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Abstract 

The purpose of this study was to problematize the Swedish preschool's mission to ensure every 

child´s needs without assessing the child´s abilities in relation to language development. To 

answer the purpose of the study, we processed previous research and national policy documents. 

The study is based on qualitative interviews with six preschool teachers from two different 

preschools in Sweden. The interviews were conducted in three focus groups with two preschool 

teachers in each group. The starting point for the interpretation and analysis of the empirical 

data had an inductive approach. The results of this study showed that assessment is a concept 

that is difficult to interpret and which preschool teachers had a split approach to. Furthermore 

the study showed that the size of the group of children may be crucial to how well preschool 

teachers are able to ensure every single child´s needs in preschool. 

 

Keyword: Assessment, Language development, Preschool, Special assistance, Special 

education.  

 

Abstrakt  

Syftet med denna studie var att problematisera förskolans uppdrag att se till varje enskilt barns 

språkutveckling utan att bedöma barnets språkliga förmågor. För att kunna besvara studiens 

syfte bearbetade vi tidigare forskning och nationella styrdokument. Studien baseras på 

kvalitativa intervjuer med sex förskollärare från två olika förskolor i Sverige. Intervjuerna 

utfördes i tre fokusgrupper med två förskollärare i varje grupp. Utgångspunkten i tolkningen 

och analysen av empirin hade en induktiv ansats. Resultat i denna studie visade att bedömning 

är ett begrepp som är svårtolkat och att förskollärarna hade ett kluvet förhållningssätt till det. 

Vidare visade studien att storleken på barngrupperna får avgörande betydelse hur väl 

förskollärarna förmår att se till varje enskilt barn i förskolan.  

 

Nyckelord: Bedömning, Förskola, Specialpedagogik, Språkutveckling, Särskilt stöd. 

 

 

  



  

 
 

Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de sex förskollärare som tog sig tid att ställa upp 

i våra intervjuer. Tack vare dem har denna studie varit möjlig att genomföra.  

Vidare vill vi tacka alla handledare och studenter som medverkade i vår handledningsgrupp. 

Våra gemensamma diskussioner och samtal har varit betydelsefulla och gett oss vägledning 

framåt i arbetet. Ett extra stort tack vill vi ge till vår handledare Kattis Edström som med sitt 

stora engagemang och tillgänglighet har gett oss trygghet och vägledning i vårt arbete. Vi vill 

även tacka våra familjer som ställt upp under arbetets gång, inte minst med att ta hand om våra 

barn som varit sjuka en stor del av denna tid. Sist men absolut inte minst vill vi tacka våra 

vänner Anna Berglund och Camilla Innerstedt som under hela vår studietid varit ett stort stöd 

för oss. Ni har funnits där för oss i såväl med som motgångar och lyft oss när de känts som allra 

jobbigast. Med ert stöd har vi gemensamt lyckats nå de mål vi satt upp.  

Tack!  

/Hanna och Marika  
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1. Inledning   

Barns språkutveckling är ett av de prioriterade områdena i den reviderade Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011). Det är därför viktigt att förskollärare har kunskaper om 

hur man på bästa sätt kan se och stödja barnet i dess språkutveckling. Under vår utbildning vid 

universitetet har vi tagit del av litteratur som visar att tidiga insatser är viktigt för att barn i 

språksvårigheter ska få en möjlighet att utveckla sitt språk på ett positivt sätt. ”Alla 

språkforskare är överens om hur viktigt det är att så tidigt som möjligt uppmärksamma och 

stödja barn som tillhör en riskgrupp när det gäller språkliga förmågor” (Lindö, 2009, s. 95). För 

att tidiga insatser ska kunna sättas in krävs det att förskollärarna har en förmåga att se varje 

enskilt barn och de behov som det barnet har. Samtidigt framhåller Lpfö 98 (Skolverket, 2011) 

samt Vallberg Roth & Månsson (2010) att det inte får ske bedömning av det enskilda barnet i 

förskolan, vilket kanske får förskollärare att tveka till att agera. Här uppstår det en komplexitet 

mellan tidiga insatser och bedömning. Går det att arbeta för att ge varje enskilt barn det stöd 

som de har rätt till i sin språkliga utveckling utan att bedöma barnet? Då bedömning är ett laddat 

ord som många har olika åsikter kring är det viktigt att lyfta detta ord och belysa dess betydelse 

för att kunna diskutera hur det används i förskolan. 

Vår önskan är att resultatet i denna studie ska ge vägledning hur förskollärare på bästa sätt kan 

arbeta för att varje enskilt barn på förskolan ska få den hjälp och det stöd de behöver, samt ge 

förskollärare en trygghet i sin profession.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att problematisera hur förskollärare synliggör förskolans uppdrag att se till 

varje enskilt barns språkutveckling utan att bedöma barnets språkliga förmåga. 

Följande frågeställningar är centrala i studien: 

 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med att se till varje enskilt barn och dess behov i 

språkutvecklingen? 

 

 På vilka grunder uppmärksammar förskollärare att ett barn är i behov av särskilt stöd i 

språkutvecklingen? 

 

 Vilka resurser och vilket stöd finns till förskollärarnas förfogande? 

1.2 Arbetsfördelning 

Vi har medvetet valt att dela upp litteraturen mellan oss för att skapa en större bredd i den 

vetenskapliga förankringen. Vi har på så vis kunnat grunda vår studie i mer forskning än om vi 

på egen hand skulle bearbetat all litteratur. För att båda två skulle kunna ta del av varandras 

läsande har vi skapat en gemensam internetbaserad läslogg. Denna läslogg har sedan varit 

utgångspunkten när vi har träffats och tillsammans skrivit texten. Genom diskussioner, 

tankeväxling och analyser har vi gemensamt formulerat texten i bakgrunden. När vi utförde 

intervjuerna valde vi att medvetet dela upp dem, så att båda skulle hålla i minst en intervju var. 

Vi transkriberade sedan de intervjuer vi själva medverkat i för att lättare kunna omvandla orden 

till text. Efteråt lyssnade vi gemensamt igenom varandras intervjuer och kontrollerade det 

transkriberade materialet, för att uppmärksamma om det gjorts skrivfel eller missats något. Hela 
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resultatet bearbetade vi och skrev tillsammans. Diskussionen delade vi sedan upp mellan oss 

och skrev olika stycken, däremot har vi hela tiden haft en nära kontakt där vi läst och korrigerat 

varandras texter, fyllt i och ändrat om. På detta vis har vi bearbetat all text tillsammans.  

2. Bakgrund  

Bakgrunden kommer att belysa hur vi inom förskolan på olika sätt kategoriserar och beskriver 

barnen samt hur detta ställs i relation till det specialpedagogiska arbetet. Vidare kommer barns 

språkutveckling i korthet att beskrivas tillsammans med de problemområden inom språket som 

kan dyka upp. Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete är det sociokulturella 

perspektivet, där samspel, kommunikation och språk är centrala begrepp.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet där samspel, språk och 

kommunikation är centrala begrepp (Säljö, 2010). Utgångsläget inom det sociokulturella 

perspektivet är som Säljö och även Hundeide (2006) beskriver att människan föds in i ett 

kulturellt sammanhang där hen utvecklas i samspel med andra människor och de kulturella 

aspekterna i samhället.  Grundaren till det sociokulturella perspektivet är den ryske psykologen 

och pedagogen Lev S Vygotskij, som levde 1869-1934. Vygotskij (1934/2001) menar att det 

inre tänkandet och lärandet startas av det yttre samspelet och aktiviteter som barnet deltar i. 

Han lyfter den omgivande miljöns betydelse för lärandet. Vygotskij talar även om ett komplext 

samband mellan språket och tänkandet, att tänkandet och språket endast kan utvecklas med 

hjälp av socialt samspel. Lärande och utveckling har sin grund i det sociala samspelet enligt 

Dysthe (2003a) och beskriver detta med att betona att det är genom olika former av 

kommunikation som det mesta av lärandet sker. ”Från ett sociokulturellt perspektiv är språk 

och kommunikation själva förbindelsen mellan individuella mentala processer och sociala 

läroaktiviteter” (Dysthe, 2003b, s. 10). Vidare lyfter författaren vikten av att arbeta för att skapa 

positiva språkliga förhållanden mellan barn och vuxna då språket och tanken hänger samman.  

2.2 Normalitet 

Vad som är normalt respektive avvikande hör samman med samhällets värderingar och kommer 

därmed att förändras och omformuleras i takt med att samhället förändras (Lutz, 2013). Således 

finns det alltid uppfattningar om hur en människa bör vara och de som avviker från detta anses 

vara onormala. Vidare beskriver Palla (2011) att gränsen för vad som anses vara normalt hos 

ett barn är flytande och ändras beroende på vilken typ av situation det är. Enligt Lutz tolkning 

blir normalitetsbegreppet starkt påverkat av det samhälle vi befinner oss i och de värderingar 

som råder. Författaren tycker sig kunna se en strävan efter att inta ett ”lagomperspektiv” där 

alla ska förhålla sig till rådande normer och värderingar.  Sommer (2005) beskriver normalitet 

med att det inte går att mäta barns utveckling mot en objektiv eller neutral teori som visar hur 

ett normalt barn bör utvecklas. Det normala är enligt Sommer alltid knutet till kulturella och 

sociala krav och aspekter. Lutz (2009) har i sin studie sett att pedagoger i mötet med nya barn 

använder sig av en inre kompass för att skapa sig en uppfattning om barnens utveckling. Denna 

inre kompass baseras på pedagogernas gemensamma erfarenheter och teoretiska kunskaper 

angående barns utveckling. Författaren menar att detta sätt att se på barnen och vad som är 

normalt kan ha sina fördelar då pedagogerna använder sig av en helhetssyn, men samtidigt 

varnar Lutz för att detta kan leda till att barnen bedöms mot förskolans befintliga pedagogik. 
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2.3 Barn i behov av särskilt stöd 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd används när avvikelsen från det som anses normalt blir 

för stor (Palla, 2011). Tidigare har barn i behov av särskilt stöd delats in i tydliga grupperingar 

enligt Sandberg och Norling (2014), dessa grupperingar var i huvudsak barn med olika 

funktionsnedsättningar. Vidare menar författarna att även om detta traditionella synsätt till viss 

del finns kvar ses nu inte barn i behov av särskilt stöd som en homogen grupp. Idag ses 

svårigheterna hos barn som mer varierande och tillfälliga, Sandberg och Norling menar att alla 

barn i vissa perioder kan vara i behov av särskilt stöd. I Skollagen åttonde kapitel (SFS 

2010:800) har det år 2000 ändrats från att benämnas barn med särskilda behov till barn i behov 

av särskilt stöd (Persson, 2008). Persson förklarar att denna ändring är gjord för att visa att 

barnets svårigheter inte ses som ett permanent tillstånd utan att barnet kan ta sig ur denna 

svårighet. Björck-Åkesson (2014) nämner även det hon kallar barn i gråzonen vilka hon 

beskriver som barn som inte har fått en formell diagnos eller har någon identifierad 

funktionsnedsättning. Björck-Åkesson menar att dessa barn riskerar att inte få något extra stöd 

utöver det som förskollärarna kan bidra med.   

2.4 Bedömning 

Bedömning kan beskrivas som att värdera eller granska något, att uppskatta och göra en 

avvägning eller utvärdera och avge ett omdöme (Vallberg Roth & Månsson, 2010). Bedömning 

är således inget entydigt begrepp som lätt går att förklara utan det kan ta sig uttryck på flera 

olika sätt. Vallberg Roth och Månsson visar exempelvis på en rad olika bedömningsformulär 

som används inom förskolan, gemensamt för dessa formulär är att de är utformade för att stödja 

barnen i deras utveckling. Trots detta ser författarna att dessa bedömningsmaterial ofta används 

till att mäta barnens färdigheter och därmed riktas även åtgärderna mot barnen. Vallberg Roth 

och Månsson poängterar att det inte är barnens färdigheter som ska bedömas i förskolan utan 

det är verksamheten som ska bedömas och utvärderas. Även Pramling Samuelsson (2010) och 

Lutz (2013) visar att tester och kartläggningsmaterial ofta är förekommande i förskolan för att 

bedöma barns kognitiva förmågor. Användandet av denna typ av material leder till att lärandet 

mäts genom att se vad barnen kan vid en viss tidpunkt trots att ansatsen från förskollärarna är 

att se lärandet som en process (Pramling Samuelsson). Författaren hänvisar till att förskolans 

läroplan bygger på ett relationellt perspektiv där omvärlden och det sociala samspelet har stor 

betydelse, medan tester endast mäter barnets förmågor utan att ta hänsyn till situationen runt 

barnet. Pramling Samuelsson menar att det är förskolans verksamhet som ska utvärderas och 

utvecklas, inte det enskilda barnets förmågor.  Inom det sociokulturella perspektivet beskriver 

Dysthe (2003a) att bedömning sker genom att fokusera på barnets deltagande i aktiviteterna 

och inte genom att bedöma enskilda förmågor. Bedömningen är således integrerad i 

lärprocessen i form av återkoppling, där barnet ges möjlighet att utvärdera sitt eget och 

gruppens arbete.  

