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Syftet med uppsatsen har varit att beskriva hur specialpedagogiskt stöd är organiserat i förskolan för barn 

med språkstörning och att samla yrkeserfarenheter om hur man skapar en kommunikativ miljö i 

förskolan. Vi har valt en kvalitativ metod för att få reda på hur förskolor organiserar stödet till barn med 

språkstörning. Vi har intervjuat förskollärare, specialpedagoger, chefer och en logoped och frågat dem 

dels hur stödet är organiserat och dels vilka förväntningar de har på specialpedagogiska insatser.  

Vi har funnit att organisatoriskt så är stödet till barn med språkstörning ofta knutet till logopedkontakt, 

men också specialpedagog. Barnen remitteras till språkförskola via logoped eller specialpedagog. 

Förväntningar på specialpedagogisk hjälp handlar främst om handledning, konsultation och hjälp med 

TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd. Barn med 

språkstörning behöver tid att utveckla TAKK, bildstöd och socialt samspel. 

Våra slutsatser är att en viktig del i specialpedagogens uppdrag är att utveckla pedagogiska lärmiljöer i 

förskolans kontext. Pedagogers förhållningssätt, bemötande och positionering i förhållande till barn som 

subjekt är viktiga förebyggande insatser för utvecklingen av en kommunikativ miljö. För att få en hållbar 

pedagogik, måste vi utmana och demaskera rådande diskurser och normer i förskolan. 

 

Nyckelord: AKK, bildstöd, förskola, kommunikativ miljö, specialpedagogik, språkstörning, TAKK,  
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Bakgrund 

Inledning 
Vi har ca 34 års gemensam erfarenhet av arbete i förskola och särskola. En av oss har jobbat i 

träningsklass på särskolan och mött barn utan tal som använder sig av tecken och bilder. Hon har också 

erfarenhet av vanlig förskola och där mött en del barn som har språkstörning. En av oss har arbetat med 

barn som haft särskilda behov i förskolan. Vår erfarenhet är att barn med språkstörning eller begränsad 

kommunikativ förmåga ofta hamnar utanför det sociala samspelet. Barn som tänker annorlunda eller 

uppfattar saker på ett annat sätt än pedagogerna riskerar att hamna i kläm i det sociala samspelet i 

barngruppen. Vi har båda genom åren mött flera barn med språkstörning och andra 

kommunikationssvårigheter som använt sig av TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation). Erfarenheterna har medfört ett stort intresse för hur förskolor arbetar med att skapa 

kommunikativa miljöer. Kommunikativ miljö handlar inte bara om hur vi kan skapa en tecknande miljö i 

förskolan utan det handlar också om hur vi kan utveckla vår förståelse för olika sätt att kommunicera och 

förstå vår omvärld. Allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2013) betonar att särskilt stöd ska ges inom 

gruppens ramar i första hand och barns behov av särskilt stöd ska inte förstås som egenskaper hos barnet, 

utan barnet ska ses som ett subjekt och inte ett objekt för specialpedagogiska insatser, kompensatorisk 

träning eller som föremål för omsorg och omhändertagande. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010a) ska varje barns utveckling och lärande ses interaktivt och relationellt, det vill säga att lärande sker 

i samspel med omgivningen. Läroplanen utgår från att alla individer i förskolan ständigt knyter an till och 

skapar relationer med varandra och den omgivande miljön. Verksamheten ska utgå från barns 

erfarenhetsvärld, intresse och motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker också kunskap 

genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande i relation till omvärlden. Barn kommunicerar på 

olika sätt med omvärlden och samarbetar därmed med människor, ting och företeelser som finns i 

förskolans värld (Palmer, 2012). I läroplanen står det att förskolan ska anpassas till alla barn (Skolverket, 

2010a). De barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta utformat med hänsyn 

till egna förutsättningar och behov. I skollagen (Skolverket 2010b) finns de grundläggande 

bestämmelserna för förskolans verksamhet. Skollagen fastslår att verksamheten i förskolan ska utgå från 

varje barns behov och att barn som av olika skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg 

deras speciella behov kräver. Skolverkets utvärdering visar samtidigt att ansökningarna om särskilt stöd 

har ökat under de tio år som gått sedan läroplanen infördes 1998. Läroplanens implementering har 

medfört en ökad betoning på lärande i förskolan och större fokusering på barns individuella utveckling 

(Skolverket, 2008). Skollagen och läroplanen bygger i sin tur på FN:s barnkonvention (Unicef Sverige, 

2009). Där står att alla barn har samma rättigheter och att barnets bästa ska komma främst. Barn med 

funktionshinder har rätt att delta aktivt i samhället. Det betyder i förskolan att vi pedagoger måste se till 

att barnen får hjälp med att uttrycka sig och göra sig förstådda (Unicef Sverige, 2009).  
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Teoretisk referensram 
Vi har valt att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet, talar om att vi alla i ett socialt sammanhang skapar kunskap och formar vår omvärld, det 

beror inte så mycket på hur vi är, utan på vad vi gör och hur vi talar (Bjervås, 2011). Kunskap menar 

Bjervås (2011) konstruerar människor tillsammans och kunskapen utgår från olika perspektiv. Det finns 

alltid en historisk eller kulturell kontext att beakta. Kunskap förändras hela tiden på grund av att någon 

ifrågasatt den kunskap som funnits, och utforskar nya teser. Det som händer i vardagslivet kan vidare 

enligt Bjervås (2011) ses som den praktik som formar vår gemensamma konstruktion av kunskap. Språket 

kan beskrivas som en förutsättning för tanken. Vidare framhåller Bjervås (2011) att människor föds in i 

en värld som människor redan skapat och där används redan begrepp och kategorier. Språket är en social 

handling, vilket också innebär att människors samtal om varandra bidrar till att konstruera världen. 

Utifrån hur pedagoger tänker skriver, talar och argumenterar formas bilden av förskolebarnet. Den 

konstruerade idén om förskolebarnet är enligt Bjervås (2011) subjektivt tolkad. Ett 

socialkonstruktivistiskt grundantagande är att i samtalen mellan pedagoger formas föreställningar om 

barn som sedan återspeglas i vårt bemötande. Bjervås (2011) refererar till Fairclough som beskriver 

användandet av språket som en kommunikativ händelse. De tre dimensionerna i Faircloughs modell 

beskrivs enligt Bjervås (2011) på följande sätt, en text som innehåller tal, skrift och bild. Var för sig eller 

som en sammanblandning av språklig och visuell text. En diskursiv praktik som både producerar och 

konsumerar text och en social praktik. Enligt Bjervås (2011) är texternas egenskap,  som 

produktionsprocess och den sociala praktiken där händelsen äger rum, den diskursiva praktikens 

sammanhållande länk. Lutz (2006) framhåller samtidigt texter som en produkt, snarare än process. Texten 

skrivs i ett sammanhang, och omständigheterna texten skrivs i är viktiga att ta hänsyn till, när texten ska 

analyseras. Att analysera textens funktion är en viktig del för att förstå den diskursiva praktiken enligt 

Lutz (2006). Vidare är det  viktigt att vi förstår sambandet mellan texten och den sociala praktiken. 

Diskursordning menar Lutz (2006), kan beskrivas som summan av de genrer och diskurser som används 

inom en social institution. Inom förskolan möter delar av verksamheten andra institutioner eller 

organisationer. I mötet med andra organisationer formas nya sätt att artikulera språk (Lutz, 2006). I en 

artikel från tidskriften Focus framhåller Dahlberg (2003) att vi själva är delaktiga i att konstruera idén om 

förskolebarnet. Hon menar att språket och kategorier vi använder när vi talar om barn medverkar till en 

normaliseringsprocess. Dahlberg (2003) refererar till Foucault och menar att  kunskap och makt kan 

beskrivas som något som normaliserar. Vi berörs av makt och utövar makt. Vi styrs, men styr också 

andra, hävdar Dahlberg, Moss och Pence (2014). Makten verkar inte bara via argumentation eller tvång 

utan makten bidrar till att forma individer efter en norm. Dominerande diskurser organiserar våra dagliga 

erfarenheter av världen och påverkar vad vi föreställer oss. Genom att problematisera och synliggöra 

diskurser menar Dahlberg m.fl. (2014) att vi kan utmana makten och skapa nya alternativa diskurser. Att 

försöka förstå och synliggöra normen är viktigt för att kunna flytta fokus till den pedagogiska 

verksamheten. När vi utmanar diskurser skapar vi möjligheter till ökad reflektionsförmåga. Bjervås 

avhandling (2011) om pedagogisk dokumentation visar att pedagogers föreställning om det konstruerade 

förskolebarnet formas i pedagogers talhandlingar och att de diskursiva produktions- och 
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kommunikationsprocesserna påverkar det som sker i den pedagogiska vardagspraktiken. Palla (2011) 

visar i sin undersökning hur talhandlingarna i tal och text också skapar en subjektiv identitetsutveckling. 

Talet skapar en diskursiv särskiljande praktik menar Palla (2011). När relationen mellan barn och 

pedagog blir föremål för diskussion med en specialpedagog blir barnet något speciellt, genom de 

formuleringar som används i olika samtal. Diskurs menar vi i enlighet med Palla (2011) och Bjervås 

(2011) kan ses som något människor formas och är bärare av, på samma sätt kan de medverka till att 

forma, då pedagoger kan välja att ifrågasätta, upprepa eller förkasta innehållet i diskurser. Skolverkets 

utvärdering (2008) visar att ansökningarna om särskilt stöd till stor del baseras på pedagogers erfarenheter 

och upplevelser av stödbehov. Skolverkets rapport visar också att specialpedagogiska insatser till stor del 

består av konsultativt stöd eller utredningar av barn i behov av särskilt stöd.  

Tidigare forskning 

Socialt samspel 
För att få kontakt med andra människor använder vi språket. Språket är väsentligt för människans 

utveckling. Enligt Svensson (2009) betyder det latinska ordet communicare ”att göra något gemensamt”.  

Det innebär att en person delger något till andra och att det sker ett ömsesidigt utbyte. Språk är ett av flera 

sätt vi kan använda för att kunna kommunicera. Vi vill lyfta sambandet mellan språkutvecklingen och de 

erfarenheter barnet gör under de första levnadsåren. De erfarenheter som barnet upplever med alla sina 

sinnen och rörelser menar Svensson (2009), påverkar också språkutvecklingen. När barn succesivt 

sammanfogar alla upplevelser utvecklas tänkandet. När talspråket utvecklas ökar också språkmiljöns 

betydelse. För barn i förskoleåldern är leken en viktig del i språkutvecklingen och en naturlig del av barns 

kommunikation. Lindö (2009) menar att leken är viktigt för barnets språk- och begreppsutveckling. Lindö 

(2009) tar stöd från Winnicott (1981) som menar att leken kan ses som en brobyggare som binder 

samman vår inre subjektiva föreställningsvärld med den yttre mer objektiva verkligheten. Leken skapar 

sammanhang mellan fantasi och verklighet, och mellan dröm och vardag. Leken är ett redskap som kan 

användas för att lära sig hantera verkligheten. Lek ses av många som ett pedagogiskt redskap, men leken 

är också ett redskap som vi använder för att observera och få kunskap om barns utveckling. Inom 

förskolan möter en vertikal och vuxenstyrd lär- och omsorgskultur en horisontell barn- och elevstyrd 

kamratkultur. Mönstret i den vuxenstyrda kulturen kännetecknas av asymmetri menar Janson, Nordström 

och Thunstam (2006). Den präglas av kontroll och beroende, reglerat med starka maktmedel, som till 

exempel straff eller belöningar. Den jämnåriga kamratkulturen är symmetrisk präglad, och präglas av till 

exempel argumentation eller övertalning. Tillträde till den vuxenstyrda kulturen fördelas av pedagogerna, 

medan den horisontella kamratkulturen förtjänas av kamraterna. Thunberg, Carlstrand, Claesson & 

Rensfeldt Flink (2011) menar att många barn med funktionshinder har problem med att föreställa sig 

saker och att det innebär begräsningar i leken. Barnet  måste kunna skapa sig minnesbilder av olika 

händelser de har erfarenhet av. För att få tillgång till samspelet med kamraterna är det viktigt att 
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pedagogerna i förskolan uppfattar, stöttar och deltar i barnens lek. Genom att delta i barnens lek kan 

pedagogerna stödja barnets utveckling av sociala och kommunikativa förmågor. 

