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Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur en språkligt stimulerande 
miljö i förskolan beskrivs av förskolepersonal. Särskilt fokus lades på hur 
personalen uttrycker att de arbetar för att barn med någon form av språkstörning 
ska tillgodogöra sig verksamheten på ett önskvärt sätt. Studien genomfördes med 
kvalitativa intervjuer som har tolkats i ett teoretiskt perspektiv. Resultatet visar 
att den intervjuade förskolepersonalen anser att de arbetar språkutvecklande 
under stora delar av dagen och att den sociala språkmiljön betonas starkare än 
den fysiska miljön. Den mest framträdande slutsatsen av studien är att 
informanterna framhävde att de inte tänkte på hur de arbetade med 
språkutvecklande miljöer samtidigt som de berättade om situationer som 
matsituationer, samlingar och högläsning som språkutvecklande tillfällen. 
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1 Inledning 

Vi har under vår studietid intresserat oss för barn i behov av särskilt stöd på olika sätt 
och hur förskolepersonal samt den pedagogiska miljön på förskolan inkluderar eller 
exkluderar barnen. Under vår sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kom vi båda 
i kontakt med barn som hade språksvårigheter och vi såg olika utmaningar som 
personalen ställdes inför i mötet med dessa barn. Att prata om språkstörning upplever 
vi är ett högaktuellt ämne ute på förskolorna idag, vilket har ökat vårt intresse för hur 
förskolor arbetar med språkutveckling. Nettelbladt och Salameh (2013) skriver om den 
grundläggande förmågan att kommunicera med andra människor och de menar att det 
är viktigt att anpassa verksamheten för barn som har svårt att utveckla sin 
kommunikativa förmåga och därmed ge dem förutsättningar för en god 
språkutveckling. Svensson (2005) skriver att språk är någonting människan leker med 
genom hela livet. Språk är en källa till glädje och förskolebarn leker fram språket 
genom rim och ramsor. Lek med språket är utvecklande och språklekar är bra för barn 
ända upp i skolåldern.  

I läroplanen för förskolan står det skrivet att: 

”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 
förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. 
Alla barn ska få den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få 
uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Skolverket, 2010 s. 5). 

Vår nyfikenhet på stimulerande språkmiljöer har väckts under utbildningens gång. Vi 
vill nu undersöka hur personalen på förskolan beskriver sitt arbete med att utveckla 
språkstimulerande miljöer.  

1.1 Problemområde 

Hur organiseras förskoleverksamheten för att inkludera alla barn i den sociala 
gemenskapen i förskolan? Bruce (2014) skriver att det finns olika sätt att hjälpa fram 
barns språkutveckling, det kan vara genom olika sätt att samspela och samtala med 
barn men även genom att ordna språkstimulerande miljöer. Alla barn gynnas av en god 
stimulerande språkmiljö där förutsättningar för samtal och samspel blir så goda som 
möjligt. En av de vanligaste diagnoserna i förskoleåldern är enligt Nettebladt och 
Salameh (2013) språkstörning och internationell forskning har visat att mellan 5-8% 
av barn i förskoleåldern har någon form av språkstörning. Hur ordnar då personalen 
miljöerna ute på förskolorna för att skapa språkstimulerande miljöer? Tar de särskild 
hänsyn till barn med språkstörning?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur en språkligt stimulerande miljö i 
förskolan beskrivs av förskolepersonal. Vi kommer särskilt att lägga fokus på hur de 
beskriver att de arbetar för att barn med någon form av språkstörning ska tillgodogöra 
sig verksamheten på önskvärt sätt. 
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1.2.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver personalen på förskolan sitt arbete med att utveckla 
språkstimulerande miljöer, med särskilt fokus på barn med språkstörning?  

 Hur beskriver personalen att de arbetar för att miljön ska bidra till att alla 
barn inkluderas i det sociala samspelet, med särskilt fokus på barn med 
språkstörning?   

 Vilket/vilka specialpedagogiska perspektiv utgår personalen från? 
 

1.3 Begreppsdefinition 

• Personal 

Begreppet personal kommer att förekomma under läsningens gång och med begreppet 
menar vi alla som arbetar med barn i förskolans verksamhet oavsett utbildning. 

• Miljö 

Med miljö menas den fysiska och sociala miljön på förskolorna.  

 Språkstörning 

Med språkstörning menas att språkutvecklingen är försenad och framträdande. Enligt 
Nettebladt och Salameh (2007) brukar språkstörning i vanliga fall upptäckas runt 3-4 
års ålder och diagnosen ges i de fall där barnens språkutveckling efter den åldern är 
uppenbart försenad i jämförelse med jämnåriga.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen har följande disposition: I inledningen och bakgrunden beskrivs i vilket 
teoretiskt perspektiv studien har sin utgångspunkt, för att vidare behandla tidigare 
forskning kring sociala och språkstimulerande miljöer. Avsnittet avslutas med vad 
aktuella styrdokument säger om språk och barn i behov av särskilt stöd.  

Under avsnittet Metod redogörs för hur studien utförts och vilka val av 
undersökningssätt som använts samt motivering för metodval. Avsnittet består av sex 
delar där den första är datasamling, där vi redogör för hur materialet har samlats in. 
Därefter redogörs för urvalet av informanter och hur detta gjordes. Vidare beskrivs 
genomförandet samt hur insamlat material hanteras. Avsnittet avslutas med en 
diskussion om tillförlitlighet/trovärdighet samt etiska överväganden.  

Resultatdelen är indelad i tre delar, där resultatet presenteras för att vidare analyseras 
ihop med de teoretiska perspektiven. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
resultatet.  

Diskussionsavsnittet behandlar metodkritik, vad som gick bra och vad som kunde 
gjorts annorlunda. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet ihop med tidigare 
forskning. Avslutningsvis sammanfattas slutsatserna för arbetet och vilka tankar om 
fortsatt forskning som väckts under arbetets gång.   
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2 Bakgrund 

Genom att söka i högskolans bibliotek och i dess databaser Diva, Discovery och ERIC 
hittades relevant forskning att basera studien på. Vi har använt sökord som Language 
impairment, speech impairment och preschool vilket gav 1383 träffar av blandat slag. 
Vi valde att ändra sökningen till literacy och environment, vilket fick ner träffarna till 
571 i Discovery och 519 i ERIC. Vi ändrade sökningen igen och fick ner träffarna och 
hittade relevant litteratur. Genom att söka i Discovery med sökorden language 
research AND literacy AND language learning AND social behavior hittade vi 
relevanta artiklar. Vi har sökt artiklar markerade Peer Reviewed och begränsat 
sökningen till åren 2001-2016. Det gav oss 142 träffar och vi fann det vi ville ha på 
första sidan. Vi sökte även på early childhood AND children’s learning AND preschool 
practitioners mellan åren 2013-2015 och fick fram 74 resultat.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Nilholms (2007) beskrivningar av tre specialpedagogiska perspektiv får bli avstamp i 
analysen. Nilholm (2007) beskriver specialpedagogiken utifrån tre olika perspektiv: 
det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. 
Själva begreppet specialpedagogik beskriver Nilholm (2007) som en pedagogik som 
används när den vanliga pedagogiken inte räcker till. 

2.1.1 Kompensatoriska perspektivet 

Nilholm (2007) skriver att det kompensatoriska perspektivet innebär att kompensera 
för barns svårigheter. Perspektivet grundar sig i en medicinsk och psykologisk 
tradition där en diagnos anses vara avgörande. Perspektivet utgår ifrån en 
trestegsmodell i sin bedömning av barn med svårigheter. Modellen innebär att 
identifiera problemgrupper, söka efter psykologiska och neurologiska förklaringar 
samt skapa metoder för att kompensera för problemet. Inom perspektivet identifieras 
problemgrupper. Dessa identifieras för att kunna föreslå metoder och åtgärder för att 
kompensera för individernas problem. Inom det kompensatoriska perspektivet anses 
det vara individens brister som måste åtgärdas.  

2.1.2 Kritiska perspektivet 

Det kritiska perspektivet har sin grund i tre olika faktorer. I första hand utgår det ifrån 
kritik berörande det kompensatoriska perspektivet. Denna kritik grundar sig i att 
problematiken anses ligga hos individen. I det kritiska perspektivet ses miljön som en 
möjligt bristande faktor. Istället för att samla en grupp individer med samma proble-
matik anses det ur det här perspektivet vara bra att se till aktuell verksamhet och an-
passa den efter de behov som finns. Det är med andra ord inte barnets brister som inte 
passar in utan det är verksamheten som brister. Perspektivet utgår i andra hand ifrån 
en identitetspolitik. Med detta menas att samhället uppvisar brister om ett barn inte 
får en anpassad verksamhet. Olikheter bör då ses som resurser och inte ett hinder. Som 
tredje utgångspunkt i utvecklandet av det kritiska perspektivet ligger idén om en skola 
för alla. En skola för alla utgår ifrån tankesättet att anpassa skolgången utifrån varje 
enskild individ, dennes behov och svårigheter, vilket under historiens gång har visat 
sig vara svårt enligt Nilholm (2007). Han menar att svårigheten har legat i att integrera 
barn som står utanför det som anses normalt i en redan pågående verksamhet. Grund-
stenen i det kritiska perspektivet är att utgå ifrån var verksamheten brister och finna 



  4 

lösningar på hur verksamheten bör anpassas efter barnen och inte tvärtom. Verksam-
heten bör formas till att inkludera alla barn och inte exkludera barn med svårigheter. 

2.1.3 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet har enligt Nilholm (2007) precis som det kritiska perspektivet 
växt fram ur kritik från föregående två perspektiv. Dilemmaperspektivet kan förklaras 
som att det kompletterar det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. Ur det här 
perspektivet menas det att det inte finns ett enkelt arbetssätt för att kompensera för 
problem som kan uppstå. I stället läggs stor vikt vid att alla individer bör få samma 
möjligheter till lärande och att samhället måste anpassas efter aktuell situation, där-
med inte sagt att det endast är exempelvis miljön som ska ändras. Sett ur det här per-
spektivet finns alltid ett dilemma, saker måste ses ur många synvinklar och många 
bitar måste beaktas. Nilholm (2005) beskriver att det grundläggande dilemmat inne-
bär att elever måste mötas utifrån sin olikhet samtidigt som de ska erhålla gemen-
samma erfarenheter och kunskaper. Vidare skriver författaren att detta grundläggande 
dilemma bäddar för en rad andra dilemman. I en barngrupp måste personalen se vilka 
svårigheter som finns, hur aktuell barngrupp ser ut och därefter arbeta fram en plan 
för hur barnen får en meningsfull förskoletid. 

