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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för förskollärares tolkning av vilka arbetssätt 

de använder för att erbjuda en likvärdig språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd. 

Detta undersöktes med forskningsfrågan; vad har förskollärare för föreställningar om en 

likvärdig språkutveckling och sitt arbete med språkutveckling hos barn i behov av särskilt 

stöd. Studien utgår ifrån hermeneutik som teori och metod samt genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer. Utifrån studiens resultat framkom det att förskollärares arbete 

mot en likvärdig språkutveckling utgår ifrån användande av olika arbetssätt. Forskning samt 

studiens resultat pekar på att barn i behov av särskilt stöd gynnas av alternativa 

kommunikativa arbetssätt för att uppnå en likvärdig språkutveckling i förskolan. 

  

Nyckelord 

Likvärdig språkutveckling, barn i behov av särskilt stöd, Tecken som Alternativ 

Kompletterande Kommunikation, musik, bildstöd, digitala verktyg, hermeneutik. 
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1. Bakgrund 

En inkluderande utbildning som är tillgänglig för alla barn lyfts fram i Lee, Tracey, Barker, 

Fan och Yeungs (2014) forskning som en global trend. En trend som Sverige har följt med på 

vilket blir tydligt i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) där det skrivs fram att 

verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och att de barn som är i behov av mer 

stöd och stimulans ska få detta stöd efter sina förutsättningar. Skolan i Sverige skall vara en 

plats dit alla barn är välkomna och där utbildningen är anpassad efter individens olika behov 

och förutsättningar (Egelund, Haug och Persson, 2006). Vetenskapsrådet (2015) hävdar att 

frågan om en likvärdig förskola på senare tid har blivit mer aktuell eftersom förskolan som 

institution och organisation har fått ökad betydelse i förhållande till hela det svenska 

utbildningssystemet. Förskolan utgör början på det livslånga lärandet hos barnen, förskolans 

likvärdighet har därför en stor betydelse för hela det svenska utbildningssystemet och bör 

därför inte behandlas separat från diskussionen om den svenska skolans likvärdighet för alla 

barn (ibid). Av tradition välkomnar förskolan alla barn oavsett vad de har med sig för 

förutsättningar, förmågor eller behov (Palla, 2009). Antalet barn som är i behov av särskilt 

stöd i förskolan beräknades år 2010 vara omkring 20 procent av barnen i varje barngrupp 

(Lutz, 2013). Hwang och Nilsson (2011) beskriver att barn i behov av särskilt stöd syftar till 

de barn som på något sätt har ett funktionshinder. Vilket inte bara gäller de barn med synliga 

funktionshinder, utan även de barn som har ett osynligt funktionshinder som exempelvis 

mentala, språkliga eller emotionella svårigheter. Lillvist och Granlund (2010) lyfter 

förskollärares åsikt att de flesta barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd inte har ett 

handikapp eller fastställd diagnos, utan istället har svårigheter gällande språket och övriga 

samspel med sina kamrater. Detta kan förstås som att barn i behov av särskilt stöd är en 

omfattande grupp av barn i förskolan med olika svårigheter. En annan undersökning från 

2010 beräknade antalet barn i behov av särskilt stöd var 17,3 procent av det totala antalet 

barn i förskolan det året (Lillvist och Granlund, 2010). Av dessa barn visade resultatet att 

70,9 procent av barnen med diagnos och 65,9 procent av barnen utan diagnos rapporterats ha 

språksvårigheter (ibid). Dessa sammanlagda siffror kan ses som en riktlinje för antalet barn i 

behov av särskilt stöd och med språksvårigheter som finns på våra förskolor idag. Flera 

undersökningar inom förskolan menar att arbetet med barn i behov av särskilt stöd ställer 

höga krav på förskollärares kompetens, kunnande och förhållningssätt (Skolverket, 2017). 