Bedömning kan även beskrivas som formativ bedömning och summativ bedömning vilka 

Alasuutari, Markström och Vallberg-Roth (2014) redogör för. Formativ bedömning fokuserar 

enligt författarna på det som sker under lärprocessen. Bedömningen är framåtsyftande och till 

för att stötta barnen i deras fortsatta utveckling och lärande. Den färdiga produkten är inte det 

viktiga i formativ bedömning, utan det är vägen dit som räknas, fokus ligger på att 

uppmärksamma barns utveckling, framsteg och starka sidor. Det handlar om att stödja barnen, 
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inte kontrollera dem. Summativ bedömning är motsatsen och sker som Alasuutari et al. (2014) 

beskriver genom en utvärdering av vad barnet lärt sig i slutet av en aktivitet. Denna typ av 

bedömning är bakåtblickande och baseras på insamlad data, ett exempel på summativ 

bedömning är skolans betyg.  

2.5 Specialpedagogik  

Inom specialpedagogiken är delaktighet och inkludering centrala begrepp. Begreppet 

inkludering handlar enligt Lutz (2013) om att ta till vara på mångfalden bland barnen för att 

möjliggöra en pedagogik som arbetar för att inget barn ska exkluderas. Ahlberg (2013) 

beskriver att förskolan ska vara till för alla, att barn har rätt till gemenskap, inkludering och att 

bli bemötta med respekt. Björck-Åkesson (2014) förklarar att denna inkludering innebär att alla 

barn ska känna sig såväl socialt som fysiskt delaktiga i förskolan. Vidare framhåller Björck-

Åkesson att delaktighet handlar om barnets engagemang i sig själv och sin omgivning. Det 

specialpedagogiska arbetet kommer som Ahlberg redogör för att påverkas av ideologiska 

trender och politiska beslut, detta eftersom det är inom skolverksamheten som 

specialpedagogiken utövas och förskolan liksom skolan är en arena för politiska beslut och 

ständigt förändras i takt med samhället.  

Björck-Åkesson (2014) anser att vi ska förebygga problem och inte reparera dem i efterhand, 

detta förebyggande arbete kan göras i hela barngruppen men även riktat mot det enskilda barnet. 

Lutz (2013) förespråkar användandet av ordet insatser istället för åtgärdsprogram rörande de 

anpassningar som kan göras i förskolan. Han menar att ordet insatser flyttar fokus till relationen 

mellan barnet och förskolemiljön till skillnad från ordet åtgärder som fokuserar på svårigheter 

hos individen. 

2.5.1 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Inom specialpedagogiken urskiljs två tydliga specialpedagogiska perspektiv, det kategoriska 

och det relationella perspektivet (Persson, 2008).  

Inom det kategoriska perspektivet har barnen kategoriserats och bedömts ur ett vuxenperspektiv 

där utgångspunkten har varit att barnet utgör ett problem (Lutz, 2013). Denna problembild 

används sedan för att kunna sätta in rätt resurser. Som Palla (2011) lyfter fram riktas inom det 

kategoriska perspektivet blicken mot barnet och barnet ses således vara med behov av stöd. 

Detta synsätt leder till att ett bristperspektiv framträder, både Nordin-Hultman (2005) och 

Johannesen och Sandvik (2009) anser att det traditionella utvecklingstänkandet inom förskolan 

ligger till grund för detta. Författarna menar att barnens kunnande och görande jämförs mot 

givna normer. I ett bristperspektiv ligger fokus på vad barnet saknar för kompetenser och ännu 

inte klarar av. Johannesen och Sandvik beskriver att se på barnet utifrån detta perspektiv leder 

till att det är bristerna hos barnet som först uppmärksammas och sedan själva barnet. Inom 

bristperspektivet är det de vuxna som avgör vad som definieras som barnets brister. Syftet med 

att se till barnets brister har ofta goda avsikter, en vilja att hjälpa barnet att närma sig vuxnas 

kompetenser.  

Det kategoriska perspektivet benämner Ahlberg (2013) som individperspektiv då problemet 

anses ligga hos individen. I detta perspektiv förklaras oftast svårigheterna med diagnoser och 

ses som avvikelser hos barnet. Författaren förklarar att detta perspektiv förut har varit det 
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vanligaste inom specialpedagogiken. Eftersom barnet ses som bärare av problemet riktas också 

åtgärderna mot barnet, det kan var i form av särskilda metoder eller specialundervisning. 

Ahlberg (2013) betonar att diagnostisering av barnet riskerar att påverka barnets självbild. 

Denna påverkan kan vara negativ såväl som positiv för barnet enligt Ahlberg. Att få en diagnos 

kan för barnet upplevas som att hen inte duger och är annorlunda och kan leda till att barnet ger 

upp. Men Ahlberg menar även att en diagnos kan ge barnet en förklaring till dess svårigheter 

och ge barnet en tydligare självbild.  

 

Det relationella perspektivet lyfter Lutz (2013) som ett helt annat sätt att se på barn i behov av 

särskilt stöd, där söks inte problemet hos barnet utan det är i mötet mellan barnet och miljön 

som problemen uppstår. Palla (2011) beskriver att i detta synssätt samspelar 

specialpedagogiken med den pedagogiska verksamheten och ser förhållandet mellan olika 

aktörer som centralt. Till skillnad från det kategoriska perspektivet där barnet ses med behov 

av särskilt stöd, ses barnet i detta perspektiv i stället att vara i behov av särskilt stöd. Barnet 

befinner sig således för närvarande i behov av särskilt stöd, men detta kan när som helst 

förändras. Detta synssätt innebär i praktiken att förändringar i förskolans miljö och 

pedagogernas förhållningssätt kommer att påverka barnet.  

 

2.6 Storlek på barngruppen  

I Sverige finns det idag ingen lag som bestämmer hur stora barngrupperna i förskolan ska vara. 

Dock kan läsas i ett regeringsbeslut från maj 2015 att regeringen avser att återinföra riktlinjer 

med maxtak på antalet barn i småbarnsgrupperna i förskolorna under år 2016 

(Utbildningsdepartementet, 2015). I dagsläget är det upp till de enskilda kommunerna och 

huvudmännen att avgöra hur barngrupperna ska se ut. Enligt Skolverkets statistik från 2011 

(Skolverket pressmeddelande, 2011) hade 18 procent av Sveriges förskolor en 

barngruppsstorlek på fler än 21 barn. Tidigare fanns det däremot kvar rekommendationer från 

Skolverket att gruppstorleken inte ska överskrida 15 barn med tre heltidsanställda. Men dessa 

rekommendationer har även de tagits bort. I de allmänna råden kan utläsas att det inte går att 

säga exakt var gränsen för en lämplig gruppstorlek går, de hänvisar istället till att varje förskola 

måste se till barngruppens behov och förskolans egna förutsättningar och utifrån det fatta beslut 

angående lämplig gruppstorlek (Skolverket, 2013a).  I de allmänna råden framhålls dock en rad 

olika risker med för stora barngrupper. Det går att utläsa att i en stor barngrupp riskerar barnen 

att känna sig anonyma och otrygga och fördelarna med det sociala samspelet och relationerna i 

en grupp försvinner. Barnen riskerar då att bli nedstämda, håglösa eller utveckla aggressiva 

beteenden då den viktiga vuxenkontakten minskar. En annan risk som lyfts är att 

kommunikationen mellan barn och pedagog riskerar att bli i form av envägskommunikation där 

den vuxna säger vad barnen ska göra. Detta leder till att barnen då går miste om de viktiga 

vardagliga samtalen som utvecklar deras språk. Vidare uttrycks det i de allmänna råden att 

gruppens storlek är mer avgörande för kvalitén och det pedagogiska arbetet i förskolan än 

personaltätheten. Alltså räcker det inte att öka personaltätheten i en förskola med många barn 

utan gruppstorlekarna måste även minskas ifall kvalitén ska vara den bästa.  
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2.7 Språkutveckling och eventuella språksvårigheter 

För att förstå vilka behov av utmaning och stöd barn har i sin språkutveckling är det viktigt att 

besitta kunskaper om språkets många viktiga dimensioner. Att behärska språket är en nyckel 

till såväl sociala relationer som vidare kunskap i andra ämnen (Bruce, 2010). Redan från födseln 

möter barnet språket enligt Lindö (2009) som framhåller vikten av att detta möte sker på ett för 

barnen stimulerande vis för att lägga grunden till en god språkutveckling. Bruce framhåller att 

språket utvecklas till stor del i barnens fria lek och i det meningsfulla spontana samtalet. Vidare 

ser sist nämnda författaren stress hos pedagogerna som en hotbild mot denna typ av språkande 

och menar att det är viktigt att värna om de spontana samtalen.  

För vissa barn uppstår det problem i språkutvecklingen, Lindö (2009) beskriver att dessa 

problem kan bero på olika faktorer. Språksvårigheter kan uppstå om barnet har medfödd 

funktionsnedsättningar som exempelvis hörselskada eller gomspalt. Detta kan ge barnet 

svårigheter att uppfatta hur orden låter eller ge barnet svårigheter med uttalet. För att få 

diagnosen språkstörning ska barnet inte ha någon yttre funktionsnedsättning som hörselskada, 

utan då är det endast språket som är drabbat (Lindö). Förskollärare har en viktig roll att 

uppmärksamma dessa barn och ge dem det stöd de behöver. Enligt Lindö är det inom 

språkforskningen en rådande uppfattning att barn erövrar språket dels genom ett sociokulturellt 

och ett kognitivt sammanhang och att utvecklingen sker i liknande steg gällande alla barn. 

Lindö menar dock att forskarna inte är överens om vilka faktorer som är mest avgörande i den 

språkliga utvecklingen. Många relaterar dock till barns ålder för att beskriva en normal 

språkutveckling, det vill säga att barnet ska uppnått vissa specifika förmågor vid en viss ålder 

(Westerlund, 2009).  

2.7.1 Språkets beståndsdelar  

Både Lindö (2009) och Westerlund (2009) beskriver barns språkutveckling genom att visa på 

språkets olika dimensioner.  

Fonologi handlar om språkljuden och hur barnet lär sig uppfatta, urskilja och själv forma dessa 

språkljud (Lindö, 2009). Lindö beskriver att den fonologiska utvecklingen hos barnet blir 

grunden till både barnets tal och skriftspråksutveckling. Om ett barn får problem inom 

fonologin visar det sig oftast i att barnet får svårigheter med att höra skillnad på språkljud vilket 

leder till att barnet själv inte uttalar dem rätt. Detta kan bidra till att barnet kan få svårt att 

uttrycka sig så att andra förstår (Lindö).  

Grammatik handlar om språkets form, hur ord är uppbyggda och om olika språkliga regler 

(Lindö, 2009). Grammatiken består i enlighet med Hagtvet (2004) av syntax och morfologi. 

Syntax är meningsbyggnad och regler, morfologi handlar om orddelar och böjningar av orden 

vilka hjälper oss att skapa meningsstrukturer. Problem inom detta område visar sig vanligtvis 

genom att barnet får problem med meningsbyggnaden och utelämnar småord samt har problem 

med ändelser och negationer. 

Semantik är förståelsen av ordets betydelse och språkliga satser, språkets innehåll (Lindö, 

2009).  För barnet handlar det om att erövra språkförståelse. Hagtvet (2004) beskriver 

semantiken som ordets innehåll. Det handlar om att ha en förståelse för såväl vad själva ordet 

betyder likväl som ordets betydelse i en viss mening eller sammanhang. Språksvårigheter inom 
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detta område handlar om att barnet har svårt att förstå orden och själva språkets innehåll. Denna 

typ av språksvårighet sitter ofta djupare och kan vara svårare att rätta till samt svår för 

omgivningen att upptäcka då dessa barn ofta kan uppfattas som blyga och tystlåtna. 

Pragmatik är hur vi använder språket, Lindö (2009) beskriver det som hur människor 

kommunicerar med varandra via röst men även icke-verbal kommunikation såsom beteende, 

gester och mimik. Det handlar om som Hagtvet (2004) redogör för att besitta kompetens i hur 

språket används, ett kunnande i att föra en dialog. Här handlar det även om att lära sig kulturens 

oskrivna regler, att förstå det sociala samspelet och kunskap om hur språket används olika 

beroende på vilken situation barnet befinner sig i. Språksvårigheter inom detta område visar sig 

ofta med att barnet har svårt med ömsesidighet och turtagning samt att barnet har svårighet att 

uppfatta andras signaler och att föra samtal.  

2.8 Förankringar i lagar och förordningar 

Enligt Skollagens första kapitel (SFS 2010:800) har alla barn rätt att ta del av ett lärande som 

är anpassat till det enskilda barnets förutsättningar. I Lpfö 98 (Skolverket, 2011) som tar sin 

grund i Skollagen utläses ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” (s. 5). I 

skollagen lyfts huvudmannens ansvar fram vad gäller barngruppens storlek, den ska ha en 

lämplig storlek så att varje enskilt barns behov kan synliggöras.  

Inom förskolan har det ibland tolkats som att enskilda barns utveckling inte får analyseras eller 

dokumenteras utan att fokus endast ska ligga på verksamheten (Skolverket, 2013b). I 

Lärportalen för matematik (Skolverket) ställs frågan ”Men om man inte dokumenterar och 

analyserar enskilda barns utveckling och lärande, hur ska man då kunna veta vilka som behöver 

stöd och hur man skulle kunna följa upp?” För att förtydliga förskollärarens ansvar med att se 

till det enskilda barnet och att kunna erbjuda de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver extra 

stöd har ändringar gjorts i den reviderade läroplanen från 2010. Det finns nu tydliga riktlinjer i 

Lpfö 98 angående detta, där går att läsa:   

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet 

med läroplanens mål och intentioner. (Skolverket, 2011, s. 14) 

Dessa nya riktlinjer i förskolans läroplan betyder för den skull inte att barnens utveckling ska 

utvärderas mot några bestämda normer (Skolverket, 2013b).  