2.2 Specialpedagogik 

Björck-Åkesson (2014) skriver att specialpedagogiken handlar om att skapa bra förut-
sättningar till lärande för alla barn. Specialpedagogiken kommer till användning när 
den vanliga pedagogiken inte räcker till. Med det menar författaren att barn som inte 
kan tillgodogöra sig den generella pedagogiken behöver särskilt stöd för sin utveckling 
och sitt lärande. Inom förskolan talas det ofta om specialpedagogiken i termer av att 
det finns specialpedagoger att tillgå i form av exempelvis kommunens resursteam och 
habilitering (Björck-Åkesson, 2014). I Sverige är det ovanligt med specialförskolor för 
barn i behov av särskilt stöd. Det finns däremot förskolor där barn i behov av särskilt 
stöd sätts ihop i en mindre grupp. Författaren tycker begreppet delaktighet och 
inklusion är intressanta när det gäller förskolan då ett barn kan vara fysiskt placerad i 
en grupp på förskolan utan att vara tillräckligt delaktig i verksamheten (Björck-
Åkesson 2014). Sandberg och Norling (2014) skriver att det behövs mer kompetens-
utveckling i förskolan och att förskollärares professionella utveckling är av största vikt 
för en framgångsrik inklusion. Författarna menar att kompetensutveckling ger ett in-
direkt stöd till barn i behov av särskilt stöd. 

2.3 Språkstörning 

Nettebladt och Salameh (2007) menar att det i dagens informationssamhälle ställs 
ökade krav på språkliga färdigheter, i och med detta blir det viktigt att barn med språk-
störning får en väl anpassad miljö som möjliggör en god utveckling av språket. 
Nettebladt och Salameh (2007) skriver att språkstörning i vanliga fall brukar upp-
täckas runt 3-4 års ålder och diagnosen ges i de fall där barnens språkutveckling är 
uppenbart försenad i jämförelse med jämnåriga. Författarna skriver vidare att barn 
med språkstörning har svårt med det talade språket. De kan även ha svårt att tolka 
språket och oftast är utvecklingen inom andra områden relativt opåverkad. Diagnosen 
språkstörning innebär att språket är den mest framträdande funktionsnedsättningen. 
Barnets förmåga att fungera i sociala sammanhang kan även påverkas då barnet även 
kan ha svårt med att förstå det talade språket. Bruce (2014) skriver att barn redan från 
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födelsen har grundläggande biologiska förutsättningar att lära sig språk. Efter födseln 
vidareutvecklas och stimuleras barnets språkförmåga i samspel med andra som har en 
relation till barnet. Språkförmågan grundar sig i både arv, personlighet och miljö, 
vilket gör förmågan komplex. Arvsanlaget har visat sig spela stor roll för vid vilken 
ålder olika språkliga förmågor utvecklas samt om barnet har det enklare eller svårare 
för att utveckla sitt språk. Författaren skriver även att det inte finns någon tydlig gräns 
för vad som är en typisk språkutveckling, språkförsening eller språkstörning.  

2.4 Social språkmiljö 

Strömqvist (2010) skriver att barns språkutveckling är kopplat till såväl ett kognitivt 
som ett sociokulturellt sammanhang och att barn lär sig språk i samspel med sin om-
givning. Nettebladt och Salameh (2007) skriver i likhet med Strömqvist (2010) att 
kommunikation med andra människor är en central och grundläggande förmåga för 
människan. Nettebladt och Salameh (2007) skriver även om social kompetens och 
menar att det är ett komplext fenomen. Att vara socialt kompetent innebär enligt för-
fattarna att med enkelhet kunna ta kontakt med nya människor samt att ha förmågan 
att samspela med olika människor i olika situationer. Williams, Sheridan och Sandberg 
(2014) beskriver att förskollärarna i en verksamhet bör arbeta med att hjälpa barnen 
att lyssna till och respektera varandra och själva våga ta plats. Förskoleverksamheten 
behöver vara utformad på ett sätt där barnen ges möjligheter att samarbeta för att ut-
veckla social kompetens. Framförallt framgår vikten av att skapa en kommunikativ 
miljö där barnen kan uttrycka sig verbalt och genom det bygga upp ett gott själv-
förtroende. För att hjälpa barn att utveckla sociala kunskaper betonar förskollärarna 
värdet av sin kompetens att organisera aktiviteter där barn ges en möjlighet till 
interaktion och att skapa möjligheter där barnens språkkunskaper kan utvecklas. 
Barns kognitiva och sociala kompetens är sammanflätade med barns förmåga till 
interaktion och lärande. Jerome, Fujiki, Brinton och James (2002) skriver att barn 
med språkstörning har svårare att skapa sociala relationer med jämnåriga. När svåra 
situationer uppstår behöver barn med språkstörning uppmuntran från vuxna för att ta 
sig igenom situationerna. För att ta sig igenom de svåra situationerna behöver de vuxna 
arbeta för att stärka barnets självkänsla.  

Norling (2015) har i sin avhandling sett tre dimensioner av förskolepersonalens 
strategier i social språkmiljö som framträtt, vilka är, lekstrategier, emotionella 
strategier samt stödjande kommunikativa strategier. Norling (2015) beskriver det som 
att dessa dimensioner inte kan ses som enskilda strategier utan hon menar att de inter-
agerar tillsammans och utgör en grund för utveckling, lärande, fostran och omsorg. 
Under dimensioner lekstrategier framkom det att de flesta i personalen ansåg att leken 
är viktig i social språkmiljö. Leken beskrevs i studien som den viktigaste dimensionen 
i förskolan och personalen menade att leken inte är en del av en aktivitet utan att den 
genomsyrar allt som görs. Leken ansågs vara grunden för att barnen ska socialisera sig 
med varandra. Personalen såg sig själva som observatörer av barnens lek och fanns där 
som ett stöd för att motverka att konflikter uppstod. De emotionella strategierna 
beskrevs av personalen som att vara lyhörd för barnen behov och intressen. Personalen 
uppmuntrade barnen till samspel och de ansåg sig vara bra på att se och bekräfta alla 
barn under dagen, vilket verkade vara en viktig aspekt för att alla barn skulle få komma 
till tals. De talade även om ett tillåtande klimat där barnen vågade komma till tals som 
en viktig strategi för den sociala språkmiljön. De kommunikativa strategierna beskrevs 
som när personalen arbetade med barnen för att utveckla deras ordförråd. Personalen 
berättade att de lät barnen försöka beskriva vad de ville ha när de pekade på någonting 
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och berätta vad de menade. Personalen menade även att de bekräftade och upprepade 
vad barnen hade sagt för att öka barnens ordförråd. De försökte även att använda 
synonymer och visa för barnen att olika ord kan ha samma betydelse. I den här 
strategin nämndes även stödtecken och personalen menade att stödtecken blir som ett 
gemensamt språk alla barn kan ta del av. Uppfattningen av personalen var att 
stödtecken ökade barns delaktighet där det fanns barn som var flerspråkiga eller hade 
andra språksvårigheter.  

2.5 Språkstimulerande miljöer 

Bruce (2014) skriver att det finns olika sätt att hjälpa barns språkutveckling, det kan 
vara vårt sätt att samspela och samtala med barn men även genom att ordna språk-
stimulerande fysiska miljöer. Viktigt att belysa är dock att alla gynnas av en god 
stimulerande språkmiljö där förutsättningar för samtal och samspel blir så goda som 
möjligt. Vidare skriver författaren att den huvudsakliga behandlingsformen för barn 
med språkproblem är samtalet och idag finns en bra medvetenhet om vikten av att vara 
lyhörd mot barn. I förskolan gäller det att hitta bra möjligheter för språkstimulerande 
tillfällen, vilket kan vara i den fria leken, vid klädsituationer eller vid maten. Sänka den 
allmänna ljudnivån, skapa mindre barngrupper, öka personaltätheten och höja kom-
petensen hos personalen är faktorer som enligt Bruce (2014) kan skapa en språk-
stimulerande miljö. Bjar och Liberg (2010) skriver att förskolans roll är att möta alla 
olika grupper av barn och stödja dem i deras språkutveckling. För att barnen ska växa 
upp till demokratiska samhällsmedborgare krävs det enligt författarna att barnen ges 
förutsättningar för detta. De behöver då olika språkliga redskap för att tillsammans 
och med andra tänka och handla. Barnen behöver ges en medvetenhet om olika språk-
liga redskap och vilken betydelse dessa har för deras eget lärande. Svensson (2005) 
skriver att det är betydelsefullt att vuxna i förskolan samtalar med barnen för att de 
ska utveckla sin språkliga förmåga. I förskolan får barnen många olika erfarenheter 
och de behöver hjälp av vuxna för att sätta ord på sina upplevelser. Doverborg, 
Pramling och Pramling Samuelsson (2013) skriver om att använda ett expansivt språk 
för att arbeta med barnens språkutveckling. Författarna menar att man genom att 
benämna saker vid dess rätta namn i samtal med barnen och använda ett rikt språk 
och ge barnen en större möjlighet till en god språkutveckling. Ett expansivt språk 
innebär att du inte endast pekar på en sak och säger till barnet att hämta den. I stället 
benämner du saker vid dess rätta namn. Exempelvis säger du: Kan du hämta den stora 
gula brandbilen uppe på stolen? Det är även utvecklande att benämna begrepp som på, 
under och över för att ge barnen en känsla för rumsuppfattningen. Författarna skriver 
även om att uppmuntra barnen och ge utrymme och uppmuntran till att prata om deras 
egna uppfattningar och erfarenheter. Detta ger en bra grund för att lära sig att 
återberätta något. Arnesson Eriksson (2009) skriver även om ett expansivt språk och 
menar att det är viktigt för barns språkutveckling att vi använder alla ord i en mening 
och inte benämna olika saker som den eller det. Liberg (2010) poängterar att det inte 
räcker att samtala med barnen, det är även av stor betydelse hur vi samtalar med 
barnen för deras fortsatta språkutveckling. Författaren skriver vidare att det har visat 
sig att vuxna på förskolan tar upp 80-90% av taltiden och att barn oftast måste 
framhäva sina initiativ till ett nytt samtalsämne tydligare än vad vuxna behöver göra 
för att få gensvar på sitt ämne. Isbell (2012) beskriver förskolemiljön som en komplex 
miljö som innefattar både fysiska och sociala element. Den fysiska miljön innefattar 
material och kan ha positiv inverkan på barns utveckling. Barton (2011) beskriver att 
samtal kring texter så som vid högläsning höjer lärandet. Vidare skriver Brown (2014) 
om vikten av bilder i böcker och bilder på väggarna för att skapa en större förståelse 
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för att bilder oftast innefattar en berättelse eller en betydelse. Författaren skriver 
genom att sätta upp bilder med ord under skapas möjligheter för barnen att samtala 
kring bilderna och det skapar en förståelse för det skrivna ordet. 