Nordin-Hultman (2005) menar att pedagogerna samtidigt styr både sig själva och barnen genom de 

diskurser om barns lärande, utveckling och normalitet som deras egna planerade pedagogiska aktiviteter 

är laddade med. Forskning om språkutveckling i förskolan visar att en kvalitativt god språklig miljö 

kännetecknas av att barn får höra många ord. Samt att de får möjlighet att skaffa sig förståelse om vad 

orden symboliserar. Gjems (2010) menar att i vardagliga situationer i förskolan såsom lek, måltider, 

rutiner och påklädning tillägnar barn sig språk i meningsfulla sammanhang. Begreppsinlärningen menar 

Gjems (2010), är också fundament för att barn ska kunna tillägna sig språk och använda språket som ett 

redskap för tanken, social interaktion och lärande. Vidare lyfter hon betydelsen av pedagogers egna 

vokabulär som betydelsefull för att ge barnen tid för språklig kommunikation i förskolan. Pedagogers 

språkbruk i vardagen och förståelse om språk, menar hon är viktiga förebyggande insatser för att möta 

barn med språksvårigheter i förskolan. Fredriksson-Sjöberg (2014) menar att interaktioner som präglas av 

närvaro, lyssnande och ömsesidighet ökar möjligheten till inflytande och delaktighet. Fredriksson-Sjöberg 

(2014), lyfter enskilda pedagogers förmåga att skapa möten i dialoger i förskolan. Hon menar att 

interaktionen och formen eller kvalitén även påverkar relationer mellan pedagog och barn. Pedagoger i 

förskolan ska i sin yrkesroll både organisera innehållet i verksamhet och kunna skapa samspel och dialog 

med flera barn på samma gång. Att vara en närvarande pedagog menar Fredriksson-Sjöberg (2014)  

handlar om att vara fysiskt nära barnet. Det innebär också att pedagogen riktar uppmärksamheten mot 

barnet med blicken eller genom fysisk kontakt. En lyssnande pedagog lyssnar intresserat på barnen. 

Lyssnandet kräver ingen egen bekräftelse, utan är en del av dialogen. Davies (1987) menar att tiden är en 

social konstruktion. Tidsuppfattning är inte konstant utan varierar, både historiskt, kulturellt och mellan 

grupper. Tidsuppfattning är nära sammankopplad med olika individers behov, menar Davies (1987). Barn 

förväntas anpassa sig till de regler och klocktider som styr förskolans verksamhet (Westlund, 1996). 

Davies (1996) menar att i förskolan uppstår det ofta kollisioner mellan linjär klocktid och processtid. 

Processtid menar Davies (1996) karaktäriseras av att den är svår att schemalägga eller mäta. Saker får ta 

den tid de behöver, och vävs in i andra aktiviteter. Lek behöver tid och utrymme i förskolan men ofta 

vinner klocktiden över leken för att man har bestämda tider att passa i förskolan. Barns liv levs samtidigt 

tidigt efter klockan och barn förväntas kunna veta hur länge man ska göra saker, hur ofta, när och i vilken 

ordning sakerna ska ske (Westlund, 1998). Samtidigt menar Fredriksson-Sjöberg (2014) att det är en del 

av det pedagogiska uppdraget att möta varje barns enskilda utveckling, likväl som gruppens behov. 

Språkstörning 
Nettelblad och Salameh (2007) förklarar att språkutvecklingen går långsammare hos en del barn. Barnet 

kanske inte uttalar de första orden förrän i tvåårsåldern eller senare eller producerar meningar som 

förväntat. När utvecklingen av barns språk är påtagligt försenat jämfört med jämnåriga barn ges 

diagnosen språkstörning. Diagnosen språkstörning innebär svårigheter med att producera tal och förstå 

hur talet ska användas. Hos barn med språkstörning kan ett eller flera av de språkliga domänerna 

(fonologi, grammatik, semantik eller pragmatik) vara påverkade i olika grad.  Vid expressiv språkstörning 
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är det produktionen av språk som är påverkad. När förståelsen av språk är drabbad kan det istället 

beskrivas som impressiv problematik. Ofta är flera  områden påverkade och graden av svårigheter 

påverkar hur grav språkstörningen är. Vidare menar Nettelblad och Salameh (2007) att barnets språkliga 

utveckling inte motsvarar barnets kronologiska ålder vid språkstörning. Förher (2007) påpekar att ett 

begränsat ordförråd inte bara påverkar förståelse av språk utan att det också handlar om svårigheter att 

hitta rätt i sitt “inre lexikon”. Generellt finns ett långsamt verbalt processande, vilket även påverkar själva 

talet och uttrycksförmågan hos barnet (Förher, 2007). De flesta avvikelser och språkförseningar upptäcks 

vid BVC:s hälsokontroller, och barnet remitteras till logoped för vidare språklig utredning. Många barn 

med grav språkstörning har ofta också andra svårigheter och  med tiden tillkommer ofta diagnoser som 

ADHD, Aspergers syndrom eller koncentrationssvårigheter. Är utvecklingen normal för övrigt, brukar 

man tala om primär eller specifik språkstörning (Specifik Language Impairment, SLI). Språkstörning 

innebär också att det kan finnas svårigheter med återberättande av händelser. Det är då ofta svårt för 

barnet att följa en röd tråd i ett samtal, det kan även vara svårt att förstå hur sociala interaktioner går till. 

De språkliga svårigheterna gör att barn med språkstörning löper stor risk för isolering och utanförskap. 

Det kan också vara svårt för barnet att tolka och förstå vad andra människor och omgivningen säger 

(Förher,2007). Språksvårigheterna menar Blom och Sjöberg (2000) kan bli ett hinder istället för verktyg 

och det är stor risk att hamna utanför kamratgruppens lekar och samtal. En kommunikativ miljö 

kännetecknas, enligt Heister Trygg (2008), av att det ges många tillfällen till möjlighet med varierande 

kommunikation. För barn i förskoleåldern är lek en viktig del av kommunikationen. Heister Trygg (2008) 

menar att många barn med språkstörning har hjälp av användning av alternativ och kompletterande 

kommunikation, AKK. AKK är enligt Thunberg m.fl. (2011) samlingsnamn för olika kommunikationssätt 

och metoder som stödjer kommunikation mellan människor. Syftet är att ge människor möjlighet att 

uttrycka sig, ofta behövs en kombination av olika metoder (Thunberg, 2011). AKK hjälper människor 

med kommunikationssvårigheter att få en fungerande kommunikation. Olika kommunikationssätt kan 

vara kroppskommunikation, tecken som alternativ kommunikation (TAKK), föremål, foto, ritade bilder, 

symboler och digitala eller talande hjälpmedel. Vi har valt att fortsättningsvis använda förkortningen 

AKK.  

AKK används i barns eller elevers närmiljö och det är viktigt att alla i omgivningen stödtecknar. Enligt 

Thunberg m.fl. (2011) behöver barn som använder AKK vuxna som ger rika tillfällen till kommunikation. 

Barnet utvecklar språk genom att lösa problem, fråga, svara, berätta och genom många olika 

uttrycksformer som sång, bildspråk och så småningom också skriftspråk. Bokläsning är också något som 

Lindö (2009) framhåller som betydelsefullt för språkutveckling. Med de allra minsta barnen så pratar man 

sig igenom bilderboken, ställer frågor om bilderna, tar reda på hur barnet tänker när det tittar på bilderna, 

och läser boken många gånger. Roos (2010) har i sin forskning studerat döva barns läs- och 

skrivinlärning. När hon studerade förskolebarn som använder teckenspråk fann hon att vissa barn från 

tidig ålder, visade intresse för att forma ord och prova skriftspråk (Roos, 2010). Hon menar att i dagens 

forskning betonas ofta att lärande börjar i den miljö, där vuxna visar intresse för det som barn gör.  
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Specialpedagogiska perspektiv 
Inom forskning i specialpedagogik i Sverige har det på senare tid vuxit fram ett kritiskt och relationellt 

synsätt som bygger på idén om en skola för alla elever. Det relationella/kritiska perspektivet har vuxit 

fram som en motvikt till det kategoriska/ medicinska perspektivet som utgår från att placera personer i 

olika kategorier. Ett relationellt/kritiskt perspektiv som vi tagit intryck av i vårt skrivande ser miljö- och 

kontextbetingande orsaker till svårigheter med berörda personer. Ur ett relationellt perspektiv på 

specialpedagogik menar Aspelin (2013) att det är det viktigt att utgå från ett helhetsperspektiv. Om vi vill 

förstå ett barns svårigheter behöver vi starta med utgångspunkt från barnets relationella existens. Det kan 

beskrivas som en förståelsediskurs, menar Aspelin (2013) där specialpedagogik också innefattar svar på 

hur barns/elevers svårigheter kan förstås eller förklaras. Centrala frågor blir vilka möjligheter barnet eller 

eleven har för att kunna vara delaktig i kommunikationen. Delaktighet menar Janson, Nordström och 

Thunstam (2006) är en fråga om medborgarskap och medborgarrätt. Delaktighet är ett perspektiv med 

inriktning mot ett samhällstillstånd, snarare än individegenskap.  

Ahlefeld Nisser (2009) menar att specialpedagogen ofta fungerar som länk mellan den vardagliga 

praktiken och barn med behov av särskilt stöd. I yrket som specialpedagog ingår att bidra med 

kompetensutveckling på områden när vanlig pedagogik inte räcker till. I den uppgiften ingår att bedriva 

specialpedagogik så att andra förstår och att synliggöra olika synsätt i förskolan. För 

förskoleverksamheter innebär specialpedagogens uppdrag enligt Palla (2009) att verka för en verksamhet 

för alla barn. Utvecklande av lärmiljöer och kvalitétsutveckling av verksamheten ingår i 

specialpedagogiska arbetsuppgifter. Det innebär till exempel att stötta utvecklingen av en kommunikativ 

miljö, där språket finns tillgängligt hela tiden för alla barn, också för barn med språkstörning. Det gör 

man genom att se till att det finns alternativ kommunikation, AKK, med tecken och bildstöd, och genom 

att ge barn mycket språk genom att förklara, benämna och beskriva objekt och miljön runt omkring dem. I 

specialpedagoguppdraget ingår också att  bistå med konsultativt stöd till föräldrar och personal, menar 

Palla (2009). Det kan handla om upprättande av till exempel åtgärdsprogram och kartläggning. Men också 

om att utveckla arbetssätt utifrån enskilda barns behov. En del i uppdraget är att identifiera, analysera och 

undanröja hinder i den pedagogiska lärmiljön. Handledning av pedagogerna, innebär att specialpedagogen 

bidrar med frågor som leder personalen vidare, samt öppnar för nya perspektiv (Ahlefeld-Nisser, 2009). 

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund  (2010), undersöker hur svenska förskollärare 

definierar “barn i behov av särskilt stöd”. Studien visar att termen “barn i behov av särskilt stöd” är 

socialt konstruerad och baserad på enskilda barns karaktärsdrag. Författarna kommer fram till att det finns 

två perspektiv som blir aktuella när man talar om dessa barn, dels ett barnperspektiv där man utgår från 

barnens behov, och dels ett organisatoriskt perspektiv där man utgår från kraven från organisationen. De 

förskolor som utgick från ett barnperspektiv, hade ett högre antal barn i behov av särskilt stöd, och det 

perspektivet var också vanligast förekommande. Man såg till barnets behov, men också till hur det 

fungerade i gruppen och miljön, man inkluderade barnet enligt ett relationellt perspektiv. Här bedömde 

man också förskolemiljön som mindre problematisk. Enligt det organisatoriska perspektivet såg man att 

barnen i behov av särskilt stöd behövde extra resurser för att kunna vara med i den ordinarie 
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verksamheten. Författarna förordar ett barnperspektiv, där man inkluderar barn i behov av särskilt stöd 

istället för att ha individuella aktiviteter för dessa barn. Lutz (2006), menar att ekonomiska nedskärningar 

i samhället har gjort att ett kompensatoriskt perspektiv blivit rådande i förskolan, då man i allt större grad 

tillskriver barnet problem istället för att titta på miljöfaktorer. Denna syn var rådande då 

barnstugeutredningen kom 1972, och man hade ett utvecklingspsykologiskt synsätt. Kritiken mot den då 

är densamma idag, nämligen att man försöker dölja samhällspolitiska missförhållanden med att placera 

problemen hos det enskilda barnet. Lutz (2006) påvisar att man fortfarande i viss utsträckning arbetar 

enligt dessa tankegångar, och tittar mer på barnets tillkortakommande än på miljöanpassningar.  

Internationell forskning 
McCabe och Marshall studie (2006) påvisar svårigheterna i socialt samspel för barn med språkstörning. 

De framhåller att barn med språkstörning har problem med att interagera med andra och att upprätthålla 

en röd tråd i samspelet med kamrater. Deras observationer är utförda i realtid av lärare och föräldrar. 

Vidare menar McCabe och Marshall (2006), att leken stagnerar  på grund av svårigheter att lösa 

konflikter, barn med språkstörning valde att dra sig undan från leken med jämnåriga. De hade svårare att 

komma igång i leken och förväntade sig att vuxna skulle hjälpa dem navigera sig i det sociala samspelet 

med jämnåriga (McCabe & Marshall, 2006). Stanton-Chapman, Justice, Skibbe och Grant (2007), lyfter 

liknande resultat, då de undersökte sociala beteendena hos barn med språkstörning. De  frågade föräldrar 

hur de upplever situationen hemma. Resultaten i studierna pekar på att  barn med språkstörning föredrar 

kontakt med vuxna istället för med andra barn. Man fann att föräldrar till barn med språkstörning ansåg 

att deras barn var mindre ansvarstagande och att de hade mindre självkontroll än vad föräldrar till barn 

med typisk språkutveckling tyckte om sina barn. Man tittade också på internaliserade beteenden såsom 

känslomässiga problem, ångest/depression, kroppsliga besvär, undandragelse, sömnproblem, och 

externaliserade beteenden som kunde vara uppmärksamhetssvårigheter och aggressivitet. Man kom fram 

till att barn med språkstörning hade denna problematik i större utsträckning än barn med typisk 

utveckling. 

