt situationen för förskolebarn i Norge och
Belarus genom videoobservationer på fem förskolor med barn som har LD i respektive
land. Artikeln beskriver att barn som inte fått hjälp i sina svårigheter riskerar att utveckla
beteendeproblem, svårigheter med det sociala samspelet och sämre skolresultat samt har
högre risk att utsättas för mobbning.

Det ovan beskrivna resultatet att barn med språkstörning riskerar att utveckla flera
svårigheter stöds även av studien där Ukoumunne et al. (2011, s. 342) har genomfört en
longitudinell studie på 1113 barn i Australien, vart de undersökte språkutvecklingen hos
barn. Datan insamlades fyra gånger genom enkäter besvarade av vårdnadshavare. En femte
datainsamling genomfördes av en forskare. Även de nämner negativa konsekvenser som
en språkstörning kan medföra, exempelvis inom beteende, sociala förmågor och
svårigheter i skolan. De menar att detta kan förhindras om barnet får hjälp i tidig ålder
(Ukoumme et al., 2011, s. 342-343).

Glasby et al. (2021) berättar om DLD i sin studie med syftet att undersöka australienska
pedagogers kompetens om DLD hos barn. Kring konsekvenser av en språkstörning,
specifikt DLD, så menar forskarna att språket och ordförståelse påverkar barns literacy och
resultat under skolåren. En svårighet i språket kan påverka barns verbala minne och på så
vis ge en negativ inverkan på barnets deltagande i aktiviteter eller möjlighet att klara olika
uppgifter. DLD kan även öka risken för bristande läs- och skrivförståelse samt för
problematiskt beteende och svårigheter vid sociala relationer (Glasby et. al., 2021, s. 1-2).

Studien ovan nämner att barns verbala minne kan påverkas av en språkstörning. Det
resonemanget stöds i en studie av Kleemans et al. (2011, s. 2903) som jämförde
matematiska kunskaper hos barn med språkstörning och barn utan språkstörning. Datan
insamlades genom att barn i lågstadiet fick genomgå olika matematiska prov för att sedan
synliggöra om det var skillnad i barnens kunskapsnivå. Det var 61 barn med språkstörning
och 111 barn utan språkstörning. Resultatet i denna studie blev att barn med
språkstörningar fick lägre resultat på den verbala minnesdelen samt arbetsminne
(Kleemans et al. 2011, s. 2906).
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4.3 Förutsättningar för språklig utveckling

Bahdanovich Hanssen och Hansén (2017) jämför i sin artikel hur förskolor i Norge och
Belarus använder förskolans miljö för att språkstärka (dvs. stärka barns språk). I deras
resultat ser man att förskolor i Belarus tar tillvara på miljön på ett mer strikt och planerat
sätt än de norska förskolorna. Genom observationerna såg Bahdanovich Hanssen och
Hansén att miljöerna i Belarus var mer dekorerade än i Norge och dessa dekorationer var
noga utvalda efter de bestämda mål som de hade satt i deras arbete kring barn med
särskilda behov. Det fanns tillgång till dockor, material för estetiskt skapande, bilder och
utklädnader. Materialet var dock kontrollerade av förskolans personal och fick inte
användas utanför det bestämda schemat. Miljön var endast tillgänglig för de förutsatta
målen och inte till för den fria leken, utan ett tydligt syfte var satt av pedagogerna som
även hade varit med och skapat rummet (Bahdanovich Hanssen & Hansén, 2017, s. 182).

De norska förskolorna arbetade mer flexibelt kring anpassningen av miljön för att vara
språkstärkande. Där fanns inte bestämda rum för att stötta barn med särskilda behov, utan
man använde de rum, eller en del av ett rum, som var lediga vid tillfället. I val av material
hade de norska förskolorna mer variation än vad förskolorna i Belarus hade och trots att de
hade liknande föremål så var de norska miljöerna mer flexibla och det fanns inte bestämda
rum för materialet. Norska förskolor hade information till vårdnadshavare, barnkonst och
alfabetet uppsatt men det fanns inte specifika rum för detta, som förskolorna i Belarus hade
(Bahdanovich Hanssen & Hansén, 2017, s. 182). Detta visar att även om både förskolorna i
Norge och i Belarus använder miljön för att språkstärka så gör de detta på skilda sätt.

Bahdanovich Hanssen och Hansén studie visade också att det fanns en tydlig skillnad
mellan pedagogers olika syn på språkstörningar och kring förhållningssättet för vad dessa
barn behöver. Samtidigt såg man en ökning av engagemanget kring att arbeta
språkutvecklande i förskolor i både Norge och Belarus. Artikeln nämner att pedagogerna i
Belarus hade en viktig roll kring arbetet med barn som har LD (Bahdanovich Hanssen &
Hansén, 2017, s. 173). Resultatet visade en hierarki mellan pedagoger och barn som
innebar att de vuxnas kompetens och roll ansågs väga tyngre och att de vuxna ansågs veta
bäst kring hur man ska arbeta med barnen med språkstörningar. Barnen blev inte delaktiga
i hur förskolan skulle arbeta utan de sågs som deltagare i de vuxenstyrda aktiviteterna och
de förväntades att delta och utvecklas efter de vuxnas förväntningar.

Ukoumunne et al. (2011, s. 342) menar att för att barn ska få förutsättningar att erbjudas
hjälp i tid så krävs det mer forskning kring hur språket utvecklas i de unga åren. Utifrån det
kan man identifiera varningsklockor och finna mönster för att kunna identifiera problemen
tidigt. De menar även att det finns lite epidemiologisk forskning på barns språkliga
utveckling redan vid spädbarnstiden, utan den forskning som finns är på äldre barn. Deras
resultat visade att den socioekonomiska bakgrunden och vårdnadshavarnas utbildning
spelade roll i hur väl barnen utvecklar sitt språk i Melbourne, Australien, vilket tyder på att
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det finns ett större behov att arbeta språkstärkande för barn från familjer med längre
samhällsstatus (Ukoumunne et al., 2011, s. 342 & 348).

Glasby et al. (2021, s. 3) nämner i sin artikel vikten av pedagogernas kompetens och
förhållningsssätt för barn med DLD och hur det kan påverka barnets utveckling och
framtida prestationer. Man nämner även hur en anpassning av den språkliga pedagogiska
miljön kan påverka barnets lärande, att pedagogen måste analysera barnets svårigheter och
hur en språkligt medveten miljö kan underlätta.

Avslutningsvis kan vi se att artiklarna som presenterades ovan studerat barn med olika
typer av språkliga svårigheter. Artiklarna lyfter att det går att upptäcka språkstörning tidigt
hos barn och tar upp vikten av att barn med språkstörning får stöd men att pedagoger kan
ha bristande kunskaper inom området. Den tidigare forskning som har ingått i detta kapitel
bidrar med kunskap om hur pedagoger kan arbeta med barn som har språksvårigheter. En
ytterligare slutsats från den tidigare forskningen som ingått är att brist på tidigt stöd till
barn med språkstörningar kan leda till att barn utvecklar andra svårigheter än
språksvårigheter längre fram i livet. De olika artiklarna varierar i datainsamlingsmetoder
och teorier för att studera området, dock betonar samtliga artiklar vikten av att
uppmärksamma barns språksvårigheter.
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5. Teori

Studien kommer att utgå från den sociokulturella teorin där man anser att utveckling sker
genom sociala, kulturella och historiska sammanhang. Denna teori valdes då vi anser att
språket kan stötta det sociala samspelet och lärandet. Vi har valt att fokusera på följande
begrepp som benämns inom den sociokulturella teorin; Verktyg/redskap, den proximala
utvecklingszonen och mediering.

5.1 Vygotskij och det sociokulturella teorin

Teorins grundare, Lev Vygotskij (1896-1934), var en rysk teoretiker vars forskning
fokuserade på pedagogik och psykologi. Vygotskij menade att språket har två olika
uppgifter, agera som ett verktyg för tänkandet samt som vara innehåll för människornas
sociala samordning (Jakobsson, 2012, s. 153). Säljö (2014, s. 67) beskriver språket som en
central del som skapar en länk mellan barnet och omgivningen. I kommunikationen som
sker i lek blir barnet delaktig i de andras erfarenheter och uppfattningar kring
omgivningen.

Jakobsson (2012) beskriver vidare att synen på hur lärandet sker i samspel och interaktion
mellan människor är central inom den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin
fokuserar på hur omgivningen utvecklar barnet men även hur miljön ger barnet
erfarenheter att kunna utvecklas. Synen på lärande ses genom sociala sammanhang i
vardagen, på tv:n, i affären och bland familj, vänner och arbetskamrater, lärandet sker
alltså genom barnens interaktion (Säljö, 2014, s. 12). Det är genom sociala samspel och
språk som resurser som lärande sker, men även hur det förs vidare.

Vi kan se influenser av den sociokulturella synen på samspel i förskolans läroplan:

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling
och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och
av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför
vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i
barngruppen och med de vuxna (Lpfö18, 2018, s. 11).

Roger Säljö menar att inom den sociokulturella teorin anses språket vara ett viktigt verktyg
vilket ger oss möjligheter att utvecklas i det sociala samspelet (Säljö, 2014, s. 83). Vikten
av språket inom den sociokulturella teorin enligt Säljö illustreras av citatet:

Men i alla dessa processer är kommunikation/interaktion mellan människor avgörande. Det
är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom
kommunikation som de förs vidare (Säljö, 2014, s.22).
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5.2 Centrala begrepp inom den sociokulturella teorin

Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin som Säljö (2020) benämner är
redskap/verktyg. Redskap/verktyg lyfter innebörden av de språkliga, materiella och fysiska
resurser som används i vårt agerande samt uppfattningen av vår omgivning. Inom den
sociokulturella teorin menar man att det finns verktyg för att kunna anpassa miljön och
redskap för att hantera de brister som finns hos människan för att kunna klara hinder.
Sociokulturella teorin menar att människan har mentala och fysiska resurser och som den
biologiska art vi är så har vi naturliga begränsningar i oss. Ett exempel som de tar upp är
om en människa är för svag för att lyfta en sten så skapades en grävskopa för att hjälpa till
(Säljö, 2014, s. 18-20).