2.6 Leken 

Isbell (2012) skriver om betydelsen för att organisera en väl fungerande miljö i för-
skolan och menar att den miljö som barn vistas i har betydelse för barnets utveckling. 
Vidare skriver författaren att leken är en viktig del av barns liv. Barn leker, interagerar 
och kommunicerar med varandra när miljön är anpassad till barnets utvecklingsnivå. 
Enligt Bruce (2014) är det i leken och samspelet med andra som språket utvecklas och 
stimuleras i förskolan. För barnen som har språkproblem kan det då bli ett problem 
att utveckla sitt språk då språkproblem nästan alltid påverkar barnets lek, kamrat-
kontakt och inlärningsförmåga. Därför blir det väsentligt att barn som har språk-
problem får hjälp att komma in i den sociala gemenskapen och hjälp till att delta i 
lekens olika former. Isbell (2012) skriver att de sociala faktorerna innebär att finna 
möjligheter till interaktion med andra barn och vuxna för att utveckla barnens kun-
skaper. ”De fysiska och sociala inslagen i miljön interagerar med barnets utvecklings-
nivå, erfarenhetsmässiga bakgrund och känslomässiga utveckling” (Isbell, 2012 s. 83). 
Författaren skriver om vikten av barnens sociala lek i förskolan och menar att den är 
en viktig del av lärandet. I barnens lekmiljö är det även viktigt enligt Isbell (2012) att 
de vuxna finns med som observatörer för att få syn på vad som intresserar barnen. 
Genom dessa observationer kan förskollärarna se vad som intresserar barnen, de kan 
lyssna till barnens språk och göra en bedömning hur barnen samarbetar. Utifrån detta 
kan förskollärarna sen bygga upp en god lärmiljö som passar aktuell barngrupp, allt 
för att stimulera och utmana barnen i deras utveckling och lärande. Författaren skriver 
även om vikten av att miljöerna bör vara föränderliga för att barnen ska bibehålla sitt 
intresse för att leka i aktuell miljö. Genom att lägga till ny rekvisita kan barnen få upp 
ett nytt intresse för lek- och lärmiljön och på så sätt utveckla leken till nya dimensioner. 
Fujiki, Brinton, Isaacson och Summers (2001) har i sin pilotstudie kommit fram till 
tydliga skillnader mellan jämnåriga barn som uppvisar olika kunskaper i språket. 
Författarna har studerat barn med och utan språksvårigheter i sin studie. I studien 
framkommer det att barn med språksvårigheter tenderar att ha svårare i sociala situ-
ationer, som exempelvis i lek med jämnåriga där barnen med språksvårigheter var till-
bakadragna och inte aktiva i leken. I situationer där barn med språksvårigheter lekte 
med jämnåriga var det vanligt att barnen inte hängde med i leken och därmed valde 
att gå undan. Det visade sig inte heller vara ovanligt att barn medvetet exkluderade 
barn med språksvårigheter i leken. Enligt författarna grundade sig exkluderingen inte 
i sig på bristen av språkliga förmågor utan berodde snarare på att barnen hade svårt 
med de sociala koderna samt svårigheter att förstå lekreglerna. Bristen på dessa 
kunskaper grundar sig dock troligen i att de har svårt med språket. Författarnas studie 
uppvisar även att ett flertal av de observerade barnen i studien var isolerade på grund 
av deras svårigheter med språket, däremot fick författarna en känsla av att många av 
de observerade barnen hade en vilja att vara mer delaktig i sina kamraters lekar men 
uppvisade en rädsla för att delta. Stanton-Chapman, Justice, Skibbe och Grant (2007) 
har i sin studie jämfört barn med språkstörning med barn som har normalt utvecklat 
språk, denna studie uppvisar att barn med språkstörning har lägre sociala förmågor, 
större svårigheter att skapa relationer men även andra problem som påverkar barnen, 
som större risk för depression och tillbakadragenhet. 
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2.7 Styrdokument 

I läroplanen för förskolan står det att ett barns språkutveckling bör stärkas och upp-
muntras i och med att ett barns språk hänger samman med dess lärande och personliga 
utveckling. Vidare står att det är av stor vikt att kunna göra sig förstådd och förstå 
andra i den värld vi lever i ett samhälle som ständigt förändras och utvecklas. Ett av 
målen som förskolan ska sträva efter är att ”varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, 
ordförråd och begrepp samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 
(Skolverket, 2010 s.7). Förskolan har enligt lag skyldighet att ta emot och ge barn som 
är i behov av särskilt stöd det stöd de behöver enligt Björck-Åkesson (2014). 
Författaren säger dock att alla förskolor inte lyckas leva upp till detta då de anser att 
det inte finns tillräckligt med resurser.  
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3 Metod 

Bryman (2011) beskriver den kvalitativa metoden som en metod där tyngdpunkten 
läggs på informanternas egna uppfattningar. Stukát (2011) beskriver 
semistrukturerade intervjuer som en metod där det finns en klar frågeställning. Det 
finns dock möjlighet att ändra om i frågornas ordningsföljd samt ett utrymme för 
följdfrågor. Därför valdes öppna frågor med plats för följdfrågor där informanten gavs 
tillfälle att beskriva sin syn på berört ämne.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

 Bryman (2011) skriver vidare att i en kvalitativ ansats är syftet att ta reda på någons 
uppfattning om någonting. Därför ansåg vi att kvalitativa intervjuer passade vår studie 
då syftet var att få en samlad bild av hur personalen anser att en språkfrämjande miljö 
bör utformas. Bryman (2011) beskriver att fördelen med att spela in en intervju är att 
underlätta analysen av insamlat material. Det finns en fördel med att kunna lyssna 
igenom en intervju flera gånger för att kunna tolka den på ett så korrekt sätt som 
möjligt. I denna undersökning intervjuades åtta personer. Intervjuerna har delats upp 
och vi har genomfört fyra intervjuer var. Materialet har sedan transkriberats och lästs 
igenom för att tolkas gemensamt.  

3.2 Genomförande 

Till en början kontaktades förskolechefer i närområdet för att se om intresse och tid 
fanns för att delta i studien. Efter respons från chefer kontaktades personalen på 
förskolorna för att boka tid för intervjuer. Intervjuerna ägde rum på en lugn plats, 
kontor eller liknande, utan störande moment ute på förskolorna. Bryman (2011) 
skriver om att säkerställa att intervjun sker i en lugn miljö då buller och andra stör-
ningsmoment påverkar inspelningskvalitén. Författaren menar också att intervju-
personen inte ska behöva oroa sig för att andra kan höra vad som sägs under intervjun. 
Vi intervjuade personalen var och en för sig och spelade in materialet. Sedan 
transkriberades materialet för att de senare gemensamt skulle tolkas och analyseras. 
Bryman (2011) skriver om att spela in intervjuer och att man i kvalitativa intervjuer 
ofta är intresserad av både vad som sägs och hur det sägs. Genom att spela in 
intervjuerna går ingen information till spillo och den som intervjuar kan ha fullt fokus 
på vad som sägs samt följa upp samtalet med följdfrågor. 
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3.3 Urval 

Åtta yrkesverksamma inom förskolan på fyra olika förskolor intervjuades. Valet av 
informanter grundades av ett målinriktat urval då vi ansåg att hela arbetslaget hade 
relevanta åsikter och uppfattningar om forskningsfrågorna. Bryman (2011) beskriver 
att ett målinriktat urval innebär att informanter väljs utifrån aktuell forskningsfråga. 
Vi valde att intervjua personal som arbetar på förskolan, vilket innefattar såväl 
förskollärare som barnskötare, då vi ansåg att hela arbetslaget ansvarar för att anpassa 
miljön för alla barn. Urvalet skedde enligt ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att vi 
valde geografiskt närliggande förskolor. Bryman (2011) skriver att ett 
bekvämlighetsurval görs utifrån att välja informanter i författarnas närhet.  Nedan 
kommer en presentation av informanterna, fiktiva namn anges i tabellen.  

  

Tabell1: Fakta om informanterna 

Informant Utbildning Erfarenhet   Avdelningar 

Anna  Förskollärare 1 år syskonavdelning 

Yvonne Förskollärare 22 år syskonavdelning 

Stina Förskollärare 34 år syskonavdelning 

Anders Förskollärare/Förskolechef 7 år syskonavdelning 

Britt Barnskötare 34 år småbarnsavdelning 

Malin Förskollärare 16 år småbarnsavdelning 

Sandra Barnskötare 28 år syskonavdelning 

Marianne Förskollärare 13 år syskonavdelning 

 
Som framgår av tabell 1 utgörs personalen av åtta informanter, fem förskollärare, två 
barnskötare och en förskolechef. Tabellen visar att informanterna har arbetat inom 
förskolan 1-34 år. Med syskonavdelning menas att barnen är 3-5 år och med 
småbarnsavdelning menas att barnen är 1-3 år.  