Vidare lyfter Lpfö 98 (Skolverket, 2011) fram att språket är en viktig del av barns 

identitetsutveckling liksom att språk och lärande hänger samman. Stor tyngdpunkt i Läroplanen 

ligger vid språket och det tydliggörs att det är förskolläraren som bär ansvaret att barnen får 

möjlighet till utveckling. Därmed är det viktigt att förskollärare har goda kunskaper om språket 

och barns språkutveckling för att kunna stödja barnet i dess lärande. Lpfö 98 (Skolverket) lägger 

stor tyngdpunkt på arbetet med barns språkutveckling, det framkommer att språk och lärande 

inte går att skilja åt samtidigt som även lek och språk hänger samman. 
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Sverige har 1994 undertecknat Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) vilket är 

en internationell överenskommelse om att barn i behov av särskilt stöd i sin utbildning ska få 

dessa tillgodosedda i sin egen skolmiljö. Deklarationen tar upp principer och praxis angående 

detta arbete och utgår från att skillnader mellan barn är normala och att det är lärandet som ska 

anpassas efter barnen och inte barnen som ska anpassa sig.  

3. Metod 

I detta kapitel redogörs för kvalitativ forskningsmetod som denna studie bygger på samt 

förklarar hur en induktiv ansats använts i bearbetning och analys. Vidare beskrivs valet av 

fokusgrupp för insamling av material med en redogörelse för hur urvalet i denna studie har 

skett. De forskningsetiska principerna har legat som grund för alla beslut. Avslutningsvis 

innefattar metodkapitlet en förklaring av begreppen reliabilitet och validitet samt hur de hör 

samman med studien.   

3.1 Kvalitativ metod  

Forskningsstrategin i denna studie utgår från kvalitativ forskningsmetod med en induktiv 

ansats. Genom att välja forskningsmetod menar Patel och Davidsson (2003) att forskaren väljer 

hur informationen ska samlas in, bearbetas och analyseras. Syftet med den kvalitativa metoden 

är som Widerberg (2002) förklarar att skapa en annan och djupare kunskap av det valda 

fenomenet. ”Den kvalitativa forskningen söker alltså primärt efter fenomenets innebörd eller 

mening, medan den kvantitativa forskningen primärt söker efter dess förekomst eller frekvens” 

(Widerberg, s. 15). Inom den kvalitativa forskningen menar Widerberg att forskaren vill svara 

på frågor om vad fenomenet betyder och vad det handlar om. Genom att i denna studie utgå 

från denna typ av forskningsmetod ges det möjlighet att få inblick i förskollärarnas arbetssätt 

och uppfattningar om sitt arbete. Widerberg beskriver vidare att den kvalitativa studien ska vara 

öppen för att kunna uppmärksamma det oväntade och därför menar författaren att det inte 

lämpar sig att vara för teoristyrd i sitt arbetssätt. Därför är det således lämpligt att utgå från en 

induktiv ansats i denna studie då den inte söker svar på färdiga hypoteser. Genom att använda 

en induktiv ansats kan vi som Svensson (2015) förklarar dra slutsatser eller formulera teorier 

utifrån den data som samlats in och analyserats.  

3.2 Fokusgrupp 

I denna studie användes kvalitativa intervjuer för att samla in data. Den kvalitativa intervjuns 

syfte är enligt Patel och Davidson (2003) att upptäcka och urskilja respondentens uppfattningar 

om ett speciellt ämne. Kvalitativa intervjuer kan som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

förklarar ske på många olika vis, de hävdar att det inte är möjligt att helt skilja de olika 

intervjukonstellationerna åt. Författarna framhåller även att det inte heller är nödvändigt att 

försöka skilja de olika intervjuvarianterna. Intervjuerna i denna studie utgår från det Kvale och 

Brinkmann (2009) benämner som fokusgruppsintervjuer men intervjuerna kan även ses som 

parintervjuer vilket Thomson (2002) kallar en intervju med två personer. En stor fördel med 

fokusgruppintervju i denna studie är att möjligheten till ett bättre, djupare samtal ökar om fler 

deltar och fler perspektiv lyfts fram. 

Fokusgruppmetoden är en typ av fokuserad gruppintervju där ett antal personer samtalar om ett 

givet ämne med målet att få fram många synpunkter kring ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Denna metod kan enligt Dahlin-Ivanoff (2015) användas när deltagarna i diskussionen är insatta 
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i ämnet, därför lämpar sig denna metod väl för den här studien då alla deltagarna är förskollärare 

och alla har liknande förkunskaper. Dahlin-Ivanoff (2015) framhåller att intervjuer med 

fokusgrupper är passande för att ta reda på hur människor tänker.  Då människor känner sig 

trygga att lyfta sina tankar blir det även lättare att prata om känsliga ämnen (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Eftersom ämnet i vår studie kan upplevas som svårt och komplext lämpar 

sig denna typ av intervju väl. Tryggheten för respondenterna i studien ökar om de får utföra 

intervjun tillsammans med någon de känner. Studiens forskningsfrågor har formulerats om med 

tillämpning av Kvale och Brinkmanns metod till lättsammare intervjufrågor där språket är 

vardagligt formulerat för att möjliggöra ett spontant och naturligt samtal under intervjun. 

En intervju med två respondenter kan som Thomsson (2002) väljer benämnas som parintervju, 

därför att Thomsson anser att en fokusgrupp ska ha minst fyra deltagare. Författaren beskriver 

parintervju som fördelaktig då respondenterna kan uppleva en större trygghet i att utföra 

intervjun tillsammans med någon de känner. Maktförhållandet i intervjun förändras gentemot 

intervjuaren då respondenterna är två. En annan fördel med parintervju är att deltagarna kan 

stötta och hjälpa varandra under intervjun samtidigt visar dock Thomsson på risken att en av 

deltagarna under intervjun dominerar samtalet. Likheterna med en fokusgruppsintervju är stora, 

Thomsson beskriver att man ser till samspelet mellan respondenterna. Genom att se hur de 

använder kroppsspråk och mimik mellan varandra ges intervjuaren möjlighet till mer 

information och ökad förståelse än om intervjun hade skett enskilt.  

3.3 Urval  

Studiens forskningsfrågor ligger till grund för urvalet av deltagare till intervjuerna (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Då denna studie handlar om förskolan och hur förskollärare 

förhåller sig till vissa specifika begrepp var det väsentligt att intervjua förskollärare. Urvalet av 

deltagare i en studie styrs även av hur tillgängliga de är att få kontakt med enligt Thomsson 

(2002) vilket märktes i vår studie. När förskolechefer eller förskollärare kontaktades via telefon 

för att erbjudas att delta i studien, var det vissa som inte svarade eller som direkt tackade nej. 

Här skedde då ett automatiskt urval och en tillgänglig deltagargrupp framträdde. Förskollärarna 

som i detta första urval var positiva till att delta fick sedan frågan ifall de kunde fråga någon 

mer på sin arbetsplats om de kunde delta, på så vis samlades tre intervjugrupper ihop med två 

förskollärare i varje grupp. Denna studie innehåller ett medvetet val av förskollärare från både 

privata och kommunala förskolor för att skapa en större bredd i studien. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne menar att det går att göra vissa medvetna val av deltagare i en studie så länge det 

tydligt redovisas för hur urvalet har skett.  

Det sex respondenterna i denna studie kommer från två olika förskolor. På den ena förskolan 

finns det 4,75 heltidstjänster fördelat på sex personer. Barngruppen på denna förskola består av 

24 barn. Den andra förskolan har en barngrupp på 23 barn. Där finns det för närvarande tre 

heltidstjänster fördelat på fyra personer, men vi vill framhålla att det fram till intervjutillfället 

har funnits 2,5 heltidstjänster fördelat på tre personer i detta arbetslag.    

3.4 Genomförande  

Förskolorna som medverkar i denna studie kontaktades först via telefon, där de fick frågan om 

de ville delta i studien. Efter att de tackade ja fick de ett mejl utskickat med mer detaljerad 

information rörande vår studie (Bilaga 1). I mejlet bekräftades även tid och datum för 
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intervjuerna. Totalt utfördes tre intervjuer med två förskollärare i varje grupp. Sex förskollärare 

har således deltagit i denna studie. Alla tre intervjuer utfördes på förskollärarnas egna 

arbetsplatser i ett avskilt rum. Två av intervjuerna utfördes på samma arbetsplats men med olika 

deltagare. Den tredje intervjun utfördes i en annan förskola. Vid intervjutillfället var vi båda 

två närvarande i förskolan, när en av oss höll i intervjun med förskollärarna, assisterade den 

andra i barngruppen. Intervjuerna startade med att respondenterna återigen fick information om 

de forskningsetiska principerna, att de när som helst kan avsluta sitt deltagande i studien om de 

så önskar. De informerades även om att deras medverkan i studien är konfidentiell och att vi är 

intresserade av deras tankar rörande ämnet och inte ute efter några korrekta svar. 

Respondenterna blev tillfrågade om de godkände att vi använde oss av ljudupptagning med 

mobiltelefonen under intervjun, vilket de samtyckte till. Mobiltelefonen placerades vid sidan 

av så att den inte skulle vara alltför synlig då påminnelsen om att inspelningen kan skapa en 

stress hos respondenten och enligt Thomsson (2002) en olust till att prata. Fördelarna med att 

spela in samtalet till skillnad från att endast anteckna är, som Kvale och Brinkmann (2009) 

framhåller, att en detaljerad bild av samtalet bevaras för forskaren att ta del av vid upprepade 

tillfällen samt att intervjuaren kan koncentrera sig mer på samtalet än på att anteckna. Under 

intervjuerna observerade vi sådant som mobiltelefonens ljudupptagning inte kan fånga upp, 

exempelvis kroppsspråk och ögonkontakt. Detta antecknades sedan direkt efter intervjun. 

Samtalet startade med att vi förklarade syftet med studien och inledde samtalet med frågor från 

det frågeformulär vi sammanställt (Bilaga 2). Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket 

Bryman (2012) förklarar som en intervju med ett tydligt fokus men med stort utrymme för 

respondenten att tala fritt. Vidare förklarar författaren att denna typ av intervju är lämplig om 

det är flera forskare som ska utföra intervjuer vilket var fallet i vår studie. Det har funnits stort 

utrymme för respondenterna att prata sinsemellan och skapa ett levande samtal där svaren växer 

fram i en gemensam diskussion dem emellan. Samtliga intervjuer pågick mellan 30 och 45 

minuter och avslutades med att de medverkande tackades för att de deltagit samt tillfrågades 

om det var okej att vi kontaktade dem ifall vi skulle ha någon mer fråga. Sedan informerades 

de om att det färdiga arbetet kommer att finnas att ta del av via Luleå tekniska universitetets 

hemsida. När vi lämnat förskolan satte vi oss direkt ner och sammanställde våra tankar och 

upplevelser av hela intervjuerna för att inte glömma något.  

3.5 Forskningsetiska aspekter  

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) är det viktigt att som forskare känna till de 

forskningsetiska principer och att dessa tillämpas. Vi har i vår studie tagit hänsyn till de 

grundläggande individskyddskraven vilka kan delas in i fyra huvudkrav.  

Informationskravet framhåller att forskaren ska informera de som deltar i studien om vad 

studiens syfte är samt vilka villkor som gäller (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har alla 

berörda parter blivit informerade både via mejl och muntligt om denna forsknings syfte och vad 

ett deltagande i studien innebär.  

Samtyckeskravet beskriver att den som deltar i en studie har rätt att själv styra över sin egen 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). De som valt att delta i intervjuerna har blivit informerade 

om att det är frivilligt att delta, att deras deltagande i studien är konfidentiellt, samt att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan utan att behöva ange något skäl.   
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Konfidentialitetskravet tydliggör att uppgifter om alla personer som deltar i en studie ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet samt förvaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 

2002). Deltagandet i denna studie har från första stund behandlats konfidentiellt, deras riktiga 

namn har inte använts i transkriberingen av intervjuerna. Deras arbetsplatser finns inte heller 

nämnda någonstans. De inspelade intervjuerna har förts över till dator och förvaras på ett säkert 

sätt där inga obehöriga kan komma åt materialet. Intervjuerna har sedan direkt raderats från de 

mobiltelefoner som de först spelades in på.  

Nyttjandekravet innebär att allt material som samlats in via undersökningar eller intervjuer 

endast får användas till den studien som de är avsedda för (Vetenskapsrådet, 2002). När vi 

slutfört denna studie kommer allt material vi samlat in via våra intervjuer att destrueras och inte 

på något vis användas i något annat sammanhang.  

3.6 Bearbetning och analys  

Denna studie utgår från en induktiv ansats vilket Patel och Davidson (2003) förklarar med att 

forskaren drar slutsatser utifrån studiens empiri, alltså informationen som uppkommer i den 

data som samlats in. Från resultatet växer en teori eller hypotes fram, till skillnad från en 

deduktiv strategi där forskaren utgår från en redan bestämd teori. Att inta ett induktivt 

förhållningssätt ger forskaren möjlighet att upptäcka nya intressanta resultat (Bryman, 2012). 