Synen på att människan lär sig i sociala samspel beskrivs genom begreppet proximala
utvecklingszonen som innebär att det finns en gräns i hur mycket en person kan lära sig på
egen hand och att med hjälp av en annan persons kompetens kan man utvidga sin kunskap
(Säljö, 2014, s. 119). Genom att ta del av andras kunskap kan man få fatt i nya kunskaper
och tankesätt för att utöka sin förståelse. Säljö (2014, s. 120) menar att ett barn kan få ökad
förståelse genom handledning eller assistans av ett annat barn eller en vuxen som har mer
erfarenhet.

Ett annat väsentligt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering som
benämner lärandet som sker mellan individen och de kulturella resurserna som finns till
hands, exempelvis att munnen är ett verktyg för tankarna (Vygotskij, 1979, s. 7). Begreppet
kan även benämnas som artefakter och kan representera de objekt i barnens miljö som kan
användas till kommunikation, exempelvis leksaker. Barnet kan använda leksakerna för att
kommunicera, t. ex om ett barn kommer och ger någon en boll så kan det vara en inbjudan
till lek och att det kan ske utan verbal kommunikation. Språket medierar omvärlden för
barnen så att det blir meningsfullt och Säljö menar att det viktigaste medierande redskapet
vi har är de resurser som finns  i språket (Säljö, 2014, s. 82)

Jakobsson nämner även “signs”, ett begrepp som inkluderar artefakter såsom text, siffror,
bokstäver, konst, symboler och kartor och menar att dessa är ett verktyg i vårt medierande
för att förstå vår omvärld (Jakobsson, 2012, s. 154). Dessa verktyg finns inte naturligt, utan
är något som skapats av människan för att kunna förstå hur vår omgivning fungerar och
hjälper oss i hur och vad vi tänker.

Sammanfattningsvis ser vi att språket är ett viktigt verktyg för barns utveckling och att det
är ett viktigt redskap i det sociala samspelet enligt den sociokulturella teorin. I det sociala
samspelet sker utbyte av kunskap och erfarenheter som utökar lärandet, bland annat genom
en så kallad proximal utvecklingszon. Samspelet med människor och artefakter är centralt
för att kunna nå en högre nivå av lärandet och begrepp som mediering och signs kan
användas för att beskriva de verktyg som barn får när de ska förstå sin omgivning. I sociala
sammanhang kan ett föremål bli något större då föremålet får ett sammanhang i de samspel
barnen är i.
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6. Metod

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Urvalet av informanter
var yrkesverksamma pedagoger inom förskolan. Den insamlade empirin arbetades med en
fenomenologisk analys för att tydliggöra de intervjuade pedagogernas erfarenheter kring
ämnet (Szklarski, 2015, s. 154). Med fenomenologi som analysmetod går det att synliggöra
individers uppfattningar om ett visst fenomen (Christoffersen & Johannessen, 2015, s.
113). Det ansågs lämpligt till denna studie då vi valde att undersöka pedagogers
erfarenheter av ett visst fenomen. Fenomenet som undersöktes i denna studie blev då
språkstörningar hos barn. Med semistrukturerade intervjuer och den fenomenologiska
analysen gav vi intervjupersonerna möjlighet att själv prata utifrån sina erfarenheter om
språkstörningar hos barn i förskolan. Intervjuerna följde en intervjuguide men pedagogerna
fick möjligheten att prata fritt utifrån frågorna i intervjuguiden.

6.1. Insamlingsmetod

Empirin införskaffades genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma pedagoger.
Enligt Christoffersen och Johannessen är intervjuer ett datainsamlingsverktyg som är
lämpligt för att synliggöra individers kunskaper. I en intervju får informanterna tala om
sina erfarenheter kring ämnet studien undersöker (Christoffersen & Johannessen, 2015, s.
84). Då studiens syfte är att bidra med kunskap kring yrkesverksamma pedagogers
erfarenheter av språkstörningar, ansåg vi att det var lämpligt för studien att genomföra
intervjuer med pedagoger i förskolan, för att få fram deras erfarenheter kring talsvårigheter
hos barn.

Intervjuerna var semistrukturerade och med en intervjuguide som utgångspunkt. (Se bilaga
3) för intervjuguide. Intervjuguiden utformades efter Christoffersens och Johannessens
(2015) beskrivning av hur en intervjuguide bör utformas. Den anpassades också efter
denna studies syfte. Författarna förklarar att semistrukturerade intervjuer är lämpliga att
använda i kvalitativa undersökningar, för att en intervjuguide lämnar utrymme till
intervjupersonerna att delge sina egna erfarenheter. En intervjuguide bör handla om
studiens tema och frågeställningar, men lämna utrymme för intervjupersonens egna tankar
och idéer. En ytterligare fördel författarna tar upp är att det blir enklare att jämföra svaren
från olika intervjuer, när det finns någon typ av standardisering (Christoffersen &
Johannessen, 2015, s. 85-86). Vi valde därför att genomföra semistrukturerade intervjuer
med utgångspunkt i en intervjuguide. Genom den semistrukturerade intervjun fick
intervjupersonerna möjlighet att tala om sina individuella erfarenheter kring ämnet. Då alla
förskolor har olika förutsättningar och barngrupper så ansåg vi att pedagogerna kan ha
liknande men olika erfarenheter av ett område. Vi ansåg även att en fördel med den
semistrukturerade intervjun är att när intervjupersonerna får prata fritt och reflektera, så
kan det dyka upp frågeställningar som vi inte har tänkt på men som kan vara aktuella till
ämnet och som kan användas i resultatet.
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För att få data till våra respektive delstudier så använde vi oss av ljudinspelning. Vi
använde ljudinspelning för att säkerställa oss att vi verkligen tog till vara på all information
som de intervjuade pedagogerna delgav samt för att vi inte skulle glömma någon väsentlig
information som framkom under intervjuernas gång. Varje ljudinspelningarna
transkriberades ordagrant efter varje genomförd intervju. Christoffersen och Johannessen
berättar att ljudinspelning är ett vanligt sätt att dokumentera intervjuer för att säkerställa att
all information som intervjupersonerna delar med sig av faktiskt kommer till användning
(2015, s. 92).

6.2. Urvalsprocess, avgränsningar och deltagare

Intervjupersonerna i denna undersökning kommer att vara yrkesverksamma pedagoger i
förskolan, då studien handlar om yrkesverksammas perspektiv och erfarenheter kring
talsvårigheter hos barn. Intervjupersonerna till delstudie ett var pedagoger på en förskola
med uttalad språkprofil (vilket benämns språkförskola) och till delstudie två deltog
pedagoger på förskolor utan språkprofil (vilket benämns reguljär förskola). Det innebar att
intervjupersonerna till delstudie ett valdes genom ett kriteriebaserat urval och till delstudie
två genom ett bekvämlighetsurval. Christoffersen och Johannessen förklarar att det
kriteriebaserade urvalet är lämpligt utifall intervjupersonerna behöver uppfylla en viss
kriterier för att bli tillfrågade att delta (2015, s. 56). Detta anser vi lämpade sig i delstudie
ett då intervjupersonerna behövde ha erfarenheten av att arbeta inom en språkförskola.
Vidare förklarar Christoffersen och Johannessen att ett bekvämlighetsurval kan bli ett sätt
att snabbt få intervjupersoner, då forskarna använder sina privata kontakter för att få
intervjupersoner (a.a. s. 57-58). Till delstudie två fanns det också kriterium som
pedagogerna behövde uppnå, att arbeta i förskola. Då det kriteriet uppfylls av majoriteten
av förskolorna i Sverige och studien skrivs under en begränsad tid så ansågs ett
bekvämlighetsurval som lämpligt.

Till delstudie ett så hade vi svårigheter med att hitta intervjupersoner. Vi började med att
maila rektorer på språkförskolor i våra respektive närområden. När vi inte fick någon som
kunde delta så sökte vi vidare. Tillslut hittade vi språkförskoleföreningen som är en
samarbetsorganisation mellan flera språkförskolor. Efter flera mail fram och tillbaka så
insåg vi att det bästa sättet att få tag i intervjupersoner var att ringa till förskolorna och
fråga efter deltagare. Efter kontakt med personal vid många språkförskolor så fick vi tillsist
tag på tre pedagoger från en språkförskola som ville bli intervjuade. För delstudie två var
det betydligt lättare då vi använde våra privata kontakter på förskolor för att hitta deltagare.

Till delstudie ett valde vi att intervjua pedagoger som arbetar på språkförskolor för att få
intervjupersoner som har gedigen erfarenhet av språkstörningar hos barn i förskoleålder.
Enligt språkförskoleföreningen är språkförskolor till för barn med språkstörningar. På en
språkförskola arbetar pedagoger i tät kontakt med logoped i små barngrupper, för att
språkträna (Språkförskoleföreningen, 2022-11-02).
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Tabellen nedanför visar de deltagare som deltog i studien samt deras utbildning och hur
länge de har jobbat inom förskola. Deltagarna har fått en bokstav och kommer att
representera deras namn under resultatet och analysen. Deltagare D, E och F jobbar på så
kallade språkförskolor och resultatet kommer att presenteras i delstudie 1. Deltagare A, B,
C och G jobbar på förskolor med ingen uttalad språkprofil och resultatet kommer att
presenteras i delstudie 2.

Tabell 1. Beskrivning av studiens deltagare.

Arbetsbefattning Utbildning Yrkesverksamma
år

Tillhör delstudie

A. Förskollärare Förskollärarutbildning
på högskola, 3 år

34 år 2

B. Barnskötare Barnskötarutbildning
och pågående
förskollärarutbildning

28 år 2

C. Barnskötare Pågående
förskollärarutbildning

5 år 2

D. Förskollärare
språkförskola

Lärarutbildning med
inriktning mot yngre
åldrar

15 år 1

E. Förskollärare
språkförskola

Förskollärarutbildning 20 år 1

F. Förskollärare
språkförskola

Barnskötarutbildning
och
förskollärarutbildning

2 år som
förskollärare, men
längre erfarenhet

1

G. Vikarie Gymnasieexamen på
estetisk linje

3 år 2

6.3. Genomförande, databearbetning och analysmetod

Antalet intervjuade pedagoger blev sju stycken, varav tre pedagoger från en språkförskola
och fyra pedagoger från reguljära förskolor. Men både Emy och Sebastian närvarade på
flera av intervjuerna för att finnas som stöd och hjälp till varandra.