3.4 Tolkning av data 

Vår studie tar sin utgångspunkt i Nilholms (2007) specialpedagogiska perspektiv och 
vi har tolkat vilket perspektiv informanterna talade utifrån. Genom att intervjuerna har 
transkriberats har möjligheten funnits att tolka svaren utifrån de teorier vi har utgått 
ifrån. Bryman (2011) skriver om tematisk analys och beskriver att man bland annat 
kan leta efter återkommande teman och likheter och skillnader i informanternas svar. 
I läsningen av transkriptionerna letade vi efter likheter och skillnader i informanternas 
svar samt om det fanns återkommande teman. Till en början sorterades materialet ut-
ifrån vad informanterna såg som språkberikande miljöer i förskolan. Därefter har vi 
analyserat vilket perspektiv personalen talade utifrån. Materialet har lyssnats på flera 
gånger för att minska risken för feltolkningar. Bryman (2011) skriver att det kan vara 
bra att lyssna igenom ett material flera gånger för att minimera risken för att tolka 
insamlat material felaktigt. Vi har sorterat insamlat material utifrån de olika 
perspektiven.  Genom att analysera vilket perspektiv personalen talade utifrån kunde 
vi kategorisera in deras svar under olika rubriker beroende på vilken intervjufråga de 
svarat på.  
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3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Eftersom syftet var att ta reda på personalens uppfattningar om hur en 
språkstimulerande miljö kan utformas valdes en kvalitativ ansats. Bryman (2011) 
skriver att en kvalitativ studie utgår ifrån någons uppfattningar om något. Materialet 
tolkades gemensamt utifrån semistrukturerade intervjuer för att få en bred bild av hur 
personalen arbetar för att utveckla språkstimulerande miljöer. Semistrukturerade 
intervjuer gav en möjlighet att utveckla frågeställningen under intervjuns gång samt 
en möjlighet att ställa följdfrågor. Stukat (2005) beskriver semistrukturerade 
intervjuer som en möjlighet till bredare svar, vilket ökar tillförlitligheten. Vi har 
gemensamt tolkat det insamlade materialet och utgått ifrån ett teoretiskt perspektiv i 
vår analys. Bryman (2011) skriver om att tolka materialet gemensamt och att det höjer 
tillförlitligheten på studien. Trovärdigheten handlar om hur insamlat material har 
tolkats och analyserats utifrån frågeställningarna. Intervjuerna ägde rum på olika 
förskolor i olika kommuner. Detta har gett oss blandade resultat och olika synsätt på 
hur miljöer kan utformas till att bli språkberikande.  

3.6 Etiska överväganden 

Vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska krav, vilka är: 

Informationskravet: Informanterna har i förväg informerats om studiens syfte 
genom att ett missivbrev skickades ut. (Se bilaga 2) Inför intervjuerna har 
informanterna tagit del av hur hanteringen av insamlat material kommer att ske.  

Samtyckeskravet: Informanterna har inför intervjuerna gett samtycke till sitt 
deltagande i studien, de har även informerats om möjligheten till att avbryta sitt 
deltagande när som helst under studien gång.  

Konfidentialitetskravet: Vi har informerat deltagarna om att deras deltagande i 
studien är konfidentiellt. Det går inte att urskilja vilka kommuner eller vilka förskolor 
som ingår i studien. Informanterna har informerats om att fiktiva namn kommer att 
användas i studien.  

Nyttjandekravet: Informanterna har i förväg getts information om att insamlat 
material endast kommer att användas i aktuell studie. Informanterna har även 
informerats om att det enbart är författarna och handledaren som har tillgång till 
insamlat material. När studien har avslutats kommer insamlat material att förstöras. 
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4 Resultat 

Nedan kommer resultaten av intervjuerna att presenteras. Vem som har sagt vad 
kommer inte att framgå. Vi redogör för en forskningsfråga i taget. Vi har letat efter 
återkommande teman i informanternas svar och därefter sorterat resultaten utifrån 
olika rubriker.  

4.1 Språkberikande miljöer 

Vi har sammanställt samtliga intervjuerna och sett både likheter och skillnader i vad 
som anses vara språkberikande miljöer i förskolan. Vi har letat efter situationer som 
informanterna ser som viktiga för att erbjuda en språkberikande miljö och funnit att 
de flesta nämner matsituationer, samlingar, högläsning och vardagliga samtal som 
språkutvecklande. Vi har dessutom funnit att informanterna framhåller tillgänglighet 
och förhållningssätt som en viktig faktor; därutöver nämner de barn med 
språkstörning. Genomgående framhäver informanterna att den sociala miljön är den 
miljö som de anser är mest språkberikande. Utformningen av den fysiska miljön 
nämns inte som lika viktig för språkutveckling. Genomgående nämner informanterna 
att språk är någonting de inte reflekterar över i dagsläget. De framhäver att språket 
alltid finns med i förskolans verksamhet i alla situationer.  

” […] man tänker ju inte på dom här grejerna egentligen för man bara gör” 

”Jag vet inte om vi har liksom riktigt tänkt i de banorna som man gör när man är mitt i 
utbildningen.” 

4.1.1 Matsituationer 

Matsituationen lyftes av alla informanter som ett viktigt tillfälle för att arbeta med 
språket och har varit ett återkommande tema under intervjuerna. Samtliga 
informanter såg matsituationerna som extra språkberikande. Skillnader som uppkom 
i svaren är på vilket sätt det ansågs vara språkberikande. En informant lyfte vikten av 
att barnen får tillfälle att under frukost och mellanmål klara sig själva utan en vuxen 
vid bordet då de hade buffé vid de måltiderna. Informanten ansåg att samtalen då blev 
annorlunda och att barnen måste tänka till på ett annat sätt hur de formulerar sig mot 
om de sitter vid en vuxen. När det sitter en vuxen vid bordet blir fokus på den vuxna 
och samtalen blir annorlunda i jämförelse med om barnen sitter själva. En annan 
informant berättade att vid matsituationerna blev barn som vuxna tvungna att sitta 
stilla en stund och kom då inte ifrån att samtala med varandra. Detta lyfte informanten 
som positivt för språkutvecklingen. Informanten nämnde att barn som inte gärna 
samtalar ges en möjlighet under måltiderna att komma till tals då den vuxne kan hjälpa 
barnen till delaktighet i samtalen. Informanten berättade vidare att matsituationerna 
är tillfällen där den vuxna kan hjälpa barn till delaktighet och inflytande genom att 
erbjuda barnen talutrymme. Dessutom betonade flera informanter betydelsen av att ge 
barnen en förståelse för att lyssna till och respektera varandra.  

”Det finns ju så många tillfällen egentligen men ofta är det ju mycket vid matsituationer som det 
händer mycket” 

”Ja, det är ju matsituationen” 
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4.1.2 Samlingar 

Samlingar uttrycktes av samtliga informanter vara en aktivitet där de arbetar 
språkutvecklande. Samlingarna används på olika sätt och endast informanterna på 
småbarnsavdelningarna nämnde att de använder rim och ramsor för att stärka barns 
språkutveckling. En av informanterna berättade om betydelsen av att leka med språket 
och använda sånger som barn och vuxna skapar gemensamt för att arbeta 
språkutvecklande. Bland de större barnen används samlingarna som en aktivitet där 
barn ges talutrymme. Informanterna såg samlingarna som ett tillfälle där barnen får 
öva sig att lyssna på varandra och även våga prata inför andra. Samlingarna användes 
även i syfte att öva delaktighet och inflytande. En informant såg samlingen som ett 
tillfälle där barnen ges en möjlighet att samtala och berätta om saker de själva är 
intresserade av. Genom att låta barnen berätta om sina egna intressen eller själva vara 
delaktiga i beslutet om vad som ska ske på samlingen menade informanten att barnens 
självförtroende stärks. Därmed ges barnen en möjlighet att arbeta på ett lustfyllt sätt 
med språket. 

”Det handlar ju om ramsor […] det kan vara att sjunga […] det kan vara att man hittar på sånger 
med barnen” 

”[…] göra samlingarna så roligt att man får talutrymme.” 

4.1.3 Högläsning 

Några få av informanterna berättade om böcker som en del av den språkutvecklande 
miljön. En informant lyfte framförallt boksamtal som språkberikande. Det som 
framkom var att boken kan användas till att återberätta och sätta in i andra 
sammanhang. Informanten framhävde även pedagogisk dokumentation som ett 
verktyg där språkutvecklingen synliggörs för barnen. Informanten berättade om 
barnens metalärande och att Ipaden är ett bra verktyg att använda för att återkoppla 
och titta tillbaka på olika situationer. Detta menade informanten skapar samtal 
samtidigt som barnen får syn på sin egen utveckling. Betydelsen av att använda bild 
ihop med text lyftes också av en del av informanterna. Informanterna menade att det 
är bra att förstärka en bild ihop med text. Bilder som redskap dök upp bland några av 
informanterna som ett sätt att arbeta språkutvecklande. En av informanterna 
berättade att bilder är ett bra underlag att samtala kring. 

”Men just böcker […] böcker är ju väldigt […] alltså du kan sitta och läsa och liksom boksamtal 
att man får återberätta, vad händer, vad ser du nu?” 

”Men bilder överhuvudtaget, eller saker i barnens höjd som intresserar de att samtala kring” 

4.1.4 Vardagliga samtal  

Det som sammanfattar alla informanters bild av en stimulerande språkmiljö var 
betydelsen av att samtala med barnen under dagen. Några informanter betonade att 
varje enskild situation bör ses som språkberikande. Vidare poängterade informanterna 
att språket finns med hela dagarna på förskolan. Vardagliga rutiner så som blöjbyten 
och påklädning ses som lika viktiga för språkutvecklingen som de planerade 
aktiviteterna. Här belyste informanterna även betydelsen av vilket förhållningssätt 
personalen har. Betydelsen av personalens förhållningssätt lyftes som en del av 
språkmiljön då informanterna berättade att vuxnas förhållningssätt är av stor 
betydelse för barns språkutveckling. Språket ansågs av informanterna utvecklas hos 
barnen när personalen använder sig av ett rikt språk. En informant berättade om 
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betydelsen av att material ska finnas tillgängligt för barnen och att barnen i första hand 
ska be en kompis om hjälp. Informantens syn var att barnen blir tvungna att tänka 
efter och samtala på ett annat sätt när de måste be en kompis om hjälp än om de ber 
en vuxen om hjälp. Några informanter synliggjorde vikten av intressant material och 
tillåtande miljöer för att skapa en verksamhet där intresset för samtal och diskussion 
väcks hos barnen.  

”Alla situationer egentligen […] jag kan inte tycka det är från nio till elva som är mest 
språkstimulerande […] det ska ju vara hela dagen.” 

”Alltså det är viktigt med orden. Alltså vi använder inte så lätta […] inte alltid de lättaste orden.” 

”Alltså det är sättet vi arbetar på, förhållningssättet. Så det kommer hela tiden upp möjligheter, 
men då handlar det ju om att vi pedagoger ska […] alltså använda de möjligheterna på rätt sätt.” 