Som Patel och Davidson beskriver handlar inte en induktiv ansats om att arbeta 

förutsättningslöst utan forskaren kommer att färga det resultat som framkommer genom sina 

egna tankar och uppfattningar. Genom att vi i vår studie har varit öppna för det som framkommit 

under bearbetningen av materialet gavs vi möjlighet att dra slutsatser baserade på de 

intervjuades erfarenheter. 

De inspelade intervjuerna har bearbetats genom att transkriberas vilket Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar är att omvandla ljudupptagningar till skriven text. Enligt Öberg (2015) är 

transkribering det första steget som bör göras direkt efter en intervju har genomförts eftersom 

intrycken från intervjuerna fortfarande är färska. Det är viktigt att vara medveten om att 

transkribering inte är en helt oproblematiskt process. Det finns som Bryman (2012) framhåller 

en risk för att det i den skrivna texten kan uppkomma fel i form av felskrivningar eller 

missuppfattningar. För att undvika detta har vi delat upp intervjuerna mellan oss och 

transkriberat de intervjuer vi själva utfört. Sedan har vi kontrollerat varandras skrivna texter 

mot de inspelade intervjuerna.  

Den skrivna texten har sedan analyserats vidare, som Kvale och Brinkmann (2009) nämner 

finns det ingen standardmetod för intervjuanalys, utan det är upp till forskaren att hitta en metod 

som lämpar sig till de erfarenheter och kunnande som forskaren har. I denna studie valde vi att 

färgkoda materialet genom att stryka under med olika färger så att de delar i transkriptionen 

som har ett gemensamt innehåll har en färg. Genom detta induktiva förhållningssätt framträder 

gemensamma nämnare eller fakta som sticker ut. De kategorier som framkom har sedan fått 

bilda olika grupper som vi sorterade den färgkodade transkriptionen under. Nästa steg blev då 

att utifrån dessa framkomna grupperingar tolka och analysera materialet.  
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3.7 Kritiskt förhållningsätt  

Reliabilitet är hur tillförlitligt forskningsresultatet är, Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

att reliabilitet i ett forskningsprojekt rör alla delar; intervju, utskrift och analys. Författarna 

beskriver att tillförlitligheten i resultatet har att göra med tillförlitligheten i alla dessa delar. 

Exempelvis hur väl intervjuerna utfördes och om intervjuaren är tillförlitlig eller om det ställdes 

ledande frågor. För att vår reliabilitet under intervjun skulle vara så hög som möjligt hade vi 

förberett oss med noga utvalda frågor samt genom att ställa frågorna till varandra övat på att 

intervjua för att undvika att styra respondenten och dennes svar. Under intervjuerna upprepade 

vi det respondenten svarade för att få bekräftat om vi uppfattat dem korrekt. För att ytterligare 

öka reliabiliteten och undvika personliga tolkningar i vår studie har vi gemensamt transkriberat 

och analyserat materialet.  

Validitet kan förklaras med giltighet, hur stor sanningshalt och giltighet ett påstående har (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Validiteten i en vetenskaplig forskning blir således hur välgrundat och 

försvarbart arbetet är. Kvale och Brinkman förklarar det med att validitet är om metoden i 

arbetet undersöker det som den påstås undersöka. Vidare beskriver de att validitet kan förklaras 

med hantverksskicklighet och hur väl man granskar och teoretiserar sitt eget arbete. Denna 

studie strävar efter att belysa problematiken med att se till varje enskilt barn i förskolan utan att 

bedöma barnets språkliga förmågor. Genom kvalitativa intervjuer har det skapats en möjlighet 

att få ta del av några förskollärares tankar rörande detta ämne.  

4. Resultat 

Med utgångspunkt i studiens syfte har intervjuerna analyserats med en induktiv strategi där det 

utkristalliserats fyra teman utifrån vad förskollärarna svarat och fokuserat sina samtal kring. De 

teman som växt fram är: 

 Att se till varje enskilt barn och dess behov i språkutvecklingen,  

 Förskollärare ser bedömning som ett komplext begrepp,  

 Barn i behov av stöd och de resurser som finns samt 

 Språkets betydelse. 

 

Berättelserna från intervjuerna med förskollärarna, även kallade respondenter, har 

sammanställts gemensamt under dessa kategorier och tydliggjorts med citat från intervjuerna. I 

citaten används tre punkter ( … ) för att visa att det sker en paus när respondenten pratar, för 

att markera att respondenten tydligt betonar ett visst ord har det ordet strukits under. I två citat 

använder olika respondenter namnet Kalle för att ge ett fiktivt exempel på ett barn.  

 

4.1 Att se till varje enskilt barn och dess behov i språkutvecklingen 

Samtliga förskollärare gav uttryck för att det är svårt att formulera i ord vad begreppet att se till 

varje enskilt barn i språkutvecklingen betyder för dem. De tvekade och funderade innan de 

började förklara hur de tänker. Flera av dem sa ”det är svårt” ett flertal tillfällen när de 

förklarade sina tankar.  En förskollärare satte ord på problematiken och förklarade att de själva 

kan känna att de gör ett bra jobb men att formulera det i ord är svårare. Denna förskollärare 

hade förberett sig inför intervjun genom att ta del av informationsbrevet (Bilaga 1) och själv 

läst på Skolverkets websida. Sedan hade förskolläraren skrivit ner några av sina egna tankar 
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och uttryckte de genom att säga ”Att sätta varje barn i fokus utifrån deras behov, tänker jag … 

alla barnen har olika behov. Att möta dom där dom är”. Vidare beskrev förskolläraren att detta 

är ett mycket intressant ämne och att det är viktigt att läsa forskning även när man arbetar i 

verksamheterna och inte endast när man studerar. Förskollärarna i denna studie gav uttryck för 

att det handlar om att fånga upp barnen, att kunna se det enskilda barnets behov och sedan utgå 

ifrån det i planering av aktiviteter i verksamheten. Respondenterna på förskolan som hade en 

högre personaltäthet gav uttryck för att de hade goda möjligheter att kunna se varje enskilt barn, 

därför att de hade möjlighet att dela in barnen i små grupper med en vuxen på maximalt fyra 

barn, vilket de framhöll som fördelaktigt därför att de då kan se och höra mer. De nämnde även 

fördelarna med att vara ett arbetslag där alla gemensamt arbetar för att se alla barn, därför att 

alla människor är olika och ser och tolkar saker på sitt eget vis vilket kan leda till att en pedagog 

kan uppmärksamma något som en annan har missat.  

 

Vi har ju hög personaltäthet och delar gruppen varje vecka och går iväg med ca fem barn, 

sju som mest. Och det är två pedagoger och där kan man ju jobba nära varje enskilt barn 

på ett helt annat sätt. Hos oss tycker jag ändå att vi har bra koll. Vi är ju fler ögon och 

öron. Vi är olika människor och snappar upp olika saker. Att vi tillsammans eeeh ja kan 

kartlägga, fånga upp barnen, se till varje enskilt barn. 

 

Den andra förskolan som deltagit i denna studie delar också in barnen i mindre grupper. De 

förklarade att det är mycket viktigt att dela in barnen i mindre grupper för att det då blir lättare 

att se och hjälpa barnen. På denna förskola blir indelningen ca sju till åtta barn i varje grupp 

med en förskollärare. Förskollärarna förklarade att de gör denna uppdelning för att kunna se 

varje enskilt barn och beskrev att ”Vi ska ju förändra verksamheten istället för att förändra 

barnen och vad kan vi då göra för att hjälpa de här barnet? Man kanske kan göra så här och dela 

in i mindre grupper”.  Dock beskrev dessa två förskollärare att de trots att de delat in barnen i 

mindre grupper för att lättare kunna se varje enskilt barn, känner de sig misslyckade ibland och 

upplever att de inte alltid räcker till. Att de inte alltid klarar av att se varje enskilt barn och dess 

behov.   

 

Alla förskollärare gav uttryck för att det i en stor barngrupp alltid finns några som på olika sätt 

sticker ut och lättare får uppmärksamhet av förskollärarna, vilket enligt respondenterna leder 

till att det alltid också kommer finnas en grupp barn som riskerar att få mindre uppmärksamhet. 

De barn som inte tar plats eller pratar så mycket men som fungerar bra i en grupp behöver också 

bli sedda. Förskollärarna nämnde att vetskap om att denna problematik finns har hjälpt dem att 

bli bättre på att fokusera på den grupp barn som annars ofta riskerar att glömmas bort. En 

förskollärare sa att i en stökig grupp barn blir det speciellt tydligt att de barn som ”Är tysta och 

som inte armbågar sig fram. De hamnar … kan hamna i skymundan”. Förskollärarna gav 

uttryck för att det finns risk att man lägger för mycket fokus på fel grupp barn. De barn som 

syns och hörs mest, eller på annat sätt avviker från normen, är ofta de barn som förskollärarna 

lägger märke till och ger uppmärksamhet åt. En förskollärare lyfter fram risken att vissa tysta 

barn kan glömmas bort. Förskolläraren gav exempel på att ett sådant tillfälle kan vara när man 

kontrollräknar om alla barn är närvarande, och så får de inte antalet att stämma tills de kommer 

på att de glömt att räkna med ett visst barn. Att de då tänker att det är bättre att börja räkna med 

det barnet så att hen inte glöms bort.   
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Kanske inte nu i den här gruppen men nån gång förut … Då tänker vi att vi har 15 barn 

idag, så räknar man, och så tänker man, vem har jag glömt? ... ja men just, de var ju Kalle 

jag hade glömt, givetvis … jag skulle ha börjat med honom för att komma ihåg honom. 

Eftersom han kan vara en sån som faller ifrån och de är ju fruktansvärt egentligen! 

 

Förskolläraren som berättade denna upplevelse av att barn kan glömmas bort berättade vidare 

att ett sådant barn ofta är en som fungerar bra i gruppen och som ”bara finns där”. Men att detta 

barn behöver de vuxnas närvaro och samspel lika mycket som alla andra barn. Förskolläraren 

avslutade denna berättelse med att uttrycksfullt förklara att ”Alla människor behöver bli sedda 

för att växa”.  

 

Att se till varje enskilt barn handlar även om att se till de barn som har hunnit väldigt långt i sin 

utveckling och behöver stimulans och utmaningar för att utvecklas ytterligare berättar två av 

förskollärarna under en intervju. De förklarar att de ibland kan känna att det är svårare att 

utforma aktiviteter som stimulerar dessa barn men som ändå inte blir för svåra för de övriga i 

gruppen då de helst inte vill plocka ut och arbeta enskilt med något barn.   

 

4.2 Förskollärare ser bedömning som ett komplext begrepp 

Under intervjuerna framkom att förskollärarna tycker att det är svårt med ordet bedömning, 

flera av dem sa att ”det känns jättesvårt”. Först och främst associerar de bedömning till skolans 

värld och att bedömning i form av betyg och olika omdömen om barnen inte ska förekomma i 

förskolan. Vidare under samtalen resonerade sig dock de flesta förskollärarna fram till att det 

indirekt sker en bedömning även i förskolan. Förskollärarna gav uttryck för en rad olika 

situationer där de själva kunde se att det har skett en bedömning av barnen. En respondent 

uttryckte att det ofta blev tydligt vid exempelvis matstund och samling, vilka barn som är i 

behov av extra stöd och framhöll att det indirekt skett en bedömning då de uppmärksammat att 

något barn är i behov av stöd. Två av förskollärarna resonerade om hur svårt det är med 

begreppet bedömning och även om de inte utgår från att bedöma barnen berättade de ändå att 

det indirekt kan ske en bedömning av det enskilda barnet. De nämnde som exempel när de ser 

att ett barn är behov av stöd i sin språkutveckling och de som personal börjar planera olika 

aktiviteter har de indirekt gjort en bedömning att just det barnet är i behov av stöd. De 

poängterade att detta sker för att på bästa sätt kunna hjälpa barnet. Så här resonerade två av 

förskollärarna kring ämnet bedömning: 

 

Person 1: ”Alltså jag kan ju tycka att det är jättesvårt det där att … självklart indirekt så 

blir det ju ändå en bedömning.  Det går inte bara säga men gruppen, gruppen, gruppen. 

Jaa man ser vad en grupp behöver men samtidigt om några barn då sticker ut, att dom 

har jamen språk … uttals problem självklart …”  

Person 2: ”Vi hjälper ju de … man vill ju hjälpa det barnet”  

Person 1: ”Fast i gruppen ändå” 

Person 2: ”Fast man gör det i grupp” 

Person 1: Fast man bedömer ju ändå barnen. Vad kan … vad kan Kalle? Ja men han har 

ju svårt med ljudet här nu” 
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Person 2: ”Ja då har vi redan bedömt där” 

Person 1: ”Ja då har vi bedömt, så att” 

Person 2: ”Men samtidigt är det ju för ett utvecklande syfte, måste man ju tänka”  

Person 1: ”För barnens bästa” 

Person 2: ”Vi gör det ju för deras bästa. Å samtidigt som föräldrar kommer på 

utvecklingssamtal så är det ju ändå om deras eget barn dom vill veta om, alltså där 

kommer man ju också till en sån bedömning … vi brukar ju prata om att vi arbetar i 

grupp och jobbar nu med tema … men ändå vill man ju veta hur går det för mitt barn?” 