Forskning visar att utbildning och kunskap i specialpedagogik hos förskollärare förbättrar 

möjligheterna för barn i behov av särskilt stöd att prestera på samma nivå som de andra 



   
 

   
 

barnen på förskolan (Sainato, 2015). Vi har uppmärksammat en del förskollärare ute i 

verksamheten använder sig av arbetssätt utifrån specialpedagogik och att av de som gör, har 

vi upplevt att barnen visar en större förståelse för det som språkligt förmedlas. Med arbetssätt 

syftar studien till förskollärares olika strategier för att möta barnens behov. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2016) menar att förskollärares kunskaper är en förutsättning för att 

utforma optimala arbetssätt för varje enskilt barn, det vill säga ju mer kunskap förskollärarna 

besitter desto enklare möter förskollärarna barnen i deras behov. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2018) menar att en fungerande kommunikation är en viktig förutsättning 

för barns lärande. För att barn i behov av särskilt stöd ska kunna delta i undervisningen och få 

förutsättningarna för att kunna nå upp till målen behöver barnet en miljö där omgivningen 

anpassar kommunikationen efter de behov som barnet har (ibid). 

1.1 Problemområde 

Hebbler och Spiker (2016) menar att forskning inom specialpedagogik oftast utgår utifrån 

situationer där en specialpedagog är ensam med barn i behov av särskilt stöd. Vilket kan 

anses vara problematiskt eftersom förskolans verksamhet sällan besitter dessa resurser. 

Hebbler och Spiker menar även att det behövs mer forskning kring arbetet med 

specialpedagogik i en inkluderande verksamhet för att det ska kunna implementeras i 

verksamheten. Utifrån det aktuella forskningsläget vill vi därför undersöka hur förskollärare i 

Sverige arbetar med en likvärdig språkutveckling i en inkluderande verksamhet. Sucuoğlu 

m.fl. (2014) belyser aspekter av en inkluderande verksamhet som att förskollärare använder 

olika arbetssätt och medvetna strategier för att motivera alla barn till lärande och utveckling. 

Inkludering kan exempelvis vara att förskollärare använder olika arbetssätt för att förmedla 

instruktioner i intentionen att skapa lika förutsättningar för lärande riktat till alla barn på 

förskolan (ibid). Språkutveckling syftar i den här studien i enlighet med Gottberg (2007) till 

att stärka den mänskliga kommunikationen. Utan språket menar Gottberg (2007) att vi som 

individer är hjälplösa i kontakten med andra människor samt att språket ger oss möjlighet att 

förmedla tankar, känslor och erfarenheter. Ahlberg (2013) hävdar att språket har en central 

roll för alla barn i verksamheten eftersom lärande äger rum genom kommunikation och 

deltagande med andra. 

  

Ambitionen med studien är att uppnå en större förståelse för hur det arbetas med 

språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd eftersom språket är en så central del av alla 



   
 

   
 

barns utveckling. För att genomföra detta kommer vi att söka fram tidigare forskning för att 

få en större förförståelse av hur det kan arbetas med språkutveckling hos barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan samt vad som utmärker sig vara gynnsamma arbetssätt, vi kommer 

sedan att intervjua förskollärare för att få en egen förståelse för hur det arbetas med 

språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

 

Studien tar avstamp i den globala trenden med en inkluderande verksamhet (Lee, m.fl., 2014) 

samt läroplanen (Skolverket, 2018) i relation till vad förskollärare har för föreställningar om 

hur de arbetar för en likvärdig språkutvecklingen. Skolverket (2018) skriver i läroplanen fram 

en likvärdig utbildning som ett nytt stycke vilket innebär att alla barn ska få en utbildning 

som är utformad och anpassad till barnets utveckling. De barn som behöver mer stöd eller 

stimulans ska få det utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar (ibid). För den här 

studien blir en likvärdig språkutveckling ett nytt begrepp att undersöka och innebär en 

språkutveckling som är utformad och anpassad för barnens olika språkliga behov och 

förutsättningar. Studiens kunskapsbidrag blir att förmedla och problematisera förskollärares 

olika föreställningar av gynnsamma arbetssätt i arbetet för en likvärdig språkutveckling och 

hur det förhåller sig till forskning om barns språkutveckling. Vår vision är att det kommer 

bidra till arbetssätt som möjliggör en mer likvärdig språkutveckling i förskolan. 

1.2 Syfte 

Syftet är att få en djupare förståelse för förskollärares tolkning av vilka arbetssätt de använder 

för att erbjuda en likvärdig språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd. 