4.1.5 Barn med språkstörning 

Några av informanterna arbetar i dagsläget med barn som har en diagnostiserad språk-
störning. Skillnader som framgick var att en del informanter samtalade om det 
specifika barnet och hur personalen arbetar för att barnet ska utvecklas. Andra 
klargjorde att de arbetade med hela barngruppen och att det inte är förskolans uppgift 
att arbeta enskilt med barn. Informanterna nämnde att logopeder har besökt 
verksamheten för att ge personalen verktyg i sitt arbete med barnen som har en 
språkstörning. Även här sågs skillnader av hur de använder sig av logopedernas tips. 
En del använder hjälpmedel för att träna med det enskilda barnet medan andra säger 
att det inte är förskolans uppgift att träna sådant som inte hela barngruppen har nytta 
av. Andra informanter berättade att barn med språkstörning dyker upp i nästan 
varenda barngrupp. Informanterna belyste dock att barnen har olika grad av 
språkstörning och är i olika behov av hjälp. Samtliga informanter har någonstans att 
vända sig om de behöver stöd i att utveckla pedagogiken i aktuell barngrupp. När de 
kontaktar, vanligtvis en specialpedagog, är tanken att arbetslaget ska få råd om hur de 
kan utveckla den pedagogiska miljön efter aktuell barngrupp.  

”Men specifika saker som de har fått från sin logoped det jobbar vi inte med, inte med specifika 
barn. Utan ser vi att hela gruppen behöver det, eller att vi jobbar i mindre grupper […] men då 
ska ALLA få ta del av det.”  

” […] då tar man ju inte ett enskilt barn utan då tar man ju en grupp även om syftet är att det är 
just det barnet som ska få träningen.” 

4.2 Att stärka barns sociala samspel 

För att arbeta med det sociala samspelet i verksamheten betonade informanterna att 
det var av stor vikt att ordna miljöer utifrån barns villkor. Att ta tillvara barns intressen 
framhävde informanterna som en viktig del i att stärka det sociala samspelet hos alla 
barn.  

4.2.1 Socialt samspel 

Flera av informanterna berättade att de delar upp barnen i mindre grupper för att 
stärka det sociala samspelet. Detta ser de som en del av arbetet med språkutvecklande 
miljöer. En informant berättade att en del barn försvinner i mängden i större 
barngrupper. Det blir enligt informanten enklare att se och bekräfta alla barn under 
dagen när de arbetar i mindre grupper. I samtal om socialt samspel nämndes leken och 
vikten av att vara en närvarande pedagog för att barnen inte ska exkludera varandra. 
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En informant lyfte framför allt den fria leken som språkberikande och kopplade även 
ihop den med det sociala samspelet. Många av informanterna samtalade om 
betydelsen av en lustfylld och stimulerande miljö där alla barn har rätt att delta utifrån 
sina villkor. Informanternas syn på i vilken utsträckning barnen exkluderas eller inte i 
den sociala gemenskapen skiljer sig åt. Informanterna hade olika uppfattningar om 
barn exkluderas eller inte på grund av språkliga svårigheter. En informant berättade 
att barn inte exkluderar varandra medan andra informanter menade att barn 
exkluderar varandra medvetet. 

”Barn är inte sådana som stöter ut för språkets skull utan barn är ju […] alltså det är ju vi vuxna 
som ser olikheter, barn gör inte det på de viset.” 

” […] alltså generellt sett så blir det ju så, de gör sig inte förstådda.” 

4.2.2 Att ta tillvara barns intressen 

Många av informanterna samtalade om att skapa aktiviteter utifrån barns intressen. 
Majoriteten såg det som en självklarhet att se vad som intresserar barnen och utifrån 
det arbeta med språkmiljöerna. Informanterna betonade att först när barnen är 
intresserade av en aktivitet går den att utveckla till att bli språkberikande. 
Informanterna berättade att de arbetade med att ta tillvara barns intressen för att göra 
dem till attraktiva lekkamrater. I samtal om barn med språkstörning betonades det 
som extra viktigt att arbeta för att skapa miljöer där alla barn blir lika delaktiga. Genom 
att arbeta utifrån ett sådant synsätt ansåg informanterna att de skapar bra miljöer för 
en social gemenskap. Informanterna samtalade även om att det är viktigt att som vuxen 
finnas närvarande i barnens lek utifrån barnens villkor. En av informanterna 
samtalade om projekt eller temaarbeten för att skapa ett sammanhang. Informanten 
förklarade det som att barnen skulle kunna få någonting att förhålla sig till och 
därigenom skapades det nya möjligheter till samtal barn emellan. Vidare berättade 
informanten att dessa teman skapades utifrån barnen och deras intressen. Samma 
informant tog även upp att sagor kan användas tematiskt och användas i flera 
sammanhang i verksamheten. Bland annat berättade informanten om hur barnen tog 
sagan och använde berättelsen i den fria leken. Leken ansågs enligt informanten 
utvecklas i nya banor och personalen kunde ta tillfället i akt att stärka barnen som av 
någon anledning har svårt med språket. 

” […] så lite fånga intresset, hitta att det här barnet gillar det här.” 

”Barnet som har en språkstörning, vi kanske kan utgå från det barnets intresse […] då kanske 
den får expertisen och kanske törs växa med det.” 

4.3 Tolkning av resultat 

Nedan har vi tolkat resultatet av våra forskningsfrågor utifrån Nilholms (2007) 
perspektiv. Detta har vi gjort genom att kategorisera intervjusvaren utifrån 
perspektiven och sortera in svaren under forskningsfråga ett och två. Forskningsfråga 
tre genomsyrar hela tolkningen och analyseras under respektive specialpedagogiska 
perspektiv.  

4.3.1 Att stimulera barns språkutveckling 

Vår tolkning av resultatet är att språkutveckling handlar om hur personalen samtalar 
med barnen och att mycket sker oreflekterat, att det är någonting som bara görs. 
Informanterna beskrev de vardagliga rutinerna som matsituationer, samlingar, 
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påklädning och blöjbyten som situationer som kan främja språket. Vad som inte 
framgick är informanternas egen medvetenhet om hur situationerna blir 
språkberikande. Vår tolkning är att det finns en relativt låg medvetenhet kring språk 
och språkutveckling.  

4.3.2 Kompensatoriskt synsätt 

På en av förskolorna där de har barn med diagnosen språkstörning beskrev två 
informanter hur de använder logopedernas råd och material ur olika synvinklar. En 
informant berättade om ett barn med språkstörning som använder ett logopedspel som 
kan spelas ihop med en personal eller med ett annat barn. Personalen talade utifrån 
att barnet behöver den här hjälpen på grund av sin funktionsnedsättning. Nilholm 
(2007) beskriver det kompensatoriska perspektivet som ett sätt där det är av stor vikt 
att diagnostisera individen för att hitta lösningar. Vi tolkar det som att informanten 
talade ur ett kompensatoriskt perspektiv då det är viktigt för informanten att veta vad 
språkstörningen innebär för att därefter söka hjälpmedel. Andra faktorer som visar på 
ett kompensatoriskt perspektiv är att informanterna uttryckte att barn med 
språkstörning finns i nästan varenda barngrupp, skillnaden är vilken form av 
språkstörning de har. Det verkar finnas ett behov av att kategorisera och diagnostisera 
barn för att finna lämpliga arbetsmetoder.  

4.3.3 Kritiskt synsätt 

På förskolan där två informanter hade olika synsätt berättade en informant att 
materialet från logoped endast används om hela barngruppen har glädje av materialet. 
Vi tolkar informanternas svar som att de tar vara på barnets resurser för att gynna hela 
barngruppen. Nilholm (2007) skriver att det ur det kritiska perspektivet anses vara bra 
att se till aktuell verksamhet och anpassa den efter de behov som finns. Det är med 
andra ord inte barnets brister som inte passar in utan det är verksamheten som brister.  
På flertalet punkter kan vi tolka att informanterna arbetar utifrån ett kritiskt 
perspektiv. Ett tydligt exempel blir när de talade om tillgänglighet. Materialet spelar 
stor roll och informanterna menar att materialet ska tala till alla barn samt att 
materialet ska finnas tillgängligt. Det framgick däremot inte under intervjuerna vad för 
material informanterna talade om. Endast en av informanterna talade om vikten av 
temaarbete, boksamtal och pedagogisk dokumentation som en väsentlig del i att arbeta 
språkutvecklande. I övrigt talade en del av informanterna om att läsa samma bok flera 
gånger för att öka förståelsen för innehållet. Detta kopplar vi till ett kritiskt synsätt då 
de tänker på miljön och hur de använder böcker, dokumentation och teman för att få 
ett bra pedagogiskt innehåll som passar alla barn. Överlag framgick det att när 
informanterna kontaktar specialpedagog eller logoped är det för att få hjälp att 
utveckla den pedagogiska verksamheten. En förskola arbetade med tecken som stöd 
tidigare när de hade barn med det behovet. I dagsläget använder de tecken vid 
matramsor, sånger och enstaka tecken så som lugn eller stopp för att förstärka det 
talade språket. Informanten menar att alla barn har glädje av tecken. Två förskolor 
använder tecken som stöd i barngruppen, inte för att det finns barn med det behovet i 
dagsläget utan för att alla barn kan ha glädje av det. Flera informanter berättade att 
tecken är bra för att förstärka det talade språket. I Norlings (2015) avhandling pratade 
personalen om stödtecken som ett språk som alla kan förstå. Den tolkningen gör även 
vi när informanten talade om att alla har glädje av tecken. Vi tolkar det som att de utgår 
ifrån ett kritiskt perspektiv då de tänker att miljön ska utformas för alla barn. I de fall 
där specialpedagog eller logoped kopplas in berättade informanterna att dessa är till 
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för att hjälpa till att utveckla pedagogiken efter aktuell barngrupp, vilket vi kopplar till 
ett kritiskt synsätt då miljön bör ändras för att passa barnen.  

4.3.4 Dilemmaperspektivet 

De flesta informanter gav en klar och tydlig bild av att personalen måste se till hela 
verksamheten och inte peka ut enskilda barn. Personalen anpassar aktiviteter för barn 
med språksvårigheter att passa hela gruppen. Vi tolkar det som att informanterna tar 
en aktivitet anpassad för ett specifikt barn och använder i hela barngruppen utan att 
synliggöra att aktiviteten egentligen är till för att träna uttal exempelvis. Nilholm 
(2005) beskriver att det grundläggande dilemmat innebär att elever måste mötas 
utifrån sin olikhet samtidigt som de ska erhålla gemensamma erfarenheter och kun-
skaper. Mycket av det som görs för barn i förskolan kan tolkas ur ett dilemma-
perspektiv då det inte är helt klart om det är individens svårigheter som ska 
kompenseras eller om det är miljön som ska anpassa utifrån individen. Även om flera 
informanter talade utifrån barnet och vilken diagnos barnet har, talade de ändå om att 
anpassa miljöerna för alla barn. Till en början kan det tolkas som att informanterna 
arbetar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv men när resultatet analyseras djupare 
tolkar vi det som att de arbetar utifrån ett dilemmaperspektiv.  