 

Vid upprepade tillfällen under intervjuerna sa de flesta förskollärarna att det indirekt sker en 

bedömning. Även om de flesta förskollärarna såg att det indirekt sker en bedömning av barnen, 

framhöll alla respondenter att det inte sker några anteckningar eller används några 

bedömningsformulär för att registrera barnets utveckling. En förskollärare förklarade det så här:  

 

Men vi har ju inte sådär att vi går ut med ett särskilt barn och kollar av. Klart vi har ju 

lärt känna dom här under året … så man antecknar inte, att de här barnet kan inte de här, 

eller, de här barnet kan inte de där. Vi har ju inget sånt där uppnåendemål utan vi har ju 

ändå bara ett mål att … ja vi har ju inte uppnåendemål utan strävansmål.   

 

Alla deltagare i studien var överens om att bedömning ska leda framåt och hjälpa barnet i dess 

utveckling. En respondent förklarade bedömning med att det är för barnens skull det sker ”Men 

att det alltid är för deras egen skull, att tänka det”. Samtliga förskollärare förklarade att de ser 

till varje enskilt barn och ser från vad barnet tidigare har åstadkommit till vad det nu klarar av. 

De gav exempel på att om barnet tidigare ritat en streckgubbe och nu ritar fingrar och tår, kort 

sagt mer detaljerat, kan de se att det skett en utveckling i barnets förmåga att uttrycka sig via 

bild. På så vis synliggörs barnets utveckling och respondenterna gav uttryck för att barnet på så 

vis bedöms mot sin egen utveckling. I samtalen hänvisade även alla till förskolans läroplan och 

att den har tydliga strävansmål vilka de arbetar mot. 

 

En förskollärare gav uttryck för att ordet bedömning är problematiskt och framförallt kopplat 

till betyg i skolan och att bedömning handlar om att utföra tester. Vidare beskrev förskolläraren 

en oro för att fokus lätt hamnar på det negativa och att man inte får fastna i bedömning. Denna 

förskollärare förespråkar att istället för bedömning kan säga avvägning, kartläggning, 

nulägesbeskrivning eller analys för att ta bort den negativa associeringen till ordet bedömning.  

 
Jag tänker att man kan göra en kartläggning, utan att lägga några värderingar. Vi har våra 

mål i läroplanen som vi ska nå och språket är ganska tydligt skrivet vart vi ska sträva 

någonstans och för att kunna göra det måste man ju kunna göra en kartläggning. Man 

behöver inte göra ett test, att det här kan barnet och sedan göra en uppföljning.  

 

Vidare beskrevs det under intervjuerna en oro för att det finns risk att som förskollärare fastna 

i att bedöma barnen och att det inte är förskollärarens roll att bedöma något barn. Samtliga 

medverkande förklarade under intervjuerna att det är barnavårdscentralen som får göra en 

bedömning av barnets språkliga förmågor. De berättade att de ibland hänvisar föräldrar dit för 

att barnets språkliga förmågor ska ses över av personal på barnavårdscentralen som har rätt att 

utföra bedömningar och kan skicka remiss till logoped om det skulle behövas. 
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Jamen så man inte, man får inte fastna i bedömningen, asså att det hela tiden ska nämen 

oj å nej nu kan hon inte säga katt till exempel eller om man ser att det är många barn som 

har svårt med uttal. Alltså vi har ju ändå en utbildning. Vi vet vad som väntar i skolan 

och vi vet vilka krav som ställs på oss. Vi har ju ett uppdrag och mål att sträva mot … 

och jag tänker att vi måste ju se barnen där dom är och ger dom förutsättningar för att 

utvecklas. När vi har barn som har svårt med jamen saknar fonem då kan vi ju be dom 

kontakta BVC, att dom får göra en bedömning. Dom har ju rätt att sitta med dessa tester. 

 

Bedömning associerar denna förskollärare framförallt till någon form av test och därför inget 

de som förskollärare bör ägna sig åt. Respondenten framhåller även att de har en utbildning och 

en läroplan att följa, att de således inte ska ägna sig åt att bedöma barnens förmågor.  

 

4.3 Barn i behov av särskilt stöd och de resurser som finns 

När det gäller barn i behov av särskilt stöd förklarade förskollärarna att hela arbetslaget är 

delaktiga och diskuterar tillsammans om de anser att ett barn är i behov av särskilt stöd och vad 

som ska göras ”Hela arbetslaget är delaktiga och diskuterar vad vi ska göra, man brukar ha 

ungefär en månad mellan, för då kan vi hinna utvärdera, hur gick det? Och diskuterar sen hur 

man ska gå vidare”. I intervjuerna framkom det att förskolorna arbetar för att anpassa och forma 

verksamheten efter alla barn. De gav uttryck för att det är verksamheten som ska förändras och 

inte barnen. En förskollärare uttryckte att förändringarna ska ske i verksamheten genom att säga 

”Man har försökt anpassa och man har försökt ändra och forma verksamheten framför allt för 

att de ska funka …”. En av de intervjuade sa att barn i behov av särskilt stöd blir de barn som 

synliggörs när dessa första förändringar i verksamheten inte räcker till. Respondenten uttryckte 

att ”Man kommer till ett stadie där man känner att nu måste vi göra nått”. Respondenterna 

beskrev att det är nu som de mer ingående börjar diskutera vad de ska göra och om de ska söka 

hjälp någonstans.  

 

En nära kontakt med föräldrarna är viktigt enligt förskollärarna, de berättade att det första steget 

är att samtala med föräldrarna om arbetslaget upplever att barnet är i behov av stöd. På frågan 

om hur och när beslut tas om att ett barn är i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling svarar 

en förskollärare ”Det är ju i kombination med föräldrarna, att man har ett samtal med dem och 

delger varandra”. Respondenterna gav även uttryck för att förskolechefen har en viktig roll när 

det gäller att fatta beslut om specialpedagog ska tillkallas, ”Ja vi larmar ju och vi måste ju ha 

rektor med oss eller förskolechef med oss”.  Förskollärarna i denna studie har olika nära kontakt 

med sin förskolechef. De som har förskolechefen som medarbetare i arbetslaget lyfter fördelen 

med detta, då det leder till kortare beslutsväg. Två av förskollärarna lyfte sina tankar om hur de 

arbetar för att stötta barn i behov av särskilt stöd, att det handlar om att försöka anpassa 

verksamheten, att läsa på i litteratur och slutligen om inte det hjälper att söka stöd och hjälp 

utifrån:  

 

Person 1: Man har inga mer verktyg att jobba med och då tar vi kontakt med nån som 

kanske är mer specialiserad. Men det tar ju ett tag, nog är det några steg innan ... man har 

ju ändå ganska mycket olika erfarenheter … som jag ser det … i arbetslaget. 

Person 2: Och vi har läst mycket litteratur. Man vill ju som kunna, man vill ju som också 

kunna själv. Vi har pratat om anknytning … Är det någon kanske som når fram bättre 

eller sämre. Hur vi möter vi … kan nån kanske möta det här barnet på ett bättre sätt … 
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När man har kommit till det då har vi ju tagit hjälp och även haft mycket kontakt med 

föräldrarna. Föräldrarna är ju som steg ett.  

En förskollärare beskrev att om barnet exempelvis har Down syndrom eller någon 

funktionsnedsättning finns det möjligheter att förskolan kan få utökade resurser. Förskolläraren 

sa även att det inte sker några utredningar under förskoletiden och nämner exempelvis att ett 

barn inte kan få diagnosen ADHD. Detta leder, enligt förskolläraren, till att förskolan inte heller 

kan få extra resurser i form av mer personal i barngruppen.  

Om det är ett fysiskt handikapp att barnet sitter i rullstol eller ett barn har Down syndrom 

eller någonting sånt där som visas väldigt tidigt, då kan man få en assistent. Men inte när 

vi larmar att det här barnet tror vi kanske så småningom får diagnosen ADHD och därför 

nu behöver lugn och ro. 

På en förskola beskrev förskollärarna att de resurser, vilka de har att tillgå, är en specialpedagog 

och en talpedagog som kommer ut i verksamheten en gång i veckan. Detta då de hade påtalat 

vid ett flertal tillfällen till sin förskolechef att behov finns. 

Hon är jätteduktig och hon är hos oss varje vecka och även talpedagogen är hos oss varje 

vecka och det är ju för att vi har ju … vi har larmat. De finns flera som behöver i våran 

grupp. De är en stor grupp det här, de är ju en ganska spretig grupp eller vad jag ska säga. 

 

På denna förskola arbetar talpedagogen enskilt med barnen i eget rum. På den andra förskolan 

förklarade förskollärarna att de delvis har haft stöd i arbetslaget via en barnpsykolog men även 

via Specialpedagogiska skolmyndigheten. På denna förskola uttryckte alla respondenter att de 

inte plockar ut enskilda barn utan arbetar i barngruppen. 

 
Sen behöver det ju inte vara så att specialpedagogen plockar ett barn så som de var förut 

och sitter i ett rum och jobbar, utan mer kanske gör en kartläggning av gruppen och ser 

vilka möjligheter finns för just de här barnet som vi känner att vi inte riktigt når ända 

fram. Hur man då kanske ska tänka och utforma den lärandemiljön, eller dela gruppen. 

Omforma verksamheten för att få ut den bästa möjliga. 

 

På en av förskolorna i denna studie gav förskollärarna uttryck för att specialpedagogen är en 

trygghet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. ”Ofta kan man känna att man får en 

bekräftelse att man jobbar åt rätt håll. Ibland kan man känna att ens kunskap inte når riktigt 

fram, då kan man behöva en liten annan synvinkel från någon som kommer utifrån”. De 

förklarade att genom kontakten med specialpedagogen har de fått stöd och vägledning hur de i 

arbetslaget kan arbeta. Förskollärarna förklarade att de upplever en trygghet i att få en 

bekräftelse för att de arbetar på rätt sätt. De framkom även under samtalen att de uppskattar den 

hjälp de får och att de rekommenderar andra att inte avvakta och försöka in i det längsta att 

klara sig själva utan att istället tidigt be om hjälp. ”Om de kan dela med sig litegrann till oss så 

är de ju toppen. Man blir aldrig fullärd”. En annan förskollärare sa i slutet av intervjun så här: 

 

Näää men sätt in tidiga resurser och lyssna på pedagogerna när vi ropar för de är, man 

möts väldigt ofta av att näää vi har inga pengar och vi kan inte sätta in en assistent för det 

här, man måste vänta tills man kommer till skolan. I skolans värld är det lättare och jag 

tror mycket att det beror på att den är obligatorisk skolan, här är den ju inte det och inte 

sexårs heller.  

Denna förskollärare uttryckte en önskan om att det skulle vara lättare att få mer resurser till 

förskolan, att det inte alltid ska handla om pengar. Respondenten lyfte även en tanke om att 

skolan kanske har lättare att få resurser därför att den är obligatorisk till skillnad från förskolan.   
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4.4 Språkets betydelse 

Alla förskollärare i studien beskrev att språket är viktigt och att språket är grunden till allt 

lärande. De berättade att de arbetar medvetet med språket, detta genom sånger, sagor, rim och 

ramsor. Dessutom genom att ge barnen ett rikt språk i samtal och med att vara tydlig och 

benämna saker med dess rätta ord. En förskola arbetade även mycket med munmotoriken i 

barngruppen, detta genom att barnen fick blåsa bubblor, grimasera och forma tungan på olika 

vis. En förskollärare på denna förskola sa att ”Vi har haft ganska mycket fokus på matte innan 

men jag känner att det är från språket allting kommer. Det är det vi ska sätta fokus på, sen 

kommer matte automatiskt”. Vidare beskrev en annan förskollärare sina tankar om språket och 

hur viktigt det är att arbeta språkmedvetet så här: 

 

Men jag tänker om man bara erbjuder en rik språkmiljö, att man tänker utifrån ett 

medvetet språkperspektiv så kan man ju fånga alla barnen utan att göra en bedömning. 

Jobbar man med språket tidigt i samlingar och medvetet inte bara har en läsvila utan 

aktivt läsa för barnen, ställa frågor. 

 

Att följa barnen redan från när de är små uttryckte en del förskollärare som något positivt, ”När 

man har jobbat med barnen sen dom var små, lär man ju känna barnet utan och innan och vilka 

behov den behöver”. En förskollärare uttryckte också att det är lättare att förstå vad barnet säger 

om de har följt barnet sedan barnet var liten och beskrev samtidigt att det kan vara svårt för en 

utomstående person att förstå vad barnet säger ”Där kan man ju se att vi förstår barnen, för vi 

lär oss ju deras språk från när dom är små”. Vidare beskriver samma förskollärare att de försöker 

ge barnen verktyg för att kunna använda språket och samtala själva i mötet med andra.  

En förskollärare berättade att de kan arbeta med ett speciellt arbetssätt i form av övningar, lekar 

eller liknande för att stärka barn som för närvarande är i behov av stöd i sin språkliga utveckling. 

Men när de inte längre anser att barnet är i behov att detta speciella stöd avtar oftast dessa 

övningar även om de har sett att det har positiva effekter på hela barngruppen. Förskolläraren 

förklarade att det annars blir mycket att hålla reda på och att de istället kan fokusera mer 

ingående på något annat.  

Om man ser att det inte längre är ett problem så kanske man hellre hittar något annat att 

jobba med. Annars är det jättemycket som ska ligga kvar … man vet tillslut inte vad man 

ska fokusera på … och har man fokusområde fokuserar man ju mycket på det under 

läsåret. Men samtidigt behåller man ändå mycket som man tycker är bra. 

