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Abstrakt 

Studiens syfte var att synliggöra och problematisera förskollärares uppfattningar om barn i 

språksvårigheter i två mellanstora svenska kommuner. För att besvara syfte och 

forskningsfrågor tog vi utgångspunkt i en kvalitativ metod. Vi genomförde tre 

fokusgruppsamtal där informanterna gavs möjlighet att i samspel och dialog ge uttryck för 

sina tankar och erfarenheter inom studiens område. Vid varje samtal deltog tre 

universitetsutbildade förskollärare. I bearbetningen och analysen av empirin hade vi en 

induktiv ansats där övergripande teman växte fram. Studiens resultat visade att förskollärare i 

stor utsträckning relaterade språksvårigheter till att barnet har svårigheter inom fonologin. 

Dessutom framkom att språksvårigheter ofta leder till sociala svårigheter i förskolans 

verksamhet. Därmed är det väsentligt att barn genom tidiga insatser ges det stöd de är 

berättigade till. Därutöver var tidsbrist ett framträdande resultat vilket förskollärarna upplevde 

påverka deras förmåga att möta barn i språksvårigheter. Resultatet visade även att den 

samverkan som ägde rum med andra professionella ansågs vara gynnsam. Studien 

åskådliggjorde vikten av flexibla och kompetenta förskollärare som aktivt arbetar för att lyfta 

fram barns styrkor istället för att sätta svårigheterna i fokus.  

Nyckelord: Barn, Fokusgruppsamtal, Förskola, Språksvårigheter 

Abstract 

The aim of the study was to find out and problematize the pre-school teachers’ conceptions of 

children in language difficulties in two averaged sized Swedish municipalities. To answer 

purpose and the research questions of the study we chose to work with a qualitative method. 

We conducted three focus groups where the informants were given the opportunity to, in 

interaction and in dialogue, express their thoughts and experiences within the subject. In every 

focus group the participants were three university educated pre-school teachers. In the 

processing and analysis of the empiricism we used an inductive approach in which over-

arching themes appeared. The results of the study showed that pre-school teachers to a high 

degree related language difficulties to other social disabilities. Thus it is of the highest 

importance that children through early efforts are given the support that they are entitled to. 

Furthermore, the lack of time was a prevalent result of which the pre-school teachers 

experienced affected their ability to handle children in language difficulties. The result also 

showed that the cooperation that took place within the pre-school was considered profitable. 

The study illustrated the importance of flexible and competent pre-school teachers who 

actively work to focus on the child’s strengths rather than their weaknesses.  

Keywords: Children, Focus groups, Language difficulties, Preschool  

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill inleda med att tacka de förskollärare som ställt upp i fokusgruppsamtal och gjort denna 

studie möjlig. Därefter vill vi rikta ett stort tack till samtliga handledare och studenter i vår 

handledningsgrupp, som genom dialog och samspel bidragit till att föra arbetet framåt. Ett 

särskilt tack vill vi rikta till våra handledare Rickard Nordberg och Åsa Gardelli som funnits 

tillgängliga och utmanat oss under resans gång. Vi vill också rikta ett stort tack till våra nära 

och kära som stått ut med oss under denna process. När det varit som svårast har ni funnits där 

och motiverat oss att kämpa vidare. Avslutningsvis vill vi ge ett stort tack till Hanna Müller 

och Marika Simonen som under studietiden funnits vid vår sida i vått och torrt samt fungerat 

som bollplank under denna höst. I er har vi funnit vänskap för resten av livet! 

Tack! 

Anna Berglund & Camilla Innerstedt 

Luleå, januari 2016 
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1. Inledning 

Språket är nyckeln till kommunikation och samspel med andra samt en förutsättning för 

personlig utveckling (Lindö, 2009). I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011) 

framkommer språkets betydelse tydligt, ”språk och lärande hänger oupplösligt samman 

liksom språk och identitetsutveckling” (s. 7). Därför är det angeläget att förskollärare besitter 

kompetenser om barns språkutveckling. Barn som kommer till förskolan har alla olika behov 

och förutsättningar och därmed innebär språkutveckling ofta en komplexitet.  

Under vår utbildning har ett stort intresse för barns språkutveckling vuxit fram samt ett 

engagemang beträffande barn i behov av särskilt stöd. Vi har nått förståelse för att vi kommer 

att möta barn i förskolan vilka alla har olika behov som ska tillgodoses. Det ställs således 

höga krav på att verksamheten kan anpassas så att förskolan blir en plats för alla. Som 

Nilholm (2012) uttrycker är det därför av stor vikt att etablera ett förebyggande arbete redan i 

förskolan.  

Samtidigt som språket är a och o i barns utveckling och lärande är det viktigt att vara 

medveten om att språkutvecklingen inte går som på räls alla gånger. Det kan uppstå 

svårigheter i en eller flera delar av språket, desto fler delar som berörs desto mer omfattande 

språksvårigheter (Bruce, 2014). Vi vill med denna studie fördjupa våra kunskaper i det 

komplexa område som språket inrymmer. Vi har förhoppningar om att studien ska medverka 

till att nya tankar väcks kring barn i språksvårigheter samt hur barnen på bästa sätt kan stödjas 

och utmanas.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att synliggöra och problematisera förskollärares uppfattningar om barn i 

språksvårigheter i två mellanstora svenska kommuner.  

Följande frågeställningar är centrala i studien: 

 Vilka erfarenheter har förskollärare av språkliga svårigheter? 

 

 Hur förhåller sig förskollärare till barn som befinner sig i språksvårigheter? 

 

 Vilka möjligheter till samverkan med språkliga instanser upplever förskollärare 

finnas?  

1.2 Ansvarsfördelning 

Studien har utförts av Anna Berglund och Camilla Innerstedt där ett nära samarbete 

förekommit under hela processen. Litteraturen har bearbetats tillsammans för att därefter 

mynna ut i ett gemensamt skrivet arbete. Vid fokusgruppsamtalen har båda deltagit och varit 

närvarande. Vidare har sammanställningen av det insamlade materialet bearbetats och 

analyserats tillsammans. Det gemensamt analyserade materialet har bidragit till det resultat 

och den diskussion som presenteras nedan. Avslutningsvis vill vi framhålla att det nära 

samarbetet har löpt som en röd tråd genom hela arbetets gång.  
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2. Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs det sociokulturella perspektivet som det teoretiska perspektiv vilket 

legat till grund för vår studie. Dessutom lyfts det komplexa begreppet barn i behov av särskilt 

stöd samt vikten av att tidig språkstimulering för att förebygga språksvårigheter. Därefter 

redogörs för tidigare forskning gällande tidiga insatser i förskolan. Även pedagogernas 

kompetens och samverkan med föräldrar samt andra instanser beskrivs. Avslutningsvis 

presenteras hur språket och dess betydelse framträder i lagar och förordningar. 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Hundeide (2006) beskriver det sociokulturella perspektivet där han framhåller den sociala 

omvärlden vilken är påverkad av både kultur och historia. Dessa två aspekter har alltid funnits 

och kommer alltid att finnas, därmed är det omöjligt att komma ifrån att det påverkar synen på 

barns utveckling och lärande. Barn kan till följd av detta inte ses som individer åtskilda från 

de kontexter de befinner sig i. Författaren belyser även att kunskap ses som kulturell då 

lärande sker i samspel med andra och därmed ses språket som en central del i denna process. 

Vygotskij (1896-1934) betraktas som upphovsman till det sociokulturella perspektivet och 

han visade ett särskilt engagemang för det sociala samspelet (Vygotskij, 1934/2001). Detta 

lyfts fram som avgörande och ses därmed som en förutsättning för utveckling och lärande. 

Dysthe och Igland (2003) samt Strandberg (2006) tar sin utgångspunkt i Vygotskijs tankar om 

det sociala samspelet och framhåller att det är nyckeln i barnets språkutveckling. För att 

möjliggöra en god utveckling bör barnet därför erbjudas tillfällen att lära i olika sammanhang. 

I detta perspektiv går det följaktligen att urskilja att lärande kommer före utveckling.  

I det sociokulturella perspektivet ses barnet som kompetent där utveckling gynnas av att 

lärande sker i den närmaste utvecklingszonen. För att nå en god utveckling förutsätts att vi 

stöttar barnen på rätt nivå och ser till att lärande sker i den närmaste utvecklingszonen, det vill 

säga att vi lägger oss på en nivå något ovanför barnens aktuella förmågor (Vygotskij, 

1934/2001). I denna teoretiska utgångspunkt spelar därmed vuxna och andra barn en central 

roll för barnets fortsatta utveckling och lärande. Utöver detta betraktade Vygotskij tänkande 

och tal som två begrepp vilka står i nära relation till varandra. Det språk som barnet ger 

uttryck för tar sin utgångspunkt i tanken och utan det sociala samspelet kan varken språk eller 

tanke utvecklas. Därmed är det angeläget att barn ges goda tillfällen till språkliga 

sammanhang tillsammans med andra. 

2.2 Barn i behov av särskilt stöd? 

Barn i behov av särskilt stöd har traditionsenligt grupperats i barn med utvecklingsstörning, 

rörelsehinder och barn med olika handikapp beträffande hörsel, syn, språk eller medicinska 

(Sandberg & Norling, 2014).  

Vidare har Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) utfört en studie 

med syfte att synliggöra vilka barn som enligt pedagogerna är i behov av särskilt stöd. 

Studiens resultat visar att av de närmare 9000 barn som var inskrivna i de 456 svenska 

förskolor som deltog i studien identifierade pedagogerna att cirka 17 procent var i behov av 

särskilt stöd. Av dessa 17 procent har cirka 4 procent identifierats som barn med formellt rätt 

till särskilt stöd, det vill säga har diagnostiserats med funktionsnedsättning som exempelvis 
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autism. Därmed går det att urskilja att cirka 13 procent av barnen är odiagnostiserade barn 

samtidigt som de identifierades som barn i behov av särskilt stöd (ibid.).  

När barn karaktäriseras som barn i behov av särskilt stöd är det en bedömning som i stor 

utsträckning baseras på att det finns en problematik kring dessa barn (Lutz, 2013). Å ena 

sidan kan denna identifiering av problem leda till att barnen kategoriseras som avvikande. Å 

andra sidan kan problemen som synliggörs leda till att barnen får rätt typ av insatser och stöd. 

Vidare har Lutz (2009) genom sin avhandling uppmärksammat huvudsakligen två skäl till att 

pedagogerna definierar barn i behov av särskilt stöd. För det första handlar det om att 

pedagogerna genom definitionen erhåller ny kunskap om hur dessa barn bör stödjas i 

praktiken. För det andra är den främsta aspekten att pedagogerna erhålls tid så att rätt stöd ges 

till barnet. Sammanfattningsvis går det därmed att urskilja att definiera barn i behov av 

särskilt stöd i första hand handlar om att få tid, efterfrågan av kompetensutveckling är inte 

lika framträdande.  

Det går även att uppfatta att ett fokusskifte ägt rum från att handla om barn med behov av 

särskilt stöd till att istället handla om barn i behov av särskilt stöd (Lutz, 2013). 

Omformuleringen syftar till att synliggöra att svårigheter uppstår i relationen mellan barnen, 

de människor och den miljö som omger dem. Därmed går det inte längre att tillskriva att 

svårigheter beror på det enskilda barnets egenskaper. Även Skolverkets allmänna råd 

(Skolverket, 2013) framför att definitionen av barn i behov av särskilt stöd ska ses i relation 

till barnets omgivning och därmed kan behovet av stöd skilja sig åt beroende på vilken miljö 

barnet befinner sig i. Vidare är det viktigt att se barn i behov av särskilt stöd som en del av 

verksamheten, med likvärdiga rättigheter och skyldigheter som de övriga i barngruppen 

(ibid.). Lutz (2013) belyser att de stödåtgärder som sätts in riskerar att bli utpekande om dessa 

inte integreras i arbetet med hela barngruppen. Det finns en risk att stöd och åtgärder vilka 

riktas mot det enskilda barnet annars leder till att peka ut barnet som avvikande och 

annorlunda.  

2.2.1 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Enligt ovan går det att urskilja två specialpedagogiska perspektiv avseende barn i behov av 

särskilt stöd och att det är pedagogernas synsätt som ligger till grund för vilket perspektiv som 

står i fokus (Nilholm, 2012). Författaren framhåller det kategoriska perspektivet som ett 

perspektiv där barnens svårigheter i stor utsträckning relateras till deras sociala bakgrund eller 

till deras svagheter. I detta perspektiv rekommenderas i hög grad stöd i form av 

specialpedagog som arbetar mot barnets behov. Ahlberg (2013) benämner detta perspektiv 

som individperspektiv då det utmärks av ett bristperspektiv där svårigheterna förläggs till 

individen. Medicinska, neurologiska och psykologiska förklaringsmodeller används vilket har 

till följd att diagnostisering blir vanligt förekommande.  

