
”För att finnas nära barnen, ständigt”
En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver att de stödjer barn i 

språkliga svårigheter

Jennie Jonsson

Förskollärare 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

”För att finnas nära barnen, ständigt” 
En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver att de stödjer barn i språkliga svårigheter 

”To be close to the children, constantly” 
A qualitative study of how preschool teachers describe that they support children in language 

difficulties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Jonsson 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Mervi Höglin  

Förskollärarexamen, grundnivå, 210 hp  

Institutionen för konst, kommunikation och lärande  

Luleå Tekniska Universitet   



 

Abstrakt 

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver att de stödjer barn som är i språkliga 

svårigheter i förskolan. Förväntningarna med arbetet var att få en inblick i förskolans 

verksamhet och synliggöra vilka arbetssätt som används för att stödja barn i språkliga 

svårigheter. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har intervjuer använts som 

datainsamlingsmetod. I studiens resultat framkom att samtliga intervjuade förskollärare beskrev 

att Tidig registrering av språkutveckling (TRAS) användes för att upptäcka och stödja barn i 

språkliga svårigheter. Förskollärarna beskrev också andra arbetssätt och kartläggningsverktyg 

som användes för att upptäcka, stödja och följa upp dessa barn. Före Bornholmsmodellen, 

AKK, tecken som stöd, observationer, dokumentation, sång, rim och ramsor är några arbetssätt 

och kartläggningsverktyg som beskrivs av intervjuade förskollärare. I resultatet synliggjordes 

även det sociokulturella perspektivet i förskollärarnas arbete. Slutsatser som kommit fram 

under arbetets gång är hur viktigt det är att fånga upp barn tidigt för att skapa bästa 

förutsättningar för språkutveckling och lärande. Det är viktigt att vara medveten om vilket 

arbetssätt och hur olika verktyg används för att skapa en verksamhet som är förenligt med 

läroplanen.  

 

Nyckelord: arbetssätt, barn i behov av särskilt stöd, barn i språkliga svårigheter. 

  



 

Förord 

Jag vill börja med att tacka de förskollärare som valt att delta i min studie. Er tid, erfarenheter 
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1 Inledning  
I dagens samhälle ställer skolan allt högre krav på eleverna. Därför är det extra viktigt att redan 

i förskoleåldern introducera det språkliga lärandet på ett lustfyllt, utforskande och kreativt sätt, 

för att lägga grunden för det livslånga lärandet (Skolverket, 2016). Enligt Riddersporre och 

Persson (2010) finns forskning som tyder på att det arbete som sker i förskolan är grunden för 

det arbete som senare kommer ske i skolans värld. Genom att ha förståelse om att alla barn har 

olika behov och förutsättningar kan en verksamhet utformas med hänsyn till varje enskild 

individs behov och förutsättningar (Skolverket, 2016). Enligt Björck-Åkesson (2009) är 

specialpedagogik ett relativt nytt kunskapsområde som grundades för cirka 50 år sedan, men 

som har blivit mer uppmärksammat med tiden, då det forskats mer om detta område. Nilholm 

och Björck-Åkesson (2007) beskriver specialpedagogiken som ett mångfacetterat 

kunskapsområde där olika teorier och perspektiv möts. Specialpedagogiken har sin grund i både 

ett kategoriskt och relationellt perspektiv. Vidare är specialpedagogik ett arbetssätt där 

specialpedagogisk undervisning tillämpas till barn som tillfälligt behöver mer stöd (ibid.).  

 

Under mina år på förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning har jag 

uppmärksammat att specialpedagogiskt arbete kan se olika ut. Samtidigt är det också svårt att 

få resurser och stöd. Vidare har jag uppmärksammat att i vissa fall har det även funnits brister 

i kompetens. Skolinspektionen (2012) skriver om en kvalitetsgranskning som gjorts som visar 

att vissa förskolor har utvecklingsområden att förbättra. Exempelvis behövs ökat fokus på 

lärande, förhållningssätt samt kunskap och medvetenhet om styrdokumentet (ibid.). Detta 

understryker vikten av att synliggöra hur arbetet med språket kan se ut i verksamheterna.  

 

I den här studien intervjuas förskollärare för att få svar på hur deras arbetssätt ser ut för att ge 

stöd till barn som är i språkliga svårigheter. Genom dessa intervjuer är mina förhoppningar att 

få en inblick i vilka arbetssätt som finns att tillgå hur, när och varför dessa arbetssätt används 

för att stödja barn i språkliga svårigheter. Genom att få en insyn i verksamhetens arbete 

möjliggörs nya insikter kring hur olika arbetssätt kan se ut samt genererar kunskap som jag 

sedan kan ta med mig till mitt kommande yrkesliv. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i det sociokulturella perspektivet. Målsättningen 

med studien är att få en ökad förståelse för hur förskollärare arbetar med barn i språkliga 

svårigheter.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver att de stödjer barn som är i språkliga 

svårigheter i förskolan.  

 

För att besvara studiens syfte har jag valt följande frågeställningar: 

 

- Hur upptäcker förskollärare barn i språkliga svårigheter? 

- Hur beskriver förskollärare att de stödjer barn som är i språkliga svårigheter? 

- Hur beskriver förskollärare att de följer upp arbetet med barn som är i språkliga 

svårigheter?  
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3 Bakgrund 
Det här avsnittet inleds med en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkt och förankring 

i lagar och förordningar. Vidare presenteras en beskrivning av specialpedagogik, barn i behov 

av särskilt stöd, språk och pedagogik i förskolans historia samt språk och kommunikation. 

Avslutningsvis behandlas tidigare forskning samt kartläggning och arbete med barn som är i 

språkliga svårigheter. 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

I den här studien är syftet att belysa hur förskollärare beskriver att de stödjer barn som är i 

språkliga svårigheter i förskolan. Studien teoretiska utgångspunkt har sin grund i det 

sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet är en teori om lärande och 

utveckling, där samspel är centralt för lärande (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). 

Nyckelbegrepp i perspektivet är interaktion och kommunikation (ibid.). Vygotskij är en 

forskare som har haft ett stort inflytande på det sociokulturella perspektivet (Lindö, 2009). 

Vygotskij beskrev att genom samspel med andra utvecklas och lär det aktivt utforskande barnet. 

Vidare betonades språkets betydelse för det abstrakta tänkandet (ibid.). Vygotskij uttryckte 

även medieringens betydelse, som innebär att redskap och verktyg används för att kunna förstå 

omvärlden (Säljö, 2014). Vidare såg Vygotskji människan i ständig utveckling, där lärande och 

utveckling alltid är i pågående processer. Det var Vygotskij som myntade begreppet ”proximala 

utvecklingszonen” som innebär att när människan erfar en ny färdighet så väntar nya 

utmaningar och erövringar (ibid.). I den här studien arbetar förskollärarna utifrån den proximala 

utvecklingszonen för att veta hur långt barnen har kommit i sin språkutveckling och kan på så 

sätt hjälpa dem vidare till nästa utvecklingszon. 

 

Det sociokulturella perspektivet har varit en central del i den här studien. Resultatet och 

analysdelen har diskuterats och analyserats utifrån detta perspektiv. Enligt Svensson (2015) är 

en teori ett sätt att försöka förstå eller förklara något. Genom att använda sig av en teori kommer 

vissa aspekter fram som studerats, och andra aspekter försvinner eller hamnar i bakgrunden 

(ibid.). 

 

3.2 Förankring i lagar och förordningar 

Enligt 8 kap. 9 § i Skollagen (2010:800) beskrivs barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.  

 

I läroplanen för förskolan (lpfö 2016) står det att ”den pedagogiska verksamheten ska anpassas 

till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få 

detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Skolverket, 2016, s. 5). 

Detta belyser vikten av att använda sig av specialpedagogik som stöd i förskolans verksamhet. 

Vidare skriver Skolverket att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och 

intentioner. Skolverket (2017) upplyser om vikten av att förskollärare ska analysera och 
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utvärdera sitt arbetssätt för att inkludera alla barn, även de barn som exempelvis är i språkliga 

svårigheter. Genom detta förhållningssätt minskar risken att begränsa barnens inflytande i 

verksamheten och förskollärare kan lättare utforma stöd till varje individ i barngruppen.  