1.3 Frågeställning 

Vad har förskollärare för föreställningar om en likvärdig språkutveckling och sitt arbete med 

språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd? 

2. Tidigare forskning 

Vid sökandet av tidigare forskning letades det efter arbetssätt som i det aktuella 

forskningsläget betraktas som gynnsamma för språkutvecklingen hos barn i behov av särskilt 

stöd. Det som framkom som gynnsamma arbetssätt utifrån den tidigare forskningen var 



   
 

   
 

inkludering, tecken som alternativ kompletterande kommunikation, bildstöd, musik och 

digitala. I det följande redogör vi för dessa arbetssätt tematiserade under följande rubriker;  

Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i arbetet för en likvärdig språkutveckling; 

Visuellt kompletterande kommunikation; Befintliga arbetssätt i förhållande till 

språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd.  

2.1 Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i arbetet för en 

likvärdig språkutveckling 

I Lee m.fl:s (2015) forskning framgår det att det blir allt mer vanligt att barn i behov av 

särskilt stöd inkluderas i den vanliga undervisningen. Detta för att forskning har visat att barn 

i behov av särskilt stöd i inkluderande undervisning har fått bättre resultat än de barn som får 

undervisning i en grupp som är exkluderad från den resterande barngruppen. I studien lyfts 

skollagen i Hong Kong fram där det framgår att alla barn har rätt till en hög kvalitet på sin 

utbildning och att kunna upptäcka sin fulla potential samt att detta är beroende av lärarnas 

attityder. Lee, m.fl. (2015) poängterar att även en inkluderande utbildning också är beroende 

av lärarnas attityd. I studien har det genomförts en enkätundersökning med 498 enkäter varav 

76 procent av deltagarna har fått utbildning inom specialpedagogik. Genom sin studie fann de 

att lärarna som deltog har en negativ attityd till inkludering av barn i behov av särskilt stöd. 

Lee, m.fl:s resonemang är att en brist på självförtroende och kunskap om arbetssätt för att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd kan vara faktorn som framkallar dessa negativa 

attityder. De hävdar även att barn är mer motiverade att lära sig när lärarna är ödmjuka och 

visar respekt samt att när lärarna anpassar sitt arbetssätt för att möta barnen som är i behov av 

särskilt stöd, tar alla barn i klassen fördel av det (ibid). 

  

Engstand och Roll-Petterssons (2014) forskning som utgår ifrån en enkätundersökning 

baserad på svar från 21 förskollärare som är verksamma i Sverige. Till skillnad från Lee 

m.fl:s (2015) resultat som pekade på att lärare, trots specialpedagogisk utbildning, hade en 

negativ inställning till inkludering av barn i behov av särskilt stöd visade Engstand och Roll-

Petterssons (2014) resultat att pedagoger som hade specialpedagogik i sin utbildning var mer 

positivt inställda till inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. I likhet med 

Engstand och Roll-Petterssons resultat visade Sainatos (2015) forskning att de lärare som fick 

regelbunden utbildning inom specialpedagogik var positiva till tillämpandet av ett 

inkluderande förhållningssätt vilket var gynnsamt för språkutvecklingen hos barn i behov av 



   
 

   
 

särskilt stöd. Sainatos forskning grundades ur observationer av 62 barn i behov av särskilt 

stöd som var 4 - 6 år. Resultatet framkom utifrån utförandet av flertalet tester som syftade till 

att mäta barnens icke-verbala intelligens samt språkutveckling under en ettårsperiod. 

Resultatet sattes i jämförelse med samma tester av andra barn i behov av särskilt stöd på 

andra förskolor där lärarna genomförde undervisningen som vanligt för att kunna se om det 

uppkom skillnader. Sanders (2015) har också gjort en studie med utgångspunkt i en 

observationsstudie av 42 barn i åldern 3 - 5. Resultatet pekade på att barn i behov av särskilt 

stöd får ett färre antal frågor ställda till sig från pedagogerna i verksamheten. Till skillnad 

från barnen i behov av särskilt stöd fick barnen i klassrummet som hade en högre språklig 

nivå fler frågor ställda till sig i lärandesituationer och frågorna var också mer komplicerade i 

utformningen (ibid). Detta resultat kan sättas i parallell till Norling (2015) som i en 

omfattande fokusgruppsintervju med 165 pedagoger fördelat på 55 olika avdelningar från 

förskolan i Sverige belyser en språklig likvärdighet. Förskollärare beskriver att i arbetet med 

inkludering är det viktigt att kunna se till alla barn i verksamheten och att ge alla barn 

möjligheten att komma till tals och känna sig sedda i största möjliga utsträckning (ibid). 