I det relationella perspektivet synliggörs relationer och interaktion (Ahlberg, 2013). Till 

skillnad från det kategoriska perspektivet ligger här inte fokus på barnet, istället är det den 

omgivning och den miljö barnet befinner sig i som studeras. Förändringar i omgivningen 

bidrar till en gynnsam utveckling för den enskilda individen. I detta perspektiv lyfter Nilholm 

(2012) fram att motiv till barns svårigheter kan hänvisas till olika nivåer. Utifrån detta 
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perspektiv förespråkas vikten av ett förebyggande arbete samt att arbeta med hela lärmiljön 

och således inte peka ut det enskilda barnet.  

2.3 Språkets betydelse 

Språkets grundläggande funktion är att förmedla budskap och behovet av att kommunicera 

med andra medför att språket utvecklas (Westerlund, 2009). I samband med att barnet 

utvecklar sitt språk fungerar språket även som ett redskap för att utveckla barnets kognitiva 

förmågor. Därmed är det, som Hagtvet (2006) betonar, av stor vikt att barnet redan under 

förskoletiden ges möjlighet att ingå i språkliga sammanhang i så stor utsträckning som 

möjligt. 

Språkförmågan innefattar tre områden vilka Westerlund (2009) beskriver som funktion, form 

och innehåll. Funktion handlar om förståelse för språkets olika användningsområden beroende 

av tid och plats. Form omfattar de verktyg som barnet är i behov av för att kunna 

kommunicera. Innehåll avser att barnet tillägnar sig ett ordförråd och begreppsförståelse. 

Dessa tre områden utgör grunden för att barnets språkliga kommunikation ska fungera 

problemfritt (ibid.).  

Hur språket utvecklas beror på samspelet mellan barnets biologiska förutsättningar, den 

omgivande miljön samt det språkbruk som används kring barnet (Westerlund, 2009). 

Författaren lyfter även fram att språkutvecklingen sker i relation till barnets övriga utveckling 

och därmed utgör språket en central roll för inlärning av andra kompetenser. Gjems (2013) 

har utfört en studie i norska förskolor med syfte att undersöka hur förskolan kan främja barns 

språkutveckling i vardagssituationer. Resultatet visar att barnen i stor utsträckning 

uppmuntrades att svara på slutna frågor vilket resulterade i korta och enkla svar. 

Förskollärarna bjöd således inte in barnen att samtala för att utveckla sin förståelse kring olika 

fenomen. Denna studie visar hur viktig den omgivande miljön är för barns språkutveckling 

och som författaren framhåller är det angeläget att barnen redan i tidig ålder bjuds in till aktiv 

medverkan i varierande språkliga sammanhang. Om barnen inte får möjlighet att delta i 

språkliga interaktioner och kunskapsutbyte kan de vänja sig att inta en passiv roll i samspelet 

med förskolläraren och andra redan i tidig ålder. 

2.4 Språksvårigheter 

Lindö (2009) framhåller vikten av att tidigt uppmärksamma språksvårigheter då det påverkar 

den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Däremot är det som Bruce (2014) understryker 

viktigt att förstå att någon tydlig gräns för vad som definieras som generell språkutveckling, 

språkförsening och språkstörning är svår att identifiera.  

Diagnosen språkstörning karaktäriseras av att barnets språkutveckling är tydligt sen i 

jämförelse med barn i samma ålder (Nettelbladt & Salameh 2007). Dessutom omfattar 

språkstörning att barnet har utpräglade svårigheter att både förstå och uttrycka språket. Den 

kan även utgöra en del av andra funktionsnedsättningar och för diagnosen språkstörning krävs 

en omfattande utredning. Däremot lyfter författarna fram att andra utvecklingsområden hos 

barnet kan fungera problemfritt. 
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2.4.1 Språkets delar 

Lindö (2009) skildrar språkets olika delar och identifierar dessa som fonologi, grammatik, 

semantik och pragmatik. Fonologi beskriver språkljuden samt den funktion dessa har i 

språket. Grammatiken genomsyras av syntax och morfologi. Syntax betyder meningsbyggnad 

och Lindö beskriver att det inbegriper att hantera ordning av ord till skillnad från morfologi 

som omfattar ordens delar, ändelser samt ordböjningar. Utöver detta framställs semantiken 

som språkförståelse, att erhålla förståelse för ords betydelser och språkliga satser. 

Pragmatiken innefattar språkanvändningen, det vill säga en förståelse för hur språket kan 

appliceras i olika situationer. Bruce (2014) påtalar att problematik kan uppstå i en eller flera 

delar av språket, desto fler delar som berörs desto svårare har barnet att nå en god 

språkutveckling. Författaren redogör för att svårigheter kan uppstå inom fonologin, vilket 

visar sig genom att barnet kan sakna eller byta ut språkljuden. Om problematiken gäller 

grammatiken innebär det att barnet har svårt med meningsbyggnad och utesluter småord och 

ordböjningar. Semantiska svårigheter medför att barnet i stor utsträckning har ett magert 

ordförråd samtidigt som barnet kan ha svårt att ta instruktioner och därför upplevas ha 

koncentrationssvårigheter. Barn kan även ha pragmatiska svårigheter vilket innefattas av att 

det uppkommer problem att använda språket på ett passande sätt i sociala samspel 

(Nettelbladt, 2013). 

För att stödja barn som är i behov av särskilt stöd under språkutvecklingen är det 

betydelsefullt att utgå från barnets starka sidor och intressen (Bruce, 2014). Pedagogerna 

spelar då en avgörande roll, med sin lyhördhet, att hitta vägar och skapa förståelse för att på så 

sätt stimulera barnets språkutveckling i rätt riktning.  

2.4.2 Tidiga insatser 

I förskolans kontext är det betydelsefullt med tidiga insatser vid misstanke om att ett barn är i 

behov av särskilt stöd i språkutvecklingen. SOU 2010:95 betonar att det i förskolans 

verksamhet kan finnas tendenser till ett avvaktande förhållningssätt hos förskollärarna. 

Hagtvet (2004) understryker att ett sådant förhållningssätt kan bidra till att barnet erhåller 

alltför många misslyckanden i bagaget vilket kan påverka barnets självförtroende negativt. 

Författaren beskriver språkutvecklingen som något som går hand i hand med andra 

utvecklingsområden och kan således påverka barnets utveckling på såväl emotionella, sociala, 

intellektuella som motoriska plan. Detta visar att språkutvecklingen i förskolan lägger 

grunden för det framtida lärandet, vilket även sist nämnda författare illustrerar och beskriver 

som guldåren då barn har bästa möjliga förutsättningar att ges en god start i 

språkutvecklingen.  

Barn i behov av särskilt stöd bör fångas upp redan under sin tid i förskolans verksamhet (Lutz, 

2013). De tidiga insatserna identifieras som effektiva på lång sikt då dessa leder till att 

resurserna som sätts in förebygger framtida problem. Detta är även något som Fricke, 

Bowyer-Crane, Haley, Hulme och Snowling (2012) lyfter fram i sin forskning. Författarna har 

i en undersökning studerat barn i engelska förskolor där 180 barn deltog fördelade i en 

kontroll- respektive försöksgrupp. Barnen i försöksgruppen fick under 30 veckor muntlig 

språkstimulering av förskollärare och forskningsteam. Studien visar att de barn som ingick i 

försöksgruppen uppvisade en markant utveckling i sina språkliga förmågor till skillnad från 
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barn i kontrollgruppen. Efter sex månader kvarstod samma resultat. Studien visar därmed att 

tidiga insatser för barn i språksvårigheter är effektivt och mycket framgångsrikt för en god 

språkutveckling och även som grund för barns läsförståelse.  

2.4.3 Pedagogernas kompetens 

Det är viktigt att verksamma pedagoger erbjuds specialpedagogisk kompetens (Ahlberg, 

2007; Lutz, 2013; Nilholm, 2012). Pedagoger bör inneha kunskap och förmågor så att varje 

barn som är i behov av särskilt stöd erbjuds rätt typ av insatser samt får det stöd de enligt 

styrdokumenten är berättigade till. 

Nilholm (2012) pekar på betydelsen av ett gott förebyggande arbete redan i förskolan och 

understryker att detta arbete är ett sätt att förhindra att svårigheter uppstår. Följaktligen spelar 

pedagogernas kompetens en avgörande roll. Författaren synliggör två aspekter av 

förbyggande arbete och visar vikten av att skilja dessa åt. Å ena sidan kan det innefatta en 

verksamhet med hög kvalité som, utan att peka ut, stödjer de barn där det finns risk att 

svårigheter kan uppstå. Å anda sidan lyfter författaren fram att det innebär att pedagoger i 

tidigt skede ska upptäcka brister hos barn, för att således vidta åtgärder och därmed hindra att 

problemen utvecklas i större omfattning. Denna typ av förebyggande arbete omfattar i stor 

utsträckning genomförande av olika tester och arbetet handlar främst om att åtgärda istället 

för att förebygga (ibid.). Fördelen med att betrakta förebyggande arbete på detta sätt är att 

svårigheterna lyfts fram och därmed kan lämpliga insatser sättas in, dock finns risk att barn i 

tidigt skede karaktäriseras som annorlunda. Som Nilholm framhåller är det angeläget att i det 

förebyggande arbetet se barn som lika men med olika behov.  

Lutz (2013) uppmärksammar arbetslagets uppbyggnad i förskolan och belyser betydelsen av 

ett arbetslag som omfattas av pedagoger vilka kompletterar varandra. Författaren poängterar 

att detta medför en verksamhet där pedagogerna tillsammans besitter goda kunskaper och 

möjligheter att möta barn i behov av särskilt stöd.  

2.4.4 Organisation och resurser 

Lutz (2009) har i sin avhandling bland annat avsett att synliggöra hur resursfördelningen i den 

pedagogiska organisationen ser ut för barn i behov av särskilt stöd. I de ansökningar, vilka 

han studerat, hänvisas det i stor utsträckning till att barn är i språksvårigheter. Vidare 

uppmärksammar han att det är de barn som får en fastställd diagnos eller är under utredning 

som i största mån tilldelas extra resurser. Därför lyfter han att barn där pedagogerna definierar 

att det finns en problematik erhåller stöd i mindre omfattning. Samtidigt har Sandberg et al. 

(2010) i sin studie sett att förskolepersonalen upplever att de i arbetet med dessa barn, vilka 

benämns som barn i gråzonen, känner sig otillräckliga. Studien visar således att den 

verksamma personalen efterlyser kompetensutveckling för att kunna tillgodose dessa barns 

behov. Detta pekar på att en diagnos fungerar som ett kvitto för att erhålla extra resurser 

(Björck-Åkesson, 2014).  

2.5 Samverkan med föräldrar och andra instanser 

Begreppet samverkan innefattar något mer än att samarbeta med andra (Danemark, 2003). Det 

handlar om att gemensamt med andra professionella, vilka ingår i andra organisationer med 

andra regler, sträva mot ett enigt mål. 
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I förskolans verksamhet är samverkan mellan olika parter betydelsefullt, särskilt gällande barn 

i behov av särskilt stöd i någon form. Ottosson (2014) belyser en fungerande samverkan för 

att gynna en god utveckling hos barnet. De olika formerna av samverkan som beskrivs syftar 

till ett gott samarbete mellan barnets vårdnadshavare, pedagoger och andra professionella 

såsom exempelvis specialpedagog, talpedagog eller logoped. Författaren betonar att 

föräldrarnas medgivande är en förutsättning för att samverkan ska äga rum. Den samverkan 

som ska ske mellan de olika parterna bör vara noggrant planerad och det är således av stor 

vikt att de verksamma i förskolan vet vem som bär ansvaret för kontakten med föräldrar och 

olika instanser. Sist nämnda författare lyfter även fram vikten av pedagogers goda 

kompetenser kring barns utveckling som en viktig och central del för en fungerande 

samverkan. Detta skiljer sig åt mellan olika förskolor och förhållningssätten som finns 

gällande samverkan ser olika ut (ibid.). Detta uppmärksammar även Sandberg och Ottosson 

(2010) som dessutom upplever att förskollärare har en bristande kompetens beträffande 

samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. I deras studie framgår också att samtliga 

deltagare, det vill säga föräldrar, förskollärare och andra professionella ser tidsbrist, stora 

barngrupper och lite personal som ogynnsamma faktorer i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. 

I samverkan är det vanligt förekommande att problem kan uppstå (Danemark, 2003). 

Författaren påvisar tre faktorer som kan ligga till grund för detta. Den första faktorn 

inbegriper att samverkan sker mellan flera parter vilka innehar olika kompetenser och synsätt. 

Den andra faktorn avser att de inblandade parterna har olika regler att förhålla sig till. Den 

tredje och sista aspekten omfattar att parterna dessutom tar sin utgångspunkt i olika instanser. 

Danemark belyser vikten av att dessa tre faktorer synliggörs och reflekteras kring för att 

samverkan ska kunna ske på ett smidigt och gynnsamt sätt. Sandberg och Vuorinen (2007) har 

i sin studie uppmärksammat att det även är av stor betydelse för samverkan att pedagogerna 

upplever trygghet i sin profession. Detta medför att pedagogerna i större utsträckning är 

öppna för samverkan med olika instanser. Författarna har i studien även kunnat urskilja att det 

finns skillnader mellan föräldrars vilja och motivation till att samverka med förskolan.  