 

3.3 Specialpedagogik 

Specialpedagogiken har hämtat sin teori från bland annat sociologi, psykologi, filosofi, 

pedagogik och medicin (Olsson & Olsson, 2013). Specialpedagogisk forskning har på senare 

tid handlat om de sociala relationerna och samhällsbetingelserna (ibid.). Specialpedagogiken 

beskrivs enligt Björck-Åkesson (2009) som ett sätt att skapa förutsättningar för barns lärande. 

Förutsättningar för barns lärande kan vara att ge särskilt stöd för att alla barn ska få möjlighet 

till en god utbildning (ibid.). Även Asp-Onsjö (2014) understryker att specialpedagogik är ett 

sätt att ge förutsättningar till barn som är i behov av särskilt stöd. För att ge barn förutsättningar 

kan en specialpedagogs arbete innebära att göra utredningar, kartläggningar samt ge stöd till 

personal i verksamheten. Ett synsätt som visar sig inom specialpedagogiken är att ha en 

gemensam och inkluderande miljö där personalen ser alla barns olikheter som fördelar. Utifrån 

ett dilemmaperspektiv kan specialpedagogiken bli komplext då alla barn ska ha rätt till en 

likvärdig utbildning samtidigt som utbildningen ska anpassas till barns olikheter, erfarenhet, 

förmågor och egenskaper (ibid.). 

 

3.4 Barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

Alla barn i behov av särskilt stöd har rätt till stöd och stödet ska ges i barngruppen (Björck-

Åkesson, 2009). Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) framhåller 

att alla barn någon gång i förskoleåldern behöver stöd för att känna sig trygga, utvecklas och 

lära. Dock bör barn som behöver stöd och barn som är i behov av särskilt stöd särskiljas. 

Förskolan kan få hjälp av externa resurser som specialpedagog, logoped eller liknade för att 

stödja barn som är i behov av särskilt stöd (Björck-Åkesson, 2009). Björck-Åkesson framhåller 

att barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd identifieras genom en bedömning av 

vardagsrelaterade problem samt funktionshinder. Sandberg och Norling (2009) framhåller att 

några barn är berättigade till särskilt stöd genom att dessa barn har någon form av 

funktionsnedsättning. Sedan finns det barn som anses vara försenade i sin utveckling av 

vårdnadshavare eller personal på förskola. Dessa barn hamnar i en gråzon vilket innebär att det 

inte finns en tydlig riktlinje över vad som avgör när ett barn är i behov av särskilt stöd (ibid.). 

Samtidigt visar forskning att barns förmåga att ta till sig språkets grammatik avtar vid 

sexårsålder (Lindö, 2009). Därför blir det viktigt att även fånga upp barn i riskzonen för att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter i senare ålder (ibid.).  

 

I Sverige är det ovanligt med specialförskolor för barn i behov av särskilt stöd (Björck-Åkesson, 

2009). Däremot finns det förskolor som har flera barn som är i behov av särskilt stöd i samma 

barngrupp. I många storstäder ökar behovet av särskilt stöd till barn och de ansvariga anser att 

det är insatserna som inte är tillräckliga. Därför krävs kompetensutveckling för att 

förskoleverksamheten ska kunna ge rätt resurser och verktyg för barn i behov av särskilt stöd 

(ibid.). 
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3.5 Språk och pedagogik i förskolans historia 

Det har länge varit skolan som varit institutionen som ansvarat för barns läs- och skrivinlärning 

(Riddersporre & Persson, 2010). Länge fanns det meningar om att barn skulle lära sig läsa och 

skriva vid sju års ålder och innan dess skulle barnen inte hålla på med bokstäver och skrift. Idag 

anses det vara viktigt att introducera det språkliga lärandet tidigt för att lägga grunden för 

barnens lärande. När den första läroplanen kom 1998 fanns det tydliga strävansmål mot barnens 

språkutveckling (Skolverket, 1998). Läroplanen reviderades sedan 2010 och då förstärktes 

dessa mål (Skolverket, 2010). Förskolan men framförallt förskoleklassen fick ett större 

målfokus om barnens kunskaper och färdigheter (ibid.). I juli 2019 revideras ännu en läroplan 

där tecken som stöd har lagts till som ett strävansmål, för att ge barn stöd och främja deras 

språkutveckling (Skolverket, 2018).  

 

3.6 Språk och kommunikation  

Det verbala språket är ett system av ljud som bildar ord som kan kombineras verbalt eller i 

textform (Johansson & Svedner, 2003). Det verbala språket utvecklas hos barnet genom 

medfödda anlag samt av omgivningen som barnet möter. För att behärska språket krävs uttal, 

fonologi, ordförståelse, grammatik samt pragmatisk färdighet (ibid). Vidare för att varje barn 

ska kunna utveckla sitt språk krävs socialt samspel med både andra barn och vuxna (Eriksen 

Hagtvet, 2006). Därför blir den pedagogiska aktiviteten i förskolan en viktig faktor för att varje 

barn ska kunna utforska och lägga grunden för språket. I förskolan ställs dessutom inte samma 

krav på barnen som under skolåren vilket innebär att barnen utvecklas och lär i sin egen takt 

(ibid.). Utbildningsdepartementet (2010) beskriver vikten av att upprätthålla och utveckla barns 

språkliga förmåga i samspel för att skapa ett intresse och lust att utforska språk och 

kommunikation (ibid.). Språkutveckling sker i alla vardagliga situationer och kommunikation 

kan ske via skrift, bild, IKT, musik, sång, poesi, drama, film och rörelse (Eriksen Hagtvet, 

2006). Alla barn har olika vägar för att utveckla sitt språk, därför är förskollärarens roll viktig 

för att fånga upp barnens väg så att rätt verktyg och stöd ges till varje enskilt barn. Leken blir 

också en central och viktig del för att utforska språkets olika delar. I leken får barnen träna på 

att samtala vilket är en förutsättning för att utveckla språklig medvetenhet (ibid.). 

 

3.7 Tidigare forskning 

Många författare och forskare framhåller att miljöns betydelse har visat sig ha stor påverkan på 

hur barnen utvecklas i förskolan. Lindö (2009) påtalar att samtliga språkinlärningsforskare är 

överens om hur avgörande språkmiljön är för barnens första levnadsår. Björklid (2005) anser 

att en miljö som uppfattas av barnen som ointressant kan leda till att barnen inte utforskar 

miljön, som på sikt kan påverka barnens lärande och utveckling (ibid.). Även Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att miljön har stor betydelse för barnens lärande 

och utveckling. I Lillvist och Granlunds (2009) resultat synliggjordes det att förskolans miljö 

påverkar barn som är i behov av särskilt stöd. Vidare har det visat sig inom forskning att 

kamrateffekten har stor betydelse för barngruppens lärande (Asp-Onsjö, 2014). Även Pramling 

Samuelsson och Sheridan understryker att både material och människor påverkar barnens 

lärande. Det har också visat sig att när barn är mellan två och fem år sker en stor grammatisk 

utveckling därför är denna period extra viktig för att skapa en bra miljö för barn att känna sig 

trygga i (Lindö, 2009). Vidare har det visat sig i forskning att barn som inte fått tillräckligt med 
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stöd för att utveckla sitt språk under denna tidsperiod har haft svårt att i efterhand kompensera 

dessa brister (ibid.). Samtidigt påpekar Asp-Onsjö att empirisk forskning har visat att 

specialundervisning inte gett det resultat som förväntades.  

 

I Sverige har omkring 35 procent av barn som varit i behov av särskilt stöd fått stöd någon gång 

under skolåren (Asp-Onsjö, 2014). Pojkar har i större utsträckning fått stöd än flickor (ibid.). 

Detta är något som är relevant att vara medveten om även i förskolans verksamhet. Forskning 

har visat att barn som i tidig ålder får stöd och vägledning för att lära också får en bra grund för 

det fortsatta lärandet i skolan (Riddersporre och Persson, 2010). Dock är det viktigt att vara 

medveten om att barn i behov av särskilt stöd kan känna sig utpekade i gruppen samtidigt som 

dessa barn behöver få rätt stöd (Asp-Onsjö, 2014). Ett sätt att förebygga påpekar Asp-Onsjö 

(2014) är att verksamhetens miljö och undervisning är anpassad utefter barngruppens behov. 