4.4 Att stärka barns sociala samspel 

Att arrangera en språkberikande miljö uppfattas av oss vara en stor och svår fråga att 
svara på, särskilt när vi lägger fokus på att fråga om det sociala samspelet. Nettebladt 
och Salameh (2007) synliggör vikten av en väl anpassad miljö för barn med språk-
störning för att skapa förutsättningar för deras utveckling av språket. Resultatet visar 
att informanterna menar att miljön ska verka för alla barn men de berättar inte om att 
miljön kan ändras för att underlätta för barn med språkliga svårigheter.  

4.4.1 Kompensatoriskt synsätt 

I analysen av vårt material framkom särskilt en förskola som extra intressant där det 
verkar som att informanten utgår ifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Under 
intervjun nämnde informanten att barn med språkstörning ofta exkluderar sig själva 
på grund av sin funktionsnedsättning. Då gäller det att som pedagog vara förutsägbar 
och se när detta kommer att inträffa enligt informanten. I Norlings (2015) studie 
framkom det att personalen ofta ser sig själva som observatörer som finns där för att 
stötta och motverka konflikter som kan uppstå. Informanterna i vår studie menar att 
en personal ständigt måste ha ögon på barnen som har en språkstörning. 
Informanterna nämnde även att de inte tänker på miljön ur det perspektivet som 
studenter under sin utbildning gör. I Fujiki, Brinton, Isaacson och Summers (2001) 
studie framkom det också att barn med språksvårigheter tenderar att ha svårare i 
sociala situationer. I situationer där barn med språksvårigheter lekte med jämnåriga 
var det vanligt att barnen inte hängde med i leken och därmed valde att gå undan. En 
annan informant från en annan förskola nämnde att ett barn med språkstörning i 
dagsläget klarade av den sociala leken för att övriga barn var yngre. Enligt informanten 
klarar barnet det sociala i dagsläget för att barnen är på samma utvecklingsnivå. På en 
annan förskola tolkar vi det som att informanten ser hela verksamheten ur ett 
kompensatoriskt perspektiv. Informanten på berörd förskola talade utifrån barnet och 
vilket språkproblem barnet har och vad det finns för lösningar till det specifika barnet. 
På samma förskola framgick det tydligt att barn med någon form av språkstörning bör 
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få enskild träning med hjälp av materialet från logoped. Det kopplar vi till ett 
kompensatoriskt perspektiv då det verkar vara barnet som äger problemet. Alla 
berörda förskolor talade ur ett kompensatoriskt perspektiv när specialpedagogiken 
lyftes in i samtalet. Majoriteten använder sig av logopeder eller specialpedagoger för 
att få hjälp att arbeta med enskilda barn, vilket kan ses som ett kompensatoriskt synsätt 
om hjälpen används riktat mot det enskilda barnet.  

4.4.2 Kritiskt synsätt 

Utifrån denna forskningsfråga arbetar majoriteten av förskolorna utifrån ett kritiskt 
perspektiv då de menar att alla barn har rätt till en lustfylld och stimulerande miljö. 
Informanterna lyfte framför allt vikten av alla barns rätt till att delta utifrån sina egna 
villkor. En del av informanterna talade om att dela in barnen i mindre grupper. När 
personalen delar upp barnen i mindre grupper görs det oftast utifrån vilka grupp-
konstellationer som passar sig för tillfället i aktuell barngrupp. En informant menade 
att i en större barngrupp finns det en risk att barn försvinner i mängden. Andra menade 
att det kan vara otäckt att tala inför en stor grupp. Williams, Sheridan och Sandberg 
(2014) skriver om vikten av att skapa en kommunikativ miljö där barnen kan uttrycka 
sig verbalt och genom det bygga upp ett gott självförtroende. Vår tolkning är att 
informanterna skapar goda lärmiljöer där barnen får uttrycka sig genom att dela upp 
barnen i mindre grupper. Bruce (2014) menar att mindre barngrupper skapar språk-
stimulerande miljöer. Endast en informant berättade att barn inte alls har svårt att 
komma in i den sociala gemenskapen på grund av en språkstörning. Informanten 
menade att det snarare är de vuxnas uppfattningar och att barn inte alls tänker på det 
sättet. Informanten förklarade att i sådana fall är det vi vuxna som överför sådana 
tankar på barnen, därför är det viktigt att arbeta med miljön för att alla barn ska få 
samma förutsättningar.  

4.4.3 Dilemmaperspektiv 

Några av informanterna talade om att lyfta barn med språkstörning och göra dem till 
attraktiva lekkamrater. Genom att arbeta med att ta tillvara barnens styrkor och 
intressen anser informanterna att de skapar goda miljöer för en social gemenskap. 
Tolkningen av resultatet är att det blir ett dilemma då informanterna ser det enskilda 
barnets problematik men ändå vill arbeta med miljön för att anpassa verksamheten till 
det enskilda barnet. Nilholm (2007) skriver att det ur detta perspektiv inte finns ett 
enkelt arbetssätt för att kompensera för problem som kan uppstå. Istället läggs stor 
vikt vid att alla individer bör få samma möjligheter till lärande och att samhället måste 
anpassas efter aktuell situation. Alla informanter utom en nämnde att barn med 
språkstörning på ett eller annat sätt har svårt att komma in i den sociala miljön på 
grund av sin funktionsnedsättning. Här talade informanterna utifrån ett dilemma då 
de menar att barnet äger problemet i och med de anser att barnet har svårt på grund 
av sin funktionsnedsättning, men de försöker att hjälp barnen att komma in i det social 
med olika hjälpmedel.  

4.5 Sammanfattning av resultat 

Språkstimulerande miljöer i förskolan sägs ske oreflekterat av informanterna. 
Sammanfattningsvis handlar det om hur personalen samtalar med barnen och vilket 
förhållningssätt de har. Informanterna talade främst ur ett kritiskt- och ett 
dilemmaperspektiv. Endast en informant talade uteslutande ur ett kompensatoriskt 
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perspektiv. Informanten talade om barnen utifrån deras språkstörning och hur de 
utifrån diagnoserna arbetar språkutvecklande med de barnen. Bland övriga 
informanter verkar det som att ett kompensatoriskt perspektiv finns och används 
ibland, speciellt när vi samtalade om specialpedagogiken eller barn med en diagnos-
tiserad språkstörning. Informanterna såg olika på det sociala samspelet hos barn med 
språkstörning och en informant menar att barn med språkstörning exkluderar sig 
själva. Informanterna hade olika syn på hur de ska arbeta för att alla barn ska 
tillgodogöra sig verksamheten på bästa sätt. Majoriteten av informanterna såg på 
verksamheten ur ett kritiskt perspektiv, då det är miljön som bör ändras för att alla 
barn ska ha glädje av verksamheten. Ett fåtal informanter talade ur ett kompensa-
toriskt perspektiv och menar att barnen som har en språkstörning beter sig illa på 
grund av sin funktionsnedsättning. När vi talade om specifika barn med språkstörning 
och hur logopeder och specialpedagoger hjälper förskolorna tenderade samtalet att ta 
en riktning åt ett kompensatoriskt perspektiv. Alla informanter nämnde mat-
situationer och samlingar i någon form när de beskrev hur de arbetar med språket. De 
flesta talade i förbifarten om böcker medan en informant nämnde boken och bok-
samtal som ett sätt att arbeta språkberikande. Även betydelsen av literacy nämndes lite 
i förbifarten och en del nämnde ingenting alls om den betydelsen. Rim och ramsor hos 
aktuella förskolor användes endast inne på småbarnsavdelningarna. Samman-
fattningsvis talade samtliga informanter mest om förhållningssätt och hur personalen 
samtalar med barnen. De som har haft logoped inkopplat ser saken ur olika synvinklar. 
En del ser det som att det enskilda barnet får verktyg att använda på förskolan medan 
några andra ser det som att materialet endast används om hela barngruppen har glädje 
av materialet. De flesta svaren tolkar vi som att det är hela barngruppen som ska ha 
glädje av ett material. Resultatet visar inte på att informanterna tänker att miljön kan 
ändras för att underlätta för barn med språkliga svårigheter, utan miljön ska verka för 
alla barn. Tolkningen av resultatet är att det uppstår ett dilemma då en del barn 
behöver få miljön anpassad efter sina behov. Resultatet visar även att det som finns 
och görs på förskolan i många fall verkar ske oreflekterat. Informanterna kom på fler 
saker ju längre intervjun pågick men som en del uttryckte sig är det på det sättet de 
arbetar, och språket finns alltid med. Här talade några av informanterna om att stärka 
och lyfta barnen som har det svårare med språket. Vår tolkning blir att när det gäller 
det sociala är det enklare att utgå ifrån ett kritiskt perspektiv och ordna miljöerna och 
sammanhangen utefter barnet. Även om de samtalade om det här barnet såg de ändå 
möjligheten att verksamheten måste ordna miljön till att passa barnet och inte tvärtom 
att barnet ska anpassa sig efter miljön.  
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5 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras valet av metod. Därefter kommer studiens resultat att 
diskuteras ihop med vad tidigare forskning säger.  