Ottosson (2014) lägger stor vikt vid att det finns ett gott samarbete och en samsyn gällande 

barnet mellan pedagoger och andra berörda instanser, då detta leder till en trygghet hos 

föräldrarna. Vidare lyfts det fram att professionella i stor utsträckning påtalar vikten av att 

omsätta insatserna i barnets vardagliga omgivning, samtidigt som detta ur pedagogernas 

perspektiv kan vara problematiskt att förverkliga i förskolans praktik (ibid.).  

Sekretessen är ytterligare en aspekt som bör betraktas eftersom den kan medföra problematik 

för samverkan (Lutz, 2013). Författaren anför att pedagoger i hög grad är medvetna om den 

sekretess som råder inom förskolan. Dock vidmakthåller han att även om de skulle erhålla 

medgivande från föräldrarna kan det finnas risk för att viktig information döljs då 

pedagogerna inte vet hur den kommer att användas. 

2.6 Förankringar i lagar och förordningar 
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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 (Skolverket, 2011, s. 5).  

 

Det framgår därmed tydligt att barn i behov av särskilt stöd under språkutvecklingen är 

berättigade till detta stöd för att utvecklas på bästa sätt. Detta innebär även att de olika 

verksamheterna inte ser lika ut då resurserna ska fördelas utifrån de särskilda behov som finns 

i barngruppen.  

Vidare framförs det i Skollagen (SFS 2010:800) att: 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, 

ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov 

av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare 

ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna (8 kap. 9 §).  

Det är alltså inte en fråga om barn i behov av särskilt stöd under språkutvecklingen ska få 

detta, utan det är en fråga om vilket stöd som ska ges. Förskollärarna får därför en 

betydelsefull roll och har ett ansvar att se till att detta möjliggörs. Lpfö 98 (Skolverket, 2011) 

uttrycker vidare att ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov tillgodosedda 

och får uppleva sitt eget värde” (s. 8). Detta kräver att förskollärarna är kompetenta och har 

goda kunskaper om barns språkutveckling för att möjliggöra goda förutsättningar i barnets 

lärprocess. Läroplanen beskriver också hur språk, lärande och identitetsutveckling går hand i 

hand. Detta visar vikten av att barn utvecklar ett språk för att på så sätt erövra nya kunskaper 

samt utveckla en tilltro till sig själv och sin egen förmåga.  

3. Metod 

I metoddelen beskrivs den kvalitativa metoden som utgångspunkt för denna studie. Vidare 

lyfts fokusgruppsamtal som ett gynnsamt tillvägagångssätt för att samla in data. Denna typ av 

undersökningsmetod valdes då det främjar samspel och interaktion vilket är i enlighet med 

den sociokulturella teoriramen. Därefter redogör vi för hur vi gått tillväga i urvalet samt 

genomfört samtalen. I denna del presenteras även hur det insamlade materialet bearbetats och 

analyserats. Avslutningsvis förs ett resonemang kring begreppen reliabilitet och validitet samt 

hur vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna. 

3.1 Kvalitativ metod 

Studiens syfte bör vara det som ligger till grund för vilken slags metod som används (Trost, 

2010). Författaren skiljer på kvantitativ och kvalitativ metod och beskriver den förstnämnda 

som ett tillvägagångssätt vilket bör genomföras om syftet är att belysa antal eller procent. 

Omfattas syftet istället av att exempelvis försöka tolka och förstå individers sätt att utveckla 

tankegångar är en kvalitativ metod lämplig. Syftet med vår studie var att synliggöra och 

problematisera förskollärares uppfattningar om barn i språksvårigheter. Då vi var intresserade 

av att nå en djupare förståelse för förskollärarnas resonemang och uppfattningar var således 

en kvalitativ metod att föredra.  
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Även Patel och Davidson (2011) påtalar att utgångspunkt bör tas i den kvalitativa metoden 

när avsikten är att identifiera individens uppfattningar om något fenomen. Författarna 

beskriver därutöver att denna metod i stor utsträckning omfattar en låg grad av standardisering 

eftersom deltagarna ges goda möjligheter att uttrycka sina tankar och erfarenheter med egna 

ord. 

3.1.1 Fokusgruppsamtal 

Den kvalitativa metoden inrymmer olika intervjuformer och beroende på studiens syfte, 

deltagarna samt forskarnas personligheter kan olika former av intervjuer genomföras (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Fokusgruppsamtal är en typ av intervjuform som kännetecknas av att en 

grupp individer gemensamt samtalar om ett förutbestämt ämne (Wibeck, 2010). Samtalet 

startas upp och leds av en moderator vilken har för avsikt att föra samtalet framåt samt att 

bidra med nya infallsvinklar om så är nödvändigt. Författaren poängterar att moderatorn i ett 

fokusgruppsamtal bör fungera som ett stöd med intention att gruppen själva ska diskutera och 

samtala om det förbestämda innehållet. Fokusgruppsamtalen i vår studie syftade till att 

synliggöra gruppens olika tankar och erfarenheter kring barn i språksvårigheter, det handlade 

således inte om att få en gemensam uppfattning om de frågor som låg till grund för samtalet. 

Wibeck lyfter även hur fokusgruppsamtal ger deltagarna möjlighet att utbyta tankar och ställa 

frågor till varandra. Detta ökar möjligheten till att föra resonemang om känsliga ämnen. 

Deltagarna har då även möjlighet att välja i vilken utsträckning de vill dela med sig av sina 

erfarenheter. Fokusgruppsamtal kan därför bidra till att forskarna får syn på och kan kartlägga 

återkommande tankar och åsikter hos deltagarna. 

Wibeck (2010) lyfter olika typer av fokusgruppsamtal och beskriver dessa som strukturerade 

eller ostrukturerade. Författaren beskriver det ostrukturerade samtalet och hur deltagarna då, i 

den mån det går, för ett samtal utan större inblandning av moderatorn. Ett ostrukturerat samtal 

förutsätter att det inte finns förbestämda frågor att ge svar på utan samtalet har för avsikt att 

deltagarna själva leder samtalet mot ett innehåll. Vidare beskrivs det strukturerade samtalet 

där ett förbestämt område och frågor diskuteras och där moderatorn har ett ansvar att se till att 

samtliga deltagare kommer till tals (ibid.). Ett strukturerat fokusgruppsamtal har fördelen att 

moderatorn ges möjlighet att rikta samtalet mot ett önskvärt innehåll som är relaterat till 

forskningens syfte. Samtidigt är det viktigt att moderatorn inte styr innehållet alltför mycket 

då det kan leda till att dennes tankar och uppfattningar överförs till deltagarna. Vi valde i vår 

studie att använda oss av strukturerade fokusgruppsamtal då vi ville säkerställa att samtalet 

behandlade de frågor som vi önskade få svar på. Vi vill dock framhålla att vi var öppna för att 

låta samtalen inrymma nya perspektiv.  

3.2 Urval 

När ett fokusgruppsamtal ska genomföras är det meningsfullt att deltagarna som väljs ut har 

erfarenheter och kan relatera till studiens syfte (Alvehus, 2013). Vår studie hade för avsikt att 

synliggöra deltagarnas uppfattningar relaterat till ett angeläget ämne i förskolans verksamhet. 

Vi valde därför att vända oss till verksamma förskollärare, vilket nyss nämnda författare 

beskriver som ett strategiskt urval. Då vi i vår bearbetning önskade nå en djup förståelse för 

vad som sagts i samtalen valde vi att använda oss av mindre grupper vilket Halkier (2010) 

poängterar som gynnsamt. Wibeck (2010) styrker också detta samt beskriver hur mindre 
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grupper möjliggör att alla deltagarna kan komma till tals. Deltagarna ges då även möjlighet att 

lyfta fram sina egna tankar och erfarenheter.  

Vi utförde tre samtal i två olika kommuner där vi samlade tre förskollärare i varje grupp. 

Fokusgrupp 1 bestod av två förskollärare hemmahörande från samma arbetslag samt en 

förskollärare från en annan förskola. Fokusgrupp 2 bestod av tre förskollärare med ursprung i 

samma förskola men verksamma på olika avdelningar. Fokusgrupp 3 tog sitt ursprung i en 

annan kommun och inrymde två förskollärare från ett och samma arbetslag samt en 

förskollärare från en annan arbetsplats. Förskollärarna vilka deltog i samtalen kände därmed i 

viss mån till varandra. Wibeck (2010) pekar på såväl fördelar som nackdelar med detta vilket 

är viktigt att som forskare ha i åtanke vid fokusgruppsamtal. En nackdel som beskrivs är hur 

det i gruppen kan finnas förgivettaganden vilka då inte kommer fram i diskussionen, något vi 

har beaktat i vår bearbetning och analys. Då vår studie syftade till att ta reda på erfarenheter 

och tankar utgick vi från fördelarna med att gruppmedlemmarna till viss del kände varandra 

eftersom personerna i större utsträckning vågar prata öppet om känsliga frågor. Detta kan vara 

svårare om en grupp främlingar ska uttrycka sina tankar. 

3.3 Genomförande 

Studien påbörjades under hösten 2015. I tidigt skede tog vi telefonkontakt med två 

förskollärare där vi presenterade studiens syfte samtidigt som vi frågade om de hade möjlighet 

att delta. Vi fick deras medgivande och i samband med samtalen ombads de att tillfråga 

förskollärare från sina respektive nätverk. Detta gjordes eftersom det är, som Halkier (2010) 

belyser, angeläget att ett fokusgruppsamtal består av för forskaren obekanta deltagare. Ingår 

samtliga deltagare i forskarens sociala nätverk ökar risken att kommunikationen i stor 

utsträckning inte uttalas i klarspråk. När det stod klart vilka som skulle delta i studien 

skickades ett informationsbrev ut (bilaga 1) där deltagarna skriftligt fick ta del av studiens 

syfte, frågeställningar samt information om tid och plats för samtalen. 

De två första fokusgruppsamtalen ägde rum i en förskolas lokaler i slutet av november. Vi 

valde medvetet en plats som är välkänd för förskollärarna med avsikt att skapa en trygg och 

avslappnande miljö vilket Wibeck (2010) poängterar som fördelaktigt vid fokusgruppsamtal. 

Kvällen inleddes med att vi presenterade oss, studiens syfte och frågeställningar samt lyfte 

fram deras deltagande som mycket betydelsefullt. I samband med introduktionen av samtalen 

redogjorde vi även för de forskningsetiska principerna, vilka vi fortlöpande förhållit oss till 

under hela studiens gång. För att, som Wibeck framhåller, skapa en trivsam och öppen 

atmosfär bjöd vi på fika under samtalens gång. Då strukturerade fokusgruppsamtal 

genomfördes tog vi utgångspunkt i de på förhand formulerade samtalsfrågorna (bilaga 2). Till 

vår hjälp använde vi surfplattan där vi, allteftersom samtalen fortlöpte, synliggjorde frågorna 

en efter en. Varje fokusgruppsamtal pågick i cirka 40 minuter och spelades in med hjälp av 

mobiltelefon. Ljudupptagningen bidrog till att vi gavs möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

samtalen vid flertal tillfällen. Dokumentation med hjälp av ljudinspelning är gynnsamt 

eftersom deltagarna inte i någon större utsträckning distraheras av inspelningen och blir 

återhållsamma i samtalen (ibid.). Efter avslutat fokusgruppsamtal tackade vi för deras 

medverkan och uppmärksammade att de var välkomna att ta del av den färdigställda studien. 



11 
 

Bryman (2011) pekar på att det finns många olika faktorer vilka påverkar hur många 

fokusgruppsamtal som genomförs i en studie. När samtalen upprepar sig och nya synpunkter 

samt tankar uteblir, poängterar författaren att det kan vara lämpligt att avsluta 

datainsamlingen. Efter de två ovanstående beskrivna samtalen upplevde vi inte denna mättnad 

och valde därför att genomföra ytterligare ett fokusgruppsamtal. Rekryteringen till detta 

samtal genomfördes på samma sätt som beskrivits ovan, vi utgick från en i vårt sociala 

nätverk som i sin tur kontaktade två förskollärare från sitt nätverk. Vi deltog båda även i detta 

samtal, vilket ägde rum och spelades in i en förskolas lokaler. Allt detta för att även denna 

gång etablera en trygg och avspänd atmosfär. 

3.4 Bearbetning och analys 

Efter fokusgruppsamtalen väntade ett gediget arbete i form bearbetning och analys. Det första 

steget i analysen startade med transkribering av de inspelade materialen från samtalen. 

Transkribering handlar enligt Alvehus (2013) om att noggrant skriva ut det som spelats in, det 

innebär att omskapa tal till text. Bryman (2011) uppmärksammar att på grund av olika 

faktorer, såsom trötthet, slarvfel eller hörfel, kan det uppstå felaktigheter i materialet. För att 

undvika detta och således säkerställa att materialet höll en hög kvalitet valde vi att gemensamt 

genomföra transkriberingen.  