Det har också visat sig enligt Olsson och Olsson (2013) att en miljö som är strukturerad är en 

viktig förutsättning för att barn i behov av särskilt stöd ska känna sig trygga i verksamheten. 

Ett sätt att skapa en miljö som är strukturerad är bilder och scheman (Olsson & Olsson, 2013). 

Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att struktur i verksamheten som en 

viktig förutsättning för barn i behov av särskilt stöd. 

 

3.8 Kartläggning och arbete med barn som är i språkliga svårigheter 

När vissa arbetssätt används finns det alltid en risk att det görs en bedömning på det individuella 

barnet om personalen inte har den kunskap som krävs (Pramling Samuelsson, 2010). Detta är 

inte förenligt med läroplanens mål och det kan leda till stora konsekvenser hos barnet 

(Skolverket, 2016). Bedömningar ska göras utifrån verksamheten och för att ta tillvara på alla 

barns behov krävs att arbetslaget observerar och reflekterar. Centrala frågor vid reflektion kan 

vara kvalité och verksamhetsutveckling för att kunna stödja alla barn i deras språkutveckling 

(ibid.). Johansson (2016) framhåller att förskollärare fokuserar mer på hur bedömningar ska 

komma i uttryck än själva innehållet. I Johanssons studie synliggjordes också problematiken 

med bedömningar när det kommer till att ta hänsyn till alla barns behov utan att bedöma barnet.  

 

Sandberg och Norling (2009) beskriver sex olika pedagogiska arbetssätt som tillämpas i 

förskolan för barn i behov av stöd. Dessa är språk, rörelse, uttrycksmedel, pedagogiskt program, 

annan professionell och mer vuxen kontakt. Dessa metoder är generella och genomförs 

tillsammans med hela barngruppen. Det kan vara rim, sång, ramsor, sagoläsning, motoriska 

övningar samt pedagogiska program (ibid.).  

 

3.8.1 Tidig registrering av språkutveckling (TRAS) 

Tidig registrering av språkutveckling även kallat TRAS introducerades i de svenska förskolorna 

år 2005 (Espenakk & Ekesund, 2005). TRAS är ett verktyg som tillämpar sig till förskolans 

personal för att kunna kartlägga barns individuella språkutveckling. Personalen använder TRAS 

för att följa varje enskilt barns språkliga utveckling. TRAS materialet innehåller en handbok 

med ett slags schema där personalen kan följa varje barns individuella språkutveckling. Först 

genomförs observationer i arbetslaget som sedan skrivs det som uppmärksammats ner i ett 

schema. Detta material lämpar sig för att följa barn som är mellan två och fem år. För att kunna 

använda sig av TRAS ska förskollärarna genomgå en utbildning (ibid.). 
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När TRAS används är det viktigt att vara medveten om att reflektion i arbetslaget är en viktig 

del i detta arbete för att synliggöra hur det används samt om arbetssättet är förenligt med 

läroplanens målsättningar (Eidevald, 2017). Sådana kartläggningsverktyg anser Eidevald kan 

ha en utvecklingspsykologisk utgångspunkt vilket kan bidra till summativa bedömningar. Även 

Skolverket (2018) visar på hur olika forskare ställer sig kritisk till den här typen av kartläggning 

av barns kunskaper. Forskare påtalar att det inte är förenligt med läroplanens mål. 

 

3.8.2 Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för insatser som 

innebär att förbättra och stödja människans möjligheter till att kommunicera med sin omgivning 

(Fäldt, Nilsson & Wiig, 2019). AKK blir ett kommunikationssätt där tecken och tal används 

parallellt (Specialpedagogiska myndigheten, 2015).  Vidare bygger och kompletterar verktyget 

språket samt blir ett sätt att hjälpa barn och vuxna att uttrycka och förstå sin omgivning 

(Specialpedagogiska myndigheten, 2012). Personer i behov av stöd i sin kommunikation kan 

med hjälp av signaler, gester, föremål, bilder, symboler, talande hjälpmedel och tecken göra sig 

förstådd (ibid.). AKK blir ett verktyg som främjar kommunikationsutvecklingen samt 

stimulerar språk- och talutvecklingen (Fäldt et al., 2019). Vidare kan AKK användas som ett 

verktyg som alla kan göra sig förstådda med samt att alla har nytta av att använda sig av AKK 

oavsett utvecklingsnivå (ibid). 

 

3.8.3 Före Bornholmsmodellen 

Syftet med Bornholmsmodellen var att visa hur förebyggande program gav effekt på den första 

läsinlärningen (Lindö, 2009). Enligt Lindö är Bornholmsmodellen en av de vanligaste 

metoderna inom de svenska förskolorna. Detta program omfattar ett strukturerat språkprogram 

i stigande svårighetsgrad och bör användas femton till tjugo minuter varje dag under åtta 

veckor. Språklekarna är indelade i sju grupper som lyssnade lekar, rim, ramsor, meningar, ord, 

stavelser, första ljudet i ord, analys, betoningsövningar, och syntes av fonem. Dessa språklekar 

ska utveckla barnens semantik och grammatik. Bornholmsmodellen finns för barn i åldern sex 

till sju år samt Före Bornholmsmodellen som passar för barn mellan fyra till fem år (ibid.).  

 

3.8.4 Observation och pedagogisk dokumentation  

Observation innebär att det görs iakttagelser av olika delar i verksamheten som anses behöva 

utvärderas (Håkansson, 2017). Den pedagogiska observationsmetodologin har fått sin 

inspiration från forskare inom naturvetenskap, medicin och psykologi (Lenz Taguchi, 2012). 

Traditionellts sett har barnobservationer varit en viktig metod i förskolan för att följa barns 

utveckling men kan göras i alla delar av skolsystemet. Observationer sker genom att 

observatören för anteckningar, använder ett ifyllt protokoll, tar fotografi eller filmar (Lenz 

Taguchi, 2012). För att kunna observera något krävs också att meningsskapande används, vilket 

innebär att via tal och skrift begreppsliggöra något. Utmaningen i observationer är att lära sig 

att sortera och träna på att se det som fokus ligger på i observationen (ibid.). 

 

Dokumentation kan innebära att samla in information, mäta barns kunskaper eller användas 

som pedagogisk dokumentation som innebär att reflektera över material i syfte att föreslå 
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förändringar (Eidevald, 2017). Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att observera och 

dokumentera barns lärandeprocesser samt arbetslagets arbetssätt (Lenz Taguchi, 2012). Genom 

att använda pedagogisk dokumentation som reflektionsverktyg tillsammans med barnen får 

barnen möjlighet till delaktighet och inflytande i sina lärprocesser (Eidevald, 2017). I detta 

arbete synliggörs även hur arbetet kan utvecklas för att utmana barnen i sina lärprocesser (ibid.).  

 

Under 1980-talet började en forskningsgrupp gå från att tala om dokumentation till pedagogisk 

dokumentation (Dahlberg & Elfström, 2014). Genom att lägga till ”pedagogisk” i 

dokumentationen kopplades de grundläggande läroplansteoretiska frågeställningarna ”vad, hur 

och varför” till. Från början kom diskursen pedagogisk dokumentation från den kommunala 

förskolan i den italienska staden Reggio Emilia. I Sverige har inspiration tagits därifrån 

samtidigt som pedagogisk dokumentation blivit ett sätt för förskolorna att göra bedömningar. 

Vidare har dokumentationsarbetet kunnat kopplas till de demokratiska värdena för att 

synliggöra vilken syn verksamheten har på barn, kunskap och lärande (ibid.).  

 

I mötet med Reggio Emilia ändrades fokus till att enbart dokumentera det enskilda barnet till 

att dokumentera lärprocesser som uppstår i mötet mellan barn, förskollärare och miljö 

(Dahlberg & Elfström, 2014). Genom att dokumentera när barnen utforskar olika former av 

materialitet gav det förskollärarna möjlighet att följa barnens lärprocesser och blir således ett 

underlag och redskap för reflektion, tolkning, dialog, kommunikation och förhandling mellan 

alla involverade (ibid.).  
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4 Metod 
För att belysa hur förskollärare beskriver att de stödjer barn som är i språkliga svårigheter i 

förskolan används en kvalitativ metod. När kvalitativ forskning används är inriktningen mot 

ord mer relevant än siffror (Bryman, 2011). Vidare anser Backman, Gardelli, Gardelli och 

Persson (2012) att kvalitativ forskning är ett sätt att synliggöra personers livsvärld och 

erfarenheter. Intervju som metod bidrar till att insamlad data kan generera berättelser och 

redogörelser för hur förskollärare beskriver att de stödjer barn som är i språkliga svårigheter 

(Ahrne & Svensson, 2015). Miljön under intervjun kan delvis påverka deltagarnas svar och 

tankesätt (Backman et al., 2012). Den som ställer frågorna under intervjun kan även påverkas 

av att vara i den miljön som intervjun kommer genomföras i (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015).  