5.1 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativa intervjuer har gett oss personalens syn på hur de arbetar språk-
utvecklande. Resultatet skulle nog ha gett en bredare bild om fokusgruppsintervjuer 
hade använts, vilket var vår avsikt från början. På grund av tidsbrist från både vår och 
informanternas sida kunde dock inte fokusintervjuer genomföras under given tidsram. 
Stukát (2011) beskriver att en fokusgruppsintervju handlar om att samla en grupp som 
har något gemensamt. Bryman (2011) beskriver fokusgruppsintervjuer som en metod 
där en samlad bild ges av deltagarnas perspektiv och synsätt, vilket är en fördel i en 
kvalitativ intervju då det blir en diskussion vilket det inte blir i en vanlig intervju. Nack-
delen med denna typ av intervju är enligt Bryman (2011) att det är svårt att organisera 
den samt svårt att tolka materialet då datamängden blir stor. Vi valde därför bort 
denna metod. Vi märkte under intervjuerna att vi var tvungna att ställa inledande 
frågor för att informanterna skulle börja reflektera över hur de egentligen arbetar för 
att skapa språkberikande miljöer. Under en fokusgruppsintervju hade informanterna 
haft möjlighet att diskutera med varandra för att komma på olika strategier för att 
arbeta språkberikande. Vi anser ändå att vi har fått svar på våra två forskningsfrågor 
men vi menar att resultatet kunde ha blivit bredare med fokusgruppsintervjuer. 
Genom att använda semistrukturerade intervjuer anser vi att forskningsfrågorna har 
besvarats då informanterna gavs utrymme för att på ett diskuterande sätt besvara 
frågorna. Problemet vi stötte på var att det var svårt att inte ställa ledande följdfrågor. 
Stukát (2011) skriver om vikten av att tänka på hur du ställer frågorna. Beroende på 
hur frågorna är formulerade svarar informanten. När resultatet gicks igenom och vi 
gemensamt tittade på transkriptionerna för vidare tolkning upptäckte vi att ledande 
följdfrågor hade ställts. I vissa fall kunde de ledande frågorna ändå tolkas som positiva 
då vi fick en djupare intervju och informanterna kom på flera sätt de arbetade på. Det 
som skulle ha kunnat vara till en fördel i vår studie hade varit att komplettera med 
observationer då förskollärarnas medvetenhet om hur de arbetar språkberikande inte 
var så god. Genom att i analysen utgå ifrån de specialpedagogiska perspektiven har vi 
kunnat tolka svaren utan att lägga in egna värderingar.  

Valet att intervjua fyra informanter grundar sig i ett bekvämlighetsval då vi bor i olika 
städer. Vi valde även att transkribera på egen hand för att sedan sammanstråla för att 
skriva resultatet och tolka insamlat material. En del informanter tyckte att det var 
jobbigt att bli inspelade och samtalet fortgick i en lättare ton när inspelningen stängdes 
av. Vi tycker oss ändå ha fått utvecklande svar på våra frågeställningar trots att en del 
kände sig besvärade av att spelas in. Bryman (2011) skriver om vikten av att spela in 
ett material för att kunna lyssna om igen för att tolka ett resultat. Vi har märkt att det 
har varit bra att kunna återgå till intervjuerna och lyssna igen för att på bästa sätt 
kunna tolka resultatet.  
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5.2 Resultatdiskussion 

På första forskningsfrågan som gällde hur personalen beskriver sitt arbete med att 
utveckla språkstimulerande miljöer, med särskilt fokus på barn med språkstörning, 
utgick majoriteten av informanterna från ett dilemmaperspektiv. Informanterna 
berättade att alla barn har rätt till en meningsfull och lärorik vardag på förskolan. 
Dilemmat som uppstod var att samtidigt som de inte ville peka ut enskilda barn 
arbetade de med uppgifter som var till för enskilda barn fast de använde det i hela 
barngruppen. Vi tolkade det som att informanterna använde material anpassat till 
enskilda barn i hela barngruppen dels för att inte peka ut enskilda barn men också för 
att materialet gynnade hela barngruppen. Bruce (2014) belyser vikten av att alla barn 
gynnas av en god stimulerande språkmiljö där det finns goda förutsättningar för sam-
tal och samspel. Vår tolkning blev att informanterna utgick från ett dilemmaperspektiv 
när de samtalade om att alla barn utifrån sina egna förutsättningar hade rätt till en god 
språkmiljö. Bruce (2014) skriver även att den huvudsakliga behandlingsformen till 
barn med språkstörning är samtalet samt att förskollärarna är medvetna om hur de 
arbetar och att de är lyhörda mot barnen. Under intervjuerna berättade informanterna 
att de inte tänkte på hur de aktivt arbetade med språk och språkutvecklande miljöer. 
Det framkom ändå under intervjuernas gång att de arbetade för att stärka alla barns 
språk och att de arbetade för att inkludera alla barn i den sociala gemenskapen. Bruce 
(2014) tar också upp att språkstimulerande tillfällen i förskolan kan vara i den fria 
leken, vid klädsituationer eller vid maten. Många av informanterna nämnde alla dessa 
tillfällen som en möjlighet att arbeta med språket men berättade även att språk alltid 
finns med i förskolans vardag och att de inte tänker på hur varje tillfälle blir 
språkberikande. En del av informanterna nämnde själva att det är så de gör dagligen i 
arbetet utan att reflektera över det. Däremot framgick det under intervjuerna att 
personalen arbetade med språket och tänkte kring hur alla barn skulle tillgodogöra sig 
miljön på önskvärt sätt. 

Bruce (2014) skriver om vikten av att höja kompetensen hos förskollärarna för att 
skapa språkstimulerande miljöer. Det framgick inte i samtal med informanterna om 
utbildning erbjudits inom språk och språkmiljöer. En informant uttryckte att 
tankesättet på deras förskola nog inte är detsamma som hos blivande förskollärare.  
Sandberg och Norling (2014) skriver om vikten av fortbildning och hur förskollärares 
professionella utveckling är av stor vikt för att på ett bra sätt inkludera alla barn. 
Författarna menar att kompetensutveckling ger ett indirekt stöd till barn i behov av 
särskilt stöd. Även Williams, Sheridan och Sandberg (2014) skriver om värdet av 
förskollärarnas kompetens att organisera aktiviteter för att arbeta språkutvecklande. 
Vad som inte framgick under intervjuerna i vår studie är hur stor kompetensutveckling 
berörda förskolor har erbjudits angående språkutveckling.  Liberg (2010) skriver om 
att tänka på hur förskollärarna samtalar med barnen och att det inte enbart räcker med 
att samtala mycket. På en av förskolorna berättade informanten att de samtalade 
mycket med barnen. Vad som inte framgick under intervjun var hur mycket 
talutrymme barnen gavs. De flesta av informanterna nämnde att de vardagliga 
samtalen var av stor vikt när de gällde språkutveckling. Liberg (2010) skriver att det 
har visat sig att vuxna på förskolan tar upp 80-90% av taltiden. Författaren skriver 
vidare att barn oftast måste framhäva sina initiativ till ett nytt samtalsämne tydligare 
än vad vuxna behöver göra för att få gensvar på sitt ämne. Samlingar och måltider 
nämndes under av informanterna som tillfällen där barnen gavs talutrymme och 
samtalsmöjligheter. 
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En informant berättade om att de arbetade med att låta barnen tänka själva och 
omformulera sig när de inte gjorde sig förstådda. För att öva olika samtalsformer 
berättade informanten att barnen satt själva utan vuxna vid borden under frukosten 
och mellanmålet. Under lunchtillfällena satt barnen tillsammans med vuxna, vilket 
informanten berättade gav tillfällen för andra samtalsmöjligheter, med det ansåg 
informanten att språkutvecklande miljöer kunde se olika ut under dagen. Svensson 
(2005) skriver att det i förskolan är betydelsefullt att vuxna samtalar med barnen för 
att de ska utveckla sin språkliga förmåga. Det är viktigt att barn får hjälp att sätta ord 
på sina upplevelser. Författaren skriver vidare att vuxna som samtalspartner är 
viktigare i vissa situationer än andra. Under intervjun med informanten tolkade vi det 
som att personalen på berörd förskola tog tillvara på olika situationer under dagen och 
såg att vuxna var viktiga samtalspartners samtidigt som de gav barnen utrymme för att 
klara sig utan vuxnas stöd. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) 
skriver om betydelsen av att benämna saker vid dess rätta namn genom att använda 
ett expansivt språk. Flera av informanterna nämnde att de var noggranna med hur de 
uttryckte sig och att de emellanåt använde ett mer avancerat språk. Informanterna 
berättade att genom användningen av rätt begrepp på rätt saker utvecklades barnens 
språkliga förmågor. Doverborg m.fl. (2013) skriver om förskollärarnas roll att 
benämna saker vid dess rätta namn och inte endast säga den eller det. Författarna 
skriver att barnens språk utvecklas genom att förskollärarna i samspel med barnen 
använder ett rikt språk. I likhet med författarna framgick det i informanternas svar att 
de arbetade med ett expansivt språk där det sågs som viktigt att skapa olika lärtillfällen 
under dagen.  

Bjar och Liberg (2010) skriver att förskolans roll är att möta alla olika grupper av barn 
och stödja dem i deras språkutveckling. Alla Informanter lyfte betydelsen av att 
verksamheten ska verka för alla barn och att den ska vara rolig, lärorik och lustfylld. Vi 
tolkade det som att alla berörda förskolor arbetade utifrån ett kritiskt perspektiv för att 
ge barnen en meningsfull vardag, med undantag för enskilda situationer. För att 
barnen ska växa upp till demokratiska samhällsmedborgare krävs det enligt Bjar och 
Liberg (2010) att barnen ges förutsättningar för detta. Barnen behöver då olika 
språkliga redskap för att tillsammans och med andra tänka och handla. Barnen 
behöver ges en medvetenhet om olika språkliga redskap och vilken betydelse dessa har 
för deras eget lärande. I resultatet framkom det att en av informanterna såg den 
pedagogiska dokumentationen som ett verktyg att använda för att synliggöra barnens 
eget lärande. Informanten nämnde även tematiskt arbete som en metod att skapa ett 
sammanhang för barnen där de själva fick tänka, reflektera och återberätta. På frågan 
berörande hur barn gavs en medvetenhet om sin egen språkutveckling framgick det 
inte hur resterande informanter tänkte kring barnens egen medvetenhet. 
Informanterna samtalade om tillgänglighet och att språket fanns med hela dagarna, 
hur barnen gavs en medvetenhet kring sin egen språkutveckling framgick inte. Hur de 
använde olika språkliga redskap och om barnen gavs en förståelse för vilken betydelse 
det har för deras eget lärande framgick inte under intervjuerna.  