Alla intervjuer genomfördes över zoom eller telefon, detta för att det var svårt att få tag på
förskollärare i vårt närområde som kunde delta. Det innebar att våra informanter var aktiva
pedagoger från olika delar av Sverige. Varje intervju varade i ca 30-40 minuter och
startades med information om studien samt vad ett deltagande skulle innebära, inklusive
rättigheter för de som väljer att delta. Vi bad även varje deltagare att verbalt bekräfta sitt
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samtycke till deltagande innan varje intervju genomfördes. Samtliga intervjuer i denna
studie spelades in. Samtliga inspelningar blev transkriberade för att underlätta
databearbetningen av empirin.

Den insamlade empirin bestod av transkriberingar av varje genomförd intervju. Det gjordes
för att göra det enklare att jämföra och analysera resultatet samt för att ha en överskådlig
bild av förskollärarnas intervjusvar (Pramling, 2020, s. 30). Då syftet med denna studie är
att synliggöra och jämföra förskollärares erfarenheter så analyseras transkriberingarna med
en fenomenologisk analys (Svensson & Åkerblom, 2020, s. 103). Det innebar för denna
studie att analysprocessen påbörjades redan före transkriberingen, samt att det skedde flera
genomlyssningar för att säkerställa att det enbart är data relevant till studien som
transkriberas. Det följdes sedan av en ordentlig läsning av det transkriberade materialet,
varvid det material som inte kändes relevant för studien gallrades bort. När enbart relevant
empiri fanns kvar så påbörjades jämförelsen av de olika intervjupersonernas svar. Finns det
likheter? Finns det olikheter? Nu synliggjordes skillnader som går att sortera i olika koder.
(Back & Berterö, 2015, s. 171; Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 98 och 115-117).
Efter en ordentlig genomgång av empirin jämfördes och kategoriserades koderna. Utifrån
denna empiri som bygger på intervjupersonernas erfarenheter kring det undersökta
fenomenet, så fanns det nu empiri som gjorde att vi kunde dra slutsatser som svarar på
studiens syfte och frågeställningar (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 119 och 123).
Analysen av båda delstudierna resulterade i totalt tre olika kategorier som presenteras i
kapitel 7 Resultat och analys. I kapitel 7 redovisas även hur resultatet kan förstås utifrån
den sociokulturella teorin (Jakobsson, 2012; Säljö, 2014).

6.4. Reflektion över metoden och trovärdighet

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer i vår undersökning eftersom studies syfte och
forskningsfrågor handlar om att ta reda på deltagarnas erfarenheter. Christoffersen och
Johannessen skriver att kvalitativa intervjuer är en datainsamlingsmetod som används för
att få fylliga svar från intervjupersonerna i en studie. Det ger också en större frihet för
intervjupersonen att uttrycka sig fritt än vad ett exempelvis ett frågeformulär med
förkonstruerade svar gör (2015, s. 83-84). Kvalitativa intervjuer kan dock vara
problematiskt i en studie om syftet hade varit att undersöka hur pedagoger i förskolan
faktiskt arbetar kring språkstörningar. Pramling problematiserar kvalitativa intervjuer med
att det som faktiskt är intressant att undersöka är hur pedagogerna arbetar snarare än vad
dem uttrycker i en intervju (Pramling, 2020, s. 27).

För att få trovärdigheten i denna studie har vi använt oss av respondentvalidering.
Denscombe beskriver det som att i presentationen av data ska forskaren använda empirin
från deltagarna, så att även läsaren kan kontrollera det insamlade materialet (2018, s. 420).
I kapitel 7 Resultat och analys, presenteras citat från intervjuerna för att tydligt visa vad
våra slutsatser har för grund. Denscombe skriver även om pålitlighet och överförbarhet, det
är två begrepp som ofta nämns angående kvalitet i kvalitativ forskning. Pålitlighet innebär
att under forskningens gång behövs en noggrann beskrivning av metoder för att en
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utomstående ska kunna följa processen som ledde till slutsatserna. Det har vi försökt uppnå
genom att beskriva studiens metod noggrant. Inom kvalitativ forskning är urvalet av
informanter ofta relativt litet, vilket problematiserar överförbarheten. Ett litet urval kan inte
vara representativt för hela populationen (a.a. s. 421-422). Då antalet intervjupersoner var
lågt i vår studie minskar tilltron till studiens överförbarhet.

Eftersom det är en kvalitativ intervjustudie med intervjupersoner från olika delar av
Sverige så betyder det att svaren kommer gå att jämföras men blir svåra att generalisera.
Deltagarna till delstudie ett som kommer från språkförskola borde vara generaliserbart i en
ny studie där deltagarna uppfyller samma kriterier, då antalet språkförskolor i Sverige är
relativt lågt och deras språkförskolor bör har likartade förutsättningar. Deltagarna i
delstudie två kommer från reguljära förskola och då förskolan i Sverige är decentraliserad
så finns det variationer mellan förskolor som har sin grund i de lokala förutsättningarna.
Detta innebär att alla pedagoger i Sverige inte har samma förutsättningar för arbetet. Det
finns en risk att beroende på pedagogernas bakgrund och vana med språkstörningar så är
det möjligt att svaret på de frågor vi ställde skulle variera kraftigt mellan olika pedagoger.

6.5. Etiska hänsynstaganden

Under vår datainsamlingsmetod var det viktigt att ha med ett etiskt tankesätt kring hur vi
kommunicerade med deltagarna och vid hanteringen av datainsamlingen. Vi utgick från
Vetenskapsrådet råd om fyra begrepp kring etiska hänsynstagande i forskning och dessa
inkluderade sekretess, tystnadsplikt, avidentifiering/anonymitet samt konfidentialitet
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 40).

Det första rådet kring sekretess inkluderade information kring studien. När vi sökte
deltagare så skickade vi ut information (se bilaga 1) om studien och hur en medverkan går
till innan deltagarna fick svara på om de ville delta eller inte (Vetenskapsrådet, 2017, s.
40). För att uppnå rådet om samtycke skickade vi även med en medgivandeblankett (se
bilaga 2) i mailet, som deltagarna var tvungna att godkänna innan intervjun. Då samtliga
intervjuer genomfördes på distans så läste vi upp medgivandeblanketten för deltagaren,
som sedan fick ge ett verbalt samtycke innan varje intervju genomfördes och godkänna att
det skulle ske en ljudupptagning under tiden. Vi var även noga med att påpeka att
deltagandet är frivilligt och att deltagarna fick avbryta sitt deltagande när som helst. Vi
spelade in samtycket av deltagarna och hänvisar till Etikprövningslagen som menar att
forskning ska ha ett informerat samtycke från deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017, s. 31)

För att säkerställa att vi uppnår rådet om anonymitet tog vi upp information kring
konfidentialitet och datainsamling i de bifogade dokumenten. För att uppnå anonymitet för
deltagarna har vi avidentifierat varje deltagare samt deras respektive förskolor i det färdiga
arbetet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Det inspelade datamaterialet hanteras enbart av
författarna till denna studie, vilka transkriberade materialet till text för att ha data att
analysera. All empiri kommer att raderas efter att studien är godkänd och publicerad.
(2017, s. 40).
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Vetenskapsrådet (2017, s. 28) menar att deltagarnas identitet och säkerhet går före ny
kunskap som forskningen kan tillföra och att deltagaren ska känna sig trygg att delta och
avbryta medverkan när som helst. Vi berättade för deltagarna innan intervjun började att de
har rätt att avbryta medverkan när som helst utan någon konsekvens.
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7. Resultat och analys

I detta kapitel presenteras först resultaten och analysen av delstudie 1 som belyser
perspektiven hos pedagoger på språkförskola. Därefter följer resultaten och analysen av
delstudie 2 som belyser perspektiven hos pedagoger på reguljära förskolor.

7.1 Delstudie 1 - Pedagoger på språkförskola

Här sammanställs och redovisas resultat ur den fenomenologiska analys av empirin som
Sebastian genomfört. Empirin till denna delstudie kommer från tre intervjuer genomförda
med pedagoger på språkförskolor. Alla intervjuer byggde på samma intervjuguide (se
bilaga 3). Resultatet som presenteras i delstudie 1 kommer från deltagare D,E och F från
(tabell 1) i kapitel 6.3. Nedan kommer en genomgång av de kategorier och koder som
ansågs relevant till delstudien. Detta sammanställs i tabell 2.

Tabell 2 beskrivning av kategorier i delstudie 1.

Kategori Erfarenheter Språkstärkande arbete Förutsättningar

Koder som
framträdde

Språkstörning
Sociala samspelet

Redskap
Miljön

Små barngrupper
Logopedkontakt

7.1.1 Pedagogernas erfarenheter

Pedagogernas erfarenheter med språkstörningar var relativt likvärdiga då samtliga tre
deltagare från språkförskolor är utbildade förskollärare som arbetar dagligen på samma
språkförskola. Den största skillnaden på deltagarnas bakgrund var antalet år inom yrket.
Samtliga tre deltagare uttryckte att språkstörningar innebär att barnen har någon form av
svårighet med att uttrycka sig verbalt eller förstå när det blir tilltalat. Pedagogerna uttryckte
sig: “En diagnos, men ganska lättad jämfört med andra diagnoser. Det handlar mycket om
språk, hur man lär sig, genom tal, hur man hör saker” (Pedagog F, 2022).

[...] Men kort sagt handlar det om att förstå språket och göra sig förstådd på språket och att
det visar sig på olika sätt och nivåer. Problemet sitter i att göra sig förstådd eller att förstå
andra (Pedagog D, 2022).

[…] explicit och implicit, både att förstå språket och att uttala språket. En språkstörning är
ofta mer komplex än man tror, man tror att det handlar om att barnen inte kan prata
ordentligt, men det handlar väldigt mycket om det sociala samspelet. Språket är så mycket
mer än bara det man säger, både det sociala med både uttal och innehåll och förståelse att
förstå instruktioner, det är en ganska komplex diagnos (Pedagog E, 2022).

Samtliga pedagoger uttryckte att språkstörningar kan synliggöra sig på flera olika sätt.
Genom att pedagogerna har kunskap om den stora variation som inryms i språkstörningar
så skapar de förutsättningar att kunna arbeta stöttande för individerna med språkstörningar.
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På de deltagande pedagogernas avdelning går det 8 barn, samtliga barn har någon form av
språkstörning. Alla pedagoger har därför arbetet med barn som har språkstörningar. På
frågan om hur språkstörningar kan synas hos barn i förskolan berättar pedagog D “[...] kan
bli konflikter och missförstånd då de inte kan uttrycka sig och uttrycka vad de vill och
menar [...].” Pedagog F uttryckte att barnen kan ha svårigheter att lyssna på verbala
instruktioner, medan pedagogen E pratar om att det syns genom att barnen har svårt med
meningsuppbyggnader och minnet.