Spackman, Fujikis och Brinton (2006) drar liknande slutsatser och menar att barn med språkstörning har 

svårigheter med att känna igen olika känslor, De har också svårt att förstå hur känslor kan yttra sig i olika 

sammanhang. Forskarna har undersökt hur barn med språkstörning beskriver och upplever olika slags 

känslor. Under en kortare stund utsattes två grupper barn för ett scenario av en huvudperson. Efteråt 

ombads barnen identifiera och beskriva vilka känslor de förknippade med försöket. Med hjälp av bildstöd 

i form av fotografier och ritade ansikten fick barnen besvara öppna frågor om känslor. Barn med 

språkstörning hade svårt att förstå innebörden i de öppna frågorna och undrade om detaljer på bilderna. 

Spackman m.fl. (2006) menar att svårigheten i att identifiera känslors innebörd i olika sammanhang, 

försvårar möjligheten till sociala interaktioner. De ställer sig frågan om förståelsen om hur känslor känns 

är sämre hos barn med språkstörning, eller om de inte har fått möjlighet att sätta ord på och identifiera 

olika känslor under sin uppväxt? Forskning visar att språkstörning påverkar fler områden än den språkliga 
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utvecklingen. Språksvårigheter innefattar svårigheter för barn att förstå hur andra personer tänker, känner 

och handlar. En studie som Farrar m.fl. (2009) genomfört om theory of mind med inriktning mot barn 

med språkstörning lyfter språkets betydelse för utvecklingen av mentaliseringsförmåga. Mentalisering 

handlar om att kunna föreställa sig nya situationer och komma ihåg tidigare upplevelser. Syftet med deras 

undersökning var att undersöka hur ordförrådet påverkar utvecklingen av mentaliseringsförmågan. Farrar 

m.fl. (2009) menar att språket är viktigt för att kunna föreställa sig nya situationer eller tidigare 

upplevelser. 

Fujiki, Brinton, Isaacson och Summers (2001) gjorde en pilotstudie som byggde på observationer av 

barns lek på lekplatsen. Fujiki m.fl. (2001) anser att det inte räcker med interventioner med fokus på ökad 

språkinlärning, utan barn med språkstörning behöver också hjälp att lära sig använda språket, det behövs 

träningsmodeller som kan hjälpa dem förstå hur språket kan användas både i undervisningssammanhang 

och för att man ska få möjlighet att bygga sociala relationer. Fujiki m.fl. (2001) anser att många barn inte 

får insatser som är utformade för att hjälpa dem att använda språket för att få tillträde till den sociala 

gemenskapen. Eftersom barn med språkstörningar möter så många utmaningar är det viktigt att fokusera 

förebyggande åtgärder på relationer och ge barnen strategier som kan underlätta relationsbyggande och 

social gemenskap. 

Wilcox, Gray, Guimond och Lafferty (2010) talar om vikten av en rik språklig miljö i förskolan utifrån 

läroplanen, en evidensbaserad pedagogik som förstärker talspråksutvecklingen samt implementering av 

läroplanen på ett trovärdigt sätt. De har undersökt effekten av ett hjälpmedel för barn med språkstörning, 

TELL (Teaching Early Literacy and Language), som också utbildar personalen runt barnen. Det handlar 

om tolv olika aktiviteter som fördelas på tolv veckor. Man arbetar med bokstäver, bokläsning med 

återberättande, ordkunskap, kort med olika övningar, musik och rörelse, skrivning m.m. Barn med 

språkstörning var inkluderade i vanliga klasser och övningarna gjordes med alla barn. Man jämförde med 

en kontrollgrupp och fann att TELL-klasserna gjorde större framsteg när det gällde både talspråk och tidig 

läs-och skrivinlärning. En språklig miljö av hög kvalitet bjuder många tillfällen för barnen att träna upp 

den språkliga förmågan, och det visar sig att det är av stor vikt att det finns många olika aktiviteter för 

barnen.   

Flera internationella studier visar att det är viktigt att barn med språkstörning får möjlighet att dela 

läsupplevelser med föräldrarna i hemmiljö. När föräldrar läser tillsammans med barnen grundlägger de en 

nyfikenhet och en förståelse för vad läsning är. Det ökar barnets intresse för läsning. Sawyer m.fl. (2008) 

pekar på sambandet mellan läsarupplevelser i hemmet och barns skriftspråkskunskap i förskolan. En ökad 

sagoboksläsning bidrar positivt till att öka barnets naturliga språkkunskaper, och ger möjlighet att knäcka 

läs- och skriftkoder i skolåldern. Det medför också att barnet i högre grad spontant söker sig till 

läsupplevelser med jämnåriga och bläddrar i böcker på egen hand. Muntliga språkförmågor är också 

viktiga för läsutvecklingen. Sawyer m.fl. (2008) har undersökt hur frekvensen av sagoläsning påverkar 

läs- och skrivkunnighet i undervisningen, de har också intresserat sig för hur barns skrivutveckling 

påverkas av intresse och menar att barnens intresse för skriftspråk också påverkar deras möjlighet att 
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tillägna sig läs- och skriftkoder. I studien ingick 119 förskolebarn med språkstörning som gick i speciell 

språkklass. Resultaten visar att muntlig språkförmåga och skrivintresse är viktigt för läsinlärning.  

Tomblin m.fl. (1997) talar om att barn med språkstörning löper hög risk för sociala problem och 

beteendeproblem senare i livet. De har tittat på enspråkiga förskolor i USA och studerat förekomsten av 

språkstörning hos 7 218 barn i förskolor runt om i landet. Det visade sig att 7,4 % av barnen hade 

språkstörning, vilket sammanföll med antalet barn i andra klass som hade svårt med läsinlärning. Dessa 

forskare uppskattar att ca 50 % av barnen med språkstörning, också kommer att påvisa 

läsinlärningssvårigheter. Det finns, enligt dem, stor risk att barn med språkstörning utvecklar 

beteendesvårigheter, speciellt ADD. Det har visat sig att denna kategori av barn som vuxna i allmänhet 

hade lägre inkomstnivåer jämfört med en kontrollgrupp. De löper också högre risk för sjuklighet, och 

därmed också svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, vilken nu för tiden ställer högre krav på läs-

och skrivkunnighet än den gjorde förr i tiden.  

I en studie av Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourque (2013), kommer man fram till att barn som 

använder olika typer av AKK, utvecklades språkligt mer av att deras klasskamrater använde AKK när de 

kommunicerade med dem, än när en lärare aktivt påverkade dem att använda AKK. Detta kunde dock 

delvis förklaras med att de lärare som var mest aktiva med AKK, också hade hand om de språkligt 

svagaste eleverna. I denna studie fann man även att användningen av PECS, ett system av symboler, var 

vanligast, sedan tecken som stöd och på tredje plats SGD (språkskapande teknisk utrustning). Binger och 

Light (2007) ville undersöka varför barn som använder AKK ofta kommunicerar med ettordssatser istället 

för med flera ord. Ett skäl kan vara att det är effektivare, man vill att det ska gå fort, och därför använder 

man ett ord istället för flera. Ett annat skäl kan vara att ett ord kan betyda olika saker, ha olika innebörder, 

och att barnet litar på att samtalspartnern förstår vad som menas. Ett tredje skäl kan vara att barnet ofta får 

ja- eller nej-frågor, då det ej behöver svara mer än ett ord. Barn med språkstörning använder sig ofta av 

någon form av AKK, antingen med eller utan hjälpmedel. Det kan utgöra en svårighet för barnet, så det är 

av stor vikt att man som samtalspartner också använder sig av samma AKK som barnet. AKK som 

hjälpmedel, t.ex. bilder, symboler, rösthjälpmedel osv, är ett effektivt sätt att öka ordantalet i barnens 

språk. Barnens ökade ordflöde kan samtidigt bero på andra saker, för det första att den vuxne använde 

samma typ av kommunikation som barnen, så att input och output speglade varandra. För det andra att 

man arbetar med nedbrytande och uppbyggande steg. Det går ut på att man först bryter ner en mening i 

enstaka ord, sedan bygger upp den med en hel mening. Det gör att barnet förstår hur språket är uppbyggt, 

och att man kan använda olika sätt att förmedla samma budskap. För det tredje så saktar man ner 

kommunikationen med dessa hjälpmedel. Man gör det så pass sakta att barnet hinner tänka och processa 

kommunikationen. Detta talar för att ett relationellt förhållningssätt till AKK, alltså att den vuxne runt 

barnet är en viktig faktor när det gäller barns ordförråd och ordanvändning, är av största vikt, och inte 

bara vilken sorts AKK man använder.  

Det är viktigt att barn som använder AKK har tillgång till många och relevanta ord som de kan teckna 

eller använda med olika hjälpmedel. Det är bara fördel med AKK om de har tillgång till ett passande 
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ordförråd, enligt Fallon, Light och Paige (2001). Dessa forskare har studerat vilka ord som ett 

genomsnittligt förskolebarn använder mest, och därefter utvecklat AKK-hjälpmedel efter den studien. 

Fallon m.fl. (2001) utvecklade ett frågeformulär med frågor om ord som de vuxna i barnets olika miljöer 

skulle fylla i, och kom fram till att detta verktyg var framgångsrikt i att se vilka ord som barnet behöver i 

sitt AKK-hjälpmedel. Fallon m.fl. (2001) lyfter vikten av att barn har tillgång till ord i alla barnets 

miljöer, hemma, på förskolan och i andra sammanhang där barnet regelbundet vistas. Barnet använder 

ofta olika ord i olika miljöer.  

Syfte 
Syftet för denna studie är att beskriva och analysera hur specialpedagogiskt stöd är organiserat i förskolan 

för barn med språkstörning. Vårt intresseområde handlar om hur man kan skapa en stödjande 

kommunikativ miljö i förskolan.  

Frågeställningar 
● Hur organiserar förskolan stöd till barn med språkstörning? 

● Hur skapas en kommunikativ och stödjande miljö i förskolan? 

● Vilket stöd efterfrågas av pedagoger från specialpedagog när det gäller barn med språkstörning? 

Metod 

Metodval - forskningsansats 
Vi har använt oss av en kvalitativ/induktiv ansats för att besvara våra frågeställningar. Larsson (2011) 

menar att kvalitativa metoder är de som passar bäst att använda när man letar efter de kategorier och 

modeller som bäst beskriver något fenomen i omvärlden. Kvalitativa metoder handlar, enligt Larsson 

(2011) om hur man vill gestalta något eller om hur man vill karaktärisera något. Vi har valt att använda 

oss av kvalitativa intervjuer för att få en djupare kunskap om vilka föreställningar och vilken kompetens 

som ligger till grund för specialpedagogiska insatser i förskolan till barn med språkstörning. En kvalitativ 

ansats menar Fejes och Thornberg (2009), lämnar utrymme för möjlighet att studera en företeelse på ett 

mer generellt sätt, och möjlighet att gå på djupet med hjälp av ett tolkande arbetsätt och närhet till 

datamaterialet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kunskapsproduktionen genom samtal är 

intersubjektiv och social. Tillsammans konstruerar intervjuare och intervjupersoner kunskap. Backman 

(2008) påpekar att en kvalitativ studie ofta genererar en stor mängd data att bearbeta. Detta kan 

underlättas av att man redan från början urskiljer kategorier och teman i vilka man vill dela in och 

kategorisera materialet. Detta gör analysen lättare att genomföra. Vårt syfte har varit att få en bred bild av 

hur stödet till barn med språkstörning organiseras inom förskolans verksamhet. För att få bredare 

datainsamling har vi sökt oss till flera yrkesgrupper som samverkar i förskolan. Vårt syfte har varit att 

undersöka hur kommunikativ och stödjande miljö skapas i förskolan och vilket stöd som efterfrågas från 
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specialpedagog gällande språkstörning. Gustavsson (2002) menar att valet av metod måste väljas i 

relation till vilken sorts material man ska arbeta med och vad syftet är med undersökningen. Vi har delat 

upp arbetet mellan oss på så sätt att Ann har skrivit inledning och teoretisk referensram fram till 

specialpedagogiska perspektiv, där vi båda delat på skrivandet. Annika har tagit ansvar för att formulera 

vårt gemensamma resultat i resultatdelen. Vi har genomfört lika många intervjuer, och bidragit med lika 

många forskningsrapporter. Vi har gemensamt format innehållet i diskussionerna, analysprocessen och 

reflektionen, och fördelat huvudansvaret för den skrivna texten mellan oss. 