 

4.1 Urval 

Urvalet har baserats på tre förskolor. En förskollärare har intervjuats på varje förskola. Urvalet 

har gjorts för att få olika perspektiv på hur förskollärare ger stöd åt barn i språkliga svårigheter. 

I samråd med förskolecheferna på förskolorna valdes tre förskollärare ut till intervjun. Detta för 

att förskolecheferna har en bättre inblick i verksamheten och lättare kan i samråd med 

förskollärarna avgöra vilka som är lämpliga och villiga att ställa upp. I arbetslagen på 

förskolorna är förskollärarna i blandade åldrar. På den ena förskolan hade arbetslaget en 

specialpedagog i arbetslaget. På den andra förskolan fanns en avdelning som var anpassad för 

barn i behov av särskilt stöd och på den tredje förskolan var majoriteten förskollärare i 

arbetslagen. Förskollärarna i studien har jag valt att namnge för 1-3 för att underlätta 

analysbearbetningen. Deltagarna i studien är förskollärare som har fått beskriva utifrån egna 

erfarenheter hur de arbetar för att ge stöd till barn i språkliga svårigheter.  

 

4.2 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data (Backman et al., 2012) 

Semistrukturerade intervjuer ger utrymme för följdfrågor. Denna form av intervju passade bra 

när fokuset var på att få svar på specifika frågeställningar men samtidigt låta deltagaren påverka 

intervjun (ibid). Även en intervjuguide användes för att ha en bra ram under intervjusamtalet 

(Bjørndal, 2005). Under intervjun användes ljudinspelning för att samla in data. Ljudinspelning 

är ett bra verktyg för att inte gå miste om relevant information (Bjørndal, 2005). Korta 

anteckningar fördes även under intervjun med hjälp av papper och penna, som Bjørndal anser, 

är vanligaste sättet att föra anteckningar på.  

 

4.3 Genomförande 

Genomförandet började med ett telefonsamtal med de olika förskolecheferna. I telefonsamtalet 

gavs godkännande om att besöka de olika förskolorna för att genomföra intervjuerna. Sedan 

blev förskolechef tilldelad information om studiens syfte och genomförande samt de 

forskningsetiska principerna via mail. Via mailkontakt med förskolechef bestämdes tid och 

plats för genomförandet av intervjuerna. Förskolechef tillsammans med arbetslag bestämde 
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vem i arbetslaget som skulle bli intervjuad. Innan varje intervju fick deltagarna ta del av en 

blankett med information om studiens syfte, frågeställningar och forskningsetiska principer.  

 

Genom att använda intervju som metod kan samtal och frågor till deltagare generera 

information om deltagarnas uppfattningar, bedömningar och upplevelser (Håkansson, 2017). 

Innan intervjun påbörjades gavs tillåtande till att spela in intervjun. Detta för att inte gå miste 

om viktig information (Bjørndal, 2005). En intervjuguide med öppna frågor har i förväg gjorts 

iordning (bilaga 1). Intervjuguiden bidrog till att intervjun blev mer strukturerad (Bjørndal, 

2005). Vidare framhåller Hjalmarsson (2014) att öppna frågor är en bra metod i intervjuer då 

det ger ett mer formulerat och nyanserat svar samt att det ges möjlighet till att svara på frågorna 

med egna ord. Deltagarna hade inte fått ta del av intervjufrågorna i förväg då det kan påverka 

svaren. Intervjuguiden testades genom att använda en pilotintervju för att säkerställa att 

frågorna var relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Pilotintervjun gjordes på en 

förskollärare. Enligt Backman et al., (2012) är pilotundersökning en bra metod för att upptäcka 

problem och förbättringsområden.  

 

4.4 Analysmetod och bearbetning av data  

Transkriberingen genomfördes genom att de inspelade intervjuerna samt anteckningar 

bearbetades och skrevs ner i direkt anslutning till intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Genom att själv skriva ut materialet kan tolkningsarbetet redan påbörjas under 

bearbetningen av materialet. Vidare menar Svensson och Ahrne (2015) att när det insamlade 

materialet renskrivs blir det till empiriskt material. Bjørndal (2005) beskriver detta som viktigt 

därför att materialet blir mer onyanserat om bearbetningen förskjuts. När transkribering görs är 

det viktigt att vara medveten om att viss information kan gå förlorad när bearbetningen av 

materialet görs (Bjørndal, 2005). I den här studien användes ljudinspelning under intervjuerna 

vilket innebar att deltagarnas kroppsspråk gick förlorad när bearbetningen påbörjades, dock 

anser jag att det inte påverkade studiens resultat. För att underlätta bearbetningen och analysen 

valde jag att namnge förskollärarna för 1-3. Resultatet analyserades sedan utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv för att ta reda på hur förskollärare beskriver barn i språkliga 

svårigheter. I analysen har det insamlade materialet sorterats, reduceras och argumenterats 

enligt Rennstam och Wästerfors (2015). Reducering och sortering av materialet gjordes för att 

sortera det som var relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar samt för att synliggöra 

det som var framträdande i intervjuerna (ibid.). Vidare gjordes detta för att underlätta det 

fortsatta arbetet samt för att synliggöra hur studiens resultat framkommit. I diskussionen har 

resultatet sedan diskuterats och argumenterats utifrån tidigare forskning och det sociokulturella 

perspektivet som också varit en central del i hela arbetet.  

 

4.4.1 Trovärdighet 

För att stärka studiens trovärdighet har studiens resultat analyserats och diskuterats samt att det 

finns en beskrivning av val av metod och teoretiskt perspektiv (Ahrne & Svensson, 2015). 

Genomförandet, studiens syfte och frågeställningar ska även tydligt besvaras och diskuteras. 

Ahrne och Svensson hävdar att trovärdighet är extra viktigt i en kvalitativ forskning. Även 

transparens är en viktig del för att stärka studiens trovärdighet. Detta innebär att studiens 
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forskningsprocess tydligt har beskrivits för läsaren så att läsaren har fått förståelse om val av 

metod och genomförande (ibid.). 

 

Syfte med denna studie är inte i första hand att kunna generalisera resultatet till andra personer, 

vilket Ahrne och Svensson (2015) anser är svårt när en studie bygger på intervjuer. Möjligtvis 

kan generaliseringen göras till liknade situationer att studiens utgångspunkt är gjord utifrån 

förskollärares upplevelser och uppfattningar. När en studie är gjord utifrån upplevelser och 

uppfattningar beskriver Ahrne och Svensson att det inte finns någon säkerhet att en ny studie 

som görs på liknade sätt skulle få fram liknande resultat.  

 

4.5 Forskningsetiska principer 
I studien har de forskningsetiska principerna genomsyrat studiens metod. Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver fyra forskningsetiska principer Informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

 

Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna samt förskolechefer om 

vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

som innebär att studiens syfte och genomförandet av undersökningen beskrivs för deltagarna. 

Nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet endast kommer användas i denna 

studie. Även information om sin rätt till konfidentialitet fick deltagarna ta del av som innebär 

att verksamhet, förskolechefer och förskollärare som medverkar i studien kommer inte kunna 

identifieras. Avslutningsvis för att uppfylla samtyckeskravet fick deltagarna i studien ge sitt 

godkännande att delta i studien. Deltagarna fick även information om att själv bestämma hur 

länge och på vilka villkor detta skulle ske.  
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5 Resultat 
Studiens resultat presenteras utifrån studiens forskningsfrågor. 