En faktor som samtliga pedagoger tog upp var vikten av att informationen kring
språkförskolans existens borde blir mer tillgänglig för allmänheten. Pedagog F berättar
“Jag tycker att det är viktigt att språkstörning kommer ut tycker jag. Att folk får veta vad
en språkstörning är och vad det innebär”, medan pedagog D berättar att “[...] vissa
föräldrar vet inte vad en språkstörning innebär och vet inte att språkförskolor finns. Det
gäller att sprida informationen” Pedagog E säger:

[...] vi får många föräldrar som kommer hit och säger att vi visste inte att såna här förskolor
fanns. [...] Barnen har ofta haft det väldigt tufft på sin förra förskola medans här kommer
dem till en liten barngrupp med vuxna som förstår dem och deras behov. Jag tycker det är
givande och föräldrarna är otroligt tacksamma för verksamheten (Pedagog E, 2022).

Samtliga pedagoger lyfter fram en önskan om att sprida kunskapen att språkförskolor finns
för barn med språkstörningar. Pedagog D berättar att “Det behövs en bra kontakt logopeder
emellan” och pedagog E förklarar att “barnen behöver en remiss från logoped för att bli
antagna till språkförskola”. Under intervjun med pedagog E berättade E att det saknas
kunskaper ibland även hos logopeder om språkförskolans existens. Då fick deras logoped
på pedagog Es förra förskola kontakta andra logopeder och lyfta fram den informationen.
Detta tyder på att informationen kring språkförskolor kan vara bristfällig även bland
utbildade logopeder.

Utifrån vad pedagogerna har berättat under intervjuerna så går det att tolka att pedagogerna
har den sociokulturella teorin (Säljö, 2014) på lärande och språkets funktion. Detta genom
att pedagogerna tar upp språket och det sociala samspelet som viktiga delar i lärandet.
Dock nämnde ingen av pedagogerna den sociokulturella teorin under intervjuerna. Men
inom den sociokulturella teorin är den kommunikativa förmågan väsentlig för lärande.
Säljö skriver att språket är nyckeln till att kunna tolka vår omvärld med begripliga termer
för att bidra till lärande. Tack vare språket kan vi muntligen lära ut ett fenomen till en
oerfaren individ. Det leder till att språket är ett verktyg för lärande (Säljö, 2014, s. 34-35).

7.1.2 Pedagogers språkstärkande arbete

Inom kategorin språkstärkande arbete lyftes koderna redskap och miljön. Samtliga
pedagoger lyfter fram vikten av att arbeta språkstärkande framförallt med barn som har
språkstörningar. Det framkom vid flertalet tillfällen under intervjuernas gång att bildstöd,
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tecken och vuxennärvaro är de tre vanligast förekommande redskapen pedagogerna
använder när de arbetar språkstärkande. Två av pedagogerna uttrycker sig:

Vuxenstödet är väldigt viktigt och att vi finns nära i barngruppen . Man blir nästan som en
tolk och förebild. Vi får bryta ner leken, vad leker vi nu? Hur gör vi då? Turas om, ibland
behöver vi verkligen bryta ner en lek till väldigt basic. [...] Bildstöd och tecken är
jätteviktigt, vuxenstödet är också jätteviktigt. De tre är de viktigaste för att stärka språket.
(Pedagog D, 2022).

Tecken som stöd är en av grundpelarna, även bildstöd, vi har en stor tavla i rummet vart vi
har samling där det står alla veckodagarna med en specifik färg, vi har ett bildschema för
hur dagen kommer se ut. [...] Det vi märker på de barn vi har här är att det blir väldigt ofta
missförstånd med barnen emellan men även med oss vuxna. Men kanske framför allt med
barnen emellan, dem hinner inte lyssna in, dem förstår inte vad kompisen menar, dem kan
inte uttrycka sina egna känslor, flera barn kan bara bli arga utan att kunna sätta ord på sina
känslor. Dem är yngre i sin språkutveckling. [...] En närvarande vuxen är viktigt (Pedagog
E, 2022).

Pedagogerna D och E beskriver hur vuxennärvaro är viktig. Genom att ha ständigt
närvarande pedagoger kan de finnas som stöd och vägledning i barngruppen, vilket de
anser stärker samspelet och minskar risken för missförstånd barnen emellan. Pedagog F
säger “Vi använder oss mycket av bildstöd, men också av mindre grupper vart barnen kan
närma sig varandra. Vi vuxna är med i leken, hjälper dem med hur leken kan gå till” De
lyfter även upp bildstöd som ett viktigt komplement i att skapa struktur men även som
hjälp i leken, pedagog D säger “Lekscript är ett a4papper med bildstöd och med frågor till
vissa lekar. [...] Det ger riktlinjer att träna på hur man kan samspela i en lek”. Om tecken så
förklarar pedagog E att “ Vi använder mycket tecken som stöd, dels för barnen men också
som en påminnelse till oss vuxna om att använda tecken till barnen. Det är enklare att lära
sig språket kopplat med tecken”. Ett område där tecken ofta används är i matbordet,
pedagog D ger ett exempel “[...] Kan jag få mer mjölk? Då tecknar vi varje ord. Ibland är
det lättare att teckna än att prata”. Samtliga pedagog lyfter att tecken används dagligen
men att det ingår även i bildstödet i den fysiska miljön. Där finns en bild på föremålet och
hur tecknet för föremålet ser ut.

Koden miljön lyfts flera gånger under intervjuerna. Ofta i samband med hur bildstöd
används, som pedagogerna nämner:

Det ska finnas bilder på vart saker ska stå men också en bild på hur man tecknar den saken.
[...] Vi har ganska tydlig strukturerat, för att det ska bli lättare för barnen. De har ganska
mycket i huvudet ändå, det tar ganska mycket energi att språka hela dagarna. Det ska inte
ta mycket energi för att veta vart sakerna ska eller vart dem ska gå för att leka med en viss
grej (Pedagog E, 2022).

Pedagogerna använder bildstöd för att skapa en tydlig struktur i verksamheten. Bildstöd
används för att visa hur dagen ser ut och var barnen kan leka och använda ett visst redskap
som pedagog D säger “Avskalat och organiserat, det ska inte bli för plottrigt. Vi har bild
och tecken för att visa vad som ska vart”. Pedagogerna uttrycker att det tar bort ett extra
energikrävande moment för barnen, då barnen får en tydlig struktur på vad som finns vart.
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Det ger barnen mer energi att fokusera på språkandet. Bildstödet fungerar språkstärkande
då barnet på egen hand eller i grupp kan träna på uttalen av de olika föremålen. Barnen ser
även hur ett visst föremål stavas och tecknas. Då kan de öva på uttal och tecknande, som
Pedagog D nämner “Lärmiljön stöttar språket på olika sätt”.

Det går även att koppla det språkstärkande arbetet till den sociokulturella teorin (Säljö,
2014). Artefakter är ett viktigt begrepp som bygger på att lärande kan ske med materiella
ting. Mediering är ytterligare ett viktigt begrepp, det innebär att hur vi använder
artefakterna är format av kulturen. En viktig förutsättning för mediering är användandet av
språket (Säljö, 2014, s. 74 och 81-82). Pedagogerna använder frekvent artefakter i form av
bildstöd som barnen kan ta del av och införskaffa information om vad som gäller i ett visst
rum. Pedagogerna som närvarar i rummet får en viktig funktion då de genom språket kan
finnas där och stötta samt skapa lärande tillfällen för barnen.

7.1.3 Pedagogernas förutsättningar

Under kategorin förutsättningar framkom koderna små barngrupper samt tät
logopedkontakt. Som pedagog D förklarar “Det är en riktigt språkförskola, det är ett
statligt beslut om en grupp med 8 barn, tre förskollärare och en logoped”. Samtliga
pedagoger berättar om att på språkförskola så är det väldigt små barngrupper, vilket
pedagogerna anser vara en förutsättning för arbetet med barn som har språkstörning.
Ytterligare en viktig förutsättning för det arbetet är den täta kontakten med logopeden på
förskolan. Pedagog F berättar att “Vi har en logoped som är närvarande dagligen. Hon är
ibland närvarande i gruppen och gör en gruppbehandling”. Pedagogerna lyfter också att om
barnen ska ha plats på språkförskola så måste språkstörning vara deras primära
funktionsvariation, det som pedagog E säger “[...] barnet måste kunna tillgodose den
undervisning och behandling de får här”. Det förklarar pedagogerna med att språkförskolor
har en anställd logoped som ger behandlingar fler gånger i veckan. Pedagog E förtydligar
“Logopeden har behandlingar 2-3 gånger i veckan”. Pedagog E berättar också att
pedagogerna arbetar utifrån vad logopeden har lyft att varje enskilt barn behöver öva på.
När pedagogerna planerar undervisningstillfällen så använder de sig av logopedens
kunskaper kring barngruppens styrkor och svagheter, för att anpassa språkträningen efter
det enskilda barnets förutsättningar. Vid planering av aktiviteter på språkförskola är det
många faktorer att ta hänsyn till. Pedagog E berättar

Dels får vi utgå från barnens intressen. De här barnen ligger på en yngre språknivå
trots att de är 5-6 år gamla. De har fortfarande intressen som vi får bryta ner på en
enklare nivå. [...] Logopeden har en förteckning på saker som varje enskilt barn
behöver öva på. Exempelvis pronomen och kategorisering. Det tar vi hänsyn till. Vi
utgår från förskolans läroplan, alla styrdokument, SKA-arbete och deras lokala mål.
Så det är ganska många bitar som måste väva in för att det ska bli en aktivitet som
passar alla (Pedagog E, 2022).
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Ytterligare en fördel pedagogerna nämner med den täta logopedkontakten är att
pedagogerna och logopeden kan komplettera varandra. Pedagogerna får reda på vilka
områden barnen behöver öva på även med fler par ögon på barnen som kan märka saker
som andra inte ser. Som Pedagog E förklarar “Vi pedagoger och logopeden kan
komplettera varandra ifall barnen gör något i den fria leken som barnet inte gör på den
enskilda behandlingen”. Pedagogernas regelbundna logopedkontakt har även ett
fortbildande syfte. Pedagog D tydliggör “Den täta kontakten med logopeden gör att vi
håller oss uppdaterade på senaste forskningen. Och att vi hjälps åt gör att vi får nya
kunskaper om barnen. Våra erfarenheter gör att det hela tiden fyller på med nya
kunskaper”.