Genomförande 
Vi har utgått från ett bekvämlighetsurval. Via internet har vi sökt efter förskolor med inriktning mot 

språkstörning, som vi tagit kontakt med via e-post. Vi har skickat förfrågningar till förskolor med 

inriktning mot språkstörning. Vi har skickat förfrågningar till både privata, landstingsdrivna och 

kommunala förskolor som på sina hemsidor beskrivit att deras verksamhet haft inriktning mot 

språkstörning eller fördjupad kunskap om kommunikativ miljö. Vi har sedan hört av oss via telefon till de 

förskolor som tackat ja till att delta i fokussamtal eller intervjuer. Fokussamtal är ett samtal där flera 

informanter deltar med en samtalsledare som fördelar ordet, inleder och avslutar. Vår avsikt var att 

använda oss av fokussamtal under datainsamlingen, men möjligheten att fler informanter kunde delta i 

fokussamtal har varierat. Fyra planerade fokussamtal blev enskilda intervjuer istället på grund av 

sjukdom. Urval till en kvalitativ studie kan göras utifrån tanken att få fram en variation mellan individer 

som deltar. Det kan också göras utifrån tanken att finna informanter som har mycket kunskap om området 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har intervjuat pedagoger från verksamheter som inriktar sig mot 

språkstörning eller förskolor som har haft barn med språkstörning integrerat i verksamheten. Vi har 

intervjuat pedagoger från  fyra språkförskolor. Vi har också intervjuat pedagoger från fem “vanliga” 

förskolor där det funnits barn med språkstörning integrerat i verksamheten. Vi har genomfört både 

fokussamtal och enskilda ostrukturerade intervjuer med tio förskollärare, tre specialpedagoger, en 

biträdande chef och en logoped med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, sammanlagt elva 

intervjuer/samtal. Intervjuerna och samtalen var en halvtimme till en timme långa och vi spelade in dem 

på telefon/ iPad. Vi har haft en enklare intervjuguide med öppna frågor som stöd under fokussamtalens 

och intervjuernas genomförande (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har bett informanterna berätta vilka 

erfarenheter de tycker är viktiga i skapandet av en kommunikativ och stödjande miljö i förskolan. 

Analysprocess 
Under datainsamlingen påbörjade vi en kategorisering av svaren. Vi har sedan läst datamaterialet flera 

gånger  och strukturerat likheter och skillnader vi funnit i datainsamlingen i kategorier. Vi har sedan 

försökt analysera hur olika språkliga diskurser och pedagogers föreställningar om barn bidrar till en 

normaliseringsprocess i förskolans kontext utifrån en diskursanalys. Förskolan kan enligt Lutz (2006) ses 

som en diskursordning där olika institutioner och verksamheter bidrar till att skapa en gemensam kontext. 

Vi har namngett informanterna efter deras profession, förskollärarna kallas F1, F2, F3 upp till F10, 

specialpedagogerna heter S1, S2 och S3, logopeden kallas L, chefen kallas C. 
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Etiska överväganden 
Vi har informerat samtliga deltagare om studiens ämnesområden och syfte. Vi har också informerat om 

att det är frivilligt att delta, och att dra sig ur studien när som helst. Vi har också informerat om vem som 

får tillgång till materialet, detta enligt informationskravet (Vetenskapsrådet 2007). Vi har också inhämtat 

samtycke från samtliga informanter då de fick erbjudande om att fylla i en samtyckesblankett (bil.3), där 

de ger sitt medgivande till medverkan i studien, enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2007). Vissa 

tyckte dock inte det var nödvändigt att lämna det skriftligt, så det skedde muntligt i stället. Materialet som 

vi samlat in har förvarats på ett sätt så att obehöriga ej kunnat få tillgång till det. Vi har också 

avidentifierat alla medverkande i intervjun och fokussamtalen, enligt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2007). Vi kommer inte att utnyttja personuppgifter i annat syfte än denna studie, enligt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2007). Vi anser att denna forskning inte gått ut över eller skadat någon 

informant, därav har forskningskravet inte påverkat individskyddskravet. I kvalitativt inriktade studier är 

det enligt Larsson (2005) extra viktigt att det finns en röd tråd genom undersökningen, för att resultatet 

ska ha validitet. Ju tydligare den röda tråden framträder i skrivandet desto mer trovärdigt blir resultatet, 

menar Larsson (2005). För att bredda svaren och samtalsämnen vid datainsamlingen, har den genomförts 

på olika platser i Sverige och i vårt urval återfinns både stora och små orter. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att forskaren har ett stort etiskt ansvar att använda sin egen praktiska vishet i samband med 

datainsamlingen Vi har försökt att återge informanterna så ordagrant som möjligt, för att stärka 

reliabiliteten. Vi har varit medvetna om att vi genom vår bakgrund som förskollärare och vår 

yrkeserfarenhet, har förförståelse med oss in i uppsatsarbetet. Vi som samtalsledare och intervjuare har 

försökt finna en objektiv roll, för att undvika att den egna förförståelsen inte försvårar analysen av 

datamaterialet. Vi har samtidigt i enlighet med Fejes och Thornberg (2009) varit medvetna om att vi haft 

ett ansvar att använda vårt omdöme och intellekt i det analytiska arbetet så att vi på ett så rättvisande sätt 

som möjligt, återgett våra data. 

Resultat 

Organisation 
Barn med grav eller primär språkstörning kan med hjälp av logoped remitteras till en språkförskola. Med 

primär språkstörning menas att barnet inte ska ha någon annan nedsättning som hörselskada eller 

utvecklingsstörning, enligt Språkförskoleföreningen (URL: www.sprakforskola.se). En språkförskola 

kännetecknas av en mindre barngrupp, hög personaltäthet och en eller flera logopeder. Språkförskolorna 

som är medlemmar i Språkförskoleföreningen erbjuder språkträning hela dagen, individuellt med logoped 

och i grupp. Behandlingen på språkförskolan har som syfte att stärka vardagskommunikationen för att 

minimera beteendeproblem och underlätta lek och samspelssituationerna. Ett viktigt syfte är att stärka 

barnens självförtroende. Ansvariga på språkförskolorna beskriver att de tar emot barn med olika former 

av språkstörning, de vanligaste diagnoserna är generell tal- och språkstörning. En informant  beskriver att 
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språkstörning kan yttra sig i olika former och använder bilden av ett isberg för att beskriva vad en 

språkstörning innebär.  

C: Expressiv, är ju bara en del av språkstörningen och då är det, har jag lärt mig att isberget kan 

se ut så här: och så är det vattenyta här och det här lilla, det är finliret som S och R och dom här, 

det är här uppe, sedan under här finns det pragmatisk och alla de här bitarna, och en generell då 

har man fel eller brister i alla de här bitarna.   

Informanten menar att barn med expressiv språkstörning ibland har behov av en mer inkluderande miljö, 

men att de behöver hjälp med att träna de expressiva språksvårigheterna som följer med språkstörning.  

C: När vi tar in barn och ger nybesök, det har vi sett att barn som har expressiv språkstörning 

kanske inte mår så bra av att vara i den här typen av miljö, för de behöver det här andra, men de 

behöver bara det expressiva liksom. Alla våra barn har så olika pussel som man ska, för en del 

ser ut som de förstår allting och så kan de inte förmedla,   

Språkförskolornas målsättning är att på ett lekfullt sätt i alla dagliga aktiviteter erbjuda språkträning i 

olika former. Språkförskolorna arbetar mycket med kommunikation.  

C: Vi strävar efter att skapa en kommunikativ miljö som är anpassad för barn med språkstörning. 

Vi arbetar med vad kommunikation är och kryddar den än mer med vad kommunikation är. Det 

gäller att fylla på hela tiden med vad är kommunikation och vad barn behöver i den sociala 

kommunikativa språkutvecklingen. Behandlingen är en viktig del i språkförskolans arbete och 

stomme i språkförskolans verksamhet, barnen får behandling två gånger under dagtid, två 

tillfällen i veckan, enskilt och vid ett tillfälle i veckan vid grupptillfälle.  

Det finns även kommunala språkförskolor. Förskolorna har språkavdelningar eller resursavdelningar med 

några få platser vikta för barn med språkstörning. Informant L berättar hur Språkförskoleföreningens 

verksamhet kan variera över landet. 

L: Hur organisationen ser ut för språkförskolorna ser olika ut i landet, det kan vara så att en 

språkförskola inte har så många barn med språkstörning, och då finns det kanske fyra barn, men 

de får ha max sex barn med språkstörning.  

I en kommun ansvarade områdets specialpedagog för placeringen i samråd med förskolecheferna. Barn 

med språkstörning kan också via barn- och ungdomshabiliteringen få en plats i liten grupp på 

resursavdelning. På flera av förskolorna är specialpedagogen knuten till habiliteringen, men en del är 

anställda hos kommunen. Flertalet av våra informanter har lång erfarenhet av att arbeta med barn som har 

språkstörning. En del förskoleverksamheter har en specialpedagog knuten till sig medan andra tar hjälp av 

kommunens specialpedagog vid behov. En förskola som vi besökt saknade dock handledning från 

habilitering, logoped eller specialpedagog. Språkförskolorna betonar samarbetet mellan olika yrkesroller, 

och menar att samarbetet mellan logopeder och specialpedagoger är viktigt för att skapa bra kvalité på 
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verksamheten. Flera av  förskolorna har logopedkontakt och pedagogerna arbetade också enskilt med 

barnen några gånger i veckan, men en förskola har fått sluta med det.  

F5: Vi är jätteirriterade för de behöver en-mot-en, och de behöver få sitta och jobba individuellt, 

och få in de små kunskaperna och sedan föra ut dem i sin grupplek, men det är ingen prioritet 

längre, så det har vi fått plocka bort.  

En informant beklagar att barnen inte får den logopedhjälp de behöver, hon tycker inte att förskolorna 

själva eller hon själv kan ge tillräckligt stöd i barnens språkutveckling.  

S1: Så det betyder att de barnen inte får det stödet, och då återstår ju förskolan så klart, och då 

är det ännu viktigare att vi har möjligheter och de känns ju också väldigt begränsade i och med 

att vi inte har någon anställd talpedagog eller specialpedagog med tal-och språkinriktning.  

Två av informanterna talar i termer av inkludering. En informant talar om att politiken har styrt. 

S2: I kommunen har vi haft två resursavdelningar, som har erbjudit platser för barn  i behov av 

särskilt stöd, och då kan det vara brett. De avdelningarna är på väg att avvecklas nu, för att både 

politiska intentioner men även verksamhetscheferna och förvaltningschefen har ett 

inkluderingsperspektiv, och att barnen ska få stöd där de finns och i den verksamhet där de är.  

F1: Inkludering handlar ju inte bara om att det ska vara i lokalen utan vi vill ju att det ska vara i 

verksamheten och att alla barn ska känna sig delaktiga och det är ju det som är inkludering 

tycker vi.  

Ändå så har de en logoped som också jobbar enskilt med barnen, men det verkar inte finnas någon 

motsättning i det enligt henne. Ytterligare en informant beskriver hur de arbetar med inkludering. Hon 

menar att det är viktigt att utveckla de sociala relationerna i barngruppen. 

F5: Vi undervärderar inte kamraterna, utan involverar kamraterna i barnets speciella 

problematik, det här barnet behöver lite hjälp här, och du har lite svårt att knyta skosnören. 

Hon menar att det är viktigt att i vardagen synliggöra både styrkor och svagheter utan att det blir något 

konstigt. I en kommun finns det en språk- och kommunikationsgrupp där personal från fem förskolor 

sitter med. De har tagit fram en lista över språkstimulerande aktiviteter för alla förskolor att jobba med. 

Även om det kompensatoriska och kategoriska perspektivet är dominerande i verksamheterna, återspeglar 

informanternas talhandlingar varierande föreställningar om vad barn med så kallade behov behöver. 

Samma informant kan tala i termer om att det är viktigt med träning och sedan i en annan samtalstråd 

beskriva tankegångar tydligt influerade av Dahlbergs (2014) tankegångar som bygger på att språket vi 

använder när vi talar om barn också medverkar till en normaliseringsprocess, där vi antingen innesluter 

eller utesluter. 
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Förväntningar som pedagoger har på specialpedagogiskt stöd 
Informanterna har olika förväntningar på vad specialpedagogen ska hjälpa dem med, och 

specialpedagogerna har i sin tur olika uppgifter på de olika enheterna. En del specialpedagoger kommer ut 

och gör observationer, medan andra mest har handledning och konsultativt stöd till personalen. 

F2: Hennes stöd fungerar mycket med att hon kommer ut, observerar hur vi jobbar, eller hur 

barnet är, sen träffas vi tillsammans med henne och hon ger liksom sin bild.  

Specialpedagogen används även vid dokumentation och utredningar. 

C: Det är utredningar, vi skriver då handlingsplan och en åtgärdsplan, för sedan ofta när barnet 

går vidare till skolan, skriver vi ett pedagogiskt utlåtande, och ett psykologiskt och en del av 

barnen behöver då en åtgärdsplan för hur de ska gå vidare.  

I en kommun finns det ett stödteam med sex specialpedagoger som är till för hela kommunens förskolor. 

En annan kommun har ett team bestående av en specialpedagog, en pedagogista och en psykolog, som 

också servar hela kommunen. Pedagogistan jobbar med den pedagogiska miljön på förskolan, och hjälper 

personalen att planera lokaler och material. En informant uttrycker att de kan få extra kunskap av 

specialpedagogen, eftersom hon har en bredare utbildning.  

F3: De har ju ändå mer utbildning på det här, och kanske har fått specifik kunskap om det här 

problemet. Det kan vara bra att få deras specifika kunskap också att de liksom har läst ännu 

mera och kanske kan lite mer nya rön också.  

Specialpedagogen ska coacha, det upplevs av en informant som specialpedagogens uppgift. Hon talar 

också om att ibland får man bekräftelse på att det man redan gör är bra. Samverkan mellan logopeder och 

specialpedagog betonas som viktigt för att skapa bra kvalité på verksamheten. En informant pratar om vad 

pedagogerna vill ha för hjälp av henne, och framhåller samtalet som redskap.  