Med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor valde vi att formulera kategorier under vilka vi 

sorterade det transkriberade materialet. Kvale och Brinkmann (2014) redogör för att 

kategorier kan formuleras på förhand och att kategorisering medför en god struktur vilket i sin 

tur bidrar till en helhetssyn över det insamlade materialet. Utifrån de förbestämda 

kategorierna gjordes färgkodningar i transkriptionerna för att på ett tydligt sätt se vilka delar 

som berörde de olika forskningsfrågorna. Nästa steg blev att utifrån färgkodningen försöka 

tolka och analysera materialet. Processen medförde att vi under respektive kategori kunde 

söka likheter och skillnader och därmed finna mönster vilka resulterade i att övergripande 

teman växte fram. Dessa teman kommer att ligga till grund i följande resultat och 

resultatdiskussion. 

3.4.1 Induktiv ansats 

Induktiv ansats är ett arbetssätt för att förena teori och empiri, det innebär att se på materialet 

med öppna ögon och därmed låta materialet visa vägen (Patel & Davidson, 2011). Empirin 

blir således utgångspunkt för att skapa nya teorier. I bearbetningen och analysen använde vi 

till övervägande del en induktiv ansats då vi utgick från det transkriberade materialet och lät 

övergripande teman växa fram. För att minska vår egen påverkan av resultatet strävade vi 

efter att var så medvetna som möjligt om vår egen förförståelse.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Det är av stor vikt att säkerställa kvaliteten i forskningsprocessen och därmed beakta 

begreppen reliabilitet och validitet (Patel & Davidson, 2011). Författarna beskriver att 

reliabilitet omfattas av undersökningens tillförlitlighet och påtalar att begreppet i en kvalitativ 

studie bör ses i relation till det specifika sammanhanget då data samlas in. Därutöver 

understryker Kvale och Brinkmann (2014) att forskningsresultatets tillförlitlighet beror på hur 

väl studien genomförts samt stringensen vid bearbetning och analys av det insamlade 
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materialet. För att erhålla hög reliabilitet under fokusgruppsamtalen valde vi båda att delta 

som moderatorer och samtliga samtal spelades in med hjälp av ljudupptagning. Möjligheten 

till god tillförlitlighet skapades även genom att vi utförde transkriberingen tillsammans samt 

bearbetade och analyserade det transkriberade materialet gemensamt.  

Validitet lyfts fram som ett begrepp vilket innefattar studiens trovärdighet, det vill säga i 

vilken mån forskningsresultaten är giltiga (Patel & Davidson, 2011). Begreppet ses som nära 

sammanlänkat med reliabilitet samtidigt som validitet får ökad betydelse i en kvalitativ studie. 

Till skillnad från en kvantitativ studie synliggör sist nämnda författare att validiteten bör 

uppfyllas i samtliga delar av forskningsprocessen. Det kan exempelvis inbegripa hur väl 

forskaren förmått samla in material för att kunna utföra en trovärdig tolkning av 

informanternas utsagor (ibid.). Syftet med vår studie var att synliggöra och problematisera 

förskollärares uppfattningar om barn i språksvårigheter. För att kunna besvara syftet valdes 

därför en kvalitativ metod med utgångspunkt i fokusgruppsamtal. Då val av metod 

överensstämmer med syftet vill vi påstå att det skapats möjlighet för studien att omfattas av 

hög trovärdighet. Dessutom samlade vi in material i den utsträckningen att en mättnad 

uppnåddes. 

3.6 Etiska överväganden 

Under studiens gång tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

vilka innefattas av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet går ut på att deltagarna ska ges möjlighet att ta del av forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). De deltagande förskollärarna tog genom ett brev del av studiens 

syfte och frågeställningar. Därutöver informerades de om hur deras medverkan kommer att 

synliggöras i studien.  

Samtyckeskravet innefattas av att deltagarna väljer i vilken utsträckning de vill medverka 

samtidigt som det är forskarens uppgift att erhålla samtycke från samtliga deltagare 

(Vetenskapsrådet, 2002). I samband med fokusgruppsamtalen informerades deltagarna om att 

det var frivilligt att medverka och att de hade rätt att avbryta utan att några konsekvenser 

skulle uppstå.  

Konfidentialitetskravet omfattas av att undersökningsdeltagarna i största möjliga mån förblir 

anonyma samt att uppgifterna om dem förvaras oåtkomligt för utomstående (Vetenskapsrådet, 

2002). Förskollärarna underrättades om att det insamlade materialet kommer att behandlas 

under sekretess. Deltagarna anonymiserades och materialet förvarades på ett sådant sätt att 

inga obehöriga gavs tillträde.  

Avslutningsvis innebär nyttjandekravet att det material som samlas in från deltagarna endast 

får användas för forskning (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med detta krav användes det 

insamlade materialet endast till denna avsedda studie. Vidare upplyste vi deltagarna om att 

allt material kommer att förstöras efter avslutad studie. 



13 
 

4. Resultat 

Resultatet som presenteras nedan är bearbetat och analyserat och därmed är det inte rådata 

som synliggörs. Fokusgruppsamtalen analyserades utifrån en induktiv ansats där fem 

övergripande teman gick att urskilja. Dessa fem teman utgick ur relevansen för 

forskningsfrågorna och presenteras som underrubriker i denna del enligt följande: 

erfarenheter av språksvårigheter, tidigt förebyggande arbete, tidsbrist, samverkan och 

förskollärares ansvar.  

Under varje tema redovisas en sammanställning av förskollärarnas tankar och erfarenheter 

vilka stärks med hjälp av citat från samtalen. Då syftet med resultatet är att synliggöra 

förskollärares uppfattningar om barn i språksvårigheter har vi medvetet valt att benämna 

samtliga deltagare som förskollärare. Detta eftersom det inte är relevant för vår studie att 

synliggöra enskilda individers uppfattningar. I citaten nedan har vi valt att skriva ut tre 

punkter för att markera att det sker en paus i dialogen samt ange versaler om informanterna 

lägger en stark betoning vid något ord. Avslutningsvis presenteras en resultatsammanfattning 

där det synliggörs hur forskningsfrågorna blivit belysta av resultatet. 

4.1 Erfarenheter av språksvårigheter 

I samtliga av studiens fokusgruppsamtal gick det att konstatera att förskollärarna i stor 

utsträckning har erfarenheter av barn som befinner sig i språksvårigheter. Alla kom överens 

om att de någon gång under sin verksamma tid som förskollärare mött barn vilka var i behov 

av särskilt stöd under språkutvecklingen. Däremot blev det tydligt att barn i behov av särskilt 

stöd kan inbegripa olika nivåer av språksvårigheter. Informanterna hade erfarenheter av att 

språksvårigheter kan innefatta allt från att barnet har något enstaka ljud borta, till att 

svårigheterna inbegriper en omfattande problematik där barnet saknar ett verbalt språk. Under 

ett av samtalen fördes även resonemang kring komplexiteten gällande språksvårigheter. 

Förskollärarna gav uttryck för att de många delarna som omfattar språkutvecklingen hos barn 

gör att svårigheterna kan variera på många olika plan och därmed visa sig på olika sätt. På 

följande sätt beskrev en förskollärare komplexiteten: ”De flesta av barnen har ju borta nån 

bokstav, sen finns det dom som har lite så där lätta svårigheter, men även barn som har stora 

problem. Så ja, det är ganska vanligt, fast på olika nivåer”.  

Även barnets ålder spelar in vid definitionen om ett barn är i språksvårigheter. En 

förskollärare gav uttryck för att ”När dom är i tre års ålder börjar man fundera om det är 

problem”. Ytterligare en deltagare relaterade språksvårigheter till barnets ålder och uttalade: 

”Att inte kunna göra sig förstådd och vara två år kan ju vara acceptabelt mot för om man är 

fem år och inte kan göra sig förstådd”. 

Samtalen präglades av att deltagarna främst relaterade språksvårigheter till att barnet har 

svårigheter inom fonologin, det vill säga en problematik med språkljuden. En förskollärare 

uttryckte att barn som är i språksvårigheter är ” Barn som inte kan prata, eller kan prata men 

otydligt… Inte gör sig förstådd”. En annan deltagare yttrade: ”Ja, barn som inte kan uttrycka 

sig… Alltså som inte kan sätta ord… Barn som inte kan prata, eller kan prata men otydligt”. 

Det gick även att uppfatta att förskollärarna i samtalen till viss del skildrade svårigheter i 

andra delar av språket.  
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Eller att dom kan ha svårt att till exempel hålla en röd tråd i sitt berättande, det kan ju också 

vara en svårighet. Men sen kan det ju också vara att man har ett litet ordförråd tänker jag. Men 

det är ju som talspråket som är det tydligaste. 

Därutöver diskuterade även deltagarna om det är vanligt förekommande att språksvårigheter 

leder till andra svårigheter i förskolans verksamhet. De var eniga om att barn i 

språksvårigheter har svårare för det sociala samspelet och i större omfattning än andra hamnar 

i konflikter. En förskollärare gav också uttryck för att barnet då kan bli mer fysisk i sitt 

handlande. 

Kan man inte göra sig förstådd så antingen… Dom jag har träffat på… Dom har använt våld 

för dom stör sig på att ingen kanske förstår eller att någon skrattar åt dom. Eller så använder 

dom kroppen, till exempel tar i handen och visar.  

Under samtalen framgick det även tydligt att språksvårigheter kan visa sig vara orsak till att 

den viktiga leken blir påverkad i negativ bemärkelse. Flertalet förskollärare hade erfarenheter 

av att de barn som vid upprepade tillfällen är med om misslyckanden i leken med andra barn, 

ibland väljer att inte delta i lekar som kräver verbal kommunikation. Barn i språksvårigheter 

kan därmed bli återhållsamma att delta i olika sociala aktiviteter. ”Dom själva vet att det 

kanske låter konstigt när dom pratar och dom har det varit svårt att locka till de här lustfyllda 

aktiviteterna. Dom har nästan dragit sig undan”. 

Då språksvårigheter visat sig vara vanligt förekommande i förskolan, hade förskollärarna i 

studien även betydande erfarenheter av det praktiska arbetet med dessa barn. För att främja 

språkutvecklingen hos de barn som befinner sig i språksvårigheter framkom att arbetet främst 

omfattar olika former av språklekar, tecken som alternativ kompletterande kommunikation 

(TAKK), bildstöd samt olika applikationer i surfplattan. Förskollärarna gav alla uttryck för att 

surfplattan har många gynnsamma applikationer anpassade för barn i språksvårigheter. Dock 

synliggjordes vikten av en närvarande pedagog som finns tillgänglig för att stötta och utmana 

barnet. Vidare framgick det att användandet av spel och språkfrämjande applikationer bör 

förekomma i lagom dos, detta då det gick att förstå att informanterna upplevde att det främst 

sker en envägskommunikation som inte innefattar språkliga samspel. En annan förskollärare 

yttrade dock att det vid dessa tillfällen ofta deltar andra barn vilket då främjar samspelet. 

”Man lär sig verkligen i samspel med andra och det trycker ju hela läroplanen på också”. 

I fokusgruppsamtalen gick det även att uppfatta att förskollärarna hade positiva erfarenheter 

av barn i språksvårigheter. I dessa fall lyftes barnen fram som kompetenta och oavsett 

svårigheter uppfattades de försöka förmedla sig på olika sätt. I samtalen framgick tydligt hur 

förskollärarna applicerade situationerna, där barnen inte lyckats förmedla sitt budskap, till sitt 

ansvar och därmed tillskrevs problemet inte barnen. 

4.2 Tidigt förebyggande arbete 

Under samtalen med informanterna beskrevs ett tidigt förebyggande arbete som mycket 

positivt, ett sådant arbetssätt sågs främja lärandet i hela barngruppen. Det gick att urskilja att 

förskollärarna såg fördelar med tidig språkstimulering då det bidrar till att minska risken att 

barn hamnar i språksvårigheter. Dessutom genomförs detta förebyggande arbete i allmänhet 
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med hela barngruppen och därmed undviks att barn i språksvårigheter pekas ut som 

avvikande.  

Man har ju ofta dom barn som är i behov av särskilt stöd i tankarna, att dom här barnen 

behöver jobba mer med det här. Då gör vi kanske en samling som stimulerar dom barnens 

behov, men tillsammans med alla barn i gruppen. För det gynnar ju alla, så är det ju. 

I samtalen gick det även att utröna att förskollärarna genom åren upplevt en förändring 

gällande tidiga insatser för barn som behöver särskilt stöd i språkutvecklingen. En av 

förskollärarna uttryckte: ”Det var mer att vänta och se förut ... Det var nog lika vanligt med 

språksvårigheter då, men att det var mer vänta och se då”. Vidare beskrev en annan 

förskollärare de tidiga insatserna enligt följande: ”Nu tar man ju tag i det tidigare, redan vid 

två brukar de ju säga, inte att talpedagogen börjar jobba, men redan då så ska man ju veta om 

det finns en problematik”.  