  

Blackburn och Aubrey (2016) gjorde en enkätundersökning med 64 respondenter om 

rapporterade språksvårigheter hos barn i förskola. I enkäterna framkom det att 16,7% av 

barnen på respondenternas förskolor i ålder 4–5 år hade rapporterade språksvårigheter. De 

genomförde även intervjuer med 11 pedagoger, varav sju av dem arbetade i vanliga skolor 

och fyra av dem arbetade i specialskola. Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att så 

tidigt som möjligt identifiera språksvårigheter hos barn genom att observera och övervaka 

deras utveckling. Forskarna genomförde också observationer av barn, i både vanlig förskola 

samt specialförskola. Där blev det tydligt att barnen i specialförskola blev erbjudna mer 

lärarledda aktiviteter än barn i vanlig förskola. I den vanliga förskolan var fokuset på de 

lärarledda aktiviteterna läs-och sångstund samt skapande. I specialförskolorna var det större 

fokuset på språkutveckling. I de vanliga förskolorna var verbal kommunikation med någon 

gest dominerande i både vuxen-barn och barn-barn interaktioner medan i specialförskolorna 

kombinerades den verbala kommunikationen med bilder, symboler och tecken för att stötta 

kommunikationen såväl vuxen-barn samt barn-barn interaktionen vilket var gynnsamt för 

barnens språkutveckling. Vidare har Hebbler och Spiker (2016) gjort en 

litteratursammanfattning av effektiva arbetssätt för att stötta språkutvecklingen hos barn i 

behov av särskilt stöd. Författarna menar att en försämrad språkutveckling är särskilt 

problematisk eftersom sociala förmågor är grunden till att lära sig kommunicera med andra 



   
 

   
 

människor. Barn i behov av särskilt stöd har ofta svårt för att kommunicera med andra barn 

och vuxna eftersom kommunikationen ofta är ett problemområde. Ett arbetssätt kan vara att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd tillsammans med andra barn i lek vilket har setts kunna 

vara gynnande för social interaktion som till exempel turtagning, kommunikation och att 

kunna fokusera på andra människor (ibid). Andra arbetssätt kan vara att utgå ifrån mindre 

grupper och att lägga större vikt på instruktioner. Hebbler och Spiker (2016) menar att lärare 

måste börja individualisera instruktioner så att de passar och riktar sig till barn i behov av 

särskilt stöd. 

2.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar forskning att det blir vanligare att lärare inkluderar barn i behov av 

särskilt stöd i den vanliga undervisningen samtidigt som inkluderingen är beroende av 

lärarnas attityd till inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd. Inkludering visade sig vara 

gynnsam för barnens språkutveckling. Forskningen visar att om lärare är ödmjuka och visar 

respekt är barn mer motiverade att lära sig, men även om lärarna erbjuder barnen alternativa 

arbetssätt. Om pedagoger använder sig av anpassade arbetssätt är det gynnsamt för alla barn i 

verksamheten, inte enbart barn som är i behov av särskilt stöd. Vidare framkom det att 

pedagoger inte ställer lika många frågor till barn i behov av särskilt stöd, samtidigt som det 

framkom att det är viktigt att få alla barn att känna sig sedda. Visuella arbetssätt blev 

omtalade som gynnsamma arbetssätt i arbetet med att stötta barns kommunikation. Slutligen 

framkom det att en försämrad språkutveckling är problematisk eftersom sociala förmågor är 

grunden till att lära sig kommunicera med andra människor. 

2.2 Visuellt kompletterande kommunikation 

Visuell kompletterande kommunikation innebär för detta arbete kommunikationssätt som går 

att visualisera med hjälp av bilder eller tecken vilket vi tolkar vara framgångsrika arbetssätt. 