Med utgångspunkt i vad pedagogerna har berättat under intervjuerna går det att tyda vikten
av små barngrupper och logopedkontakten, för att arbeta språkstärkande i en språkförskola.
Den sociokulturella teorin syns även här, då språkandet är länken mellan barnet och
omvärlden (Säljö, 2014, s. 67). Med den täta logopedkontakten och höga personaltätheten
får pedagogerna möjlighet att stötta det enskilda barnet i dess språkanvändning, som i sin
tur stöttar barnen i sitt lärande och förståelse av omvärlden. Pedagogerna har tiden och
kunskapen att stötta barnen tack vare små barngrupper och den täta logopedkontakten. Det
kan kopplas till den proximala utvecklingszonen, då pedagogerna har en reell möjlighet att
närvara och stötta barnen. Säljö menar att den proximala utvecklingszonen är den kunskap
utanför det egna kunskapsområdet som en individ kan nå med rätt stöttning (Säljö, 2014, s.
120).

7.2 Delstudie 2- Pedagoger på reguljära förskolor

Nedanför presenteras resultatet av den fenomenologiska analys som utförts av Emy efter
intervjuerna med de pedagoger som arbetat på en förskola som inte har en uttalad
språkprofil. Empirin samlades in genom fyra olika intervjuer. Resultatet som kommer
presenteras i delstudie 2 bygger på deltagarna A, B, C och G, enligt tabellen 1 i kapitel 6.3.

Tabell 3 - Beskrivning av kategorier som framträdde i delstudie 2.

Kategori Erfarenheter Språkstärkande arbete Förutsättningar

Koder som
framträdde

Språkstörningar
Sociala samspelet
Delaktighet

Redskap
Miljö

Mindre grupper
Samverkan med hemmet och
logoped
Planeringstid
Kunskap kring språkstörning

7.2.1 Pedagogernas erfarenheter

Efter vår första forskningsfråga kring pedagogers erfarenhet kring arbetet med
språkstörning hos barn i förskolan så undersökte jag hur pedagogerna såg på begreppet
språkstörning och hur det framträdde i förskolan. De koder som framträdde i svaren kring
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hur en språkstörning framträdde var att det påverkar barns ljud- och meningsuppbyggnad.
Till skillnad från en talförsening så är en språkstörning mer svår att få bort och kan följa
med i skolåldern. Språkstörningen påverkar det sociala samspelet och delaktigheten för
barnen i förskolan, något som pedagogerna menar kan påverka utanförskap och
konflikthantering.

Pedagog C beskrev en språkstörning som:

[...]kan vara medfött, att man kanske har en hörselnedsättning, att man blandar
teckenspråk. Det kan även vara att man inte kan prata överhuvudtaget eller kan också vara
att man inte är född i Sverige och har föräldrar som inte pratar svenska och får en
språkstörning inom det svenska språket (Pedagog C).

Pedagog A svarar:

Det är att man inte kan uttrycka sig och inte har ett talspråk. Sen finns det att vissa ord som
man inte kan uttala eller ljud. Vad är språkstörning och vad är dialekt? Vissa lär sig inte
säga “r”. En språkstörning är allvarligare och svårt att bli av med. Men man kan jobba på
att förbättra det (Pedagog A).

Under intervjuerna fick pedagogerna beskriva deras erfarenheter kring att arbeta med
språkstörningar i förskolan och en följdfråga var om de som gått en utbildning inom barn-
och fritidsprogrammet på gymnasium eller vuxenutbildning alternativt gått en
förskollärarutbildningen fått lära sig om språkstörningar under utbildningen. Resultatet
visade att få av pedagogerna fått lära sig något kring ämnet. De som fått lära sig om
språkstörningar lyfte dock att de endast har fått lite utbildning om ämnet, trots att det är
många barn som har en språkstörning i förskolor. Kring frågan om de förutsättningar som
pedagogerna får för sitt arbete med språkstörningar så kunde man se att det fanns både
barnskötare och förskollärare som inte kunde säga att ämnet tagits upp under utbildningens
gång. I frågan om pedagogers erfarenhet kring arbetet med språkstörning säger pedagog C
att hen inte har några erfarenheter kring språkstörningar och berättar vidare:

Det blir en utmaning sen när man blir examinerad förskollärare att ha kunskap om
språkstörning. Vi har inte pratat om det i utbildningen när jag tänker efter. Det är ju
jätteviktigt att få fatt i det tidigt. Men det kanske blir en utmaning att se vilka barn som har
språkstörning och vad det är som är en språkstörning (Pedagog C).

Pedagog G nämner även brister i kompetensen kring språkstörning i förskolan utifrån en
vikaries perspektiv där pedagogen fått vara resurs åt ett icke-verbalt barn med autism:

Jag lärde mig att kunna kommunicera med barnet tillslut men det har varit flera tuffa
situationer där jag känt mig otillräcklig. Jag kom direkt från gymnasiet och fick börja jobba
som resurs åt en pojke. Det är i efterhand som jag blev upprörd över hur lite stöd jag fick,
utan det kändes som om jag blev satt i denna tjänst för att de inte hittade någon annan
(Pedagog G).
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Pedagogen beskriver ovanför hur bristen på kompetens påverkade arbetet och
förutsättningen att möta barnet och att pedagogen fick själv lära sig att bemöta barnet, men
att det bidrog till svåra situationer för både pedagog och barnet. Pedagogen upplevde att
resurser inte gavs då tjänsten var ett vikariat.

7.2.2 Pedagogers språkstärkande arbete

Pedagogerna fick svara på hur viktigt språket var för det sociala samspelet i förskolan och
resultatet visade att alla pedagoger tyckte att språket har en viktig del för relationsskapande
och sociala samspel, både mellan barnen och barnen och pedagogerna. Bristen på personal
och de stora barngrupperna påverkar förutsättningarna för barnen att få stöd kring
språkutvecklingen visar studiens resultat.
Pedagog A beskriver hur språket påverkar det sociala samspelet:

Det påverkar jättejättemycket. Att man inte kan uttrycka sig och då kommer knytnävarna
kanske fram istället, man kanske kraschar en lek. Man kommer in och inte kan
kommunicera. Det är så viktigt att man kan kommunicera på något sätt, om man inte kan
prata eller, då kan man kommunicera på ett annat sätt men det kan ju bli missförstånd. Och
då kan det bli konflikter mellan barnen helt enkelt, pga det (Pedagog A).

Pedagog C beskriver vikten av det sociala samspelet och hur det kan påverka ett barn med
språkstörningar:

Ja, det påverkar svårigheter i leken och kommunikation med andra barn och det blir
missförstånd mellan kompisar. Barn ser tydligt om ett annat barn har en störning, speciellt
mer i äldre grupperna när talet är utvecklat. De märker tydligt om ett barn har
hörselnedsättning och ser hörapparat eller att det används teckenspråk men att det inte syns
lika tydligt med en språkstörning. När de har svårt att uttrycka sig så kanske vissa barn
väljer att inte vara med det barnet (Pedagog C).

På samma fråga svarar pedagog B:

Ja, de får svårigheter i leken och i kommunikation med andra barn då det blir missförstånd
mellan kompisar. Barn ser tydligt om ett barn har en störning, men mer i äldre grupperna
när talet är mer utvecklat. Man märker tydligare om ett barn har hörselnedsättning och man
ser hörapparat eller att det används teckenspråk men att det inte syns lika tydligt med en
språkstörning. Det blir svårt att uttrycka sig och att vissa barn inte väljer att vara med det
barnet (Pedagog B).

Samtliga pedagoger menar att samspelet är oerhört viktigt i förskolan och att en
språkstörning påverkar detta och att det riskerar att dessa barn hamnar i utanförskap. I
frågan kring hur man förhindrar utanförskap för barn med språkstörning svarar
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pedagogerna att det är viktigt att arbeta i små grupper och att en pedagog ska sitta med som
stöttning.
Pedagog G berättar att de gör allt för att arbeta med barnens relationer men att barn som
har språkstörningar ofta får en stämpel när barnet inte kan kommunicera och tar till våld
istället.

Det kan även vara att detta barn får en stämpel av resten av barngruppen ifall hen använder
våld när hen inte bli förstådd under en lek. Då undviker de andra barnen att vara med hen.
Man blir ledsen när man hör de andra barnen säga “Jag vill inte leka med henne eller
honom för de slåss hela tiden” eller att de inte förstår leken (Pedagog G).

Kring utanförskap säger pedagog A att:

Det finns alltid en kompis för någon, make söker maka. Man ser att de dras till varandra.
Men även de barnen som inte brukar leka tillsammans- man kan skicka dem barnen att göra
uppdrag tillsammans, hämta matvagnen tillsammans och göra en rolig grej tillsammans.
Man tänker att de är så olika och kanske inte kommer att umgås. Men sen på kvällarna när
det är lite barn kvar så brukar de flesta barn, då brukar de flesta kompisar duga (Pedagog
A).

Tänker att framförallt i förskollärarroll, planera och strukturera avdelning och lärmiljöerna
med arbetslaget hur vi ska göra för barnet med språkstörning. Man kan ha mindre
barngrupper i vissa aktiviteter och att vissa går in och de andra är ute (Pedagog C).

Pedagog C fortsätter:

Om det är en allvarlig språkstörning så kan man ha en utomstående som är specifikt för
barnet till stöttning. Beroende på vart man jobbar och hur det ser ut.
[...]Vi måste diskutera hur vi i arbetslaget arbetar och att alla har en öppenhet kring hur vi
ska arbeta.[...]
Man kan hitta mycket information på internet, ta del av andra pedagogers kunskap och
erfarenheter. Även använda bildstöd och lära sig tecken (Pedagog C).

Även pedagog B nämner arbetet med mindre barngrupper för att stärka barn med
språkstörning och att komma igång med leken i mindre sammanhang, exempelvis med tre
barn och en pedagog som stöttning.