Förskollärarna pekade även på hur barnets språkutveckling i tidigt skede kontrolleras på 

barnavårdscentralen. Vid misstanke om att ett barn är i språksvårigheter kopplas även tal- 

eller specialpedagog in. Det gick således att urskilja att förskollärarna upplevde att vänta-och-

se-mentaliteten successivt övergivits. Detta har istället ersatts av att tidigt vidta åtgärder för de 

barn som befinner sig i språksvårigheter.  

Talpedagogen vill ju veta från när dom är ett och ett halvt år ifall man ser något som avviker i 

språket. Då är det ju bättre att sätta in hjälp fort än att liksom vänta. Och det kollar dom på 

BVC också, på 18 månaders-kontrollen. 

En förskollärare gav uttryck för att det förebyggande arbetet som sker i förskolan även får 

konsekvenser för hur barnet senare klarar av en framtida skolgång. ”Gör vi inget i förskolan 

och sen kommer barnet till skolan. Det blir kämpigt för det barnet, jättekämpigt”. Under 

samtalen framgick också att förskollärarna i studien såg att ett tidigt förebyggande arbete 

visade resultat. Deltagarna uttalade att det läggs stort fokus på språket redan från barnets 

första dag i förskolan. Detta språkutvecklande arbetssätt i vardagssituationer betraktades ge 

upphov till färre åtgärder. Samtliga var överens om att ett förebyggande arbete inom 

språkutvecklingen innefattas av god kvalitet i vardagssamtalet, där barnen uppmuntras och 

utmanas att använda sitt språk och föra dialog med andra. Förskollärarna hade även goda 

erfarenheter av att tidigt arbeta med sång, sagor, ramsor och språklekar för att på så sätt stötta 

barnen i språkutvecklingen.  

Att möta barn i språksvårigheter inbegriper enligt förskollärarna dessutom att ta stöd av andra 

professionella. Det gick att urskilja att deltagarna upplevde viss rädsla över att deras 

kompetenser inte alltid är tillräckliga för att se alla barn i språksvårigheter.  

Man är ju rädd för att förminska problemen och det är ju inte roligt om vi i förskolan inte gör 

någonting och sen kommer barnet till skolan och får jättestora problem. Därför känns det 

bättre att låta talpedagogen lyssna en gång för mycket.  
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4.3 Tidsbrist 

Ett ständigt återkommande problem under fokusgruppsamtalen visade sig vara tidsbrist. 

Förskollärarna var alla eniga om att tiden inte räcker till. De hade önskemål om att tilldelas 

mer planeringstid för att möjliggöra pedagogiska aktiviteter vilka främjar språkutveckligen. 

”Jaa, man försöker ju verkligen. Men det har alltid varit bristfälligt med planering, när ska 

man göra det här?”. Förskollärarna påpekade att tidsbristen oftast gjorde det svårt att hinna 

planera och utföra språkutvecklande arbetsuppgifter. På följande sätt beskrev en av deltagarna 

situationen: ”När tiden inte räcker till får man ju ta fram det man har i ryggsäcken och 

liksom… Är det den här svårigheten? Ja då får vi ta fram och köra lite bokstavsmemory”.  

De deltagande förskollärarna pekade även på svårigheter att ha tid att arbeta med de uppgifter 

vilka talpedagogen utformat till barn i språksvårigheter. Vidare beskrev de sin stressade 

situation emot talpedagogen då arbetet ibland inte hunnit utföras i den utsträckningen som 

önskats. ”Man blir påmind och får dåligt samvete för att VI inte hunnit göra det här”. 

Förskollärarna samtalade även om att det ofta handlar om fler än ett barn som är i behov av 

särskilt stöd i språkutvecklingen samt att problematiken kan variera från barn till barn. Detta 

resulterar ofta i att det blir svårt att få tid att utföra uppgifterna som är utformade för det 

enskilda barnet.  

Ibland skulle man behöva sitta med ett barn mer, men det är tidsbrist tyvärr. Det är inte riktigt 

så att man hinner med. Vi försöker ju, men det är ju det här med tiden. Då ska man ju sitta 

helst bara med det barnet och den tiden finns ju sällan. 

Under samtalen blev det också tydligt att förskollärarna hade önskemål om att erhålla mer tid 

tillsammans med tal- och specialpedagogen. En deltagare uttryckte sig på följande vis:  

Det är var fjärde vecka hon kommer, så det är ju inte så mycket. Och då jobbar hon ju med 

barnet... Man skulle vilja ha tid och sitta ner sen, jag och talpedagog eller specialpedagog, och 

liksom prata. Men det hinner vi nästan aldrig. 

I fokusgruppsamtalen gick det därför att urskilja en stark önskan om att erhålla utökad tid, 

dels tillsammans med andra professionella men också för att arbeta tillsammans med det 

enskilda barnet. Detta för att erhålla möjligheter att skapa goda förutsättningar till 

framgångsrik språkutveckling.  

4.4 Samverkan 

Resonemanget som fördes kring samverkan gällde främst tal- och specialpedagog och det 

framkom att det skiljer en del mellan kommunerna. Fokusgrupp 1 och 2 uttryckte att de i 

första hand måste kontakta förskolechefen för att upprätta samverkan med tal- eller 

specialpedagog. I samtalet med fokusgrupp 3, vilket genomfördes i en annan kommun, 

framgick att förskollärarna kan vända sig direkt till specialpedagogen vilken finns tillgänglig i 

området. I sistnämnda kommun tillhandahölls även ett språkteam bestående av fem 

talpedagoger som vid behov kunde besöka förskolorna för att kartlägga ett barn i 

språksvårigheter eller ge stöd i form av tips och handledning. 

Under samtalen gick det att uppfatta att förskollärarna upplevde att samverkan med tal- och 

specialpedagog fungerade bra när den väl ägde rum. Samtliga förskollärare gav utryck för en 
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frustration gällande tiden och en deltagare yttrade: ”Dom vill ju gärna hjälpa, men det är ju 

det här med tiden, dom har ju många barn som behöver stöd”. En annan förskollärare 

upplevde stress när talpedagogen var på besök. ”Stressigt tycker jag det kan vara, hon har 

bråttom iväg för hon har många andra att besöka”. Genom att förskollärarna inte erhåller 

tillräckligt stöd i form av tid med tal- och specialpedagog blir följden att förskollärarna bär ett 

tungt ansvar på sina axlar. ”Talpedagogen är ensam och har ett stort område… Så det krävs ju 

av oss att vi har möjlighet och kompetens att också jobba med barnet, så är det ju”. Vidare 

uttrycktes en frustration över att behöva dela talpedagog med skolan. ”Det skulle egentligen 

behövas en talpedagog för skolan och en för förskolan då hon har för mycket och skolan går 

ju före”. Förskollärarna gav tydligt uttryck för att tal- och specialpedagogerna behövs i större 

omfattning och det framgick att de värdesätter deras specialkompetens. Under samtalen fördes 

ett resonemang där de pekade på betydelsen av att dessa pedagoger kommer ut till förskolorna 

och arbetar med de barn som är i språksvårigheter. En förskollärare framhöll vikten av att 

någon utomstående ges möjlighet att lyssna på barnet eftersom: ”Vi är ju så vana att höra 

barnet, vi kan tycka att det har gått framåt men det kan ju vara så att vi har lärt oss förstå 

barnet utan att det egentligen har hänt något”. Dessutom uttryckte förskollärarna att denna 

samverkan medför att de erhåller handledning och konkreta tips hur de därefter kan arbeta 

vidare med barnet. 

Hon kommer med råd hur man kan jobba, typ olika övningar vi kan göra med barnet… Och 

tips på appar vi kan ladda ner på iPaden och så där… Ibland lämnar hon också spel till oss, så 

vi kan spela med barnen.  

Enligt förskollärarna besökte även tal- och specialpedagogen förskolorna för att arbeta med 

barn i språksvårigheter. I samtalen om hur detta arbete ägde rum gick det att uppfatta att tal- 

och specialpedagogen i första hand arbetade med barn i språksvårigheter tillsammans med 

andra barn i smågrupper. Förskollärarna upplevde således att pedagogerna med sina 

specialkompetenser planerade för att göra dessa tillfällen lustfyllda och lärorika. Dock yttrade 

en förskollärare att det inte alltid varit på detta vis: ”Hon som var innan kunde ju nästan 

utsätta dom och verkligen komma dit och plocka ut det barnet. Hon nu gör ju inte alls så utan 

arbetar i hela barngruppen”. 

Under fokusgruppsamtalen diskuterades även samarbete med logoped. Här gick det att 

konstatera att förskollärarna inte i någon större utsträckning har erfarenhet av samverkan med 

denna instans.  

Vi vet ju ofta att barnet går hos logoped men det finns ju liksom inget samarbete mellan oss 

och logopeden. När det är äldre barn som gått hos logoped så brukar vi fråga vad dom fått 

göra, för då kan man ju få något tips på vad vi också kan göra.  

4.5 Förskollärares ansvar 

Under samtalen framgick att förskollärarna upplevde ett stort och övergripande ansvar för de 

barn som är i behov av särskilt stöd under språkutvecklingen. Förskollärarna pekade på hur 

deras ansvar dels innefattar att upptäcka svårigheterna, dels att söka hjälp vid misstanke om 

att det kan finnas eller kan uppstå en problematik. Vidare gick det att upptäcka att 

förskollärarna uttryckte hur svårt det är att få stöd i form av extra resurser. 
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Det krävs jättemycket för att få en extra resurs. Det krävs nog rent en diagnos OM ens det. 

Allt handlar ju om pengar. Ju större barngrupper det blir, desto mer tufft blir det att bära på 

axlarna. Nej, det känns inte hållbart rent krasst. 

Det går med andra ord att tydligt se att förskollärarna i denna studie inte upplevt någon extra 

resursfördelning gällande barn i språksvårigheter. I resonemanget mellan deltagarna gick det 

att urskilja att extra resurs i form av en pedagog som extra stöd några timmar i veckan skulle 

göra en betydande skillnad för dessa barn. Detta är dock något som framgick styrs av 

kommunens ekonomi. En förskollärare berättade: ”Det är ju alltid det här ekonomiska. Den 

ekonomiska biten sätter stopp tyvärr. Som vi har förstått det så är det typ omöjligt, det finns 

inte. Barn med språksvårigheter är det vi som ska klara av”. I studien framgick det också att 

förskollärarna upplevde att deras arbete försvårades avsevärt i och med de stora 

barngrupperna som råder idag. Dessutom framhävdes att mindre barngrupper skulle medföra 

högre kvalitet i det språkutvecklande arbetet.  

Trots allt gick det ändå att uppfatta att det fanns möjligheter till samverkan med andra 

instanser, främst handlar det om att erhålla stöd för hur förskollärarna kan stötta barn i 

språksvårigheter. Förskollärarna pekade även på att föräldrar, förskolechef, specialpedagog 

och talpedagog har stor tillit till att de innehar kompetensen att utföra ett bra arbete. Detta får 

till följd att ett tungt ansvar vilar på deras axlar. En förskollärare uttryckte att: ”Oftast får vi ju 

höra det att, vi litar på er. Ni känner ju barnet bäst, ni som jobbar med barnen dagligen och det 

är ni som upplever om det är någonting som inte stämmer eller så”. Det gick således att 

uppfatta att förskollärarna upplevde en viss stress kring detta omfattande ansvar. ”Man blir 

hela tiden påmind om att, aah, dåligt samvete för att vi inte hinner göra allt med barnet”.  

Informanterna i studien gav också uttryck för att ett stort ansvar vilade hos barnens föräldrar 

som även de behöver arbeta med barnets språkutveckling hemmavid. Därutöver fördes ett 

resonemang kring samarbetet mellan förskola och hemmet som betydelsefullt för ett 

framgångsrikt arbete med barn i språksvårigheter. Förskollärarna framhöll att deras 

kompetens kan vara ett stöd till föräldrarna som i sin tur kan erhålla råd och tips på hur de kan 

arbeta vidare med barnet i hemmet.  

Under samtalen fördes även resonemang gällande kompetensutveckling i förskolan. Samtliga 

deltagare såg kompetensutveckling som något positivt och viktigt för att kunna möta barn i 

språksvårigheter. En förskollärare yttrade sig på följande sätt: ”Alltså, i takt med att barnen 

utvecklas så måste också vi utvecklas. Annars kanske vi fastnar i gamla hjulspår och kör på 

som vi alltid gjort. Man fastnar lätt”.  

Förskollärarna i studien efterlyste den senaste forskningen för att tillägna sig nya kunskaper, 

dels hur de kan arbeta för att främja språkutvecklingen men också för att förstå bakgrunden 

till varför det är bra att arbeta på olika sätt. Många av deltagarna hade erfarenheter av 

kompetensutvecklingsdagar med språkutvecklingen i fokus. Det gick att förstå att 

informanterna upplevde denna kompetensutveckling som både lärorik och inspirerande, samt 

att kompetensutveckling bidrar till att de upplever en trygghet i arbetet med barn i 

språksvårigheter. ”Vi behöver få vara trygga i vår profession och då behövs 

kompetensutveckling och tillgänglig forskning”.  
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4.6 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie var att synliggöra och problematisera förskollärares uppfattningar om 

barn i språksvårigheter. För att belysa syftet var nedanstående frågeställningar centrala i 

undersökningen. 