 

5.1 Förskollärares arbetssätt att upptäcka barn i språkliga svårigheter 

För att upptäcka barn i språkliga svårigheter beskrev samtliga intervjuade förskollärare att de 

använde sig av Tidig registrering av språkutveckling (TRAS). Resultatet visade att barn från 

tre år och uppåt kartlagdes minst en gång per år, ibland en gång per termin om tid och behov 

fanns. I intervjun beskrev förskollärarna att när TRAS användes för att upptäcka och kartlägga 

barns språkutveckling gjorde arbetslaget först observationer i barngruppen för att kunna avgöra 

vilka barn som var i språkliga svårigheter. De intervjuade förskollärarna beskrev att genom 

observationer synliggjordes vilket stöd varje enskilt barn behövde men även vilket stöd 

barngruppen behövde. I observationerna tittade personalen i arbetslaget på barns samspel, barns 

kommunikation, barns uppmärksamhet, språklig medvetenhet samt språkförståelse som uttal, 

meningsbyggnad och ordproduktion beskrev förskollärare 1. I TRAS fanns sedan verktyg för 

att arbeta med språkets olika delar.  

 

Man har ju en viss känsla av vad ett barn ska kunna vid en viss ålder. Och TRAS materialet är 

ju jättebra material att kunna se det. Ligger barnen i adekvatnivå eller måste man titta djupare. 

När man har ett systematiskt sätt att titta på språket så ser man ganska fort om det brister 

någonstans. Och då måste man göra extra anpassningar och ha ett väldigt medvetet arbetssätt 

och kanske specifik träning just för det här barnet. (Förskollärare 2) 

 

I intervjun framkom även andra resultat för hur förskollärare upptäcker barn i språkliga 

svårigheter. Intervjuade förskollärare beskrev samlingar och Före Bornholmsmodellen som två 

sätt att upptäcka barn i språkliga svårigheter. ”Sen jobbar vi mycket med det språkliga och 

använder Före Bornholmsmodellen och där uppmärksammar vi också väldigt mycket, vad 

barnen behöver mer av.” (Förskollärare 1). Vidare beskrev förskollärare 2 att genom att arbeta 

medvetet och strukturerat så uppmärksammade personalen lättare vilka brister som fanns i olika 

vardagliga situationer.  Förskollärare 3 beskrev även att TRAS och Före Bornholmsmodellen 

som två sätt att upptäcka barn i språkliga svårigheter. Men att under den tid som inte är planerad 

upptäcks också barn som kämpar med någonting och då är TRAS ett bra verktyg som 

personalen kan använda som stöd. 

 

Man ska jobba med det medvetet och strukturerat hela tiden. Från morgon till kväll för att stötta 

upp språket. Och får du den här känslan att någonting inte stämmer då är det TRAS 

kartläggning igen. Det är jättebra att kolla. (Förskollärare 2) 

 

Vidare visade resultatet att samarbete med vårdnadshavare var en viktig del för att 

uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. Genom dialog och nära samarbete med 

vårdnadshavare får personalen en helhetssyn på barnet och kunde lättare kartlägga och ge 

förutsättningar för varje barn menade förskollärare 2. Även förskollärare 1 och 3 beskrev 

samarbete med vårdnadshavare som en viktig faktor för att upptäcka barn i språkliga 

svårigheter. 
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5.2 Förskollärares beskrivningar av hur barn i språkliga svårigheter får stöd 

För att stödja barn i språkliga svårigheter visade den här studiens resultat att förskollärarna 

använde olika arbetssätt i verksamheten som Före Bornholmsmodellen, TAKK, 

dokumentation, tecken som stöd, bildstöd. sång, ramsor, högläsning, språkträning i vardagen 

och spel. Förskollärare 1 och 2 beskrev i intervjun att språkträning i vardagen är viktigt för att 

barnen ska utveckla sitt språk. Förskollärare 3 anser att Före Bornholmsmodellen och olika 

språkövningar är bra för barn som behöver språkligt stöd men är även bra för hela barngruppen.  

  

Sedan har vi ett väldigt medvetet arbetssätt från det att barnen kommer tills att dom går hem. 

Hur dom använder språket i vardagssituationer. Arbetar man med materialet som finns i TRAS 

exempelvis så finns det ju färdiga aktiviteter man kan göra. Använder man Före 

Bornholmsmodellen så kommer man också långt. Sen är det ju sång, ramsor, tecken som stöd, 

bildstöd osv som vi använder mycket. (Förskollärare 2).  

 

Vidare visade resultatet att arbetsplaneringsdagar var ytterligare ett sätt för att reflektera och 

planera över hur arbetet i barngruppen skulle se ut för att stödja barn i språkliga svårigheter. 

”Om vi ser att det kan finnas barn som behöver lite extra stöd i leken. Då försöker vi lägga upp 

en planering för dom hur vi ska jobba med det med hela barngruppen oftast” (Förskollärare 1). 

Förskollärarna beskrev också i intervjun att om arbetslaget upptäcker ett barn som är i språkliga 

svårigheter så tas det upp under utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Förskollärare 2 

beskrev att arbetslaget kan ge råd till vårdnadshavare att ta kontakt med BVC för att få hjälp av 

logoped om något barn anses vara i behov av det. Förskollärare 3 anser att ge stöd till barn i 

språkliga svårigheter kan innebära att göra en handlingsplan. Vidare beskrev förskollärare 3 att 

ett ärende i vissa fall kan skrivas och om behov finns kommer en specialpedagog och ger 

arbetslaget stöd och vägledning i deras arbete. Samtliga förskollärare understryker dock vikten 

av att alltid ta kontakt med vårdnadshavare innan sådana insatser görs. Det är utifrån samråd 

med vårdnadshavare som beslut tas om extra insatser ska involveras i arbetet att stödja barn i 

språkliga svårigheter. 

 

Alla barn från 3 år och uppåt ska TRAS kartläggas en gång per år men helst tittar man en gång 

per termin. Och ser man att det är någonting där, så tar man upp det med föräldrarna på 

utvecklingssamtalen och så kan man göra extra insatser (Förskollärare 1). 

 

I intervjuerna beskrev förskollärare 1 och 3 att det som uppmärksammas i TRAS är det arbete 

som sedan kommer ske i de planerade aktiviteterna med hela barngruppen. ”Mycket går ju att 

göra i grupp, vi håller ju inte på med någon enskild undervisning.” (Förskollärare 3). Vidare tar 

förskollärare 3 upp dilemmat som uppstår med för stora barngrupper och tiden som inte räcker 

till.  

 

Önskvärt skulle ju vara att ha färre barn i barngruppen. För man kan ju tänka att risken är att 

någon fler faller igenom. Att man inte hinner prata med alla och hinner ge dom den där 

uppmärksamheten som behövs. Man får arbeta i grupperspektiv, det som är bra för det här 

barnet är bra för hela barngruppen. (Förskollärare 3). 
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Förskollärare 3 som arbetar på avdelningen som är speciellt utformad för barn i behov av 

särskilt stöd beskrev att kartläggningarna som görs i TRAS användes både i de planerade 

aktiviteterna för hela barngruppen men också för det enskilda barnet.  

 

5.3 Hur arbetet med barn i språkliga svårigheter följs upp enligt förskollärare  

För att följa upp barn i språkliga svårigheter användes TRAS som ett utvärderingsverktyg för 

att synliggöra vad arbetslaget uppmärksammat hos barnen samt hur arbetet kan följas upp. 

Utvärdering gjordes även på gruppnivå för att synliggöra vad som fungerat bra, mindre bra samt 

vad som skulle kunna förändras och hur arbetet i barngruppen skulle kunna utvecklas. En 

avdelningsplaneringslapp användes också enligt förskollärare 1 för att snabbt kunna utvärdera 

hur olika aktiviteter har fungerat. ”Vi utvärderar egentligen varje vecka i TRAS, vad vi har sett 

och observerat. Sedan har vi en avdelningsplaneringslapp där vi skriver vad vi jobbat med och 

hur det har fungerat” (Förskollärare 1). Vidare ansåg förskollärare 3 att TRAS användes för att 

synliggöra hur verksamheten och personalens arbetssätt kunde utvecklas. ”TRAS används inte 

för att bedöma barnen utan för att hitta dom som kämpar med något och för att kunna hjälpa 

dem tidigt. Sen för att vi pedagoger kanske inte har rätt material eller rätt aktiviteter” 

(Förskollärare 3). 