4.5 Resultatsammanfattning  

Denna studies syfte var att problematisera hur förskollärare synliggör förskolans uppdrag att se 

till varje enskilt barn utan att bedöma barnets språkliga förmåga. Nedan presenteras en 

sammanfattning av respondenternas svar på forskningsfrågorna.  

Hur beskriver förskollärare sitt arbete med att se till varje enskilt barn och dess behov i 

språkutvecklingen? Denna fråga besvaras under rubrikerna att se till varje enskilt barn och dess 

behov i språkutvecklingen och förskollärare ser bedömning som ett komplext begrepp.  Här 

framkom att förskollärarna hade svårt att sätta ord på vad det betyder, att se till varje enskilt 

barn. De förklarade att det handlar om att utgå från varje barns behov och att detta är lättare att 

förverkliga i små barngrupper. Vidare resonerade förskollärarna att det finns en risk för att 
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fastna i bedömningar av barnen och flera av dem var osäkra över hur de skulle förhålla sig till 

ordet bedömning. De resonerade även om ordet bedömning hör hemma i förskolan eller inte.  

På vilka grunder uppmärksammar förskollärare att ett barn är i behov av särskilt stöd i 

språkutvecklingen? Hur förskollärarna resonerade kring denna fråga går att utläsa under 

rubriken barn i behov av särskilt stöd och de resurser som finns. Förskollärarna uttryckte att de 

tillsammans i arbetslaget och i samråd med förskolechefen diskuterade kring hur de ska arbeta 

med barn i behov av särskilt stöd. Respondenterna gav uttryck för att dessa barn synliggörs när 

de första ändringarna som görs i verksamheten inte räcker till för att stödja barnen.   

Vilka resurser och vilket stöd finns till förskollärarnas förfogande? Denna forskningsfråga 

besvaras dels under rubriken barn i behov av särskilt stöd och de resurser som finns men också 

under språkets betydelse. Här framkom att det ser olika ut beroende av vilken huvudman 

förskolorna tillhör. Huvudsakligen finns det tal- och specialpedagog att tillgå. Samtliga 

förskollärare lyfte fram att det är en stor trygghet att dessa resurser finns. 

5. Diskussion 

Denna del inleds med att metodval och genomförande diskuteras samt studiens tillförlitlighet 

belyses. Vidare diskuteras hur resultatet kan besvara studiens syfte och frågeställningar, med 

grund i studiens teoriram och tidigare forskning. Avslutningsvis lyfts förslag på fortsatt 

forskning fram.  

5.1 Metoddiskussion  

Vårt metodval har gett oss det underlag vi behövt för att kunna besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod, då vi var ute efter att 

införskaffa en djupare kunskap rörande studiens syfte. Vi ville problematisera förskolans 

uppdrag, att se varje enskilt barn utan att bedöma barnet språkliga förmågor och hur det kan 

förverkligas enligt verksamma förskollärare. Widerberg (2002) beskriver att syftet med en 

kvalitativ studie är att skaffa sig en djupare kunskap och förståelse kring ett ämne. Detta val 

möjliggjorde för oss att komma närmare förskollärarnas livsvärld och skapa en förståelse för 

hur de ser på begreppet att se till varje enskilt barn i dess språkutveckling. En kvantitativ studie 

hade gett oss ett resultat som är mer generellt och allmängiltigt men det hade inte hjälpt oss att 

på djupet resonera kring problematiken med hur förskollärare förhåller sig till begreppet att se 

till varje enskilt barn utan att bedöma barnets språkliga förmågor. En kvalitativ studie gav oss 

istället utförliga svar som vi kunnat diskutera och analysera för att sedan dra slutsatser från. Att 

vi använt oss av en induktiv ansats hör samman med valet av kvalitativ forskning. En kvalitativ 

intervju kan som Patel och Davidson (2003) beskriver ses riktad mot ett induktivt arbetssätt, 

därför att vi inte i förväg kan avgöra vad det sanna svaret på frågorna från respondenterna kan 

vara.  

Valet av fokusgrupper som intervjuform skedde då vi i denna studie utgått från det 

sociokulturella perspektivet och ville att respondenterna skulle få stöd och trygghet av varandra 

under intervjutillfället. Samspelet mellan människor är en viktig del i det sociokulturella 

perspektivet enligt Hundeide (2006). Genom detta val av intervjuform kunde vi se till det 

sociala samspelet respondenterna emellan och på så vis få en djupare förståelse för hur de 

upplever och tänker kring de frågor vi hade. Då vi var ute efter att belysa problematiken kring 

att se till varje barns utveckling på förskolan i förhållande till bedömning var det lämpligt att 

använda en intervjuform som gav oss så djupa svar som möjligt.  



  

20 
 

Ett optimalt antal deltagare i varje intervju hade enligt Thomsson (2002) varit fyra till fem 

personer. Fokusgruppsintervjuerna hade med stor sannolikhet gett ett ökat samspel mellan 

respondenterna med fler diskussioner om det varit fler deltagare i varje intervju, vilket kanske 

hade lett till att de nått fram till djupare och mer nyanserade svar. På grund av situationen i 

förskolorna med sjukdomstider och årsavslut var det svårt att samla ihop fokusgrupper med fler 

än två deltagare. Vi anser ändå att intervjuerna gav oss svar på frågorna och att valet att använda 

fokusgruppsintervju var rätt även om vi bara hade två deltagare i varje intervjugrupp. Det var 

tydligt under två av intervjuerna att respondenterna upplevde en trygghet att inte sitta själva och 

att de samspelade med varandra och bollade tankar mellan varandra vilket ledde till att svaren 

blev mer ingående än om intervjuerna hade skett enskilt. Risken att den som intervjuar blir 

bollplank för respondentens tankar och på så sätt lättare hamnar i en situation där ledande 

kommentarer eller frågor ställs minskar om de är fler än en respondent som deltar.  

Inför intervjuerna hade vi förberett oss väl och samlat på oss mycket förkunskaper rörande 

ämnet vilket Patel och Davidson (2003) anser är fördelaktigt i en kvalitativ intervju. Då vi är 

ovana att intervjua övade vi på varandra innan vi utförde de riktiga intervjuerna. Detta ledde till 

att vi omformulerade några frågor samt tänkte över hur de bäst ställs för att respondenten ska 

förstå och känna sig trygg att svara. Under analysen av de inspelade intervjuerna kan man dock 

höra på vårt sätt att ställa frågorna att vi är nervösa och det faktum att vi måste upprepa oss lite 

och ta om någon fråga kan ge oss ett osäkert intryck vilket kan ha påverkat respondenternas sätt 

att svara. Vi var dock tydliga med att i början av intervjuerna förklara att vi är nybörjare med 

att intervjua och vi anser att det fick respondenterna att själva slappna av då även de var nervösa 

och ovana att bli intervjuade. Det ledde till en mer lättsam stämning där vi alla upplevde att vi 

lärde tillsammans.  

Patel och Davidson (2003) tydliggör att det endast går att dra generella slutsatser från en studie 

om urvalet av deltagare har skett genom ett slumpmässigt stickprov ur en befolkning. I denna 

studie där vi inte valde att använda denna typ av urval kan vi inte påstå att resultatet i studien 

är generellt och överförbart på alla andra förskolor, vilket inte heller har varit målet med denna 

studie. Vi har istället enligt Patel och Davidson försökt att värdera vårt resultat och utifrån det 

gjort en uppskattning med tydliga argument för hur pass överförbart resultatet kan vara till andra 

förskolor. Resultatet är dock betydelsefullt då det kan vara till hjälp för andra förskollärare i 

deras arbete med att se till varje enskilt barn. 

Studiens frågeställningar har besvarats genom de intervjuer vi genomfört, de går att utläsa av 

ovanstående resultatdel. Nedan i studiens resultatdiskussion lyfter vi återigen studiens 

forskningsfrågor och sammanställer de svar vi kunnat utläsa från resultatet.   

5.1.1 Studiens tillförlitlighet  

Validiteten, vilket är sanningshalten, i denna studie kan ses som hög eftersom metodvalet 

stämmer överens med studiens syfte. Vårt syfte har varit att belysa problematiken med att se 

varje enskilt barn genom förskollärarnas upplevelse och det anser vi att vi gjort när vi utfört 

kvalitativa intervjuer och sammanställt förskollärarnas tankar. Något som hade kunnat öka 

studiens tillförlitlighet hade varit ifall vi även utfört observationer på de förskolor vi besökt för 

att se hur de praktiskt arbetar. Vi anser dock att i denna studie är det inte väsentligt att utföra 

observationer eftersom att vi inte är ute efter att ge en beskrivning över hur förskolor praktiskt 

arbetar och inte heller att lyfta fram barnens upplevelser. 
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Studiens reliabilitet, alltså tillförlitlighet, kan anses hög då vi gemensamt har transkriberat 

materialet för att undvika den risk som Bryman (2012) lyfter med att ord kan falla bort eller 

feltolkas, på detta sätt har vi minimerat risken för feltolkning av vad respondenterna uttryckt 

under intervjuerna. Vidare höjs studiens reliabilitet därför att vi gemensamt har bearbetat 

studiens alla delar vilket Kvale och Brinkmann (2009) anser är viktigt för studiens reliabilitet. 

Vi har båda först enskilt analyserat materialet för att sedan sammanställa det gemensamt, för 

att undvika egna personliga tolkningar. Att två oberoende forskare kommer fram till samma 

resultat är viktigt för en studies reliabilitet enligt Kvale och Brinkmann. 

5.2 Resultatdiskussion 

De fyra teman som presenterats i resultatdelen kommer här att diskuteras i relation till tidigare 

forskning samt kopplas samman med studiens syfte och frågeställningar.  

5.2.1 Att se till varje enskilt barn och dess behov i språkutvecklingen 

Samtliga förskollärare i denna studie upplevde det svårt att i ord formulera vad att se till varje 

enskilt barn betyder för dem. De gav uttryck för att de vet och känner hur de praktiskt utför 

detta i verksamheten men att det är svårare att förklara det i ord. Vikten av att se till det enskilda 

barnet och dess utveckling och välmående framhålls på ett flertal ställen i Lpfö 98 (Skolverket, 

2011). Att det sociala samspelet och barngruppen är en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärandet framkommer i Lpfö 98, samtidigt framhålls att förskollärare även ska arbeta riktat mot 

det enskilda barnet. Verksamheten ska anpassas till varje enskilt barn och dess behov. Den enda 

förskollärare som direkt svarade på frågan ”Kan ni berätta vad uttrycket att se till varje enskilt 

barn betyder för er?” (Bilaga 2) hade förberett sig väl inför intervjun och även skrivit ner några 

tankar i förväg. Denna förskollärare förklarade att det handlar om att se att alla barn har olika 

behov och att möta alla barn där de är. Detta nämner även Ahlberg (2013) som en viktig del i 

det specialpedagogiska arbetet, att inkludera alla barn i förskolan och att möta dem med respekt. 

Här synliggörs ett behov av att i ett arbetslag lyfta de olika delarna i läroplanen för förskolan 

och tillsammans prata och diskutera hur de ska förverkligas i verksamheten. 

Att lyckas med att se och möta varje enskilt barn påverkas, enligt förskollärarna i studien, av 

barngruppens storlek och personaltätheten i gruppen. Detta resultat från studien kan stärkas 

med de allmänna råden från Skolverket (2013a) där det tydligt visas att barngruppens storlek 

påverkar kvalitén i förskolan. I de allmänna råden framhålls att i en mindre barngrupp blir det 

en närmare relation mellan pedagog och barn, samtidigt som samspelet mellan såväl barn och 

pedagog som barn till barn ökar. Förskolan med hög personaltäthet, som deltar i denna studie 

har möjlighet att dela in barnen i små grupper och upplever att de klarar av att se varje enskilt 

barn. När de under intervjuerna berättade hur de delar in barngruppen i små grupper på fem till 

sju barn med två förskollärare pratade alla öppet och avslappnat, respondenterna samspelade 

med varandra under intervjun och berättade utförligt hur dessa gruppaktiviteter går till samt hur 

de under dessa tillfällen upplevde det lätt att se och uppmärksamma varje enskilt barn. De 

förskollärare som har möjlighet att arbeta på detta sätt uttryckte en stolthet över att de har den 

förmånen att få arbeta nära barnen.   

I den förskola där personaltätheten var lägre hade det under hösten arbetat två heltidsanställda 

förskollärare och en med en halvtidstjänst i en barngrupp på 23 barn. Förskollärarna i denna 

förskola gav uttryck för att de arbetat under hård belastning och de sa att de ropat högt och 
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länge efter mer personal. Vid intervjutillfället hade de nyligen fått en till anställd med en 

femtioprocents tjänst. I denna förskola uttryckte förskollärarna känslan av att inte räcka till. 