Vilka erfarenheter har förskollärare av språkliga svårigheter? Denna fråga illustrerades under 

temat erfarenheter av språksvårigheter samt under förskollärares ansvar. Det lyftes fram att 

samtliga deltagare hade mött och årligen möter barn i förskolan som är i språksvårigheter. När 

informanterna resonerade kring vilka barn som var i behov av särskilt stöd uppmärksammades 

i första hand barn i fonologiska svårigheter. Förskollärarnas erfarenheter avspeglade även 

sambandet mellan språksvårigheter och andra svårigheter som exempelvis problem i det 

sociala samspelet. Av resultatet framgick även att förskollärarna upplevde ett omfattande 

ansvar, detta på grund av erfarenheten som visade hur svårt det var att erhålla stöd i form av 

resurser. Att förskollärarna hade en gedigen erfarenhet av arbetet med barn i språksvårigheter 

gick att urskilja i resonemangen vilka fördes om språkliga arbetssätt. Deltagarna synliggjorde 

för olika verktyg, vilka alla underlättade för barn i behov av särskilt stöd i språkutvecklingen. 

Samtidigt som det gick att urskilja att förskollärarna hade gedigen erfarenhet av barn i 

språksvårigheter, uppmärksammades en efterfrågan av kompetensutveckling då 

språkutveckling inrymmer en ansenlig komplexitet.  

Hur förhåller sig förskollärare till barn som befinner sig i språksvårigheter? Svaret på denna 

forskningsfråga bemöttes under temat tidigt förebyggande arbete och till viss del även under 

förskollärares ansvar. Resultatet visade vikten av att etablera ett tidigt förebyggande arbete i 

verksamheten. Informanterna uttryckte att detta arbete gynnar alla barn, dels barn som är i 

språksvårigheter men även barn vilka riskerar att hamna där. Deltagarnas förhållningssätt till 

barn i språksvårigheter visade sig genom att arbetet skedde med hela barngruppen och på så 

sätt gick det att undvika att peka ut något enskilt barn. Därutöver gick det att urskilja att 

förhållningssättet beträffande barn i behov av särskilt stöd kommit att förändras från att ha 

varit en vänta-och-se-mentalitet till att numera inbegripa tidiga insatser. När kompetensen inte 

räcker till gick det att uppfatta att förskollärarna i första hand vände sig till tal- eller 

specialpedagog för att söka stöd och handledning. Barn i språksvårigheter sågs även som 

kompetenta samt som en tillgång i gruppen. Deltagarna gav uttryck för att de som 

förskollärare har stort ansvar att stödja och utmana samtliga barn utifrån sina förutsättningar 

och därför uppfattades deras eget förhållningssätt som avgörande.  

Vilka möjligheter till samverkan upplever förskollärare finnas? Denna forskningsfråga har 

främst åskådliggjorts under temat samverkan men även under tidsbrist. Möjlighet till 

samverkan skedde enligt informanterna främst genom tal- och specialpedagog. Under 

samtalen skildrade deltagarna att samverkan med dessa professionella är gynnsamt, dock 

uttryckte de en frustration över att tiden inte räckte till. Även om tidsaspekten spelar en 

väsentlig roll, framkom att informanterna värdesätter deras professionalitet. Samverkan 

möjliggör att förskollärarna erhålls stöd och tips hur de kan arbeta vidare för att stötta och 

utmana barn i språksvårigheter. Samverkan med andra instanser såsom exempelvis logoped 

var inte framträdande i undersökningen. Deltagarna sågs inte i någon större utsträckning 

uppleva möjlighet till samverkan med denna språkliga instans. Här gick det att urskilja en 
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önskan om att etablera samarbete då logopeder betraktades vara experter inom området språk 

och tal. 

5. Diskussion 

I denna del kommer vi inledningsvis att diskutera metoden. Det förs ett resonemang kring 

valet av fokusgruppsamtal samt hur väl studien bör betraktas som trovärdig och tillförlitlig. I 

resultatdiskussionen problematiserar vi förskollärares uppfattningar om barn i 

språksvårigheter med utgångspunkt ur det sociokulturella perspektivet samt den litteratur som 

redovisats i bakgrunden. Därefter lyfter vi ett antal slutsatser i relation till studiens syfte och 

resonerar kring studiens betydelse för förskolans verksamhet och vår kommande profession. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Patel och Davidson (2011) påpekar att validiteten, trovärdigheten, bör framträda i samtliga 

delar av forskningsprocessen. Med utgångspunkt i fokusgruppsamtal valde vi en kvalitativ 

metod eftersom syftet med studien var att synliggöra och problematisera förskollärares 

uppfattningar om barn i språksvårigheter. Som Trost (2010) understryker är en kvalitativ 

metod att föredra när syftet innefattar att tolka och förstå individers tankar och erfarenheter. 

Metodvalet bidrog således till att vi kunde besvara syftet och frågeställningarna och därför vill 

vi påstå att resultaten omfattas av hög trovärdighet. Studien bör även betraktas som trovärdig 

då samtalen genomfördes med universitetsutbildade förskollärare som har gedigen kompetens 

inom området. Dessutom valde vi medvetet att genomföra fokusgruppsamtalen i en för 

förskollärarna trygg miljö. 

Genom att vi valde att genomföra fokusgruppsamtal gavs deltagarna möjlighet att föra en 

dialog med varandra och därmed var det gruppens uppfattningar som stod i fokus. Detta i sin 

tur bidrog till att deltagarna i mindre omfattning hämmades av att ett korrekt svar skulle ges. 

Samtliga informanter härstammade dessutom från samma yrkesgrupp vilket Wibeck (2010) 

poängterar som gynnsamt för ett väl fungerande samspel under samtalen. Vidare har vi 

kommit fram till att interaktionen i gruppen bidrog till att förskollärarna reflekterade 

tillsammans och nya tankar väcktes. Som sist nämnda författare understryker är det 

fokusgruppsamtalets styrka och vi vill påstå att en annan intervjuform inte, i samma 

utsträckning, skulle bidra till detta. Det går således att urskilja att fokusgruppsamtal främjar 

det sociala samspelet vilket även är i enlighet med det sociokulturella perspektivet som legat 

till grund för denna studie. Därutöver visade sig strukturerade fokusgruppsamtal vara 

fördelaktiga då vi kunde rikta samtalen med hjälp av på förhand formulerade frågor. Detta i 

sin tur bidrog till att vi fick svar på våra forskningsfrågor. Under samtalen gav förskollärarna 

dock uttryck för att vissa frågor som ställdes redan var besvarade. Å ena sidan hade det därför 

varit gynnsamt om förskollärarna inför samtalen fått ta del av frågorna. Å andra sidan hade 

det eventuellt resulterat i att deltagarna på förhand formulerat färdiga svar vilket hade 

påverkat dialogen. 

Reliabilitet, undersökningens tillförlitlighet, bör enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

säkerställas i såväl genomförandet som i bearbetning och analys. Vi vill peka på att studiens 
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resultat är tillförlitligt av den anledning att vi båda deltog som moderatorer i samtliga 

fokusgruppsamtal. Detta medförde att vi i större utsträckning kunde säkerställa att det var 

deltagarnas uppfattningar som kom fram i resultatet och således inte våra egna tolkningar. 

Moderatorns roll har även betydelse för i vilken grad deltagarna vågar ge uttryck för sina 

tankar (Wibeck, 2010). Mot bakgrund av vår utgångspunkt i förskollärarutbildningen 

uppfattade vi att deltagarna kände en trygg och avslappnande atmosfär. För att säkerställa att 

inga väsentliga delar fallit bort använde vi oss även av ljudupptagning under samtalen. 

Ljudinspelningen bidrog även till att öka studiens tillförlitlighet då vi haft möjlighet att 

noggrant bearbeta och analysera det inspelade materialet vid upprepade tillfällen. Å ena sidan 

är ljudupptagningen en fördelaktig dokumentationsform eftersom, som Wibeck (2010) 

framhåller, deltagarna i större utsträckning inte blir återhållsamma i samtalen. Å andra sidan 

hade dokumentation med hjälp av videokamera varit ett gynnsamt alternativ eftersom vi då 

fått möjlighet att ta del av deltagarnas mimik och kroppsspråk. Vi vill dock framhålla att 

deltagarna, i dessa samtal, i alltför stor omfattning blivit hämmade av en eventuell 

videokamera och därmed var beslutet om ljudupptagning att föredra. 

Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) att en hög reliabilitet omfattas av att forskaren 

har goda erfarenheter av den intervjuform som ska användas. Inför samtalen var vi medvetna 

om att vår erfarenhet gällande att arrangera och leda fokusgruppsamtal var bristfällig, dock 

menar vi att denna medvetenhet stärker studiens tillförlitlighet. Därutöver inbegriper 

fokusgruppsamtal ett omfattande arbete i form av transkribering. För att undvika eventuella 

felskrivningar och för att ytterligare säkerställa studiens reliabilitet transkriberade vi det 

inspelade materialet gemensamt. Detta genomfördes i anslutning till de genomförda samtalen 

för att således kunna relatera transkriberingen till de nyss upplevda samtalen.  

Den valda metoden förutsätter att flera deltagare samlas vid samma tidpunkt vilket kan skapa 

vissa svårigheter. Att genomföra semistrukturerade intervjuer hade därmed varit ett alternativ 

eftersom denna metod endast förutsätter en informant åt gången. Den semistrukturerade 

intervjun karaktäriseras av att forskaren utgår från en intervjuguide samtidigt som det bör 

föreligga flexibilitet (Bryman, 2011). Dessutom framhåller författaren att informanten bör ges 

goda förutsättningar att uttrycka sina egna åsikter. Denna metod sågs som användbar i vår 

studie men hade medfört att vi hade gått miste om den interaktion vilken ägde rum i 

fokusgruppsamtalen. Därutöver tror vi att semistrukturerade intervjuer även hade medfört att 

deltagarna upplevt att de skulle ge oss korrekta svar på frågorna som ställdes.  

Bryman (2011) lyfter fram att det finns en problematik med att generalisera resultaten i en 

kvalitativ studie. Han framhåller att resultaten inte är överförbara till andra sammanhang 

eftersom deltagarna endast representerar en del av populationen. Därför var vi medvetna om 

att resultatet i denna studie inte skulle vara generaliserbart för samtliga förskollärare som har 

erfarenheter av barn i språksvårigheter. Detta var inte heller vår målsättning med studien. Det 

begränsade urvalet medförde att resultatet i första hand var tillämpbart för de specifika 

individer som befann sig i de kontexter vilka deltagarna i denna studie representerade. Därför 

går det att urskilja att studiens resultat inte i någon större omfattning kan överföras till andra 

personer och verksamheter utanför studien. Vi vill dock poängtera att resultatet är 

betydelsefullt och intresseväckande för förskollärare som ställs inför liknande svårigheter.  
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Avslutningsvis vill vi framhålla att metoden bidragit till att vi fått svar på studiens syfte och 

forskningsfrågor, därmed bör studien betraktas som tillförlitlig med giltiga resultat.  

5.2 Resultatdiskussion 

I denna del av studien förs en diskussion kring det resultat som presenterats ovan. För att 

uppnå en tydlig struktur har vi även här använt oss av de fem teman som framkom i resultatet 

i form av underrubriker. 

5.2.1 Erfarenheter av språksvårigheter 

De flesta informanter i vår studie relaterade språksvårigheter till fonologin. När de resonerade 

om barn i språksvårigheter uttryckte de främst att barnet saknade eller bytte ut språkljuden. 

Som Bruce (2014) framhåller kan dock svårigheter uppstå i andra delar av språket och vi 

menar därför att det är angeläget att vara medveten om hur dessa svårigheter kan ta sig i 

uttryck.  

För att den språkliga förmågan ska fungera problemfritt är det viktigt att barnet behärskar 

såväl områdena funktion som form och innehåll (Westerlund, 2009). Då deltagarna i första 

hand skildrade att barn är i fonologiska svårigheter går det att uppfatta att formen ses som 

framträdande för att barnet ska uppnå en språklig förmåga. Vi antar att förskollärarna främst 

ser om barnet har redskap att klara av att kommunicera med andra eftersom denna aspekt av 

språkförmågan är mest framträdande under barnets tid i förskolan. Dock är det enligt Lindö 

(2009) angeläget att tidigt uppmärksamma svårigheter i samtliga delar av språket eftersom det 

får betydelse för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Det är även under förskoletiden som 

barnet har bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam språkutveckling (Hagtvet, 2004). Vi 

menar därför att det krävs att förskollärarna innehar kompetenser att även uppmärksamma om 

svårigheter uppstår i områdena funktion och innehåll. Med dessa kompetenser drar vi 

slutsatsen att förskollärarna ges goda möjligheter att främja barnets språkutveckling 

ytterligare. En utvidgad kunskap om språkets olika områden resulterar i att förskollärarna ges 

ökade chanser att på rätt sätt möta barnet i svårigheter och således utforma aktiviteter som 

främjar språkutvecklingen.  