S2: Vi hamnar mycket i att prata förhållningssätt, organisation, grupperingar av barn, hur delar 

vi upp oss, hur gör vi så att det blir lugn, hur gör vi så att det här barnet kommer till sin rätt.  

Hon säger också att hon bekräftar det som är bra, för att stärka pedagogerna i deras arbete..  

S2: Stärka, stärka, stärka, bekräfta mycket det som de gör redan som är bra. 

I en annan kommun där det finns ett team med specialpedagoger, får förskolor skriva en kartläggning om 

vad de vill ha hjälp med och lämna till teamet, som sedan kommer ut och samtalar med personalgruppen. 

S3: Det handlar ofta om att man är oroad för barns generella utveckling på nåt sätt, väldigt, 

väldigt ofta handlar det om socialt samspel, alltså det här att kunna leka och turtaga.  
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En informant talar om att hon förser förskolorna med material om TAKK och bildstöd, att de pratar 

mycket om TAKK och tal-och språklekar och munmotoriska lekar. En av språkförskolorna fick  en 

“miniutbildning” av specialpedagogen om språk och kommunikation. Hon fanns med som bollplank och 

stöttade, och höll även i introduktionen i TAKK för förskolan. Hon är även med på personalmöten för 

hjälpa till med teckenstöd.  

F6 och F7: Nu på personalmötet kommer specialpedagogen och går igenom för att hålla liv i det.  

Språkförskolan betonar att handledning är viktigt för att hålla liv i tecknandet. Två informanter efterfrågar 

specialpedagogens stöd och större kunskap om språkproblem och även flerspråkighet. 

F8 och F9: Det skulle vara skönt att någon som är väldigt kunnig inom området t.ex. 

flerspråkighet. Hen ligger mycket efter språkligt, där skulle det vara skönt om någon kom in och 

sa så här till mig, detta är jättebra, prova det här, det är ett jättebra arbetssätt för barn med 

språkproblem.  

I förväntningarna och beskrivningarna  av hur specialpedagogiska insatser används återfinns inget 

enhetligt mönster. Det finns stora variationer på hur specialpedagogiska stödinsatser utformas till barn 

med språkstörning. Flertalet informanter efterfrågar specialpedagogisk handledning och konsultativt stöd.  

Kommunikativ miljö 
Vid våra intervjuer och fokussamtal har informanterna försökt att beskriva och ringa in vad en 

kommunikativ miljö innebär. Alla våra informanter arbetar med hjälpmedel såsom bildstöd och 

teckenstöd. De gör bildscheman över dagen, vilket är viktigt för att visa på strukturen över dagen, och  de 

gör även individuella scheman när barnen har behov av det. Några av informanterna använder 

bildprogrammet InPrint.  

F1: Vi använder bildstöd InPrint, vi har alltid samling vid nio och då går vi igenom dagen bl.a. 

med bildschema så man berättar liksom vad som ska hända under dagen och så har vi vissa barn 

som också behöver ett eget schema, liksom sin dag.  

För att stimulera kommunikationen använder informanterna pratkartor för att underlätta barnens 

delaktighet. Det är kartor med bilder på saker eller situationer som barnen får välja mellan. Tre 

informanter pratar om att barn måste få hjälp med det sociala “småpratet”, sociala fraser, hur man tar sig 

in i leken. Flera av informanterna pratar om att det är viktigt  hur vi vuxna är mot varandra, vår attityd till 

varandra speglar av sig på barnen. 

F3: Det viktigaste är ju att vi som vuxna kan kommunicera med varandra, kan inte vi göra det då 

har vi ett jättestort problem, jag tror ju på det här att undertryckta känslor är ju jättevanliga och 

väldigt jobbigt och väldigt svåra.  
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Som pedagog är man själv ett pedagogiskt redskap, vilket språkbruk man själv använder är viktigt. 

Informanterna betonar också att den fysiska miljön måste vara inbjudande och stimulera barnen till 

aktivitet. 

F1: En tydlig miljö, man ska kunna komma in i ett rum och se, barnen ska kunna se vad man kan 

göra i rummet.  

Samtliga informanter pratar om vikten av att ge tid, vilket vi kommer tillbaka till under en egen rubrik, 

men det hör också till en kommunikativ miljön. Tre av informanterna arbetar med delar av 

Bornholmsmodellen, anpassat till förskolan. Det är en modell där man arbetar med rim och ramsor och 

språklekar, för att stimulera barns språk och underlätta läs-och skrivinlärningen längre fram. Fyra av 

informanterna arbetar också med bilder och sagor. Bilderböcker används för att visa på olika känslor och 

sinnesstämning.  Att skapa en bra relation till barnet anses också mycket betydelsefullt för att skapa en 

god kommunikation.   

S3: Först och främst måste jag skapa en go och känslomässig relation, det är liksom grunden för 

allt.  

Fyra av informanterna talar om att det är viktigt hur man ser ut, alltså ansiktsuttryck, vad som signaleras 

till barnen för kroppsspråk är ju också kommunikation. Två av språkförskolorna tar upp vikten av att 

pedagogers egna språkbruk är bra, för det spelar stor roll i skapandet av en kommunikativ miljö. 

C och L: Man minskar ner informationen till det som är viktigt. Man lägger fokus på viktig 

information.  

Spackman m.fl. (2006) menar att barn med språkstörning har svårt att känna igen olika sorters känslor. De 

har svårt att förstå hur känslor kan yttra sig i olika sammanhang. Detta blir tydligt i informanternas 

berättelser när det gäller konflikter, där vuxna ofta fungerar som stöd i kommunikationen.  

TAKK 
Alla förskolor använder TAKK, vilket också Heister Trygg (2008) betonar vikten av när det gäller barn 

med språkstörning. För att skapa en tecknande miljö menar en utav de  biträdande cheferna att man ska 

tänka på att barnen behöver tid och lugn. 

C: Tid, lugn tid och också etablera en kontakt, först, nu, sedan. Och så pratar man med 

stödtecken då och visar på att nu är det du och jag och nu ska vi börja kommunicera. Mer ex nu 

är det du och jag, vad var det du ville? Ville du ha den stora katten? Ja, du ville ha hjälp. och då 

kan man börja öva turtagning,  

Ofta behöver dessa barn också öva på turtagning och socialt samspel, lek och språkutveckling hör ihop 

(Lindö, 2009). En tecknande miljö måste präglas av att man har tid för det, och man måste skapa en lugn 

miljö för tecken. Man börjar med enkla tecken och substantiv. 
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C: Allt det där enkla, mjölk eller katten, nu har jag en katt hemma, Vill du ha smörgås? Det är 

bastecken. Sedan bygger man på med verb och meningar. 

Tecknandet går lite i perioder, det dalar ibland, när barnen lär sig prata bättre så släpper de tecknen 

succesivt.  

F5: Det dalar lite och sedan får det en skjuts så, lite är det när barnen blir mer självständiga och 

de fungerar mer i gruppen, och vara med och tycker att de förstår vad man säger, då tycker man 

att man har bråttom och då tappar man det där liksom. 

Flera av informanterna diskuterar problemet att det är lätt att tecknande dalar i perioder och att det är 

viktigt med handledning för att hålla liv i tecknandet. En informant, menar att det är viktigt att vara 

medveten om att man är ett redskap i sig själv. Som vuxen har man ett ansvar för att hålla liv i tecknandet.  

L: Ja, man måste fortsätta det måste man fortsätta med. Det måste finnas med hela tiden. Vi 

lyfter det alltid, det är så lätt att finta den, att de helt plötsligt slutar teckna eller att man svarar 

barn med vanligt tal. Men då gäller det att vara med och att vi tecknar och går ner i taltempo, för 

de ska få med alla stavelser och så där.  

Som pedagog är man ett redskap och pedagogernas eget språkbruk spelar stor roll i skapandet av en 

kommunikativ miljö. 

L och F10: Det handlar om hur, att vara närvarande är att hela tiden ha koll på deras ork, man 

måste ha struktur och tänka på att inte prata för långa meningar. Man ska prata korta meningar, 

man ska teckna, man ska ha gjort upp en struktur för hur, vad är det vi ska göra nu, och sedan ha 

en struktur i hur länge aktiviteten ska hålla på, och sedan att man inte märker att det spårar ur, 

försöka avsluta på ett snyggt sätt. 

Två informanter beskriver också att de börjat med de tecken som finns i vardagen, substantiven,  

F8 och F9: Det har nog varit främst när vi sitter och äter frukt, eller sjunger eller i 

matsituationen.   

Hela verksamheten har inte tecknat och de har inte använt tecken i till exempel leken, utan de har börjat i 

rutinsituationer. De anser att  rutinerna är det som är viktigast för tryggheten, och då har de tecknat. De 

delar erfarenheter av att ha använt sagopåsar och teckenfilmer samtidigt och menar att det var ett bra sätt 

att lära sig teckna.  

F8 och F9: Jag vet att jag satt och kollade på de där sångerna där det var en ledare som sjöng, 

och sedan vara det en massa andra barn med man fick lära sig genom att titta på filmerna, och 

det kommer jag ihåg att barnen tyckte var roligt. 
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Flera av förskolorna betonar vikten av att alla tecknar, både vuxna och barn. Efterhand som barnen får 

mer språk slutar en del av dem att teckna, men känslor uttrycks bäst på det språk man behärskar mest.  

F5: Men när de blir upprörda eller så använder de tecken, även fast de har ord för de hittar inte 

orden.  

En informant säger att barn lär på många olika sätt, en del behöver en bild, andra tar tecken lättare. Det 

gäller att hitta varje barns unika lärstil. Internationell forskning om AKK, (Barker et al. 2013) påvisar att 

barn som använder AKK, utvecklas mer språkligt när kamrater tecknar än när lärare aktivt påverkar dem 

till att använda AKK. Det menar att det kan vara så att även barn vill att det ska gå fort, därför använder 

man ett ord istället för flera. Vårt material visar på vikten av att vuxna tecknar och finns med som 

samtalspartners och hjälper till att sänka taltempot så barnen hinner tänka och processa i 

kommunikationen. Thunberg m.fl. (2011) och Heister Trygg (2008) menar att vuxna är viktiga 

samtalspartners och att det är viktigt att ge barnen tid att utveckla sina egna tankegångar och uppmuntras i 

språket. Specialpedagogen kan fungera som en tillgång i utvecklandet av en kommunikativ miljö, och 

tillhandahålla utbildning och kompetens om olika AKK- hjälpmedel för att skapa en tillgänglig 

verksamhet. Vårt datamaterial visar att en del använder specialpedagogiska insatser till att utveckla 

organisationen och verksamheten, medan en del använder specialpedagogiska insatser i första hand till 

upprättande av kartläggning och åtgärdsprogram.  

Bildstöd 
Alla informanter arbetar med bildschema över dagen eller individuella schema för vissa barn.  

S3: Bildstöd ska varenda avdelning ha tycker jag oavsett om det finns några andra 

grundläggande behov, för det förtydligar dagen, det hjälper till med tidsuppfattningen.  

En informant pratar om tidsuppfattning. Man kan ta kort på vanliga situationer tillexempel 

matsituationen, toaletten, utemiljön, hallen osv. för att hjälpa barn att också se vad det är man pratar om. 

Det finns pratkartor med olika ämnen, som man använder för att stimulera kommunikation.  

S2: Känslor är ju populärt för det är ju svårt för det är abstrakt och det underlättar att ha lite 

bilder. Och leken, det kan vara billek, bromsa, gasa, tanka och ha med sig den när man leker, att 

benämna eller få idéer vad man kan göra och prata om. 

Det finns också ett demokratiperspektiv på det, man har rätt att få säga vad man vill och vad man väljer, 

även om man har mindre verbalt språk. Två av informanterna menar att det är en process att lära sig att 

använda bilder tillsammans med barnen. Att lära sig hur de kan placeras på väggarna har varit en process, 

informanterna menar att det är viktigt att fundera över hur bilderna ska placeras för att barnen ska kunna 

välja mellan olika alternativ på aktiviteter. Informanterna betonar att kombinationen bildstöd och 

tydlighet är viktig.  
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F8 och F9: Först hade vi, och då hade vi dem på platser, det här blir bra, sedan märkte vi, nej det 

blev inte bra, vi måste ha bilder så de får, sedan hade vi bilder på ett skåp där vi gick och 

hämtade. Sedan märkte vi att det måste finnas bilder så barnen kan hämta.  

Samtliga informanter pratar sig varma för bildstöd, det är en viktig del i att skapa en kommunikativ miljö. 

Bildscheman är något som flera av dem använder. 

F5: Vissa barn behöver eller har sådana där, individuella om de behöver det. Och behöver man 

mer förstärkning, då har kanske barnet eller vi det i fickan och tar fram och visar det hela tiden. 

“det är ju som trolleri man har barn som inte vill, och sedan visar man först kommer det här, 

sedan kommer det här, också bara jaha vad bra, och så löser vi problemet. 

En av informanterna pratar om förskolans dokumentation av verksamheten och menar att det märks redan 

när de sätter upp bilderna på väggen att barnen blir intresserade och att kommunikationen kommer igång.  