 

I resultatet framkom även att för att följa upp barn i språkliga svårigheter användes 

utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Förskollärare 2 menade att utvecklingssamtal 

tillsammans med vårdnadshavare gav ytterligare information om barns utveckling och lärande 

som var värdefull för att kunna följa upp arbetet med barn i språkliga svårigheter. Samtliga 

förskollärare nämnde även handlingsplan som ett sätt att följa upp barn i språkliga svårigheter. 

 

Vi gör ju TRAS kartläggningar på alla barn och ser man någonting där så tar man upp det med 

föräldrarna på utvecklingssamtalen och så kan man göra extra insatser utifrån det. Tillexempel 

handlingsplan beroende på vad det är eller så hänvisar man till BVC så att dom får ta kontakt 

med logoped. Om det är så stora brister (Förskollärare 2,). 

 

Förskollärare 2 berättar i intervjun att om arbetslaget får stöd från logoped sker det kontinuerligt 

ett samarbete då barnets utveckling och lärande följs upp regelbundet. Vidare beskrev 

förskollärare 3 att arbetslaget oftast tittade veckovis i TRAS hur barnen kunde följas upp. Sedan 

reflekterade och utvärderade arbetslaget över vad aktiviteten hade gett och hur det skulle kunna 

utvecklas. Även handlingsprogram är något som användes för att följa upp barnen berättar 

förskollärare 3. I handlingsprogrammet skrevs både kortsiktiga och långsiktiga mål upp i 

samråd med vårdnadshavare. Planeringskvällar var också ett sätt att tillsammans i arbetslaget 

följa upp barn i språkliga svårigheter enligt förskollärare 1 och 3. Planeringskvällar och 

planeringsdagar är också något som beskrevs som olika sätt att följa upp barn i språkliga 

svårigheter. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens metod och resultat. Därefter beskrivs några implikationer som 

kan vara relevanta för min kommande profession som förskollärare. Vidare presenteras förslag 

till fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

I detta stycke kommer studiens urval, datainsamling genomförande, analysmetod och 

forskningsetiska principer att diskuteras. Tre intervjuer med förskollärare genererade 

tillräckligt med material för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Dock blir studiens 

omfattning ganska liten vilket kan påverka studiens trovärdighet. På de förskolor som 

förskollärarna arbetade på fanns resurser som inte är vanliga att ha tillgång till på många 

förskolor. På ena förskolan fanns en specialpedagog i arbetslaget och på den andra förskolan 

var en avdelning anpassad för barn i behov av särskilt stöd och därmed hade även förskollärarna 

extra kompetens om detta område. Resultatet kan ha påverkats av dessa faktorer och hade en 

liknade studie gjorts på en förskola som inte hade dessa resurser i arbetslaget kan ett annat 

resultat ha synliggjorts. Urvalet gjordes i samråd med förskolecheferna därför att jag ansåg att 

förskolecheferna hade en bättre inblick i verksamheten samt en bättre dialog med 

förskollärarna. I efterhand reflekterade jag över att detta kan ha påverkat resultatet. Förskolorna 

och förskollärarna som valdes ut till intervjuerna hade extra kompetens kring området. I den 

första intervjun var förskolläraren utbildad förskollärare och specialpedagog, i den andra 

intervjun arbetade förskolläraren på en avdelning som var anpassad för barn i behov av särskilt 

stöd och i den tredje intervjun hade förskolläraren lång erfarenhet av barn i språkliga 

svårigheter. Hade jag valt ut förskollärare till intervjuerna själv hade kanske inte dessa 

kompetenser funnit med och därmed kan ett annat resultat ha synliggjorts. 

 

Under intervjun valde jag att använda ljudinspelning för att inte gå miste om relevant 

information. Bjørndal (2005) framhåller att ljudinspelning är till en fördel när material sedan 

ska analyseras. Samtidigt kan den som blir intervjuad bli påverkad både av miljöns omgivning 

men också av ljudinspelningen som används.  Förskollärarna som blev intervjuade fick inte ta 

del av intervjuguiden i förväg därför att det kan påverka resultatet. Intervjufrågorna var öppna 

och semistrukturerad, detta är fördelaktigt för att kunna ställa följdfrågor och på så sätt minska 

risken för missförstånd. Samtidigt finns det nackdelar med intervju som metod. Intervju är 

tidskrävande att bearbeta och genomföra vilket innebär att det bara finns möjlighet att intervjua 

ett fåtal personer. Vidare finns det en risk att den som intervjuas blir färgad av intervjuarens 

egna uppfattningar (ibid). Trots detta anser jag att intervju var rätt val av metod i denna studie. 

Genom att vara medveten om dessa fördelar och nackdelar kan dessa risker förhindras 

(Bjørndal, 2005). För att fastställa att frågorna är relevanta utifrån frågeställningarna gjordes en 

pilotintervju som stärkte intervjuguidens frågor.  Backman et al., (2012) understryker också att 

pilotundersökning är till fördel när frågorna ska utformas. Intervju som metod, anser jag, 

synliggjorde hur förskollärare beskrev att de stödjer barn som är i språkliga svårigheter i 

förskolan.  

 



16 
 

6.1.3 Studiens trovärdighet 

För att en studie ska ha bra kvalité krävs enligt Bryman (2011) att studien är trovärdig samt att 

det tydligt framgår att studien utgått från de regler som finns. Personliga värderingar och 

teoretisk inriktning ska påverka studien samt att studiens resultat ska gå att styrka. När det 

teoretiskt perspektiv framgår i studien stärks studiens trovärdighet och därmed kvalitén. Det 

ska även finnas en tydlig beskrivning av genomförandet samt att studiens syfte och 

frågeställningar har besvarats och diskuterats. Detta har eftersträvats i den här studien för att 

stärka studiens kvalité och trovärdighet (ibid.). I den här studien har resultatet diskuterats utifrån 

relevant forskning. Metoden har även beskrivits samt att det teoretiska perspektivet framgår i 

bakgrundsdelen och diskuteras i diskussionsdelen. Studien har utgått från förskollärares 

uppfattningar och tankar vilket innebär att en liknande studie inte skulle generera ett liknade 

resultat. Ahrne och Svensson (2015) framhåller att en studie som bygger på intervjuer innebär 

att det inte finns någon säkerhet att en ny studie som görs på liknade sätt skulle få fram ett 

likadant resultat. Studiens trovärdighet kan även ha påverkats av att studien endast utgått från 

tre förskollärares uppfattningar och tankar. För att stärka studiens trovärdighet skulle fler 

intervjuer ha genomförts. Vidare har studien genomförts i endast en kommun. Detta innebär att 

om en ny studie skulle genomföras kan resultatet skilja sig beroende på var en ny studie skulle 

genomföras. För att stärka intervjuguidens frågor har en pilotintervju genomförts.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultat diskuteras utifrån studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

6.2.1 Förskollärares arbetssätt att upptäcka barn i språkliga svårigheter 

För att upptäcka barn i språkliga svårigheter beskrev förskollärarna att de använde 

dokumentation och observationer. Eidevald (2017) framhåller att genom att använda sig av 

pedagogisk dokumentation i syfte att reflektera över olika situationer genererar det kunskap och 

insikt kring hur verksamhetens kvalité kan höjas och därmed skapa bästa förutsättningar för 

varje barns utveckling. Samtliga intervjuade förskollärare menade att observation och 

dokumentation är ett verktyg för att upptäcka barn i svårigheter men att insatserna ska göras 

med hela barngruppen. Pedagogisk dokumentation blir ett verktyg som hjälper barn och 

personal att synliggöra barns lärandeprocess och utveckling (Lenz Taguchi, 2012). Genom 

pedagogisk dokumentation skapas förutsättningar för barnen att ha delaktighet och inflytande i 

sin lärandeprocess och utveckling samt att personalen kan upptäcka barnens intressen och 

områden som kan utvecklas vidare (ibid.). Förskollärare 2 understryker detta med att beskriva 

vikten av att använda sig av populärkultur eller annat som barnen intresserar sig av i mötet med 

språkets olika delar. I studien beskrev samtliga förskollärare att kartläggning av barn i språkliga 

svårigheter görs först när barnet hunnit bli tre år. Björck-Åkesson (2009) påpekar om vikten av 

att förebygga problem tidigt än att reparera problem i efterhand. Då det har visat sig att det 

främjar barnets fortsatta lärande i skolåren (Riddersporre & Persson, 2014). Att samtliga 

förskollärare beskrev pedagogisk dokumentation och observationer som arbetssätt att upptäcka 

barn i språkliga svårigheter överensstämde med mina tidigare erfarenheter. Samtidigt var det 

intressant att se vilken stor och viktig del pedagogisk dokumentation och observationer har för 

att skapa en god kvalité för varje enskilt barn. Det var också intressant att få ta del av hur mycket 
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planering och tid som krävs för att kunna observera varje enskilt barn för att kunna upptäcka 

barn i språkliga svårigheter.  