I resultatet är det dessutom möjligt att lägga märke till att förskollärarna ser samband mellan 

språksvårigheter och barnets ålder. I samtalen framkom att beroende av barnets ålder läggs 

olika vikt vid om insatser bör vidtas. Exempelvis yttrade flertalet av deltagarna att det i stor 

utsträckning är alarmerande om ett barn vid fem års ålder saknar vissa språkljud. Med 

utgångspunkt i Vygotskijs (1934/2001) tankar om att lärande bör ske i den närmaste 

utvecklingszonen ifrågasätter vi om detta är möjligt eftersom förskollärarna hänvisar barnets 

språkliga förmåga till ålder. För att en optimal utveckling ska ske är det enligt Vygotskij 

angeläget att de vuxna lägger sig på en nivå strax över barnets aktuella förmåga. Vi anser att 

det medför en risk att förskollärarna inte tar hänsyn till var barnet befinner sig, när de ser till 

språkutvecklingen utifrån ålder, och kan därmed inte lägga sig på rätt nivå. Därför tycker vi 

att det är angeläget att förskollärarna är uppmärksamma på att de aktiviteter som utformas inte 

utgår från barnets befintliga ålder, istället är det barnets tidigare erfarenheter och kunskaper 

som bör ligga till grund. Ett sådant arbetssätt är även i enlighet med Lpfö 98 (Skolverket, 
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2011) som formulerar att verksamheten ska anpassas efter samtliga barns olika 

förutsättningar.  

Att språksvårigheter i hög grad leder till andra svårigheter är också något som synliggörs i vår 

studie. Informanterna gav uttryck för att barn i språksvårigheter ofta har svårigheter i det 

sociala samspelet och agerar mer fysiskt. Här går det att lägga märke till ett samband med 

Lutz (2009) avhandling vilken också framhåller att förskollärare, i samband med ansökningar 

om resursfördelning, ser att språksvårigheter oftast förorsakar problem att interagera med 

andra. Även Nettelbladt och Salameh (2007) har uppmärksammat att risken att uteslutas är 

stor om barnet inte hanterar den språkliga kommunikationen. De deltagande förskollärarna i 

vår studie hade även erfarenheter av att dessa barn av egen vilja väljer att inte delta i 

aktiviteter. Här ser vi en utmaning för förskollärarna, att lyckas fånga intresset hos barn i 

språksvårigheter då det enligt Gjems (2013) är angeläget att barn under föreskoletiden deltar i 

många varierande språkliga sammanhang. Författaren understryker även förskollärarnas 

avgörande roll, att på ett lustfyllt sätt locka barnen till språkliga interaktioner. Detta för att 

undvika, precis det som framkom i vår studie, att barnet till följd av språksvårigheter får en 

passiv roll i samspelet. Resonemanget som förs länkar vi även samman med det 

sociokulturella perspektivet som betonar vikten av det sociala samspelet för utveckling och 

lärande (Vygotskij, 1934/2001). Det går att urskilja att en ond cirkel lätt uppstår, samtidigt 

som barn i språksvårigheter oftast har problem med det sociala samspelet minskar även 

förutsättningarna för att utveckla språket i det sociala samspelet. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet är, som Dysthe och Igland (2003) samt Strandberg (2006) betonar, det sociala 

samspelet nyckeln i barnets språkutveckling. Därför framhåller vi att det är angeläget att 

samtliga barns interaktioner stimuleras i förskolan dock är det särskilt viktigt för barn i 

språksvårigheter.  

5.2.2 Tidigt förebyggande arbete 

I resultatet framkom att förskollärarna uppmärksammat en förändring gällande arbetet med 

barn i språksvårigheter. Förskollärarna gav uttryck för att denna förändring har gått från att 

tidigare vara en vänta-och-se-mentalitet, till att numera vidta tidiga åtgärder. Synen på barn i 

språksvårigheter har förr betraktats som oväsentligt att lägga vikt vid i förskolan men ses 

numera som ytterst angeläget. Därmed går det att uppfatta att det avvaktande 

förhållningssättet som SOU 2010:95 ger uttryck för inte gäller i vår studie. Däremot går det 

att se att deras resonemang är i enlighet med Hagtvets (2004) tankar om hur betydelsefull 

språkutvecklingen är för barnets framtida utveckling och lärande.  

Resultatet visade även att förskollärarna betraktade att barn som är i behov av särskilt stöd i 

sin språkutveckling bör få det i ett tidigt skede för att förhindra en problematik längre fram. 

De gav också uttryck för att de upplevde att tidiga insatser resulterar i betydande skillnad för 

barnet. Vi kan därför se att deltagarnas åsikter ligger i linje med Lutz (2013) och Frickes et al. 

(2012) tankar om att dessa barn bör fångas upp i god tid för att på lång sikt gynna 

språkutvecklingen samt förebygga att framtida problem uppstår. 

Vi ser att det förebyggande arbetet som framträder i resultatet främst handlar om att arbeta 

förebyggande generellt med hela barngruppen. Samtidigt som det framkommit att när 
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förskollärarna identifierat ett barn i språksvårigheter, uttrycker de en önskan om att erhålla 

utökad tid till att arbeta enskilt med detta barn. Här vill vi framhålla drag ur det som Nilholm 

(2012) beskriver som det kategoriska perspektivet. Vi ser en risk med att detta kan medföra 

att barnets brister hamnar i fokus samt att den omgivning och miljö som barnet befinner sig i 

hamnar i skymundan. Därutöver synliggörs tidiga insatser som mycket angeläget för barnets 

framtida språkutveckling. Även vi ställer oss positiva till detta men menar att det är viktigt att 

vara varsam så att de fördelaktiga insatserna inte resulterar i att förskollärarna söker 

svårigheter hos barnen. Vi upplever att alltför stort fokus på tidigt stöd kan förorsaka att 

förskollärarna inte i tillräckligt stor omfattning lyfter fram det barnet kan, istället 

uppmärksammas bristerna när barnet i tidigt skede ska erhålla rätt typ av stöd. Dock vill vi 

även understyrka att det i resultatet går att se spår från det som Nilholm beskriver som det 

relationella perspektivet. Detta därför att förskollärarna lyfte fram vikten av ett förebyggande 

arbete som de uttryckte gynna alla barn, vilket är karaktäristiskt för perspektivet. Även 

Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2013) tar utgångspunkt i det relationella perspektivet 

när de tydliggör vikten av att alla barn har samma rättigheter i förskolan och att problematiken 

alltid bör ses i relation till barnets omgivning. Vi ser det således som ytterst betydelsefullt att i 

arbetslaget lyfta frågor rörande de olika perspektiven, då förhållningssättet till respektive 

perspektiv är avgörande för hur arbetet med barn i språksvårigheter kommer till uttryck. 

5.2.3 Tidsbrist 

Studiens resultat visade tydligt att tidsbrist är ett ständigt återkommande inslag i förskolans 

verksamhet. Förskollärarna gav uttryck för en önskan om att få mer tid för arbetet med barn i 

språksvårigheter samt uttryckte även frustration då de upplevde att de inte räckte till. Lutz 

(2009) lyfter i sin studie fram hur den främsta orsaken till att identifiera ett barn som är i 

behov av särskilt stöd handlar om att erhålla mer tid till att arbeta med barnet. Vidare 

beskriver han att den andra orsaken handlar om att förskollärarna genom identifiering får ny 

kunskap om hur de ska arbeta. I vår studie kan vi se att identifiering av en språksvårighet 

oftast inte leder till att mer tid erhålls för att ge barnet rätt stöd. Däremot kan vi urskilja att 

förskollärarna genom samverkan med andra professionella ges kunskaper om hur de kan 

arbeta med barnet i svårigheter. För att dessa kunskaper ska gynna barn i språksvårigheter ser 

vi det som nödvändigt att förskollärarna tilldelas tid att planera för hur arbetet ska genomföras 

i den dagliga verksamheten.  

Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker att ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” (8 

kap. 9 §). Lagen understryker därmed att det behov som barnet har ska ligga till grund för 

vilket stöd som ges. Då förskollärarna gav uttryck för att arbetet med barn i språksvårigheter 

kräver tid till att planera den pedagogiska praktiken, bör de således vara berättigade till att 

avsätta tid för denna planering. Vi kan därför påtala att det lagen formulerar inte är förenligt 

med hur verkligheten ser ut. Här vill vi markera att förskolechefen har ett övergripande ansvar 

att tilldela de resurser som förskolan är i behov av. Även om förskolechefen har det 

övergripande ansvaret är vi medvetna om att det främst är en ekonomisk fråga. I och med 

detta vill vi understryka att förskolans resurser bör ses som en utmaning för kommun och 

politiker att bemöta. Det är dags att någon tar ansvar för de större barngrupperna och mindre 

personaltäta förskolorna som idag råder. Mer gynnsamma förhållanden bidrar till att skapa 



25 
 

bättre förutsättningar för en förskola av hög kvalitet där tid ges till kompetensutveckling och 

planering av den pedagogiska praktiken. Satsar vi på att sätta in resurser redan i förskolan 

mynnar det ut i att barn i mindre omfattning är i språksvårigheter när de kliver in i skolans 

värld, därmed gynnar det alla i det långa loppet. 

5.2.4 Samverkan 

Danemark (2003) lyfter olika faktorer som ofta ligger till grund för att en problematik 

uppkommer i samverkan. Författaren beskriver hur parternas olika kompetenser samt det 

faktum att parterna har sina rötter i olika instanser kan bidra till svårigheter i samarbetet. I vår 

studie framgick det däremot att dessa faktorer inte överensstämmer med förskollärarnas 

tankar om samverkan. Informanterna gav istället uttryck för att de värdesätter tal- och 

specialpedagogers kompetens i arbetet med barn i språksvårigheter. I undersökningen 

framgick det att förskollärarna såg det som en tillgång att andra professionella bidrog med 

sina kunskaper. Detta då personalen ofta lärt sig tolka barnets olika försök att uttrycka sig och 

därmed eventuellt inte ser en utveckling eller stagnering. Förskollärarna betraktade således att 

deras kompetenser i kombination med andra professionella påverkar barnets språkutveckling i 

positiv riktning. 

I studien framgick att förskollärarna såg samverkan med andra instanser som en trygghet 

beträffande barn i språksvårigheter. Förskollärarna pekade på hur betydelsefullt samarbetet 

med dessa är vid tillfällen då deras kompetenser inte upplevs som tillräckliga och såg det inte 

som ett problem att de kommer från olika yrkesgrupper. Informanternas utsagor 

överensstämmer inte här med det Sandberg och Vuorinen (2007) uppmärksammat i sin studie. 

Detta då deras studie pekar på att förskollärarnas förmåga till samverkan med andra instanser 

bygger på att de redan innehar en trygghet i sin profession. I vår undersökning pekar det 

emellertid på att det är just möjligheten till samverkan som gör förskollärarna trygga i sin 

profession. De tankar och idéer som andra yrkesgrupper bidrar med resulterar i ett lugn hos 

förskollärarna och stärker tilltron till förmågan att arbeta med barn i språksvårigheter. 

Resultatet illustrerade även att deltagarna upplevde ett gott samarbete med tal-och 

specialpedagogen vid de tillfällen det ägde rum. Det framgick således att förskollärarna gärna 

ser att samverkan med andra instanser bör ske i ökad omfattning. Detta överensstämmer med 

Sandberg och Ottossons (2010) studie där de har uppmärksammat att tidsbristen är en faktor 

som vanligtvis påverkar möjligheten att stötta barn i språksvårigheter. Det gick även att 

uppfatta att samtliga informanter upplevde att tal- och specialpedagogerna har för omfattande 

arbetsområden och därmed inte kan erbjuda förskolan den tid som efterfrågas. Att detta i sin 

tur resulterar i att ett stort ansvar läggs på förskollärarna blir tydligt. Vidare kunde vi i studien 

urskilja att informanterna upplevde att tal- och specialpedagogerna i första hand använde sina 

resurser i skolans verksamhet. Vi ställer oss frågan hur detta kan vara i enlighet med Lpfö 

98’s (Skolverket, 2011) intentioner om att alla barn ska få det stöd de är berättigade till. 

Samtidigt som det tydligt framkommer att alla barn ska få stöd redan i förskolan ser vi att det 

framförallt är i skolans värld de flesta insatser sätts in. Frickes et al. (2012) studie pekar 

tydligt på att ett tidigt förebyggande arbete i språkutvecklingen är gynnsamt för barns fortsatta 

lärande. Vi vill därför understryka att om insatserna företas redan när barnet befinner sig i 

förskolan medför det att tal- och specialpedagog behövs i mindre omfattning i skolan. 