F8 och F9: Barn älskar att stå där och peka och framför allt när de ser sig själv, då blir det ett 

samtal. Bilder är tacksamt att arbeta med tycker jag.  

Ritprat talar två av informanterna om, det vill säga att man tillsammans med barnet ritar upp en situation 

som man vill prata om med barnet, som en serie bilder, och ritar en alternativ lösning på situationen. 

Detta kräver dock lite mer av pedagogerna, att kunna göra enkla skisser tror en av specialpedagogerna 

kan vara svårt för vissa. 

S2: Det här med ritprat då ska man prestera något och det är svårare för pedagogerna att 

komma över det, den tröskeln, det kan bli ett litet motstånd mot det.  

Hon tycker det är lättare att jobba med färdiga bilder. Spackman m.fl. (2006) menar att barn med 

språkstörning har svårigheter med att tolka olika känslouttryck på bilder. De menade att även med 

bildstöd hade barnen svårt att förstå vad bilderna visade och blandade ihop reaktioner och detaljer på 

bilderna.  

Närvarande pedagoger 
Flertalet av informanterna betonar hur viktigt det är att vara en närvarande pedagog och detta innebär att 

finnas nära barnen, gå ner på deras nivå och ha ögonkontakt när man samtalar. Det är en viktig stödjande 

insats för att skapa en kommunikativ miljö i förskolornas verksamhet. De själva är redskap i 

kommunikationen och samspelet och stödjer barnen i samspelet med andra.  

C: Det är liksom att fånga den korta stunden, närvara, medlekande och medskapande hela tiden.  

Det finns likheter och skillnader i informanternas resonemang. Språkförskolorna lägger tonvikt på 

kommunikation och språk, pedagogerna fungerar som en bro och länk mellan barnen för att få till stånd 

kommunikation och samspel. Genom mer personal och färre barn i gruppen, finns möjlighet att vara en 



24 

 

 

närvarande pedagog i större utsträckning. Genom att vara fysiskt nära barnen och lyssna skapar 

pedagogerna dialoger, Informanter som arbetar på en avdelning som inte är språkavdelning, berättar att de 

funnit ett arbetssätt för att kunna vara närvarande pedagoger, genom att ha en rörlig och en fast pedagog. 

En som bokstavligt talat sitter på golvet bland barnen och en som utför de mer praktiska uppgifterna.  

F8 och F9: Det handlar om att finnas, golvet, sitta mitt i, va där, se eller finnas. Vi har jobbat 

mycket med fast eller rörlig pedagog, man är i ett rum fast man är två pedagoger och ja, faktiskt, 

uttalat säger nu är du fast. 

Informanterna menar att det ser skillnader mellan deras arbetssätt och kollegornas på en annan avdelning, 

i hur man har möjlighet att vara närvarande pedagog. De outtalade tankarna påverkade vad de ansåg vara 

en grund för att kunna vara närvarande pedagog. En informant menade att det var svårt, nästan omöjligt i 

en stor grupp på tjugo barn och tre pedagoger att kunna vara närvarande pedagog. Intresset måste vara 

grunden för att vilja vara närvarande pedagog. För att hitta fram till ett fungerande arbetssätt menar 

samtliga informanter att det är viktigt att prata ihop sig i arbetslaget. Informanterna menar att erfarenheter 

är viktiga för att förstå vad det innebär att vara närvarande pedagog. Den ofta tysta samlade kompetensen 

som skapats av lång erfarenhet använder sig informanterna av för att kunna läsa av och tolka barnens 

behov och förutsättningar. En informant pratar också om att vi iPads används mycket i förskolan nu, och 

hur det påverkar kommunikationen. 

S3: Men jag kan märka redan nu en tendens på kommunikation och samspel, att vi måste bli 

uppmärksamma på att vi inte tappar ögonkontakten med våra barn...vi vill skapa mindre grupper 

och mer sammanhang där vi inte bara pratar genom skärmen till varandra utan vi pratar genom 

att vi har konkreta upplevelser ihop. 

Två av informanterna lyfter också att de använder måltidsituationerna för att skapa samtalsutrymme. De 

tar sig också ofta tid till samtal här och nu, i tamburen eller under tiden de dukar lika mycket som i andra 

situationer. Sedan pratar de om att de ofta delar barnen i mindre grupper, just för att barnen ska få tillgång 

till kommunikation. 

 F8 ochF9: Både inputs och utputs, det är jätteviktigt, att barnen ska få möjlighet, barn ska få in 

men också ut. Det är lättare i en liten grupp.  

Tid 
Samtliga av våra informanter menar att barn med språkstörning behöver mycket tid för kommunikation. 

F1: Barnen som har en grav språkstörning behöver ofta mycket, mycket, mycket mera tid! Så att 

de också får en chans att hänga med och förstå vad det är vi gör.  

Barn med språkstörning behöver tid för att kunna etablera teckenkommunikation och ha möjlighet att 

överblicka dagen med hjälp av AKK. Det behövs tid för att kunna vara närvarande pedagog i tamburen 
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och vänta ut barnens svar. Tid är viktigt för att teckenkommunikationen inte ska dala eller gå i svackor. 

När personalen pratar för fort och glömmer teckna får barnen svårare att hänga med i kommunikationen. 

Tid handlar också om att pedagogerna har möjlighet att anpassa sig till barnens tempo och att dagsformen 

hos barnen styr innehållet i verksamheten. 

F3: Att man ger dem den här tiden också som kanske behövs, att man inte behöver ha så bråttom 

med alla saker.  

Pedagogerna behöver också tid för att finnas nära barnen och vara bland barnen. Några av informanterna 

saknar den möjlighet de förut hade för en-till-en träning, och tycker att färre barn och mer pedagoger inte 

riktigt räcker. De vill kunna träna barnen enskilt, för att barnen bättre ska kunna hänga med i den stora 

gruppen. Informanterna beskriver hur att de inte längre får träna individuellt på samma sätt, och är 

besvikna på riktlinjerna om inkludering som Skolverket rekommenderar. Samtidigt pratar andra om att de 

nu jobbar inkluderat och att det är en styrka och något man strävar efter. För att ha fokus på barnen och 

kunna kommunicera med dem blir tiden en viktig faktor, liksom ett lugnare dagstempo, som tar hänsyn 

till barnens ork och energi. Att kunna anpassa sitt eget språkbruk till ett lugnare taltempo, är också viktigt. 

De flesta språkförskolor har också mindre barngrupper för att kunna ge tid till varje barn.  

Lärmiljö och pedagogisk dokumentation 
Våra informanter beskriver på olika sätt hur man kan arbeta med att utforma en lärmiljö för barn med 

grav eller generell språkstörning. Språkförskolorna beskriver hur de arbetar med tema för att skapa visuell 

tydlighet i form av stationer. Genom att använda olika sorters lekmaterial  i form av “temastationer” 

inbjuder pedagogerna till olika sorters lek. Barnen har till exempel tema “boende” och lär sig med hjälp 

av medskapande, medupptäckande och medlekande pedagoger.  

F10: Då bygger de upp en miljö som handlar om det temat och sedan finns det andra saker 

tillgängligt i skåpen om barnen vill plocka fram andra saker.  

Informanterna på språkförskolorna arbetar även med leklådor. Lådorna innehåller tillexempel 

doktorssaker eller affärssaker. Rolleksmaterialet är förstärkt med bildstöd som informanterna kallar för 

script. Med hjälp av bildstöd bygger pedagogerna upp leken tillsammans med barnen. Barnen leker leken 

flera gånger tillsammans med pedagogerna och syftet är att barnen på sikt ska kunna ta ner lådan och leka 

leken ensamma eller tillsammans med kamraterna. Scriptleken innehåller frekvenser som leks med 

modellering av vuxen efter en bestämd ordning. Informanten beskriver det på följande sätt. 

F10: Det innehåller sex frekvenser, det är som ett tema då, med 1,2,3 då är det först affärslek. 

Den som är i kassan har ett script. Kommer det någon ska du tala om vad det kostar och då får 

du välja på 1.2 eller 3 alternativ. Då är det 1,2 eller 3 får du säga vad det kostar och sedan ska 

du ta bort galgen och säga varsågod.  
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En informant berättar hur de när de utformar lärmiljön försöker utgå från den korta tiden när barn visar 

intresse för något och utforma det till en lärprocess. Långa teman som sträcker sig över en termin, vilket 

är vanligt i traditionell förskolemiljö, menar informanterna är svåra att genomföra då barnen ofta är 

ojämna i utvecklingen. Processen i skapandet är lika viktigt, som de färdiga resultatet. Målet är att alla ska 

lyckas, känna sig nöjda. 

C: Sedan kan jag tänka mig, att vi inte, vi använder den korta tiden, för det lärde jag mig när jag 

började jobba på språk, det var det här som jag tidigare jobbat med teman på t.ex. månader, och 

barnen tillförde en massa saker, det är många barn som inte har den förmågan. Alltså blir det 

femminutersteman. Det man fångar när intresset är på g. Då kan det vara ex om man jobbar med 

pinnar och sedan börjar göra bokstäver. Och sedan börjar man kanske skriva, också jämför man 

bokstäver, men fokus är en kort stund. Sedan har man tappat det och då går man vidare. Men det 

är liksom att fånga den korta stunden, närvara medlekande och medskapande hela tiden.  

En informant beskriver att barn har många språk, det talade språket är bara ett av många. 

F1: Vi har barn som älskar att måla och skapa och det är ju också ett språk, att man liksom 

använder alla språken som man har och som är ens styrkor, det är ju jätteviktigt, och det är ju 

viktigt för alla, men kanske extra viktigt för de barnen som inte har det talade språket, så kan 

man använda andra språk, att man inte glömmer bort och stirrar sig blind på bara ett utan man 

kan kommunicera via andra sätt också. 

Flera informanter menar att miljön måste ha en visuell och tydlig struktur. Barnen behöver kunna 

överblicka miljön. Antingen kan man skapa lärmiljöer utifrån ett förebyggande tänk när man lockar barn 

till lärande och samspel genom att arrangera miljöer, eller så kan man använda barns intresse som 

motivator. En informant beskriver det som att alla barn kanske inte har fantasi och inre bilder alla dagar 

och då får man ta vara på de stunder när det finns ork och energi hos barnen.  

L: Alltså är det de glasögonen, vi måste ha på, vi måste tolka läroplanen från det synsättet. Det 

här med fantasi att det ska vara på barnens, de här barnen får vara glada om de hittar en inre 

bild, för idag kom det ingen. Det har varit en dålig dag.  

Informanterna menar att det är viktigt att lägga nivån på verksamheten på en nivå som passar barnen. Man 

måste kravanpassa menar en annan informant så att man inte har samma krav på alla barn. Det ska 

samtidigt inte vara kravlöst, men anpassat till varje individ. När orken eller intresset finns hos barnen 

bygger pedagogerna vidare och skapar lärsituationer. Pedagogerna ligger steget före och hämtar material 

eller skapar utvidgade lärprocesser. Två av informanterna berättar hur väggdokumentationen används för 

att skapa samtal. Det är också viktigt med dokumentation av vad man varit med om, för att hjälpa till med 

tidsuppfattning, vad man gjorde i skogen eller ute på gården, och att skapa kommunikation utifrån det. En 

informant berättar hur de använder kontaktböcker, stillbilder och fotografier i sitt dokumentationsarbete, 

för att skapa kommunikation mellan förskola och hem.  
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C: Vi använder stillbilder och fotografier, för varje barn har en bok som går mellan hemmet och 

förskolan, på språkavdelningen då. Där vi skriver, där vi fotograferar till exempel vad som 

händer i sandlådan, sedan skriver vi litegrann om att vantarna blev blöta när de låg i vattnet, 

eller så där, så när barnet kommer hem och ska återberätta, så finns en berättelse, innan kan 

knyta an till en bild, och det är lite likadant för föräldrarna, så vi kan använda både bildstöd och 

en extra liten text för att stötta barnet, i det de vill berätta, för kommunikation ska vara ärlig. 

Frågar du Vad har du gjort i helgen, är det ingen människa som vet, men om ett barn försöker 

berätta om till exempel en katt, så har jag ju läst om det och kan fråga. Jaha, var det katten som 

åt upp din glass, eller någonting, så får vi en gemensam bild.  

Socialt samspel 
Barn med språkstörning har ofta också svårt i det sociala samspelet. Detta är något som både våra 

informanter framhåller..  

S2: Och också att skapa en förståelse för att det är språkstörningen som ställer till det i det 

sociala samspelet med andra, att man förstår att det här barnet vill bara göra rätt men kan inte 

läsa av situationen, kan inte förstå vad det är som händer, hur kan vi stötta, hur kan vi hjälpa 

barnet att förstå vad som händer och sortera i allting.   

S1:  Det är ju det som behövs för att man ska få ett språk, du får inget språk utan att samspela 

med andra människor.  

Två av informanterna arbetar med ett program som heter “vägledande samspel” (eng. ICDP). Det handlar 

om relationens betydelse för all utveckling och kommunikation.  

S3: All kommunikation startar ju i vilken relation vi har.  

Där pratar man om tre olika steg eller dialoger som är viktiga i ett bra samspel, den emotionella dialogen 

där man visar att man tycker om sitt barn, den meningsskapande dialogen där man ger mening och 

förklarar, och den reglerande dialogen där man ger fasta rutiner och positiva gränser. 