[...] Men även vilka barn som kan funka tillsammans, har de samma intresse som kan vara
något som bygger relationen mellan barnen?[...] Att man hittar något som de har
gemensamt, att det skapar en gemenskap så att de kan förstå leken om de har erfarenheten
av det. Kanske något som program som de har tittar på eller att båda har en katt hemma,
“men det har jag också”. Så kan leken komma igång med gemensamma erfarenheter och få
ihop dem,  och på så sätt bygga relationerna.[...] (Pedagog B)

Barn med språkstörning riskerar att inte kunna utveckla sin konflikthantering och enligt de
resultat i delstudie 2 så menar pedagogerna att de själva är ett viktigt verktyg till att stötta
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dessa barn kring de konflikter som sker men också för stöttning i lek och kommunikation
med resten av barngruppen. Pedagog A, B, C och G nämner pedagogernas roll och hur
viktigt det är att arbeta ihop gruppen och skapa en gemenskap. Pedagog A menar att det
finns en kompis åt alla och att man kan para ihop barnet tillsammans med en passande
kompis. Tillsammans får göra ett uppdrag, exempelvis att hämta matvagnen, vilket skapar
en gemenskap mellan dem. Pedagog B och C berättar båda kring styrkan att arbeta i
mindre barngrupper och att en pedagog ska finnas med för stöttning.

Pedagog C säger att det är viktigt med förskollärarens roll i arbetet kring utanförskap för
barn med språkstörning. De beskriver även vikten av planering och struktur av avdelningen
och lärmiljöerna tillsammans med arbetslaget och hur de ska arbeta med barn som har
språkstörning. Pedagog C fortsätter berätta hur de arbetar för att inkludera samtliga barn på
förskolan oavsett talförmåga:

Jag tänker att det är viktigt med öppenheten och inte bara i arbetslaget- utan på alla
avdelningar. Även utomhus och att alla har en medvetenhet. Vi kan berätta hur vi arbetar
för det här barnet så att de andra pedagogerna vet. De kan ta del av bildstöd och tecken som
stöd (Pedagog C).

Pedagog A beskriver förskollärarens roll i arbetet kring att stötta barn med språkstörningar:

I det här jobbet måste man vara ett steg före, alltid. Man får vara med och hjälpa till,
medlar i konakt som vuxen men barnet måste ändå lära sig att göra det själv. Men om de
behöver stöd att medla, så ger vi dem det. De ska ha både och, de ska kunna ta kontakt och
ser man att det inte funkar så får man stötta barnet (Pedagog A).

Under analysen kan man se influenser från den sociokulturella teorin i pedagogernas svar.
Pedagogerna nämner hur de arbetar för att stärka barnen med språkstörningar genom att
dela in dem i mindre grupper och tillsammans med barn som de skulle passa bra ihop med.
Här kan man koppla det till den proximala utvecklingszonen (Jakobsson, 2012, s. 159) som
menar att barn utvecklas längre i samspel med andra personers tankar och erfarenheter.
Pedagogerna nämner hur man ska arbeta tillsammans med barnet under leken och hur
gruppens samspel kan stötta barnets lärande. Genom att involvera barnet i mindre
sammanhang tillsammans med en stöttande pedagog får barnet en trygg miljö att utvecklas
både socialt och språkligt.

Vi har ju allmänna samlingar, men inte på för låg nivå. På för låg nivå så utvecklas ingen i
det här fallet, man måste hålla lagom nivå. Men även behöva vässa de barn som behöver
lite mer, och möta dem i sin utveckling men det ska alltid vara lite lite högre för annars
sker ingen utveckling (Pedagog A).

Förskolans miljö nämns flera gånger i pedagogernas svar. I frågan kring hur de har
utformat miljön för att verka språkstärkande ser man att pedagogerna anser att miljön
spelar en stor roll på förskolan och att det är ett viktigt verktyg för barnens
språkutveckling. Resultatet visar att pedagogerna var överens om att barnlitteratur används
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mycket för att språkstärka på verksamheterna. Samtliga pedagoger har litteratur tillgängligt
för barnen. Pedagog A berättar “vi har böcker i barnens höjd. När vi läser delar vi ju upp
barngrupperna efter deras utveckling. De här barnen behöver läsa en bok utan bild, då tar
jag dem i ett rum.” Pedagog B beskriver att de har litteratur tillgängligt på hela
verksamheten “Vi har även litteratur mycket i våra lärmiljöer, även där vi har rollek.”.

Pedagog G:

Vi läser mycket på förskolan och vi ser till att böcker alltid finns tillgängliga- både
inomhus och utomhus. Vi har fokuserat mycket på läshörnor och att de är endast till för
läsning för att kunna skapa en lugn miljö där barnen kan ta det lugnt och läsa i. När vi är
utomhus lägger vi trasmattor under ett litet tak på gården tillsammans med en låda böcker
(Pedagog G).

Samtliga pedagoger berättar även att de använder sig av bildstöd och TAKK (tecken som
alternativ och kompletterande kommunikation) som hjälpmedel i barngrupp. Pedagog A
berättar vidare:

Vi använder kort där man ska uttala, det har vi fått från vår logoped där barnen får säga
vissa ljud och träna på ljuden, ‘sss’. Konsonanter kan bli svårt. Man kan göra med
sammansatta ord och göra begrepp, så du har en bild på en prutt och en kudde och hur ska
man sätta ihop det så att det blir pruttkudde. Så kan man ha som ett memory (Pedagog A).

Även sånger, rim och ramsor svarar alla pedagoger att de använder sig mycket av i deras
arbete kring språkutveckling. Pedagog A berättar att sång kan underlätta om ett barn har en
stamning och att när man sjunger så kanske man inte stammar lika mycket. A fortsätter:

Vi själva är det största redskapet, vi som jobbar med barn. Vi har lokaler och material, men
det är du som pedagog som är den största tillgången som kan utveckla och utmana barnen.
Och där är det viktigt att varje situation blir språkutvecklande. Vi har barn som äter “mör”
men att man säger “vore det gott med lite SMör”. Vill du ha SM-ör, SM-ör?”. Då kanske
det släpper någon gång (Pedagog A).

Precis som det har tagits upp i kapitel 2.2 Kännetecken för språkstörning och tidig insats,
tar pedagog A upp vad en språkstörning kan ta för konsekvenser:

När du ska börja lära dig skriva då måste du kunna lära dig att uttrycka ord så du hör hur de
ska skrivas. Det är svårt med stavning och vi har många som byter ut ljud som ska börja
förskoleklass nästa år. Det är nästan alarmerande. Sen när du ska skriva då måste du kunna
säga det order så du hör stavelserna. Och det kan man inte om man inte har alla ljud, och då
kan man kolla om tungbandet är för kort eller att det är något annat (Pedagog A).

[...]Det är viktigt att kunna ha ljuden så man lär sig att stava. Och vi har barn som redan
läser men då har de alla ljuden när de pratar.[...] (Pedagog A)
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Pedagogerna nämner alla vikten av att vara en närvarande pedagog och att vi som
pedagoger är det viktigaste verktyget. Pedagog B berättar om arbetsmaterialet som satts
upp som agerar som en påminnelse för pedagogerna hur man kan arbeta språkstärkande
med barnen som utmanar dem att berätta och beskriva med hjälp av öppna frågor:

Vad vill vi att barnen ska få med sig för begrepp därifrån? Då är det en bra påminnelse för
sig själv när vi leker här kan jag säga, ‘jaha, du vill ha en sån här kloss, vad den heter den?’
och få in andra begrepp och prepositioner. Och lite öppna frågor, ‘kan du berätta?’ men
även utmana barnen med ‘kan du berätta vad du bygger?’. För ibland är det lätt att man
säger ‘ja, bygger du en bil’ och så är det inte det, att man sätter ordet för barnen men att
man påminns att säga ‘kan du berätta vidare, vad händer sen?’ (Pedagog B).

7.2.3 Pedagogernas förutsättningar

Kring frågan om pedagogernas förutsättningar för arbetet med språkstörningar så svarar tre
stycken att de får fortbildningar i tecken som stöd samt kurser kring ett språkstärkande
arbete. De två som inte ansåg att de får tillräckligt med resurser eller har fått delta i
utbildningar är de pedagoger som haft en vikariatsanställning. Trots att pedagog G haft en
långtidsanställning som resurs åt ett barn som behöver stöttning i språket så fick hon inte ta
del i de utbildningsdagar som förskolan hade. Detta var något som hon säger att hon
samtidigt kan förstå då hon inte hade en fast anställning. Pedagogerna som har möjlighet
till planeringstid menar att de ibland inte har möjlighet att ta ut den tiden p.g.a
personalbrist och stora barngrupper.

Vi behöver resurser, vi behöver pedagoger i arbetslaget så vi kan ta ut vår
planering, vilket har varit knepigt ibland. Vi är de största resurserna och vi behöver
ha så vi kan täcka upp dagarna. (Pedagog A).

Pedagog C svarar att det kan finnas svårigheter att ta ut sin planeringstid i sitt framtida
jobb som förskollärare. Pedagogen menar även att det kan vara svårt att få med hela
arbetslaget i arbetet ifall barnet inte har en diagnos på papper men som har synliga
svårigheter. Pedagogen säger “Ser man ett barn med en språkstörning så behöver man
lägga extra fokus på planeringen, jag hoppas att det inte kommer bli ett problem i
framtiden” (Pedagog C).

Delstudien visar att pedagogerna anser att språket är viktigt och att man måste arbeta
språkstimulerande för barnen. Men precis som pedagog A och C säger så kan
planeringstiden ibland behöva bortprioriteras p.g.a brist på resurser men att det krävs att
pedagogerna får sitta ner och planera hur de ska stötta barnen som behöver extra stöd i
språket. Pedagogerna är medvetna om språkets funktion, vad en språkstörning är och anser
att arbetet är viktigt men studien visar att det finns brister kring pedagogernas
förutsättningar till arbetet och nyexaminerade pedagogers kunskap kring ämnet under
utbildningen.
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Pedagog B jobbar på en enhet som även har hand om en avdelning för barn med
språkstörningar och berättar att de får bra förutsättningar till arbetet. De har fått
utbildningar i TAKK av pedagoger som jobbar på en anpassad skola (förr kallad särskola)
som de delar hus med med även digitala föreläsningar kring barns språkutveckling.

På frågan kring pedagogernas erfarenheter kring att ha kontakt med logoped eller
specialpedagog svarar pedagog B att de hade tillgång till en specialpedagog men att den
senare gått i pension. Men ifall ett barn går hos en logoped har de möjlighet att ha kontakt
med logopeden, ifall vårdnadshavare godkänner det, för att få tips hur de ska arbeta med
barnet när hen är på förskolan.