Precis som den andra förskolan delade de även här in barnen i mindre grupper, då de gav uttryck 

för att mindre grupper är mycket viktigt för att kunna se till varje enskilt barn och kunna arbeta 

på ett bra sätt. Här blev dock indelningen ca sju till åtta barn per pedagog till skillnad från den 

andra förskolan där de i små grupper var ca tre till fyra barn per pedagog, således är de dubbelt 

så många barn per pedagog i de små grupperna. Här blir det tydligt att det förekommer stora 

skillnader mellan förskolorna och att huvudmännen använder sig av sin rätt att själva besluta 

hur barngrupperna på förskolan ska utformas. Huvudmännen tar fasta på att de allmänna råden 

inte längre har någon siffra på maxantal barn i barngrupper (Skolverket, 2013a). I de allmänna 

råden lyfts det fram att det är viktigt att se till hur barngruppen ser ut samt vilka förutsättningar 

och behov som finns när det avgörs hur stor en grupp kan vara. Det blir tydligt att huvudmännen 

inte helt klarar ansvaret att väga in de olika aspekter som påverkar hur stora barngrupper som 

är lämpligt. Förskolan i denna studie uppmärksammade oss på att de fått ropa högt och länge 

innan det fick extra personal i sin barngrupp. Det märktes under intervjun att de inte heller 

kände att denna femtioprocentiga tjänst räckte för att säkra kvalitén på förskolan. Förskollärarna 

gav under intervjun uttryck för att de båda två kände att de inte räcker till. De sa att de ibland 

känner att de misslyckas med att se till varje enskilt barn. Resultatet från denna studie stämmer 

väl överens med den forskning som tas upp i de allmänna råden från Skolverket (2013a) som 

visar att barngruppens storlek och personaltätheten har en avgörande roll i hur personalen 

upplever att de förmår se till varje barn och möta barnen i de behov de har. Med detta i åtanke 

kommer vi intresserat att följa om och i sådana fall hur det politiska beslutet som framkommer 

i utbildningsdepartementet (2015) förverkligas under år 2016.  

5.2.2 Förskollärare ser bedömning som ett komplext begrepp 

Resultatet från denna studie visar att samtliga förskollärare som deltagit upplever att det är svårt 

med ordet bedömning i förskolan, eftersom de främst associerar bedömning till skolans värld i 

form av betyg. De har svårt att se att ordet bedömning kan ha flera betydelser vilket Vallberg 

Roth och Månsson (2010) beskriver som att ordet bedömning kan ta sig uttryck på många olika 

sätt. Författarna beskriver att bedömning bland annat kan beskrivas med att avge ett omdöme, 

vilket kan ses som betyg i skolan. Vidare beskriver Vallberg Roth och Månsson att bedömning 

likväl kan innefatta att värdera, uppskatta, göra en avvägning eller utvärdera något. En av 

förskollärarna använde under intervjun, istället för bedömning, ordet kartläggning och 

förklarade att det skulle kännas bättre om ordet bedömning byttes ut. Förskolläraren förslog 

istället en användning av orden avvägning, kartläggning, nulägesbeskrivning eller analys, 

eftersom den negativa klangen då skulle försvinna. Detta visar att det finns en osäkerhet hos 

förskollärarna gällande vad begreppet bedömning står för. Däremot var det inte alla 

förskollärare som såg samma svårighet med att använda ordet bedömning. En förskollärare såg 

ingen anledning till att ordet bedömning inte ska brukas i förskolan, eftersom denna 

förskollärare uppmärksammade att det sker indirekta bedömningar av barnen även om man inte 

säger sig använda bedömningar i förskolan. Syftet är dock enligt alla som deltagit i studien att 

bedömningen ska leda framåt och hjälpa barnen att utvecklas. Inom det sociokulturella 

perspektivet sker bedömning genom att fokusera på barnets deltagande i aktiviteter och inte 

genom att bedöma barnets förmågor (Dysthe, 2003a). I förskollärarnas resonemang under 
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intervjuerna gick det att urskilja att de arbetar utifrån detta perspektiv, där bedömningen är 

integrerad i lärprocessen i form av återkoppling. De använder sig således av en formativ 

bedömning, vilket Alasuutari et al. (2014) anser att man ska använda i relation till barnens 

utveckling i förskolan.  

I studien framkommer det att samtliga förskollärare anser, i likhet med Vallberg Roth och 

Månsson (2010), att det inte är barnens färdigheter som ska bedömas utan att det är verksamhet 

som ska utvärderas och utvecklas. Dock är det väsentligt att påminna sig om att Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) innehåller riktlinjer där det framgår att det enskilda barnets utveckling och 

lärande ska dokumenteras och följas upp för att kunna synliggöra barn som är i behov av särskilt 

stöd. I denna studie synliggörs att det ändå sker en viss bedömning av barnens förmågor i form 

av att se vad barnen har svårt med, vilket även Pramling Samuelsson (2010) och Lutz (2009, 

2013) beskriver är vanligt förekommande i förskolan. Att se till barnets brister, vad de ännu 

inte klarar av är som Nordin-Hultman (2005) beskriver, att lägga ett bristperspektiv på barnet. 

Under analysarbetet har vi uppmärksammat att det till en viss del finns ett bristperspektiv inom 

förskolan men däremot poängterade förskollärarna vid flertalet tillfällen under intervjuerna att 

det handlar om att se till barnets bästa, vilket även Johannesen och Sandvik (2009) beskriver 

ofta är syftet med att se till barnets brister. En av förskollärarna beskrev dock en oro att 

bedömningen inte får hamna i det negativa och att man inte får fastna vid bedömningen.  

Förskollärarna poängterade att bedömning eller kartläggning, oberoende av vilket ord de väljer, 

är till för att hjälpa barnen framåt i sin utveckling och sitt lärande. I likhet med Lärportalen för 

matematik (Skolverket, 2013b) ställer vi oss frågan om det går att se till varje enskilt barn utan 

att göra någon form av bedömning. Förskollärarna i studien talade även om att bedömning kan 

vara i form av positiv kritik, exempelvis genom att uppmärksamma ett barn på att nu har hen 

lärt sig att ta på kläderna själv eller att de utvecklat sitt sätt att rita. De medverkande i denna 

studie som kände sig mer bekväma med ordet bedömning kunde även själva tydligt se att det 

indirekt ständigt sker bedömningar på förskolan, i form av hur grupper delas in, vad man 

förväntar sig av olika barn och så vidare. Den förskollärare som inte ville använda ordet 

bedömning gav heller inte under intervjun uttryck för att det sker indirekta bedömningar även 

om vi i vår analys kan se att det också i denna respondents berättelser sker bedömningar även 

om personen inte väljer att sätta ord på dem.  

Vad förskollärarna bedömer barnets språkliga förmåga mot framkom inte så tydligt under 

intervjusamtalen. Alla respondenter nämnde dock förskolans läroplan som ett riktmärke att utgå 

ifrån, då den har strävansmål de arbetar mot. Några förskollärare talade även om att 

bedömningen handlar om att kunna se utvecklingen hos barnet, att se vad de klarar av nu, 

jämfört med tidigare. De förklarade att om barnet har ritat ett självporträtt när hen var tre år och 

sedan ritar ett nytt självporträtt efter ett år, kan barnet se sin egen utveckling. Ingen av 

förskolorna använder bedömningsformulär för att registrera barnets utveckling. Under 

intervjuerna fick vi uppfattningen att de flesta förskollärare ser bedömningsformulär som något 

negativt. Vi fick uppfattningen att förskollärarna i likhet med Vallberg Roth och Månsson 

(2010) anser att dessa formulär inte bör förekomma i förskolan eftersom de lätt leder till att det 

är barnens färdigheter som bedöms och inte verksamheten.  
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Något som också synliggjordes i resultatet är att samtliga förskollärare hänvisar till 

barnavårdscentralen när det gäller bedömning av barnets språkliga förmågor. Förskollärarna 

gav uttryck under intervjuerna att om de på förskolan upplever att ett barn har stora problem 

med språket samtalar de med barnets föräldrar och hänvisar dem till barnavårdscentralen som 

kan skicka remiss till logoped. En av förskollärarna i studien sa att de på barnavårdscentralen 

har rätt att utföra tester och bedömningar. Vi kan se att förskolan här redan gjort en bedömning 

av barnet, då de valde att be föräldrarna kontakta barnavårdscentralen, även om denna 

förskollärare i studien inte uppmärksammade detta. Resultatet synliggör att det direkt och 

indirekt sker bedömningar på förskolan och vi anser att det är viktigt att tala om dessa 

bedömningar så att vi som förskollärare kan välja hur vi ska förhålla oss till dem. Om vi låtsas 

som att bedömningar inte sker blir det svårt att förhålla sig till dem på ett bra sätt. Det vi kan 

utläsa av resultatet från denna studie är att det är omöjligt att vistas tillsammans i ett socialt 

samspel och hjälpa varje enskilt barn i dess utvecklig utan att det sker någon form av, 

avvägning, uppskattning eller kartläggning, alltså en bedömning.  

5.2.3 Barn i behov av stöd och de resurser som finns 

När det gäller att ta beslut om att ett barn är i behov av särskilt stöd beskrev förskollärarna i 

studien att hela arbetslaget är involverade i diskussioner om hur man på bästa sätt ska arbeta 

för att ge dessa barn det stöd de behöver. Det finns en tydlig enighet mellan respondenterna om 

att det är verksamheten som ska anpassas och formas efter barnens behov och inte tvärtom, 

vilket överensstämmer med Skollagens första kapitel (SFS 2010:800) och Svenska Unescorådet 

(2001). Vi kan se att samtliga förskollärare beskriver barn i behov av särskilt stöd utifrån ett 

relationellt perspektiv, vilket Lutz (2013) beskriver handlar om att söka efter problemen i 

förskolans miljö och inte hos det enskilda barnet, det är verksamheten som ska anpassas efter 

barnen och inte tvärtom.  

Under intervjuerna diskuterade förskollärarna om när de anser att ett barn är i behov av särskilt 

stöd, ifall det finns någon gräns eller hållpunkt de tar fasta på. En förskollärare förklarade det 

med att när de har gjort några första förändringar i verksamheten och dessa förändringar ändå 

inte räcker till för barnet, då anser de att barnet är i behov av särskilt stöd. Hur förskollärare 

avgör att ett barn är i behov av särskilt stöd kan bero på många olika faktorer, normalitet och 

vad som anses vara normalt blir i detta fall avgörande. Palla (2011) beskriver att när avvikelsen 

från det normala bli för stor, börjar det talas om att ett barn är i behov av särskilt stöd. Dock var 

det ingen i denna studie som använde sig av ordet normalt men en av dem hänvisade till vad 

barn brukar kunna exempelvis i en viss ålder och två andra respondenter i studien nämnde när 

barnet ”sticker ut mycket”. Båda dessa uttalanden är kopplat till normalitetsbegreppet och 

bekräftar Pallas beskrivning av att gränsen för vad som anses normalt är flytande och ändras 

beroende på situation.  

En annan förskollärare berättade att när de upplever att verktygen är slut för hur de ska arbeta 

med ett barn som är i behov av särskilt stöd och de känner sig hjälplösa, då kopplas 

specialpedagogen in. En av förskollärarna berättade att de först vill känna att de gjort allt de 

kunnat innan de söker hjälp, vilket kan leda till att det tar tid innan specialpedagog tillkallas. 

Denna rädsla för att framställas som dålig kan vara ett hinder för förskollärarna, och leda till att 

det hinner gå onödigt lång tid innan hjälp tillkallas. Detta kan leda till att det blir svårt att 
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förebygga problem. Att sätta in tidiga insatser och sträva mot att förebygga istället för att 

reparera eventuella problem i efterhand är något som Björck-Åkesson (2014) betonar som 

betydelsefullt.  

Vidare beskriver Björck-Åkesson (2014) att det förebyggande arbetet kan ske i hela 

barngruppen men även med det enskilda barnet. På den ena förskolan betonade personalen 

väldigt tydligt att arbetet med barn i språksvårigheter sker gemensamt i hela barngruppen. Om 

något barn har problem med exempelvis munmotoriken är hela barngruppen delaktiga och gör 

övningar som hjälper munmotoriken att utvecklas. På denna förskola betonade de att alla barn 

gynnas av detta arbetssätt. Att alla barn ska känna sig delaktiga och inkluderade i verksamheten 

är viktigt inom specialpedagogiken (Lutz, 2009). Genom att barn som har svårigheter i 

språkutvecklingen inkluderas i verksamheten menar Björck-Åkesson att det ger barnet en 

känsla av delaktighet, såväl fysiskt som socialt i förskolan. På den andra förskolan där 

talpedagogen plockar ut barnet tolkar vi det som att fokus ligger mer på det individuella barnet. 

Åtgärderna riktas mot barnet i form av särskild undervisning, vilket på ett vis kan liknas med 

ett kategoriskt perspektiv (Ahlberg, 2013). Trots att upplägget på denna förskola närmar sig ett 

kategoriskt perspektiv tror vi inte att förskollärarna har haft det som sin utgångspunkt när de 

valt hur de ska arbeta. Förskolan såg heller inte barnet som bärare av problemet utan pratade 

om att det är förskolans verksamhet som ska förändras och att barn tillfälligt kan vara i behov 

av särskilt stöd. Det är däremot intressant att se hur olika förskolor kan välja att arbeta och det 

framkom i intervjuerna att förskollärarna som arbetade med barnen i helgrupp hade en tanke 

bakom valet av arbetssätt och kunde således även tydligt motivera detta val. Förskolan som 

plockade ut barnen hade inget direkt motiv för valet av arbetssätt utan hänvisade till att det var 

talpedagogen som valt att arbeta på det sättet. Vi anser med detta i åtanke att det är viktigt att i 

ett arbetslag samtala och fatta gemensamma beslut grundade på aktuell forskning, för att på så 

vis känna att man fattar beslut som man själv kan motivera och ställa sig bakom.   