S3: Det är ett program som medvetandegör det vi redan vet, för det är inget nytt, det är precis det 

vi jobbar med till vardags med kommunikation och samspel och relationens betydelse för det.  

De pratar också om att man kommunicerar med hela kroppen och ansiktsuttryck, det verbala är bara en 

del av all kommunikation som sker.  

S1: Alltså jag har väldigt svårt att se språk som en enskild del, alltså för mig är barnet liksom en 

helhet, jag använder hellre begreppet kommunikation t.ex. än tal och språk, för det är så otroligt 

mycket kommunikation som sker med andra delar av kroppen än det verbala.  
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S3: Vi borde kanske mer tänka på hur vi ser ut, hur vi står och går, ansiktsuttryck, vad vi 

förmedlar på så många andra sätt också. Allt hänger ju ihop, alltså kommunikation är ju så 

mycket, vi har tyvärr en tendens att separera det. 

.Våra informanter berättar hur de ofta får börja från början i samspelet.  

C: Ibland får vi börja med att rulla boll, sitta en vuxen och rulla boll, som man gör med småbarn. 

Vi får leka tittut lekar, just det här med ögonkontakt, ser dig ser dig inte, och så spela enkla 

spel,när man kommit så långt. Nu är det din tur, sedan är det min tur. Det är också ett sätt att 

leka, nu får du äta mat, sedan är det min tur, hela tiden det här bollandet på olika sätt. 

I informanternas exempel synliggörs resultat som liknar de resultat som presenteras i McCabe och 

Marshalls studie (2006). Stanton-Chapman m.fl. (2007) menar att barnet föredrar kontakt med vuxna i 

omgivningen framför kontakt med andra barn. Och att barn med språkstörning kan ha svårare att förstå 

hur de ska samarbeta eller lösa konfliktsituationer..  

L: Det behövs mycket tid, tid till att lösa konflikter, tid till att komma överens i samspelet, tid till 

att rita upp en social berättelse. Till exempel en konstruktion om den gula cykeln. Det spelar 

ingen roll om du var först ute, Kalle var den som var först. Du stod som nr två eller tre på listan. 

Informanterna berättar att de arbetar med att lära ut strategier för att träna barnen i självständighet, och att 

vända sig till kompisar istället för till en vuxen. 

L: Bildstöd, synliggörande script är det som är genomgående. Vi vill att de ska klara sig själva, 

de ska bli självständiga utan att vända sig till en vuxen. Vi vill hellre att de ska vända sig till en 

kompis. Och det är svårt som pedagog, nej men prata med din kompis, för det är så lätt att bara 

svara på frågan. Man måste jobba med sig själv som redskap. 

Vägarna för att nå självständighet kan se olika ut, men att pedagogen är sitt eget redskap är genomgående 

i svaren från informanterna. Detta mönster är tydligt oavsett vilket perspektiv man utgår från i 

verksamheten.  

Flerspråkighet 
En språkstörning kan, enligt en informant, också ha att göra med att man kommer från en annan 

språkkultur, att helt plötsligt byta språkmiljö kan göra att språkutvecklingen, och även andra områden, 

påverkas negativt.  

S3: Sen märker vi också att det är många barn som har, som kommer ifrån, där familjen har haft 

det svårt, de kanske har flytt, de kommer från andra kulturer, det kan vara en brokig resa hit. Så 

ibland kan det vara svårt att säga vad som är inom autismspektra, vad som är nästan åt 

barndepressionhållet... det är så närbesläktat.  
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Informant S3 menar att det är svårt att veta vad språkstörningen beror på i ett sådant läge, om det beror på 

ett flykttrauma, om det är en autismspektrumstörning eller om det handlar om en generell språkstörning. 

Språksvårigheter i samband med flerspråkighet kan enligt Björk-Willén (2009) bero antingen på att man 

inte hört svenska tillräckligt mycket, eller att man har en generell språkstörning. Även om man inte har en 

språkstörning kan man behöva stöd i språket om man är flerspråkig. En informant berättar att de jobbar 

med tecken som stöd för barnen som är flerspråkiga, men också med bildstöd. 

F3: Eller om vi får in barn från andra länder som inte har begreppet för att man ska sätta på sig 

vantarna, vad är vantar, varför ska man ha vantar på sig? 

 Om man har ett annat modersmål hemma kanske man också har en annan begreppsvärld, resonerar en 

informant. 

F3: Man har inte mellis hemma där kanske man har fika istället, det är bara ett annat ord för 

samma sak, men det kan vara svårt att förstå att det är samma sak. 

En annan förskola talar om att det saknas kunskap om flerspråkighet, de har ingen specialpedagog att 

bolla sådana frågor med. Även i forskarvärlden är det ont om kunskap om flerspråkighet i samband med 

språkstörning enligt Salameh (2003) refererad i Björk-Willén (2009). 

Analys 
Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur specialpedagogiskt stöd är organiserat i förskolan för 

barn med språkstörning. Vårt intresseområde har varit att undersöka vilka stödinsatser pedagoger i 

förskolan efterfrågar runt barn med språkstörning. Vi har också velat undersöka hur förskolan kan skapa 

en stödjande och kommunikativ miljö för barn med språkstörning. Vi har använt oss av en 

kvalitativ/induktiv ansats för att få svar på våra frågeställningar. Vi har intervjuat förskollärare, 

specialpedagoger, chefer och en logoped och frågat dem hur stödet är organiserat och vilka förväntningar 

förskollärare har på specialpedagogiska insatser. Vi har också frågat hur en kommunikativ och stödjande 

miljö bör se ut i förskolan. Vi har funnit att organisatoriskt så är stödet till barn med språkstörning ofta 

knutet till logopedkontakt, men också specialpedagog och i vissa fall psykologhandledning till personal. 

Man remitteras ofta till språkförskola genom logoped, men i vissa fall blir man placerad av 

specialpedagog. Att ha logopedkontakt är något som våra informanter ansåg var viktigt, de ville helst att 

logopeden skulle sitta enskilt med barnen några gånger i veckan. Många pedagoger som är verksamma i 

integrerade förskolor, efterlyser möjligheten att träna barnen i det lilla sammanhanget, där en vuxen kan 

träna ett barn. Individuell språkträning upplevs som viktig och en specialpedagog tyckte inte att hon själv 

kunde hjälpa de här barnen, utan efterlyser mer specificerad kompetens. Sandberg m.fl. (2010) fann två 

olika synsätt hos förskollärare, där en del förordade mer individuellt stöd till barn, och andra en mer 

inkluderande verksamhet. Wilcox m.fl. (2010) lyfter vikten av en rik språklig miljö i förskolan, där 
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språkövningar inkluderas i den vanliga verksamheten, och kommer fram till att det ger en bättre 

språkutveckling jämfört med en kontrollgrupp.  

Förväntningar på specialpedagogisk hjälp handlar främst om handledning, konsultation och hjälp med 

TAKK och bildstöd. Vissa efterfrågar en bredare kompetens och fortbildning. Våra informanter lyfter att 

de förväntar sig handledning, coachning och konsultation av specialpedagogen. Det stämmer väl överens 

med specialpedagogernas berättelser om sitt arbete i förskolan. Vårt resultat visar att många använder 

specialpedagogiska insatser framför allt till handledning, Specialpedagogiska insatser används också till 

konsultativt stöd och upprättande av åtgärdsprogram och handlingsplaner. I specialpedagogens uppdrag 

ingår också att verka för en verksamhet som riktar sig till alla barn (Palla, 2009). Det innefattar skapande 

av lärmiljöer och kvalitetsarbete i förskolans verksamhet. Frågan är vilka synsätt och diskurser som 

påverkar föreställningarna om vad som ingår i specialpedagogens yrkesroll (Dahlberg, 2003; Lutz, 2006).  

Lutz (2006) menar att förskolan kan ses som en diskursordning där delar av verksamheten möter andra 

institutioner och organisationer. I mötet mellan diskursordningar formas nya sätt att formulera språk på. 

Nordin-Hultman (2005), menar att förskolors miljöer är homogena och präglas av lite variation. När vi 

organiserar tid och rum och utformar pedagogiska miljöer finns föreställningar om att barn är lika. Att det 

sociala samspelet hör ihop med språkutvecklingen är något som framhålls i både litteratur och intervjuer. 

En specialpedagog säger att de sociala svårigheterna “kommer som ett brev på posten vid språkstörning”. 

Alla informanter talar också om hur viktigt språket är för det sociala samspelet, och några säger att barn 

med språkstörning också ofta får diagnoser som autism och ADHD, där svårigheter i samspel med andra 

ofta är karaktäristiska drag. Detta framhåller även Förher (2007), som också talar om att barn med 

språkstörning har  svårigheter med samtal och interaktioner med andra. I informanternas berättelser om 

hur de organiserar den pedagogiska miljön återspeglas både det medicinskt-kategoriska perspektivet och 

ett perspektiv som påminner om det som Dahlberg (2014) beskriver, synen på olikhet utgör en skillnad i 

informanternas resonemang. Dahlberg (2003) påpekar att relationsskapande är grunden i skapandet av en 

pedagogisk miljö. Hur vi tänker om olikheter återspeglas i den pedagogiska miljön. Det får också 

betydelse för hur den pedagogiska miljön utformas. Ett flertal av våra informanter beskriver barn som att 

de är i behov av träning och stöd i vardagen. Andra informanter talar om olikhet som en tillgång, de 

bygger den pedagogiska verksamheten utifrån olika intressen och styrkor. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv formas alla i ett socialt sammanhang, vi skapar kunskap. Bjervås 

(2011) menar att det är vad vi gör och hur vi talar som återspeglas i den pedagogiska praktiken.  I 

informanternas berättelser går diskurserna och de olika perspektiven om barns utveckling ofta i och ur 

varandra. De växlar mellan att beskriva barns svårigheter ur ett medicinskt perspektiv, för att lite senare i 

samtalet berätta om egna föreställningar om barns möjlighet till delaktighet och självständighet. Det 

speglar en demokratisk diskurs i högre utsträckning utifrån tankarna om att olikhet också kan ses som en 

tillgång i verksamheten (Dahlberg,2014). De olika diskurserna och teoretiska perspektiven påverkar både  

talhandlingar och  föreställningar om barn. Utifrån Lutz (2006) resonemang om att förskolan kan ses som 

diskursordning, Synliggörs i datainsamling  hur olika diskurser om vad det innebär att vara i behov av 

särskilt stöd påverkar den pedagogiska verksamheten likväl som läroplanen (Skolverket, 2010a). 
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En kommunikativ miljö beskrivs handla mycket om teckenstöd och bildstöd. Det kommer också fram att 

barn har olika lärstilar, alltså de tar till sig olika sätt att kommunicera. Heister Trygg (2008) betonar 

vikten av olika sätt att kommunicera, såsom med tecken eller bilder, men framhåller även den fria leken 

som ett verktyg i att tillägna sig språket. Våra informanter talar om att de ”slussar” barnen in i leken med 

hjälp av de sociala fraser man behöver i lek och samspel. Informanterna finns med som språkligt stöd i 

barnens interaktioner. Vidare talar våra informanter om att pedagogers eget språkbruk och hur man är mot 

varandra också är viktigt i en kommunikativa miljö. Gjems (2010) tar upp samma tankegång, pedagoger 

bör vara språkliga förbilder och barn tillägnar sig språket i alla vardagliga situationer. Barker m.fl. (2013) 

påvisar att det är viktigt att kamraterna runt barnet med språkstörning också använder AKK i olika 

former, inte bara de vuxna. Detta är något som två av informanterna också tar upp, vikten av att alla i 

omgivningen tecknar. En informant talar om att barn behöver olika ord för olika situationer. Fallon m.fl. 

(2001), påvisar att det är viktigt med rätt ord i rätt sammanhang. Bildstöd är något som våra informanter 

också tar upp som ett viktigt redskap i stödet till barn med språkstörning. De gör bildscheman för dagen 

eller individuella scheman för varje barn. Spackman m.fl. (2006) har i sin forskning kommit fram till att 

barn med språkstörning har svårt att tyda ansiktsuttryck som visar olika känslor på bild. De frågar sig om 

barn med språkstörning har svårt att definiera olika känslouttryck, och i så fall varför. Stanton-Chapman 

(2007) kom fram till att barn med språkstörning ofta har känslomässiga problem och har svårt med sociala 

interaktioner med kamrater. En fråga som lyftes i studien var hur mycket barn med språkstörning fått 

möjlighet till samtal om olika känslor. Bristen på samtal om känslor kan vara en bidragande orsak till 

svårigheterna med att tyda olika känslouttryck. Farrar m.fl. (2009) lyfter också upp det faktum att barn 

med språkstörning har svårt med att läsa av andra människors känslor och tankar, detta som kallas Theory 

of mind. Nordin-Hultman (2005) menar att förskolans aktiviteter i större utsträckning tar sin 

utgångspunkt i det som sker i det pågående, medan det sker. När handlingar skapas i dialog med 

materialet och dess möjligheter, blir tiden mindre linjär. Dahlberg (2014) menar att barnen behöver tid att 

engagera sig, tid att inte ha bråttom och tid att göra saker med tillfredsställelse. Små barn organiserar inte 

tiden efter klockan utan personlig känsla av rytm och egen känsla av tid. Hur vi förhåller oss till och 

prioriterar innehållet i verksamheten är en viktig pedagogisk fråga att diskutera. 