Pedagog A svarar att de har en logoped i området men att logopeden jobbar ensam i ett
stort område efter att den andra logopeden flyttat därifrån. Pedagogen berättar att
logopeden kan komma och lyssna allmänt på barngruppen men om logopeden ska lyssna
på ett specifikt barn måste de har tillåtelse från vårdnadshavarna. Pedagogen beskriver att
det är viktigt att arbete med en logoped i förskolan och menar att ” [...]Vi vet att det blir
gjort när vi jobbar med det här på förskolan[...]” . Trots att logopeden arbetar med ett stort
område så säger pedagogen att de har jättebra erfarenhet av att kontakta logopeden och att
logopeden har suttit med under personalens planeringstid och gett tips. Pedagog A menar
att logopeden är expert inom området kring språkstörningar och att de som pedagoger inte
är det. Pedagog A menar att det är viktigt att ta in en expert inom området.

Sammanfattningsvis kan vi se att pedagogerna hade liknande syn på vad en språkstörning
är och att det sociala samspelet spelar en viktig roll i stöttningen av barnet. Trots att
pedagogerna inte nämner några begrepp från sociokulturella teorin så kan vi se att de
arbetar med b. la den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014, s. 119) när de delar upp sig
i mindre grupper med barn och en pedagog för att stötta det barn med språkstörning.
Pedagogerna nämner även vikten av att arbeta med en språkstärkande miljö och detta kan
kopplas till sociokulturella teorins redskap/verktyg (Säljö, 2014, s. 20). Ett exempel som
visades i studien var pedagogernas planering av miljön med tillgängliga böcker och
memoryspel med ord. Pedagogerna använde oftast hela miljön som verktyg till det
språkstärkande arbetet och genom att använda öppna frågor där barnen fick beskriva och
förklara så skapades bygg och konstruktionshörnan till ett språkstärkande verktyg.

Ur intervjuerna framkom det även att pedagogerna arbetar flitigt med redskap i sin
omgivning, vilket Jakobsson benämner som signs i form av exempelvis memoryspel med
ord samt med bildstöd som hjälper barnen att hitta och kommunicera (2012, s. 154 ). Det
kan även förklaras som mediering vart pedagogerna använder fysiska redskap i sin
omgivning (Vygotskij, 1978, s. 7). Resultatet visade flera exempel på detta begrepp i
praktiken när pedagogerna beskrev hur de använde bildstöd och TAKK för att språkstärka
verksamhetens miljö. Detta användes som ett hjälpmedel för att kunna kommunicera och
förmedla tankar och känslor, både utan och tillsammans med verbalt och kroppsspråk.
Bildstöd används för att visa vart alla leksaker skulle vara i miljön och på så sätt stötta
barnen att hitta men även visa och kunna bjuda in till lek genom att visa bildstödet.
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Avslutningsvis visade delstudie 2 att pedagogerna anser att arbetet är viktigt men att de
ibland känner att det saknas resurser för deras förutsättningar till arbetet. Pedagogerna i
delstudie 2 är överens om att det krävs fler resurser för att stötta de barn med
språkstörning. Deras planeringstid behöver prioriteras tillsammans med regelbundna
fortbildningar samt en nära kontakt med logoped som kan arbeta med barnet på förskolan.
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8. Diskussion

I detta avsnitt diskuteras delstudiernas resultat i relation till studiens syfte, frågeställningar
tidigare forskning samt teori. Studiens resultat baserades på de kvalitativa intervjuerna som
genomfördes under båda delstudiernas gång. Empirin bearbetades med en fenomenologisk
analys, för att synliggöra yrkesverksamma pedagogers erfarenheter kring fenomenet
språkstörningar. Syftet med studien är att bidra med kunskap kring yrkesverksamma
pedagogers erfarenheter av språkstörningar i språkförskolor och reguljära förskolor. Till
studien utformades frågeställningarna: Frågeställning ett och två löd: Vad har pedagogerna
för erfarenhet gällande språkstörningar hos barn? Hur har pedagogerna erhållit sina
kunskaper inom området? Dessa frågeställningar diskuteras i avsnitt 8.1. Frågeställning tre
om hur upplever pedagoger att utbildningen i förskolan genomförs med barn som har
språkstörningar? diskuteras i avsnitt 8.2.

8.1 Pedagoger erfarenhet och kunskaper

Under våra analyser framkom det att flera av pedagogerna har erfarenhet av att arbeta med
barn som har språkstörningar. Mest erfarenhet av språkstörningar uppvisade deltagarna i
delstudie 1, vilket kändes rimligt då alla pedagoger i delstudie 1 är förskollärare på
språkförskola. En deltagare saknade erfarenhet av att arbeta med språkstörningar i
förskolan. Pedagogernas erfarenhet har de fått från den tid som yrkesverksamma i
förskolor. Den blandade erfarenhetsnivån kring att ha arbetat med barn som har
språkstörningar kan förklaras med att enligt hjärnfonden har enbart 1-2 procent av barn i
skolålder en grav språkstörning (2022). Det innebär att den deltagare som inte har den
erfarenheten har arbetat med övriga 98% av barn som inte har en grav språkstörning,
medan pedagogerna på språkförskola möter barn med språkstörningar varje dag på sin
arbetsplats.

Alla intervjuade deltagare, oavsett tidigare erfarenheter med språkstörningar hos barn, hade
kunskaper om språkstörningar samt vikten av att språkträna. Pedagogerna pratade även om
hur de har erhållit sina kunskaper. Samtliga pedagoger påpekade att deras kunskaper kring
språkstörningar härstammar från deras erfarenheter kring språkstörningar hos barn. De
upplevde att deras utbildning inte hade förberett dem. Pedagogerna på språkförskola lyfte
att deras täta logopedkontakt är en stor källa till nya kunskaper. Pedagogerna från reguljära
förskolor lyfter att deras kunskaper främst kommer från erfarenheter. Deltagarna från
språkförskola förklarar språkstörning som en funktionsvariation med grund i en diagnos.
Ett resultat av språkstörningen som några pedagoger lyfte upp var att barnen hade
svårigheter för verbala instruktioner. Dessa åsikter kan i koppla till Kleemans et al. studie
som visar att barn med språkstörningar har svårt med det verbala minnet. Deltagarna från
reguljära förskolor beskriver språkstörning som varierande språkliga problem, som inte
nödvändigtvis har grund i en diagnos.
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Pedagogerna på ordinarie förskolor har en stor variation i sin förståelse av språkstörning
men betonar att det är viktigt att arbeta språkstärkande med alla barn, i synnerhet för barn
med språkstörningar. Bahdanovich Hanssen och Hansén framhäver även att barn med
språkstörningar behöver stöd för att motverka eventuella negativa konsekvenser (2017, s.
173). Svensson lyfter språket som en viktig del i den sociala förmågan och menar att
språket påverkar tankeförmåga, minnet, insikt och problemlösningen (2009, s. 12).
Samtliga pedagoger på språkförskolan lyfte en bristande information i samhället om
förskolans existence. Detta tyder på att informationen kring språkförskolor kan vara
bristfällig även bland utbildade logopeder. Då det krävs en remiss från logoped för att bli
antagen på språkförskola, så kan det innebära att flera barn missar möjligheten att få det
hjälp och stöd de har rätt till. Läroplanen menar att alla barn ska få en utformad och
anpassad utbildning så att de kan utvecklas så långt som möjligt (Lpfö18, 2018, s. 6). Det
står även att “språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman” (Lpfö18, 2018,
s. 8). För att barn ska kunna få dessa anpassningar så krävs det en ökad kunskap om
språkstörningar.

8.2 Hur pedagogerna planerar verksamheten

Vår studie utgick ifrån den sociokulturella teorin vars förespråkare Lev Vygotskij menade
att språket fungerar som ett redskap för tänkandet och att barns språk utvecklas i sociala
sammanhang (Säljö, 2014). Ett begrepp som Vygotskij (Säljö, 2014, s. 119) använder är
proximala utvecklingszonen som innebär att det finns en gräns i hur mycket en individ kan
lära sig på egen hand, utan att utvecklingen fördjupas i de sociala samspel som sker. I de
sociala situationer som man är i så hjälper andras erfarenheter och kunskaper att utöka
tankeförmågan (Svensson, 2009, s. 34) Resultatet av vår studie visade att pedagogerna
värdesatte det sociala samspelet högt när de beskrev hur de arbetade språkstärkande och
trots att de inte nämnde den proximala utvecklingszonen så kan man se i deras svar att de
arbetade efter den. Exempelvis när de arbetade tillsammans i mindre barngrupper och
tillsammans med en pedagog för att stötta barnet med språkstörning.

När pedagogerna beskriver hur de planerar verksamheten för att verka språkstärkande så
nämner de förskolans miljö och dess betydelse. Ett av våra valda begrepp i vår studie var
mediering som den sociokulturella teorin beskriver som den utveckling som sker mellan de
kulturella resurserna i miljön och individen (Jakobsson, 2012, s. 157). Dessa artefakter
inkluderar de objekt som finns till hands i barnens miljö som kan användas för
kommunikation och på förskolan kan leksaker vara ett exempel på detta. Leksakerna
används som redskap för barnens kommunikation och ett exempel på detta vi fick fram i
resultatet är hur de använder det material som finns på förskolan till språkstärkning.
Begreppet signs framkom när pedagogerna beskrev hur de använde de verktyg i sin miljö
för att agera språkstärkande, som exempelvis med memorykort för att göra två ord till ett
samt genom att använda bildstöd med symboler för att visa barnen hur dagen kommer se
ut.
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I forskningsläget tog vi upp hur tidigare forskning beskrivit miljöns betydelse för
språkutvecklingen. Ukoumunne et al. (2011, s. 348) presenterar i sin studie hur den
socioekonomiska bakgrunden samt vårdnadshavarnas utbildning kan påverka barnets
språkutveckling och att barn från familjer med lägre samhällsstatus kan behöva fler
resurser för språkutvecklingen. I delstudie 2 svarar pedagog A att det är viktigt att ha en
kontakt med de logopeder som arbetar med barnen på verksamheten och berättar att man
kan få tips av logopeden hur man kan arbeta med det barnet på förskolan. Pedagogen
nämner att om man arbetar med det på förskolan så vet man att det blir gjort. I förskolan
samlas det barn från olika bakgrunder och familjeförhållanden, något som pedagogerna
måste ta hänsyn till i sitt arbete.