2.2.1 Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation 

TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) är en form av alternativ 

kommunikation som innebär att nyckelorden av en mening tecknas samtidigt som du säger 

meningen (Bowles & Frizelle, 2016). Vidare menar Still (2011) att med hjälp av handrörelser 

i kombination med tonfall får ord och begrepp så småningom betydelse och barnen kan så 

småningom börja förstå vad som kommuniceras.  I enlighet med Bowles och Frizelle (2016) 



   
 

   
 

hävdar Baker-Ramos (2017) att denna alternativa kommunikation är lätt att lära sig och har 

även visat på goda resultat i kommunikationen. Baker-Ramos resultat pekade på att alla barn 

som hade en språksvårighet bar på mycket frustration på grund av bristande förmåga att 

uttrycka sig samt att göra sig förstådda. Baker-Ramos kom fram till det genom att observera 

elever i behov av särskilt stöd. Baker-Ramos intervjuade även lärarna samt 

specialpedagogerna. Under observationerna i de olika klassrummen blev det tydligt för 

Baker-Ramos att barn som är kapabla till att teckna och som får kontinuerligt stöd i 

tecknandet i tidig ålder ökar sannolikheten att de kommer att söka fler strategier för att 

uttrycka sig med. Alla eleverna som blev observerade använde sig av TAKK eller 

gestikulering för att kommunicera, men det som saknades var någon som förstod dem. Under 

observationer fann även Baker-Ramos att barn med språksvårigheter som inte hade fått lära 

sig TAKK eller utvecklat ett verbalt språk istället kom på ett eget språk. Det resultatet visar 

på behovet av att kunna kommunicera och uttrycka sig. Baker-Ramos hävdar även att barn 

som har svårt att uttrycka sig verbalt producerar ett tecken och får positiv återkoppling, bidrar 

det till att barnet vill kommunicera mer (ibid). Förskollärare beskriver utifrån Norlings (2015) 

intervjuer med 165 förskollärare att dem använder TAKK för att stärka kommunikationen 

med barn på förskolan. Norling till skillnad från Baker-Ramos (2017) kunde vid observation 

av verksamheten se att flera förskollärare använde TAKK för att kommunicera med barnen. 

Förskollärarna menade att TAKK blev som ett gemensamt språk som kunde tillämpas utifrån 

barnens olika språkförutsättningar. Enligt förskollärarna var TAKK ett givande arbetssätt för 

att öka delaktigheten hos barn som är i behov av särskilt stöd (Norling, 2015). 

  

Undersökningen som Bowles och Frizelle (2016) genomförde utgick från semistrukturerade 

intervjuer, med 8 barn i åldern 6 - 8 år. Genom intervjuerna framgick det att barnen förstod 

värdet i TAKK och hade en positiv inställning till användandet av det i allmänna skolor. 

Denna positiva inställning kan grundas i deras lärares inställning till TAKK som var positiva 

till implementeringen av detta arbetssätt i klassrummet. Barnen kände att genom att lära sig 

TAKK fick de möjligheten att hjälpa andra barn i sin klass (Bowles & Frizelle, 2016).   

Sherman och Crespo (2015) kom fram till att användandet av TAKK är gynnsamt för alla 

barns språkutveckling, inte enbart barn som är i behov av särskilt stöd. De kom fram till detta 

genom att genomföra en observationsstudie av 19 stycken barn, i åldrarna tre - fyra år, varav 

inga av barnen hade några språksvårigheter. Syftet med studien var att barnen skulle lära sig 

spanska och TAKK. Forskarnas tanke var inte att barnen skulle lära sig att kommunicera 

flytande i spanska eller TAKK. Men att barnen skulle exponeras för nya språk, i detta fall 



   
 

   
 

spanska och TAKK. Det gjordes tester på barnen före och efter studien och forskarna kom 

fram till att det var gynnsamt för barnens språkutveckling. 