Några av informanterna tar upp barn som är flerspråkiga. Språkstörning kan också visa sig hos barn med 

flerspråkighet, och då är det svårt att veta vad språkstörningen beror på. Även utan språkstörning kan 

flerspråkiga barn behöva stöd i det svenska språket i form av TAKK eller bildstöd. De säger att de jobbar 

med teckenstöd också till dem, och att barnen behöver stöd för att utveckla alla sina språk. Salameh 

(2006) säger att språksvårigheter aldrig beror på flerspråkighet, utan att det är en separat företeelse hos 

barnet. Detta kan jämföras med vad en informant sa, att barn som kommer från en annan kultur kan ha 

svårt att ta till sig ett nytt språk, p.g.a. eventuella flykttrauman, eller det kan också beror på en 

autismspektrumstörning eller annan psykiatrisk diagnos som t.ex. barndepression. Det kan också vara en 

generell språkstörning, och Salameh (2006) menar att de barnen har en senare utveckling på båda/alla 

språken. Björk-Willén (2009) påpekar även det faktum att flerspråkighet ibland ses som ett problem, att 
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barnen som är flerspråkiga anses vara i behov av särskilt stöd. Detta synsätt kan finnas i 

forskningssammanhang och i samhället i övrigt, men håller sakta på att förändras. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som enligt Larsson (2011) passar bäst när man vill leta mönster 

och kategorier som beskriver ett fenomen. Vi hade som avsikt att genomföra fokussamtal med pedagoger 

i förskoleverksamheten, men på grund av yttre omständigheter så var det inte möjligt i flera av fallen. Då 

fick vi använda oss av ostrukturerade intervjuer istället, med öppna inledningsfrågor och stödfrågor som 

användes under intervjuns gång. I de tre fokussamtal som vi genomförde fick vi fram fler nyanser och en 

dynamik som ledde till att informanterna hjälpte varandra att komma fram till slutsatser, på ett annat sätt 

än när vi intervjuade de enskilda informanterna. Informanterna formulerade och diskuterade sig fram till 

gemensamma svar. Under fokussamtalet hjälptes informanterna åt att beskriva sitt arbete och 

kompletterade varandras svar. De hjälpte varandra att minnas hur de lärde sig använda AKK när de hade 

barn som behövde stödtecken. De menade att de är vana att diskutera tillsammans i sitt arbetslag. Fejes 

och Thornberg (2009) menar att en kvalitativ datainsamling ligger nära ett vardagssamtal, närheten till 

datamaterialet är en styrka. Närheten till datamaterialet ger ny förståelse och nya sätt att se på omvärlden. 

I ytterligare ett fokussamtal framkom olika diskurser under samtalets gång. I diskussionen uppstod 

dynamik mellan deltagarna, och de formade gemensamma tankar, men också olikheter under tiden som 

fokussamtalet pågick. Kvale och Brinkman (2009) jämför fokussamtal med enskilda intervjuer och 

kommer fram till att i ett fokussamtal kan man få fram mer spontan och emotionell uppfattning, medan en 

enskild intervju blir mer kognitiv. En annan aspekt på detta med intervjuform som vi upplevde, var att 

kvalitén på intervjun även påverkades av informanternas kompetens och språkanvändning. En del 

intervjuer blev korta, vissa blev långa och innehållsrika trots att det var enskilda intervjuer. Detta kan ha 

berott på olika kompetens och erfarenhet av arbete med barn med språkstörning hos informanterna. 

Resultatet av datainsamlingen presenterade vi i en sammanfattning där vi tog fram det som vidrörde vårt 

syfte och våra frågeställningar.  

Resultatdiskussion 
Vår uppsats har handlat om hur stödet till barn med språkstörning organiseras i förskolan. Barn med 

expressiv språkstörning går i högre grad i vanlig förskola, medan barn med primär eller generell 

språkstörning kan remitteras av logoped till språkförskolor eller placeras på resursavdelningar. Vi ser i 

vår studie att det finns både ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv bland våra informanter. Vissa 

vill arbeta mer inkluderat och andra efterfrågar segregerande lösningar, med en-till-en-träning. 

Förskoleverksamhet har olika pedagogik beroende på uppdragets utformning, i särskiljande 

förskoleverksamheter bör det dock finnas en inkluderande inriktning på utformningen av verksamheten. 

Vi menar att språkstörning påverkar flera områden än den språkliga utvecklingen, vilket i sin tur medför 
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ökad risk för svårigheter med kommunikation och socialt samspel. Internationell forskning visar att barn 

med språkstörning ofta har svårigheter, inte bara med språket utan också att förstå innebörden i socialt 

samspel. McCabe och Marshall (2006) menar att förhållandet mellan språk och social kompetens får en 

allt mer framträdande betydelse och mer vetenskaplig uppmärksamhet. I förskolans uppdrag ingår att 

utforma en förskola för alla barn. Att stödja det sociala samspelet är en viktig förebyggande insats för 

barn med språkstörning, liksom att arbeta med olika former av AKK. Läroplanens (Skolverket, 2010a) 

riktlinjer är att stöd till barn med särskilda behov i första hand ska ges inom gruppens ramar. Barn har rätt 

att mötas och utvecklas som subjekt i förskolans kontext. En mindre grupp ökar möjligheten att få tid att 

etablera en kommunikation och ett samspel med omgivningen. En viktig pedagogisk fråga är hur vi 

hanterar olikheter och mångfald i förskolan. Handledning kan bidra till att lyfta tyst kunskap och 

outtalade diskurser till ytan. Ahlefeld-Nisser (2009) menar att en specialpedagogisk yrkesroll handlar om 

att utveckla samverkan eller samarbete i förskolans kontext. Ett kommunikativt perspektiv är nödvändigt 

för att samverkan och samarbeten ska kunna utvecklas i förskolan. För att kunna bedriva 

specialpedagogik, så att andra förstår, måste vi kunna navigera mellan olika perspektivs varierande sätt att 

tala om barn i behov av stöd i förskolan. Ahlefeld-Nisser (2009). Att skapa kvalitativa lärandemiljöer där 

barn ges möjlighet till gemensamt meningsskapande ingår i den specialpedagogiska yrkesrollen. För att 

skapa kvalitativa lärandemiljöer behöver vi också kunna identifiera och synliggöra normaliseringen i 

förskolans verksamhet. I våra informanters berättelser urskiljer vi olika sätt att hantera normaliseringen. 

När informanterna berättar om verksamheten är berättelserna formellt beskrivna med tydlig koppling till 

styrdokumenten. Men när informanterna delger sina föreställningar och tankar om varför barnen behöver 

extra stöd, synliggörs en normalisering utifrån deras egna uppfattningar om hur barn bör vara. 

Föreställningarna om det kompetenta barnet får olika innebörd via informanternas talhandlingar. Hur 

verksamheterna lyft pedagogiska diskussioner i arbetslaget, synliggörs också av informanterna i 

fokussamtalen. De arbetslag som hade diskuterat normer och diskurser hade en tydlig gemensam hållning. 

Medan de arbetslag som inte hade diskuterat visade en tydlig oenighet. Dahlberg, m.fl., (2014) menar att 

de outtalade föreställningarna om hur barn utvecklas också påverkar den pedagogiska praktiken. De olika 

diskurserna och perspektiven på utveckling behöver synliggöras, till exempel genom handledning eller 

pedagogiska diskussioner. Med hjälp av förståelseorienterade samtal kan makt också användas för att 

utmana eller förändra tankesätt och den pedagogiska miljön i verksamheten (Dahlberg m.fl., 2014). 

Salamancadeklarationen (2006) menar att pedagogiken i förskola och skola måste anpassas till barns 

förutsättningar utifrån deras behov, snarare än att barn ska anpassas till normen.  

Reflektioner 
I denna studie har vi kommit fram att det är många faktorer som påverkar ett barns språkutveckling, Det 

sociala samspelet är en viktig del av kommunikationen. Att ge barn med språkstörning mer tid är en 

förebyggande insats i utvecklandet av en kommunikativ miljö. Det handlar både om vilken tid som finns i 

barngruppen, och hur vi förhåller oss till tiden  vi förfogar över i verksamheten. Barn med språkstörning 

behöver få möjlighet till mindre barngrupper och mer personal till förskolan, så att man kan dela in 
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barnen i mindre grupper. Barn med språkstörning behöver tid att utveckla lek och socialt samspel i 

förskolan. Palla (2011) frågar sig hur mycket möjlighet barn idag har att utvecklas som subjekt. En fråga 

för framtida forskning är att undersöka hur samarbete och samverkan mellan föräldrar och pedagoger kan 

utformas i förskola och skola omkring barn med särskilda behov. Nordin-Hultman (2005) lyfter det 

faktum att en skola för alla också innebär att problem måste kanske förstås som en allmän pedagogisk 

grundfråga. Hur vi skapar en pedagogik som tar vara på olikheter är också en viktig fråga för framtida 

forskning. Nordin-Hultman (2005) menar att vi istället för att ha perspektiv mot det som ska ske i 

framtiden, borde ställa pedagogiska frågor om hur barn skapar meningsfullhet, med ett tidsperspektiv som 

betonar betydelsen av subjektskapande här och nu. Barn lever i nuet på ett annat sätt än vi vuxna. Vi 

behöver vara på deras nivå och ta vara på deras upplevelser och upptäckter, för att stödja dem i deras 

utveckling och kommunikation. 
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BILAGA 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärare som studerar specialpedagogik på Mälardalens Högskola. Vi skriver under VT2015 

vår uppsats, som handlar om stöd till barn med språkstörning i förskolan. Vi önskar intervjua ett antal 

förskollärare och specialpedagoger som har erfarenhet av vårt intresseområde. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur stödet till barn med språkstörning är organiserat, och hur en stödjande kommunikativ miljö 

kan skapas i förskolan. Vi vill också veta vilka stödinsatser förskollärare förväntar sig att specialpedagog 

kan bidra med till barn med språkstörning eller kommunikationssvårigheter. För att få en bred kunskap 

om hur stödinsatserna till barn med språkstörning är organiserad, vill vi gärna komma i kontakt med de 

resurspersoner eller specialpedagoger som är knutna till er verksamhet. 

Vi önskar att genomföra intervjuerna med förskollärarna som fokussamtal, där flera informanter deltar 

samtidigt. Fokusgrupper är en forskningsteknik vars ändamål är att samla in empiriskt material som sedan 

analyseras. Fokusgrupper är en form av gruppintervju eller samtal, där deltagarna under en begränsad tid 

diskuterar ett givet ämne. När studien är genomförd och uppsatsen skriven, kommer den att läggas upp i 

DiVA, en elektronisk databas.  

Den etiska aspekten är något som är viktigt för oss i detta arbete. Det innebär att vi utgår från 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer, som bl.a. innebär att allt deltagande är frivilligt, man kan 

när som helst avbryta sitt deltagande utan vidare konsekvenser, och man garanteras full konfidentialitet. 

Materialet kommer endast att användas i denna studie. Alla deltagare får fylla i en samtyckesblankett som 

vi delar ut i samband med intervjun. Har ni frågor går det bra att höra av sig till oss för vidare 

information. Vi kommer att kontakta er per telefon eller mail för vidare förfrågan och hoppas att ni vill 

ställa upp i studien! 

 

Med vänlig hälsning 

Ann Kronberg Larsson 

xxx@gmail.com 

Annika Johansson 

xxx@student.mdh.se 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

 

Öppna inledningsfrågor 

 

Berätta om hur er verksamhet är organiserad för barn med språkstörning.  

Vilka stödinsatser tycker ni är viktiga att prioritera för era barn? 

Vad är era viktigaste erfarenheter som ni vill dela med er av från er verksamhet?  

Vem definierar vilka barn som är berättigade till plats i er verksamhet? 

Stödfrågor att använda vid behov 

Vad är det som räknas som språkstörning, behövs en diagnos för att få stöd och hjälp i förskolan, vilka är 

era erfarenhet? 

Vad ska man tänka på i mötet med barn som använder TAKK eller andra kommunikativa hjälpmedel i 

förskolan?  

Vad är era viktigaste erfarenheter i skapandet av en kommunikativ miljö och vad innebär det begreppet 

för er i er verksamhet? 

Vilka kommunikationsstöd använder ni?  
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BILAGA 3 

Samtyckesblankett 

 

Vänligen ge informerat samtycke genom att kryssa i rutorna nedan: 

Jag har förstått syftet med studien ger härmed mitt medgivande till deltagande  

 

 

Jag godkänner villkoret att inte sprida eller lämna ut information och uppgifter om övriga deltagare eller 

om det som diskuterats inom fokusgruppen. 

 

 

Jag är införstådd med att jag deltar frivilligt och att jag när som helst har rätt att dra mig ur  
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Vänligen besvara frågorna nedan: 

Vilken befattning har du? 

 

 

Vilken form av verksamhet arbetar du i? 

 

 

Hur många år i yrket har du? 

 

 

  

  

Fylles i  och undertecknas i samband med deltagande i intervjun. 

Underskrift: 

  

_________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

  

__________________________________________________ 

 