Vilka resurser som finns att tillgå ser olika ut beroende på vilken huvudman förskolan tillhör 

och vilka val huvudmannen gjort. På en av förskolorna beskriver förskollärarna att de har 

tillgång till både talpedagog och specialpedagog som kommer ut till verksamheten en gång i 

veckan. På den andra förskolan förklarar förskollärarna att det har varit svårt för dem att få en 

specialpedagog till verksamheten. Däremot har denna förskola haft kontakt med en 

barnpsykolog som har specialpedagogisk kompetens och fått stöttning och vägledning på det 

viset, vilket förskollärarna menar har varit en trygghet för dem. Vidare hänvisade förskollärarna 

på denna förskola till Specialpedagogiska skolmyndigheten som har gratis rådgivning och även 

utbildningar som går att läsa på distans. Förskollärarna hade använt sig av specialpedagoger 

från Specialpedagogiska skolmyndigheten och var mycket positiva till att den hjälpen finns att 

tillgå.  

Två av förskollärarna i studien förklarade att de upplever det svårt att få extra resurser inom 

förskolan. De berättade att det beror på att när ett barn är i förskoleålder ställs inga diagnoser 

så som exempelvis ADHD. De upplevde att enda möjligheten att få extra resurs inom förskolan 

är om ett barn har någon form av funktionsnedsättning, detta är något som även Lutz (2013) 

har sett i sina studier. En förskollärare poängterade att det är viktigt att lyssna på förskollärare 

när de ber om mer resurser och ser gärna att tidiga insatser sätts in, istället för att skjuta upp 
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problemet till skolan. Vidare visade denna förskollärare en uppgivenhet och besvikelse att de 

ofta möts med att det inte finns nog med pengar till att sätta in extra resurser.  

5.2.4 Språkets betydelse  

Det framkom tydligt under intervjuerna att samtliga förskollärare tyckte att språket är viktigt 

och de lyfte även fram att det är grunden till allt lärande. Även Bruce (2010) framhåller språket 

som viktigt och beskriver att, nyckeln till både sociala relationer och vidare kunskap i andra 

ämnen är att behärska språket. För att uppmärksamma barn som har någon form av 

språksvårighet är det viktigt att som förskollärare besitta kunskaper om språkets olika 

beståndsdelar. Under intervjutillfällena gav alla respondenter exempel på uttalsproblem hos 

barn som en språksvårighet, vilket kan bero på att det lätt går att upptäcka barn som har 

fonologiska svårigheter och exempelvis har svårigheter att forma ett visst fonem. Det är viktigt, 

enligt Lindö (2009), att barnens fonologiska utveckling fungerar bra då den är grunden för såväl 

barnets tal som skriftspråksutveckling. Förskollärarna i studien nämnde inte någon av de andra 

beståndsdelarna i språket med dess ord, grammatik, semantik och pragmatik. Men de talade 

exempelvis om hur viktigt det är att ge barnen ett rikt språk och utmana dem att formulera sig 

tydligt med flera ord i meningarna. Vi kan utifrån intervjuerna konstatera att båda förskolorna 

som medverkat i denna studie försöker arbeta med språket på ett medvetet sätt. Samtliga 

förskollärare beskrev bland annat att de tänkte på hur man benämner ord och hur de pratar med 

barnen. Några förskollärare nämnde matsituationer som ett bra tillfälle att utmana barnen i deras 

språkutveckling genom att ställa öppna frågor till barnen som lockar dem att svara utförligt 

istället för med enstaka ord.  

Det är dock viktigt att som förskollärare besitta kunskaper om språkets alla viktiga dimensioner 

för att på bästa sätt kunna möta och hjälpa barnet i dess språkutveckling. Om barnet har problem 

med semantiken beskriver Hagtvet (2004) att det kan vara svårt att förstå ordets betydelse i en 

viss mening eller sammanhang. Detta förklarar författaren kan vara svårare att upptäcka än om 

ett barn har problem med uttal eftersom dessa barn oftast kan uppfattas som tysta och blyga. 

Eftersom några av respondenterna bekräftade att det faktiskt har hänt att vissa barn glömts bort 

då samma grupp barn oftast får förskollärarnas uppmärksamhet, är det betydelsefullt att 

förskollärarna även ser till de tysta barnen och vad den bakomliggande orsaken till barnens 

tystnad är. Det är också viktigt att de har kunskap om språkets alla dimensioner för att kunna 

uppmärksamma de problem inom språket som kan vara svårare att upptäcka, så att inget barn 

ska gå miste om sin rätt till särskilt stöd.  

I det sociokulturella perspektivet är språk, kommunikation och samspel centrala begrepp (Säljö, 

2010). Vidare är den enligt språkforskningen rådande uppfattningen att barn erövrar språket i 

sociokulturella sammanhang (Lindö, 2009). Genom att vara medveten om språkets betydelse 

och hela tiden, i alla vardagliga situationer, arbeta med språket på ett medvetet och aktivt sätt, 

får barnen bästa möjliga förutsättningarna att utveckla språket. Alla förskollärare förklarade att 

de använder sig mycket av sång, rim, ramsor och sagor i arbetet med språket, vilket är vanligt 

förekommande inslag i förskoleverksamheten för att stimulera barnens språkutveckling. Den 

ena förskolan berättade stolt att de även har arbetat mycket med barnens munmotorik, att det 

har blåst bubblor, grimaserat och format tungan på olika vis. Detta anser vi är att ta arbetet med 

språket ett steg längre, till skillnad från det traditionella sagoläsandet, och önskar att fler 
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förskolor kan inspireras av detta arbetssätt eftersom förskollärarna dessutom har kunnat se en 

positiv förändring i barnens språkutveckling.  

Det är viktigt att inte glömma bort att det är i leken som språket till stor del utvecklas, det är 

där de meningsfulla spontana samtalen oftast sker. Bruce (2010) menar att det är viktigt att 

värna om de spontana samtalen och ser en risk för att dessa typer av samtal minskas om 

pedagogerna känner sig stressade. Återigen kan vi se att barngruppens storlek, kontra hur 

personalresursen ser ut har en stor betydelse för hur språket används. Resultatet i denna studie 

visar att dessa komponenter har betydelse för hur trygga förskollärarna känner sig i sitt arbete.  

En förskollärare som känner sig avslappnad och upplever sig ha tid och möjlighet att se varje 

enskilt barn har större chans att lyckas med detta och uppleva att de gör ett bra jobb. Detta leder 

till en positiv anda inom verksamheten där man då kan se möjligheter istället för hinder. En 

närvarande förskollärare som känner att hen har tid och möjlighet att se varje enskilt barn kan 

lättare arbeta för att skapa bästa förutsättningar för barnens språkliga utveckling  

5.3 Slutsats med implikationer för verksamheten och förskollärarens profession 

I denna studie har en rad olika resultat växt fram. En slutsats vi har dragit av dessa är att 

barngruppens storlek samt hur personalresursen ser ut, har stor betydelse för hur möjligheterna 

till att se varje enskilt barn kommer att se ut. Utifrån förskollärarnas utsagor går det att dra 

slutsatsen att en förskola som har en hög personaltäthet har bättre förutsättning för att kunna se 

till varje enskilt barn. Detta resulterar också i att de har möjlighet att arbeta med språket på ett 

mer berikande sätt eftersom det finns fler vuxna ögon och öron som är tillsammans med i 

barngruppen. 

En annan slutsats som vi vill lyfta fram är att det finns en komplexitet vad gäller ordet 

bedömning i förskolan. Förskollärarna hade delade uppfattningar om huruvida ordet ska 

användas eller inte samt och om det är okej att bedöma barn redan i förskola. Det vi kunde 

utläsa av resultatet var att, bara för att man inte använder ordet bedömning, utan istället 

använder andra ord som kartläggning, betyder det inte att bedömningen försvinner i handlingen. 

Det visar sig att bedömning av barns språkliga förmågor är ofrånkomligt, men att bedömningen 

som sker i förskolan görs i ett gott syfte, för att hjälpa barnen framåt i språkutvecklingen. För 

att tydliggöra begreppet och vad det står för anser vi att pedagoger verksamma i förskolan skulle 

behöva sätta sig ner i arbetslagen och diskutera detta komplexa ord som kan vara svårt att tolka, 

så att alla ska kunna känna en trygghet med användandet av ordet. De borde vidare diskuteras 

om det bör användas något annat ord i stället för bedömning, som inte är lika laddat och svårt 

att prata om.  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att alla förskollärare i denna studie poängterar att språket är 

nyckeln till allt, därmed är det viktigt att i förskolan ständigt arbeta med språket aktivt. Det är 

genom språket vi lär oss att kommunicera med varandra och i vårt sociala samhälle krävs det 

att kunna kommunicera för att klara av ett självständigt liv och leva som fungerande 

samhällsmedborgare.  

5.4 Förslag till framtida forskning 

Från studiens resultat har det öppnats upp nya infallsvinklar som skulle vara intressant att forska 

vidare om. Bland annat skulle det vara intressant att studera hur olika förskolor arbetar i 
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praktiken för att se till varje enskilt barn och därmed göra en studie som bygger på 

observationer. Det skulle också vara spännande att göra en mer ingående jämförande studie 

mellan privata och kommunala förskolor och studera om alla barn har samma rätt till särskilt 

stöd. Ytterligare en aspekt att belysa i denna fråga är om genus har någon betydelse, finns det 

skillnader på hur vi ser och agerar gentemot flickor eller pojkar i denna fråga?  

Eftersom det framkom i vår studie att det råder delade uppfattningar om ordet bedömning och 

dess användning i förskolan, vore det betydelsefullt att göra en studie som riktar in sig endast 

på detta ämne. Ett förslag på detta vore att konkret lyfta fram huruvida ordet bedömning ska 

existera i förskolan eller inte.  
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Bilaga 1 

Hej,  

Vi heter Marika Simonen och Hanna Müller och läser sista terminen på Lärarprogrammet, vid Luleå 

Tekniska Universitet, med inriktning förskola och förskoleklass. Vi skriver nu vårt examensarbete och 

behöver er hjälp i form av intervjuer. Intervjuerna utgår från de forskningsetiska principerna och 

samtliga intervjuer kommer att vara konfidentiella. Det insamlade materialet kommer endast att 

hanteras av oss och vår handledare och endast användas till vår c-uppsats. Vi har valt att använda oss 

av ljudupptagning när vi intervjuar, känner ni att detta är något ni inte vill så accepterar vi självfallet 

det och antecknar endast. Vid analys av materialet kommer en samlad bild av studien att återges och 

det är således inte intressant vem som säger vad. Ni kan när som helst avbryta er medverkan utan att 

behöva ange något skäl. Ert deltagande är konfidentiellt och varken ert namn eller arbetsplats kommer 

att nämnas i vår text. Allt insamlat material kommer att förvaras på ett säkert sätt och när vårt 

examensarbete är godkänt kommer allt insamlat material att destrueras. Vår färdiga studie finns när 

den blivit godkänd publicerad på www.ltu.se  

Vi är mycket tacksamma över att ni tar er tid att intervjuas. Om det finns möjlighet vill vi gärna utföra 

en fokusgruppsintervju där minst två förskollärare plus intervjuaren deltar. I en fokusgruppsintervju 

sker ett öppet samtal kring det ämne som är satt, meningen är att tillsammans lyfta sina tankar kring 

ämnet. Vi har dock full förståelse om det är svårt att få tid till att fler än en pedagog deltar i samtalet 

och är därför även tacksamma om vi kan utföra enskilda intervjuer. Intervjuerna kommer att ta ca 15-

30 minuter och innefattar ett antal frågor som rör ämnet.  

Syftet med studien är att problematisera förskolans uppdrag att se till varje enskilt barn utan att 

bedöma barnets språkliga förmågor. Hur man som förskollärare arbetar för att se till varje barns behov 

i språkutvecklingen, samt hur barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas.  

Er medverkan i denna studie är viktig för att öka kunskapen om hur förskollärare kan arbeta för att 

möta och se till alla barn i förskolan och deras enskilda behov.   

Tack för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Marika och Hanna 

Tveka inte att höra av er till någon av oss om ni har några funderingar.   
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Bilaga 2 

1. Hur länge har ni arbetat inom förskolan? 

2. Hur många barn har ni inskrivna på förskolan? Och i vilka åldrar? 

Vi är intresserade av hur ni tänker kring en del begrepp och där barnet språkutveckling 

kommer följa som en röd tråd genom hela intervjun. 

3. Kan ni berätta vad uttrycket ”att se till varje enskilt barn” betyder för er?  

 - Hur arbetar ni språkutvecklande för att inkludera alla barn i det  arbetet? 

4. Ett annat ord att fundera över är bedömning och då är vi intresserade att höra era 

tankar om bedömning i relation till barns språkliga förmågor? 

- Ska det förkomma eller inte, vilka för- och nackdelar finns det med bedömning?  

5.” Barn i behov av särskilt stöd” är ett begrepp som används i läroplanen, hur 

uppmärksammas de här barnen och vem beslutar om att ett barn är i behov av särskilt 

stöd? 

- Används det några metoder eller finns det speciella kriterier att utgå från?  (kartläggning, 

TRAS mm) 

- Finns det någon på avdelningen som har en speciell utbildning vad gäller barn i behov av 

särskilt stöd, i så fall vilken typ av utbildning?  

6. Finns det några resurser eller stöd ni kan använda er av när beslut ska tas rörande 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

- Hur ser detta stöd ut? Formulär eller personer? 

7. Har ni något mer ni vill tillägga? 

-Tankar, önskemål, funderingar? 

 

 