 

När observationer görs är det viktigt att vara medveten om att olika faktorer påverkar vad 

observatören kommer se. Det kan dels vara svårt att sortera alla intryck samt att resultatet kan 

påverkas beroende på vem som observerar (Håkansson, 2017). Samtidigt finns det också 

fördelar med observationer, som att situationer fångas när de inträffar samt att det kan visa 

sådant som inte går att få fram med andra metoder (ibid). Den här studiens resultat visade att 

observation var ett viktigt verktyg för att upptäcka barn i språkliga svårigheter. Men även för 

att kunna kartlägga och ge stöd till dessa barn. Dock berättar förskollärare 1 och 3 att både tid 

och resurs var begränsade vilket påverkade hur ofta och hur många som kunde vara 

observatörer. När observationer görs beskriver Håkansson att det är viktigt att medveten om att 

fler observatörer ger en mer rättvis bild av observationen. 

 

När barn i behov av särskilt stöd upptäcks visade Sandberg och Norlings (2009) studie på att 

förskolor där det fanns många barn i behov av särskilt stöd involverades dessa barn i större 

utsträckning i den ordinarie verksamheten än om det bara var ett eller två barn i behov av särskilt 

stöd. Vidare synliggjordes det i studien att om det var få barn i behov av särskilt stöd så 

särbehandlades dessa barn oftare utanför den ordinarie verksamhetens aktiviteter (ibid.). I den 

här studien utgick två förskolor från att anpassa verksamhetens planerade aktiviteter utefter 

varje barns behov och förutsättningar. Förskolan som hade en avdelning som var anpassad för 

barn i behov av särskilt stöd hade både anpassat verksamheten utefter varje barns behov samt 

hade olika språkaktiviteter som var utformade av logoped och särskilt tillämpade för varje 

enskilt barn. Samtidigt visade resultatet i studien att samtliga intervjuade förskollärare var 

överens om vikten av att utveckla barns språk i samspel med andra barn och vuxna. Vilket 

också är centralt i det sociokulturella perspektivet. Förskollärarna beskrev att för att hjälpa 

barnet att utvecklas utgick personalen i verksamheten från barnets utvecklingsnivå för att kunna 

hjälpa barnet till nästa zon.  

 

6.2.2 Förskollärares beskrivningar att stödja barn i språkliga svårigheter  

I studiens resultat framkom att arbetssätten för att stödja barn i språkliga svårigheter är Före 

Bornholmsmodellen, TAKK, dokumentation, tecken som stöd, bildstöd. sång, ramsor, 

högläsning, språkträning i vardagen, spel och TRAS. Samtliga intervjuade förskollärare 

beskrev att TRAS är ett kartläggningsverktyg som används i verksamheterna. I studien 

synliggjordes en kritisk aspekt av användandet av detta verktyg. De intervjuade förskollärarna 

beskrev om risken att använda sig av kartläggningsverktyget på ett felaktigt sätt. Detta kan bidra 

till en bedömning av barnet som inte är förenligt för läroplanen för förskolan. Samtidigt visar 

studiens resultat att samtliga intervjuade förskollärare är nöjda med denna typ av verktyg. De 

anser att vid rätt användning av TRAS genererar det relevant information kring hur 

verksamheten ska utformas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hela barngruppen att 

utvecklas och lära.  

 

TRAS som kartläggningsverktyg har utvecklats utifrån förskolans uppdrag, där barns 

individuella prestationer ska mätas och utvärderas (Eidevald, 2017). Vidare har ofta sådana 
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metoder en utvecklingspsykologisk utgångspunkt där pågående processer inte dokumenteras på 

samma sätt. Därför finns det en risk när sådana metoder används, att fokuset sätts på det 

individuella barnet och deras förmågor utan att ta med verksamheten i bedömningen (ibid.). 

Även Pramling Samuelsson (2010) ställer sig kritisk till olika metoder där verksamheten testar 

och kartlägger barn. Ett sådant arbetssätt handlar snarare om att mäta vad barn kan eller förmår 

vid en specifik tidpunkt än att följa en process (ibid.). När sådana metoder används krävs som 

Eidevald (2017) beskriver att förskollärarna reflekterar över vilket förhållningssätt och teoretisk 

grund arbetslaget står på för att arbetet ska ske i enlighet med läroplanens mål. I läroplanen för 

förskolan står det att verksamheten ska ta till vara på alla barns behov utan att bedöma barnet 

(Skolverket, 2016). Detta uppdrag blir komplext och kan således tolkas olika beroende på 

vilken teoretisk grund verksamheten står på. Ses detta utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör 

aktiviteter planeras och utformas för hela barngruppen så barnen i samspel med varandra kan 

lära och utvecklas (Säljö, 2014). Det framkommer under intervjuerna med förskollärarna, att 

utformningen av verksamheten i första hand lämpar sig för hela barngruppen och dess behov. 

Vid specifika situationer får barnet individuell språkträning när arbetslaget får stöd från 

exempelvis en logoped. Att samtliga förskollärare beskrev TRAS som ett arbetssätt att stödja 

barn i språkliga svårigheter gjorde mig förvånad därför att detta kartläggningsverktyg har fått 

en del kritik. Efter att ha intervjuat förskollärarna i studien gav det mig dock en bättre förståelse 

om hur detta verktyg bör användas för att skapa en verksamhet som är utformad för varje enskilt 

barn. De intervjuade förskollärarna beskrev också vikten av utbildning i TRAS för att kunna få 

förståelse om kartläggningsverktyget.  

 

Pramling Samuelsson (2010) refererar till OECD-rapporten Understanding the brain från 2002 

där det visades stora och negativa konsekvenser hos elever i skolan som upplevt misslyckande. 

Dessa elever hade brist på självförtroende, kände sig otillräckliga, hade dålig motivation och 

brist på lärandetillfällen. Därför anser Pramling Samuelsson att det är av stor vikt att reflektera 

över vilken syn som finns i verksamheten. Men även hur olika metoder används för det kan 

leda till stora konsekvenser hos barnet om synen i verksamheten inte är förenlig med läroplanen 

och om metoderna exkluderar och pekar ut barnet i barngruppen (ibid). Eidevald (2017) 

beskriver TRAS som kartläggningsverktyg med både positiva och negativa aspekter. Något 

Eidevald lyfter som en positiv aspekt med kartläggningsverktyget är att det är ett sätt att höja 

kvalitén i verksamheten. Vilket förskollärarna i den här studien betonar som det huvudsakliga 

syftet med TRAS som kartläggningsverktyg. Sandberg och Norling (2009) betonar miljön och 

omgivningens betydelse och framhåller att det bör tas med när kartläggning görs för att skapa 

bästa förutsättningar för barns utveckling. I den här studien visar resultatet att förskollärarna i 

studien var positiva till TRAS som kartläggningsverktyg. Förskollärarna i studien menade att 

genom att använda TRAS för att kartlägga barnen synliggjordes även vilket arbete och fokus 

som verksamheten skulle ha för att skapa utveckling och lärande i hela barngruppen. 

Förskollärarna menade att det som synliggörs i kartläggningen hos det enskilda barnet är oftast 

något som alla barn behöver utveckla. Att arbeta med det tillsammans i barngruppen innebär 

också att barnen lär sig av varandra som kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Vidare 

menade samtliga förskollärare att TRAS som kartläggningsverktyg synliggör och bidrar till 

reflektion i arbetslaget, där både personalens förhållningssätt och hur verksamhetens miljö är 

utformad är centrala aspekter som arbetslaget reflekterar över. Genom att ha en medvetenhet 
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och kunskap kring hur kartläggningsverktyget används så kan det leda till positiva effekter i 

barngruppen. Samtidigt som förskollärarna hävdade att brister i kompetens och medvetenhet 

kring området kan leda till bedömning av barnet.  