26 
 

I vår studie framgick det att förskollärarna inte hade någon erfarenhet av direkt samverkan 

med logoped. Denna samverkan sker främst genom att barnets vårdnadshavare erhåller remiss 

från barnavårdscentralen. Detta tror vi bottnar i att instanserna tillhör kommun respektive 

landsting. Eftersom barnen tillbringar en stor del av sin vardag i förskolan vill vi betona att 

förskolan och logopeder skulle ha stort utbyte av varandra. Vi ser det som en utmaning att 

dessa instanser etablerar en samverkan och tillsammans strävar mot ett enigt mål att stödja 

och stimulera barn i behov av särskilt stöd under språkutvecklingen.  

5.2.5 Förskollärares ansvar 

Att alla litar på förskollärarens kompetens är något som tydligt framkom i vår studie. 

Informanterna uppmärksammade att såväl förskolechef, föräldrar som tal- och specialpedagog 

framhåller att förskollärarna besitter betydande kunskaper om barnens språkutveckling. Att 

alla förlitar sig till förskollärarnas kompetenser kan vi se ger upphov till att de upplever ett 

stort ansvar och en rädsla för att inte hinna med att se alla barns olika behov. Ahlberg (2007) 

pekar på betydelsen av att förskollärare har goda kunskaper inom specialpedagogiken, de bör 

tillhandahållas kompetens för att bli trygga i att erbjuda rätt typ av insatser för barn i behov av 

stöd. Vi tror att om förskollärarna i större utsträckning erhåller denna specialpedagogiska 

kompetens blir de alltmer trygga i sin profession och behöver i mindre omfattning kontakta 

andra professionella. Dessutom påpekar Ottosson (2014) att det är angeläget att pedagoger har 

kompetenser kring barns utveckling för att en fungerande samverkan ska äga rum. Vi menar 

därför att det är viktigt att samtliga förskollärare erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling 

och aktuell forskning rörande ämnet. Kompetensutveckling medför att förskollärarna ges 

förbättrade kunskapar och erfarenheter om den viktiga betydelsen omgivningen och miljön 

spelar för barn i språksvårigheter. På så vis går det att främja det som Ahlberg (2013) lyfter 

fram som det relationella perspektivet och därmed i mindre utsträckning förlägga problemen 

till det enskilda barnet.  

I vår studie uppmärksammande vi att förskollärarna inte hade erfarenheter av resursfördelning 

beträffande barn i språksvårigheter. Informanterna uttryckte att en diagnos är ett faktum för 

att erhålla stöd samtidigt som det ändå inte är någon garanti för att resurstilldelning sker. Lutz 

(2009) såg i sin avhandling att barn vilka diagnostiserats eller är under utredning erhålls 

resurser samtidigt som de så kallade gråzonsbarnen blev förskolans ansvar. Här vill vi 

uppmärksamma på en skillnad då förskollärarna i vår studie tydligt uttryckte att en diagnos 

inte alla gånger räcker. Istället pekade de på att diagnoser oftast fungerar som en biljett för att 

tilldelas stöd i skolans värld. Därmed kan vi uppfatta att det som Björk-Åkesson (2014) anför 

gällande barn med en identifierad diagnos enbart blir gällande i skolans verksamhet. Lpfö 98 

framhåller att, ”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” (Skolverket, 2011, s. 5). Därmed blir det tydligt att det i vårt uppdrag 

ingår att möta alla barn utifrån var de befinner sig i sin utveckling. Resultatet i vår studie 

pekar dock på att förskolans verklighet inte ligger i linje med läroplanens intentioner då 

förskollärarna inte erhålls det stöd som efterfrågas. 

Sandberg och Vuorinen (2007) har i sin studie uppmärksammat att det finns en variation i 

föräldrars intresse av att samverka med förskolan. Vi uppfattar däremot att förskollärarna i vår 
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studie i hög grad har goda erfarenheter beträffande barn i språksvårigheter och samverkan 

med föräldrar. Vi menar att detta främst har sin grund i att förskollärarna återkommande 

hänvisar till sitt uppdrag i förskolans läroplan där samverkan med hemmet tydligt 

framkommer. Här vill vi uppmärksamma på den betydande roll läroplanen har i förskolan, då 

den bidrar till att förskollärarna har en utgångspunkt att förhålla sig till i mötet med såväl barn 

som föräldrar.  

5.3 Slutsatser 

Att språksvårigheter ger upphov till andra svårigheter som exempelvis samspelsproblem är 

något som tydligt framkommer i vår studie. Detta visar vilken avgörande roll språket spelar 

för barn under förskoletiden. Språksvårigheter får konsekvenser för i vilken utsträckning barn 

kan delta i gemenskapen med andra barn, göra sig förstådda samt utvecklas med andra. Vi 

drar därför slutsatsen att det är angeläget att barn i språksvårigheter i tidigt skede ges stöd och 

den vägledning de är berättigade till. För att förskollärarna ska ges möjlighet att hantera detta 

ställs det höga krav på deras kompetens. Det räcker inte att tänka att språket kommer med 

barnets ålder utan det krävs även kunskaper om den komplexitet vilken språkutvecklingen 

består av. Att möta barn i språksvårigheter genom tidiga insatser får dock inte medföra att 

fokus hamnar på barnens problem, det är istället i barnens styrkor och befintliga förmågor 

som arbetet ska ta sin utgångspunkt. Det gäller med andra ord att hitta en balansgång att 

lyckas vidta tidiga insatser och se till omgivningens betydelse samtidigt som 

språksvårigheterna inte förläggs till barnen.  

Att brist på tid påverkar förmågan att möta barn i språksvårigheter är en annan slutsats vi 

finner utifrån denna studie. Förskolan ska vara en plats för alla där samtliga barn ska bemötas 

lika men med olika behov. Hur skapas det tillfällen att se till varje enskilt barn om tidsbrist är 

ett faktum? För att säkerställa en förskola av hög kvalitet och att verksamheten, i enlighet med 

Lpfö 98 (Skolverket, 2011), etablerar grunden för det livslånga lärandet krävs att det sker en 

förändring. Det klimat som idag är rådande i förskolans vardag är inte hållbart i det långa 

loppet. Samhället växer och likaså barngrupperna, det fordrar att förskollärare tilldelas tid till 

såväl kompetensutveckling som pedagogisk planering och samverkan med andra 

professionella. Om detta inte sker löper barn i språksvårigheter utökad risk att bli tvingade att 

anpassa sig till verksamheten vilket inte är i samförstånd med Lpfö 98. Den sistnämnda 

markerar tydligt att det är verksamheten som ska anpassas efter alla barns olika behov och 

inte vice versa.  

Avslutningsvis drar vi slutsatsen att samverkan mellan förskolan och andra instanser med 

fördel kan utvecklas. Förskollärare kommer fortlöpande att möta barn i språksvårigheter. 

Varför inte dra nytta av olika professionellas kunskaper och erfarenheter? Språket inbegriper 

många olika delar och språksvårigheter kan ta sig i uttryck på åtskilliga sätt. Det går inte att 

kräva att förskollärarprofessionen ska inbegripa en expertis inom samtliga områden som kan 

uppstå i språkliga svårigheter. Därför kan en etablering med exempelvis logoped medföra att 

förskollärarna ges stöd och handledning utan att behöva uppleva att de axlar ett alltför stort 

ansvar beträffande barn i språksvårigheter. Samverkan med språkliga instanser kan fungera 

som dörröppnare med sina specialkompetenser inom sina respektive områden. När dörrarna 

öppnas medverkar det till att förskollärare blir trygga och erfarna att möta barn som är i olika 
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behov av särskilt stöd under språkutvecklingen. Sammanfattningsvis bör utgångspunkten vara 

att vad som är bäst för barnen är det viktigaste. Därmed är det angeläget att komma till insikt 

att olika kompetenser berikar varandra, det är då barnet ges bästa möjliga förutsättningar till 

en framgångsrik språkutveckling. 

5.4 Implikationer för verksamheten och förskollärares profession 

Studien visade att förskollärarna hade ett positivt förhållningssätt till barn i språksvårigheter 

där språket sågs som avgörande för barns utveckling och lärande. I vår kommande profession 

har vi som ambition att förverkliga detta förhållningssätt i den rådande praktiken. Dock ser vi 

det som en utmaning att bemöta barn i språksvårigheter på ett väl fungerande sätt. Detta då 

språkutveckling är omfattande och inbegriper många olika områden. För att möta dessa barn 

ser vi att det behövs lyhördhet, flexibilitet och närvaro samt att vi skapar förutsättningar för 

samtliga barn att lyckas. Oavsett vad barnen bär med sig i ryggsäcken när de stiger in i 

förskolans värld ska samtliga ges chans att stärka tilltron till sina egna förmågor.  

I enlighet med Lutz (2013) ser vi även vikten av att i arbetslaget värdesätta olika kompetenser 

och erfarenheter. Vi menar att alla berikar varandra och att det är angeläget att det skapas en 

samsyn beträffande barn i språksvårigheter. Ser vi på barn i språksvårigheter eller ser vi på 

barn med språksvårigheter? Denna studie belyser att detta får avgörande betydelse för hur vi 

sedan väljer att planera den pedagogiska verksamheten. Genom att ta utgångspunkt i den 

värdegrund som uttrycks i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) kommer vi att bemöta barn som barn i 

språksvårigheter. Detta eftersom alla kan hamna där, men på samma sätt som vi kan hamna 

där kan vi också med rätt form av stöd och stimulans ta oss därifrån. 

Studien synliggör även att det finns en utmaning att etablera kontakt med andra professionella 

för att öka kompetensen och bidra till en för barnen framgångsrik språkutveckling. Vi har som 

målsättning att ta hjälp av andra instanser när vi upplever att våra kunskaper inte räcker till. 

Språket är nyckeln till allt och vi har därför ambitionen att i vår kommande profession 

vägleda och utmana samtliga barn. Det är då de bästa förutsättningarna skapas för att barns 

språknyckel formas och låser upp för vidare utveckling och lärande. 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Denna studie väcker en nyfikenhet rörande barn i språksvårigheter som dessutom har ett annat 

modersmål. I takt med att samhället globaliseras kommer förskolan fortlöpande att möta barn 

med varierande kulturella bakgrunder. Vi ser det därför som intressant att studera hur 

förskollärare uppfattar och arbetar med barn i språksvårigheter som har annat modersmål än 

svenska.  
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7. Bilagor   

 

Informationsbrev     Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Anna Berglund och Camilla Innerstedt och studerar sista terminen till förskollärare 

vid Luleå Tekniska Universitet. I detta skede skriver vi vårt examensarbete och är därför 

mycket tacksamma att ni tackat ja till att delta i vår studie.  

Vi kommer att genomföra ett fokusgruppsamtal där ni är tre som deltar. Syftet med samtalen 

är att ni tillsammans, i en öppen atmosfär, ges möjlighet att lyfta olika tankar och erfarenheter 

kring ämnet. Samtalen kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning och beräknas 

omfatta cirka 1 timme. Det insamlade materialet kommer att behandlas under sekretess, ert 

deltagande är konfidentiellt och materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att inga 

obehöriga ges tillträde. När examensarbetet är godkänt kommer allt insamlat material att 

förstöras och ni är välkomna att ta del av den färdigställda studien på www.ltu.se. 

Syftet med vår studie är att synliggöra och problematisera förskollärares uppfattningar om 

barn i språksvårigheter. Följande frågeställningar är centrala i studien: 

 Vilka erfarenheter har förskollärare av språkliga svårigheter? 

 

 Hur förhåller sig förskollärare till barn som befinner sig i språksvårigheter? 

 Vilka möjligheter till samverkan med språkliga instanser upplever förskollärare 

finnas?  

Tack för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Anna & Camilla 

 

Anna Berglund   Camilla Innerstedt 

E-post: xxx     E-post: xxx 

Tel: xxx    Tel: xxx 
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Frågor till fokusgruppsamtal    Bilaga 2 

 

1. Vad kännetecknar att ett barn är i språksvårigheter? 

 

2. Hur vanligt förekommande är det att barn under förskoletiden befinner sig i 

språksvårigheter? 

 

3. Beskriv en situation där ni upplevt att ett barn är i språksvårigheter.  

 

4. Vad gör ni när ni upplever att barn inte följer den generella språkutvecklingen? 

 

5. Hur arbetar ni för att stödja språkutvecklingen hos barn som är i behov av särskilt 

stöd? 

 

6. Vad krävs för att ett barn ska erhålla särskilt stöd i språkutvecklingen? 

 

7. Vilka olika samverkansformer avseende barn i språksvårigheter har ni erfarenheter av? 

 

8. Hur omsätter ni råd och riktlinjer från andra instanser i förskolans praktik?  

 

9. Hur upplever ni att samverkan fungerar mellan förskola och andra instanser? 

 

10. Hur arbetar ni förebyggande för att minska risken att språksvårigheter uppstår? 

 

11. Vilket ansvar upplever ni er ha beträffande barn som är i språksvårigheter? 

 

12. Hur upplever ni att stödet från organisationen gällande resursfördelning fungerar? 

Positiva/negativa aspekter?  

 

13. Hur ser möjligheten till kompetensutveckling inom området ut? Upplever ni er ha 

behov av kompetensutveckling? Varför/varför inte? 

 

 

 