På andra forskningsfrågan, hur personalen beskriver att de arbetar för att miljön ska 
bidra till att alla barn inkluderas i det sociala samspelet, med särskilt fokus på barn 
med språkstörning, framgick det att det kritiska perspektivet var mest framträdande. 
Det framkom då informanterna samtalade utifrån alla barns rätt till deltagande utifrån 
deras egna villkor. Miljön borde enligt informanterna organiseras till att passa aktuell 
barngrupp i sin helhet. Endast en informant utgick från ett kompensatoriskt perspektiv 
i sin beskrivning av hur miljön bör utformas för att passa hela barngruppen. 
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Informanten uttryckte att barn med språkstörning ofta blev socialt utsatta på grund av 
att de själva valde att inte delta i den sociala miljön. Informanten uttryckte även att 
barn med språkproblem ofta blev utåtagerande på grund av sin bristande 
språkförmåga. Informanten underströk att det var viktigt att se vad som skulle hända 
innan det hände för att undvika situationer där barnet bet, rev eller slogs. Även i 
Norlings (2015) avhandling framkom det att personalen såg sig som observatörer som 
fanns där för att undvika att konflikter uppstår. Williams, Sheridan och Sandberg 
(2014) beskriver att förskollärarna i en verksamhet bör arbeta med att hjälpa barnen 
att lyssna till och respektera varandra och själva våga ta plats. Därför blir det väsentligt 
att barn som har språkproblem får hjälp att komma in i den sociala gemenskapen och 
hjälp till att delta i lekens olika former. Att respektera varandra och att lyssna och våga 
samtala sades av samtliga informanter vara något de strävade efter i verksamheten. 
Den sociala miljön är den mest framträdande miljön under intervjuerna och 
informanterna framhäver att leken var av stor betydelse för att ge barnen möjlighet till 
delaktighet och inflytande. Genom att vara närvarande i barnens lek skapade 
personalen förutsättningar för alla barn, särskilt med fokus på barn med språkstörning 
att komma in i den sociala gemenskapen.  

Fujiki, Brinton, Isaacson och Summers (2001) skriver i sin studie att barn med 
språksvårigheter uppvisade tendenser till att ha svårare i sociala situationer och att de 
var mer tillbakadragna och inte aktiva i leken. Endast en informant i studien beskrev i 
likhet med författarna att barn med språksvårigheter var mindre aktiva i leken och i 
det sociala samspelet. Övriga informanter betonade under intervjuerna att det kunde 
finnas svårigheter för barnen att komma in i den sociala leken i förskolemiljön. De 
berättade dock att de själva inte upplevde barnen som mindre aktiva i leken på grund 
av språksvårigheter. Informanterna poängterade att det handlade om att vara en 
närvarande personal som såg och bekräftade alla barn. I likhet med Norlings (2015)  
resultat samtalade även informanterna i vår studie om hur de skapade förutsättningar 
för att stärka barnen till att våga och vilja prata inför grupp. En informant ansåg att 
barnen inte exkluderade varandra, vilket inte stämmer överens med tidigare forskning. 
Informanten berättade att det är de vuxnas förutfattade meningar att barn exkluderar 
varandra. Enligt Bruce (2014) är det i leken och samspelet med andra som språket 
utvecklas och stimuleras i förskolan. För barnen som har språkproblem kan det då bli 
problematiskt att utveckla sitt språk då språkproblem nästan alltid påverkar barnets 
lek, kamratkontakt och inlärningsförmåga. Därför blir det väsentligt att barn som har 
språkproblem får hjälp att komma in i den sociala gemenskapen och hjälp till att delta 
i lekens olika former. Informanten som uttryckte att barnen inte exkluderar varandra 
medvetet berättade att alla barn på avdelningen oavsett förutsättningar deltog i den 
sociala miljön under hela dagarna. Några informanter berättade att de inte tänkte på 
hur de kunde arbeta med språk och språkberikande miljöer. Det framkom ändå i deras 
svar att de arbetar för att stärka alla barn i den sociala miljön.  

Isbell (2012) skriver om leken och dess betydelse för barns utveckling. Författaren 
skriver att barn leker, interagerar och kommunicerar först när miljön är anpassad till 
barnets utvecklingsnivå. På en förskola i studien nämndes leken som den viktigaste 
faktorn för barns språkutveckling och på samma förskola menade informanterna att 
barn inte exkluderar varandra från leken. Enligt Bruce (2014) påverkas nästan alltid 
barnets lek för barn som har en språkstörning och han menar därmed att det är viktigt 
att hjälpa barn med språkproblem att komma in i den sociala gemenskapen. Under en 
intervju framgick det inte om personalen tänkte på att anpassa miljön utefter barnens 
utvecklingsnivå. Miljön verkade ändå vara anpassad i och med att informanten 
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berättade att barnen med språkproblem inte hade några svårigheter att delta utifrån 
sina villkor i leken på berörd förskola. På en annan förskola sade informanten att de är 
nöjda med miljön och att de inte har haft en tanke på att ändra den och att miljön har 
sett likadan ut i över ett års tid. Vi tolkade det som att de arbetade efter ett arbetssätt 
som passade aktuell barngrupp för tillfället och att miljön var anpassad efter barnens 
nuvarande utvecklingsnivå. Precis som Bruce (2014) skriver berättade informanten i 
vår studie att personalen fanns där som medvetna och lyhörda vuxna för att hjälpa och 
stötta barnen i deras kamratskapande. På förskolan i vår studie där de inte hade ändrat 
på sin miljö arbetade de i dagsläget med flera barn som har en språkstörning och 
upplevde inga problem med den sociala miljön. Detta berodde enligt informanten på 
att barnen med språkstörning var äldre än övriga barn och därmed låg de ungefär på 
samma utvecklingsnivå. Det är informantens svar på varför leken och den sociala 
språkmiljön fungerade bra i dagsläget. 

I resultatet framgick det att det inte fanns några enkla svar. Ingen informant svarade 
utifrån ett konkret perspektiv utan berörde olika perspektiv utifrån vilken fråga som 
ställdes. När frågan berörde språkstörning eller specialpedagogik svarade alla utifrån 
ett kompensatoriskt perspektiv. Utgick frågan från miljön reflekterade svaren ett 
kritiskt perspektiv. När både den fysiska och sociala miljön nämndes var det naturligt 
att landa i ett dilemmaperspektiv eftersom det i detta perspektiv inte finns något enkelt 
svar eller sätt att arbeta utifrån.  

5.3 Slutsatser 

Den mest framträdande slutsatsen av studien är att informanterna framhävde att de 
inte tänkte på hur de arbetade med språkutvecklande miljöer. Samtidigt berättade de 
om i vilka situationer de ansåg sig arbeta med språket. Vår slutsats är att samtidigt som 
informanterna berättade att de inte reflekterade över språk och språkmiljöer arbetade 
de ändå med språket och språkmiljön under dagarna i många olika situationer. Det 
som framträdde var att den sociala språkmiljön betonades tydligare än den fysiska 
miljön. Språket sågs som en självklar del av samtliga informanter. En till slutsats är att 
de flesta uttryckte att de hade erfarenhet av att arbeta med barn som har en 
språkstörning men de beskrev inte att de anpassade miljön specifikt för de barnen. 
Generellt betonade informanterna att språk och språkutveckling är något som sker 
hela dagarna på förskolan men ingen av informanterna förde någon djupare diskussion 
om ett precist arbetssätt för att stärka språkmiljön. En annan aspekt av det hela är att 
vår frågeställning i studien blev för bred och att informanterna inte kunde ge en klar 
bild av specifika situationer eller språksimulerande tillfällen på grund av detta. Studien 
visar ändå att informanterna arbetade med språket och språkmiljön på förskolorna på 
olika sätt, däremot berättade informanterna inte under intervjuerna varför de gör olika 
aktiviteter och på vilket sätt aktiviteterna var språkberikande. Alla informanter i 
studien berättade att deras arbetsplatser hade tillgång till specialpedagoger eller 
logopeder och dessa kontaktades i första hand för att hjälpa personalen att utveckla 
pedagogiken efter aktuell barngrupp.  
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5.4 Fortsatt forskning 

Allteftersom arbetet med studien fortgick funderade vi mycket över samlingens vara 
eller icke vara på förskolan och hur den kan användas i ett didaktiskt syfte med särskilt 
fokus på barns språkutveckling. Det skulle vara intressant att fördjupa sig närmare i 
en aktivitet än att se till hela förskolans miljö. Som fortsatt forskning skulle det vara 
intressant att ta reda på hur samlingarna används och i vilket syfte då många 
informanter i den här studien lyfte samlingen som språkberikande men inte gav oss 
hur eller varför det skulle vara språkutvecklande att ha en samling. Det skulle vara 
intressant att i vidare forskning undersöka vilken didaktisk kunskap personalen har 
ute på förskolorna och vilka redskap de ges för att få förutsättningar att arbeta 
medvetet med språkutvecklingen. Då tänker vi att det kan vara intressant att intervjua 
chefer för att se inom vilka områden personalen erbjuds fortbildning och om cheferna 
ser vikten av att underhålla kunskaperna de nyutexaminerade förskollärarna kommer 
med.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur lång erfarenhet har du av förskolläraryrket och vilken form av utbildning har 
du? 

2. Hur utformar ni miljön till att bli språkberikande? 

 Använder ni någon form av hjälpmedel så som stödtecken eller 
bildstöd? 

3. Hur arbetar ni för att barnen ska känna tillit och trygghet i barngruppen? 

4. På vilket sätt arbetar ni för att skapa talutrymme och samtalsmöjligheter för alla 
barn? 

 Vilka situationer under dagen ser du som språkutvecklande för barnen? 

 Hur arbetar ni för att väcka barnens intresse för sin egen 
språkutveckling?  

5. Hur arbetar/har ni arbetat med att inkludera barn med språksvårigheter i den 
sociala miljön? 

 Vad är viktigt för dig i skapandet av en social språkmiljö? 

6. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med barn som har någon form av 
språkstörning? 

 Hur går ni tillväga när ni misstänker att något barn har en 
språkstörning?



 

Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som går vår sista termin på förskollärarprogrammet på Mälardalens 
högskola. Vi ska nu till att skriva vår C-uppsats som kommer att handla om språkstörning 
och hur förskollärare ordnar miljön för att skapa en verksamhet där barn med språkliga 
svårigheter inkluderas i den sociala gemenskapen i förskolan. 

Vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer och önskar härmed att du skulle vara 
intresserad av att delta i vår studie. Intervjuerna kommer att ta ca 30-60 min i anspråk och 
kommer sedan att transkriberas av oss. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. 
Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser för dig.  Vi kommer att förhålla oss till vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer. Det kommer endast att vara vi och vår handledare som har tillgång till 
materialet och det kommer inte att kunna spåras till dig eller aktuell förskola då allt som 
sägs är konfidentiellt. Materialet kommer endast att användas till aktuell studie. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss eller vår handledare.  

Vi hoppas att du vill delta i vår studie! 

 

 

 

Catrin Wallinder     

Marie-Louise Sjöström    

Handledare: Margareta Sandström    

 

 