Glasby et al. (2021, s. 3) nämner att pedagogen behöver analysera barnets svårigheter och
därefter anpassa den pedagogiska miljön på ett medvetet sätt för att stimulera språket. I
resultatet från delstudie 1 kring språkförskolors arbete kring miljön så säger en pedagog att
det ska inte vara för rörigt på väggen utan att det ska vara strukturerat då de upplever att
barnen redan har för mycket som pågår i huvudet och att det kan vara energikrävande om
det är mycket på väggarna. Man kan se att, precis som studien, pedagogerna i delstudien
har anpassat miljön efter barnens behov och svårigheter. Till skillnad från pedagogerna i
delstudie 2 så behöver pedagogerna på språkförskolan arbeta mer medveten kring
utformandet av miljön så att det stöttar barnen i språket och i nära samarbete med deras
logoped. Pedagogerna i delstudie 1 berättar även att de får tillgång till mycket stöd och
anpassat material för arbetet med språkstörningar.

Bahdanovich Hanssen och Hansén (2017, s. 182) undersökte likheter och skillnader mellan
hur förskolor i Norge och Belarus anpassade miljön för att stötta barn med särskilda behov.
Resultatet visade att förskolorna i Belarus använde miljön på ett mer strikt sätt än
förskolorna i Norge. Miljön hade skapats efter vad pedagogerna ansåg var givande för
barnen samt att miljön endast skulle användas vid bestämda tillfällen och efter ett
förutbestämt syfte. Förskolorna i Norge hade inte en bestämd plats för arbetet med barn
som var i behov av extra stöd utan att det skedde där det fanns plats och ofta i den miljö
som redan fanns tillgängligt för alla barn. Pedagogerna i vår studie ansåg att samspelet
med miljön och de andra barnen var viktig för att stötta barn med språkstörningar och att
materialet skulle vara tillgängligt för alla barn, till skillnad från hur pedagoger i Belarus
arbetade där rummen endast var till för barn med särskilda behov och användes vid
bestämda tillfällen. Precis som de norska förskolorna, har pedagogerna i vår studie
anpassat miljön efter barnens behov och intressen och med ett tydligt syfte.

Resultatet visar även att pedagoger från båda delstudierna använder bildstöd och tecken
som stöd i sin miljö. En pedagog i delstudie 1 nämner att det finns bildstöd och tecken som
stöd uppsatta på verksamheten. Barnen kan då enkelt använda det som stöd i sin
kommunikation, bland annat vid matbordet. Bildstöd används även för att tydliggöra vart
saker finns och kring arbetet med veckodagar och dagsschema. En pedagog i delstudie 2
nämner att det finns bildstöd som de använder som ett memoryspel för att sätta ihop två
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ord. Pedagogerna berättar även att de gör barnlitteratur tillgängligt, både inomhus och
utomhus.

Förskolor i Belarus arbetade enskilt med de barn som var i behov av extra stöd
(Bahdanovich Hanssen & Hansén, 2017). Resultatet i vår studie visar att pedagogerna tar
tillvara på samspelet med resten av barngruppen, men att de delar upp i mindre grupper för
att underlätta för barnet med språkstörning. Många pedagoger i studien nämner
“gemenskap” och att man måste arbeta ihop gruppen för att skapa en samhörighet och
“vi”-känsla, enligt våra erfarenheter så kan det finnas risker att ta ett barn från resten av
barngruppen och in till ett rum som inte alla har tillgång till.

Enligt en studie av Socialstyrelsen nämner olika typer av utanförskap som kan drabba en
person med språkstörning i relationer, skolan, arbetslivet samt kring viktig
samhällsinformation. Artikeln tar upp ett exempel på detta genom att beskriva om en
person som behöver slå upp ord som nämnts på nyheterna men som då riskerar att missa
annan viktig information under tiden (Socialstyrelsen, 2019, s. 2019) Pedagogerna nämner
att det är viktigt att aktivt arbeta med barngruppen för att förhindra utanförskap och stötta
barnen i konflikthantering, det kan ske genom att dela in barnen i mindre grupper där det
finns en tillgänglig pedagog som stöd i leken.

Horowitz (2005) undersökte hur barn i förskolan hanterade konflikter utan en vuxen i
närheten. Resultatet visade att de barn som hade en språkstörning undvek att ta del av
situationer där den verbala förmågan krävdes (Horowitz, 2005, s. 50). Pedagogerna i
studien menade att språket påverkade det sociala samspelet oerhört och att konflikter
uppstod ifall språket inte fanns hos barnen. De menade att en närvarande pedagog kan vara
med och stötta under konflikter som en medlare.

Avslutningsvis ser vi att förskolan ska arbeta enligt beprövad erfarenhet och vetenskaplig
grund (Lpfö18, 2018, s. 10). I vår studie har vi intervjuat yrkesverksamma pedagoger
(beprövad erfarenhet) och refererat till forskning (vetenskaplig grund) kring vad dessa
säger om språket och språkstörningar. Resultatet visar att språket är ett viktigt verktyg för
att vi ska kunna få förutsättningar att fungera socialt, i skolan, på jobb samt i samhället. En
studie som gjordes av Socialstyrelsen (2021, s. 8) visar att språkstörning är den vanligaste
neuropsykiatriska funktionsnedsättningen och att 5-8% av normalbegåvade barn i
förskole-/skolåldern har en språkstörning.

34



9. Konklusion

I detta kapitel kommer reflektioner kring genomförandet av detta uppsatsarbete, ge förslag
på fortsatt forskning samt lyfta de viktigaste resultaten av denna studie.

Utifrån intervjuerna kan man se att erfarenhetsnivå om språkstörningar hos barn i förskolan
skiljer sig mellan pedagoger, men samtliga pedagoger anser att det är viktigt att språkträna
i förskolan för att stärka samspelet i barngruppen. Pedagogerna anser att det är viktigt att
de får tillräckligt med resurser för att använda sin planeringstid, vilket förbättrar
möjligheten till språkträning med kvalitet. Detta är i linje med förskolans läroplan som
framhäver att verksamheten ska ta hänsyn till varje enskilt barns förutsättningar och
anpassas utifrån de behov som finns (Lpfö18, 2018, s. 6)

Ett alternativt tillvägagångssätt för att studera området hade varit att observera i en
barngrupp som har språkstörningar för att se hur pedagogerna faktiskt arbetar. Men med
hänsyn till att denna studie genomfördes under en relativt begränsad tid ansåg vi att det
smidigare att finna intervjupersoner än att få till ett observationstillfälle i en barngrupp.
Observation i barngrupp kan förslagsvis fungera som en fortsättning på arbetet för att följa
upp om pedagogerna faktiskt arbetar, som de berättade om i intervjuerna. Då hade det gått
att videofilma observationstillfället och se hur pedagogerna faktiskt arbetar. Det hade dock
kunnat bli etiskt problematiskt om vi hade valt att göra detta inom ramen för denna studie
då det handlar om videoinspelningar av barn med funktionsvariationer. Det hade möjligen
varit svårt med att få samtycke till videoinspelningen av barnen.

Resultatet från denna studie visade på att pedagoger i språkförskola samt reguljär förskola
anser att språket är en viktig aspekt av barnens lärande och utveckling. Pedagogerna tyckte
även att deras utbildning inte lyfte språkstörningar i tillräckligt stor grad samt att de ansåg
att planeringstid och fortbildning behövs för att kunna skapa bra förutsättningar för barnen
att utvecklas. Man ansåg att miljön och gruppens samspel är bra verktyg i arbetet kring att
stötta barn med språkstörningar.
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Bilaga 1 Informationsblankett

Information om en studie av språkstörning i förskolan

Vi heter Sebastian Isaksson och Emy Lindberg. Vi är två lärarstudenter som går sista

terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete vid

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Vi ska skriva om språkstörningar i förskolan och vi är intresserade av era kunskaper inom

området. Studien kommer att bestå av en intervju som kommer pågå i 30-45 minuter och

kan göras på er förskola eller via zoom.

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua yrkesverksamma pedagoger om

deras erfarenhet kring arbetet med barn med språkstörningar. Intervjun kommer att ske vid

ett tillfälle som kommer spelas in via ljudupptagning för att enklare kunna analysera den

insamlade datan.

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.

Om ni är positiva till deltagande, vänligen underteckna den medföljande blanketten om

medgivande och skicka in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för

kontaktuppgifter).
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Bilaga 2 Medgivandeblankett

Till pedagogerna på förskolan

Medgivande till deltagande i en studie

Studien, som kommer att handla om språkstörning i förskolan, kommer att utföras inom
ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Emy Lindberg och Sebastian Isaksson
som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik
och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag som yrkesverksam pedagog i förskolan deltar i

ovan nämnda studie.

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att bli

intervjuad samt inspelad med ljudupptagning eller över zoom.

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant

sätt att deltagarna inte kan identifieras.

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är

frivillig och när som helst kan avbrytas av mig.

.......................................................................

Ort och datum

.......................................................................

Underskrift

.......................................................................

Namnförtydligande
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Bilaga 3 Intervjufrågor

1. Hur länge har du arbetat inom yrket?
2. Vilken typ av utbildning har du?
3. Vad är en språkstörning enligt dig?
3a. Är det skillnad på språkstörning och språkförsening enligt dig?
3b) Hur syns en språkstörning hos barn?
4. Har du någon erfarenhet av att arbeta med barn som har en språkstörning? Om ja, hur
gick det till? Om nej, hur skulle du arbeta med ett barn som har en språkstörning?
5. Hur upplever du att en språkstörning påverkar barnets sociala samspel med resten av
barngruppen?
5a) Hur stöttar man barn med språkstörning kring det sociala samspelet med andra barn?
5b) Hur förhindrar man risken till utanförskap?
6. Hur planerar ni undervisningen så att alla barn oavsett talkunskaper blir inkluderade?
7. Har ni anpassat er miljö för att verka språkstärkande? Om ja, Kan du komma med
exempel?
8. Använder ni er av verktyg/hjälpmedel för att stötta barnen i språkutvecklingen? Vilka
verktyg ?
9. Vilka förutsättningar får du och ditt arbetslag för att arbeta med språkstörningar hos barn
i förskolan?
10. Vad är din erfarenhet av att kontakta logoped eller specialpedagog?

Extra frågor till språkförskola;
1. Hur ser urvalet ut?
2. Vilka svårigheter måste man ha för att komma in på er förskola?
3. Hur många söker och hur många kommer in?
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