 

Pedagogiska program eller verktyg som Före Bornholmsmodellen, TAKK och tecken som stöd 

framhåller Sandberg och Norling (2009) är gynnsamt för barn med läs- och skrivsvårigheter 

men passar och bör genomföras med hela barngruppen för då alla har nytta av det. Detta 

synliggjordes under samtliga intervjuer med förskollärarna i den här studien. Förskollärare 1 

och 3 beskrev vikten av att lära av varandra och tillsammans. Detta förhållningssätt kan kopplas 

till det sociokulturella perspektivets syn på utveckling och lärande. Lundgren et al., (2014) 

beskriver att samspel är centralt i det sociokulturella perspektivet. 

 

Sandberg och Norling (2009) betonar vikten av att alla i arbetslaget ska ges utbildning när 

stödtecken används samt att det ska tillämpas i hela barngruppen. Genom att inte tillämpa 

stödtecken i hela barngruppen och arbetslaget finns risk att barn i språkliga svårigheter lätt kan 

bli missförstådd. Vidare kan det medföra svårigheter och hinder när barn i språkliga svårigheter 

ska kommunicera med andra barn och personal i verksamheten som inte har dessa kunskaper 

och konflikter kan lättare uppstå (ibid.). Förskollärare 2 som är den enda som beskrev att 

stödtecken används understryker vikten av att hela barngruppen samt arbetslag ska få möjlighet 

att lära sig stödtecken för att skapa delaktighet och inflytande i verksamheten. I studien som 

Sandberg och Norling beskriver, synliggörs utmaningen till att ge personalen i förskolan 

utbildning och därmed stärka deras kompetens. Resultatet i Sandberg och Norlings studie visar 

att det brister i både handledning och kompetensutveckling samtidigt som det visar att det är 

dessa faktorer som är framgångsrika och betydelsefulla för detta arbete. Samtliga förskollärare 

i den här studien betonade vikten av att få möjlighet till kompetensutveckling i arbetslaget för 

att utveckla och höja kvalitén i verksamheten. Samtidigt beskrev förskollärare 3 att tid och 

pengar är en aspekt som påverkar möjligheten till handledning och kompetensutveckling. 

Förskollärare 1 beskrev vidare att det fanns en specialpedagog i deras arbetslaget, vilket bidrog 

till bra förutsättningar för hela arbetslaget när stöd skulle ges till barn i behov i språkliga 

svårigheter. I en annan intervju med förskollärare 2 var avdelningen anpassad för barn i behov 

av särskilt stöd. Detta innebar att hela arbetslaget hade fått rätt kompetensutveckling och 

därmed hade kunskap i TAKK, TRAS, tecken som stöd och Före Bornholmsmodellen. 

Sandberg och Norling framhåller dock att både tid och pengar är en avgörande faktor till att 

personalen i arbetslaget inte får möjlighet till kompetensutveckling.  

 

I det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2014) Vygotskijs tankar om medierande 

redskap, att både bilder och teckensystem fyller samma funktion som tal och skrift. Därför bör 

språket ses som utvecklingsbart samt att andra uttrycksformer kan samspela med talet (ibid.). 

Detta ansåg samtliga intervjuade förskollärare att deras olika arbetssätt gör. Vidare synliggörs 

den proximala utvecklingszonen i resultatet, då samtliga förskollärare ansåg att personalen 

vägleder och finns som stöd för barnen i deras utveckling och lärande. Genom att ge barnen 

stöd i deras utveckling och lärande så leder det vidare till nytt lärandet och nya erövringar i en 

ny utvecklingszon (Säljö, 2014) Förskollärare 3 beskrev också vikten av att barnen lär av 

varandra genom att hjälpa varandra vilket också kan kopplas till proximala utvecklingszonen. 
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Säljö beskriver att stöd från en vuxen eller ett barn som har mer kompetens bidrar till att den 

proximala utvecklingszonen utmanas och därmed utvecklas barnet.  

 

6.2.3 Hur arbetet med barn i språkliga svårigheter följs upp enligt förskollärare 

För att följa upp barn i språkliga svårigheter användes olika arbetssätt. Ett arbetssätt var att 

utvärdera varje vecka samt använda sig av ”avdelningsplaneringslapp” som förskollärare 1 

beskrev som ett sätt där olika reflektioner och tankar skrevs ner. Ett annat sätt var att varje 

termin utifrån TRAS som hjälpmedel sätta sig ner och reflektera över hur barns språkutveckling 

ligger till. Arbetslaget reflekterade även hur hela barngruppen kunde följas upp. Eidevald 

(2017) framhåller dock att när en utvärdering görs bör verksamheten utvärderas utifrån 

läroplanens mål och de förväntade arbetssätten och inte utvärdera barnens kunskaper även om 

barns lärande och utveckling är central. Detta beskrev förskollärare 3 att deras arbetslag gjorde 

när handlingsprogram skrevs. I intervjun med förskollärare 1 och 3 beskrevs också att 

planeringskvällar var ett sätt att reflektera över hur verksamheten kunde utvecklas för att höja 

kvalitén samt för att följa upp barnen i deras utveckling. De intervjuade förskollärarna beskrev 

även att utifrån samtal med logoped gjordes det kontinuerliga utvärderingar av barn som var i 

behov av logoped för att följa upp deras utveckling. Sandberg och Norling (2009) beskriver ett 

sätt att bidra till en ökad kvalité i verksamheten är att den anpassas efter barnens behov. Detta 

resultat gjorde mig först förvånad därför att det inte är förenligt med läroplanens mål att arbeta 

med enskild undervisning men samtidigt gav detta resultat mig nya insikter kring hur barn i 

språkliga svårigheter följs upp. Barn som är i behov av exempelvis logoped bör få denna 

möjlighet till stöd för att kunna utvecklas. Sedan kan aktiviteter som logopeden har 

rekommenderat för ett enskilt barn, vara svåra att genomföra i hela barngruppen. Resultatet 

genererade också förståelse för hur undervisningen kan se annorlunda ut när en avdelning är 

enbart anpassad för barn i behov av särskilt stöd samt vikten av att ge dessa barn verktyg för att 

kunna utvecklas och lära. Här anser jag att förhållningssätt och hur en sådan form av 

undervisning introduceras och beskrivs för barngruppen är av vikt och att förskollärarna inte 

lägger någon vikt eller värdering kring att vissa barn behöver få sitta enskilt ibland.  

 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Studien har bidragit till nya insikter kring hur viktigt det är att fånga upp barn i språkliga 

svårigheter tidigt samt hur viktigt det är att ha ett medvetet arbetssätt kring hur olika metoder 

används i förskolan för att skapa bästa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande. 

Studien har också synliggjort komplexiteten med att fånga upp varje enskilts barns behov utan 

att bedöma barnet. Vidare har jag fått insikter och kunskap om vilka metoder och arbetssätt som 

används i förskolorna. Samtidigt ska det understrykas att studiens resultat är kontextuell och 

därmed kan studier som genomförs med andra förskollärare visa ett annat resultat.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att planera och genomföra intervjuer med vårdnadshavare, för att ta 

del av deras uppfattningar om hur verksamheten utformar stöd för barn i språkliga svårigheter. 

Genom att fler studier genomförs inom detta ämne skulle nya insikter kunna komma fram samt 

att det skulle bidra till fler perspektiv som synliggörs för att kunna ge stöd till barn i språkliga 

svårigheter.
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

- Hur ser arbetsgången ut för att ge barn språkligt stöd? 

- Hur upptäcks barn som är i behov av språkligt stöd i arbetslaget? 

- På vilket sätt gör arbetslaget en bedömning av att barnen behöver stöd? 

- Hur tycker ni att arbetet för att stödja barn som är i språkliga svårigheter fungerar?  

- Hur skulle ni vilja utveckla detta arbete? Exempelvis kompetensutveckling mm. 

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni i arbetssättet som ni använder? 

- Hur följs åtgärderna upp i arbetet med att ge barn språkligt stöd?
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