2.2.2 Bildstöd som kompletterande kommunikation 

Zimmerman, Ledford och Barton (2017) har gjort en bedömning av hur effektivt användandet 

av bildstöd är tillsammans med barn i behov av särskilt stöd i skolan. De har observerat fyra 

barn med autism i åldrarna 9 - 11 tillsammans med andra barn i deras vanliga klassrum. 

Observationerna skedde när pedagoger gav verbala instruktioner samt icke-verbala 

instruktioner i form av ett bildschema till olika aktiviteter i klassrummet. Resultatet visade en 

ökad självständighetsnivå för barnen när de blev tilldelade instruktioner i form av ett 

bildschema. Vid senare kontrolltest med endast verbala instruktioner kunde forskarna se att 

barnen som var i behov av särskilt stöd inte presterade lika bra i aktiviteterna och inte nådde 

samma nivåer av självständighet som de andra barnen i klassrummet. Självständighetsnivån 

ökade även för alla barn i klassrummet när bildschemat var introducerat (ibid). Pierce (2013) 

har utfört en liknande undersökning med identiskt tillvägagångssätt som Zimmerman, 

Ledford och Barton (2017). I Pierces (2013) studie var miljön ombytt till ett eget klassrum 

utformat för specialpedagogik och endast med barn i behov av särskilt stöd som deltagare. 

Det var fyra barn som deltog i studien, i åldrarna nio till elva år. Resultatet av Pierces studie 

visade att självständighetsnivån ökade för barnen när de använde sig av bildstöd i aktiviteten. 

Barnen arbetade bättre när instruktionerna gavs utifrån ett bildschema och kunde själva byta 

mellan aktiviteterna. Pierce poängterar också som en slutsats att barn i behov av särskilt stöd 

skulle kunna bli mer självständiga och lyckas bättre i skolan om lärare använde sig av 

bildstöd som ett arbetssätt för att ge instruktioner. I Norlings (2015) avhandling beskriver 

förskollärare utifrån intervjuer att de använder bildstöd i förskolan för att tydliggöra 

kommunikationen med barnen och Blackburn och Aubrey (2016) fann i sin 

enkätundersökning att hälften av respondenterna ansåg att visuella arbetssätt som exempelvis 

bildstöd och TAKK var gynnsamma. 

2.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkom det i forskning att med hjälp av handrörelser i kombination 

med tonfall kan ord och begrepp få betydelse för barnen. Barn med språksvårigheter kan bära 

på mycket frustration på grund av bristande förmåga att uttrycka sig samt att göra sig 

förstådda. Barn som får lära sig att teckna och får kontinuerligt stöd i tecknandet vid tidig 



   
 

   
 

ålder har en ökad sannolikhet att söka fler strategier för att uttrycka sig med. TAKK används 

av pedagoger för att stärka kommunikationen med barn på förskolan och är även gynnsamt 

för alla barns språkutveckling. Om pedagoger erbjuder barn bildscheman ökar barns grad av 

självständighet i situationen som annars kräver en verbal förklaring. Det framkom även att 

barn lyckades bättre i skolan om lärarna använde sig av bildstöd som sätt att ge instruktioner 

och tydliggöra kommunikationen med barnen. 

2.3 Befintliga arbetssätt i förhållande till språkutveckling hos barn i 

behov av särskilt stöd 

Befintliga arbetssätt i förhållande till språkutveckling innebär för den här studien 

kommunikationssätt som till en viss grad redan finns implementerade i verksamheten men 

kan vidare anpassas efter barnens behov. 

2.3.1 Musikens betydelse för barns språkutveckling 

Vaiouli, Grimmet och Ruich (2015) har i sin studie undersökt barn i behov av särskilt stöds 

sätt att fokusera på ansikten, svara på frågor och initiativ till kommunikation mellan pedagog 

och barn i musikaktiviteter. Studien är en observationsstudie som innefattar barn i 5–7 års 

ålder. Resultaten visar att musik som uttrycksform, blir en lovande övning för att främja det 

språkliga engagemanget hos barn i behov av särskilt stöd. Studien pekar också på vikten av 

att skapa möjligheter och relationsbaserade strategier mellan pedagoger och barn som en 

viktig förutsättning för social och språklig utveckling för barn i behov av särskilt stöd. Det 

framgick att musikaktiviteter gjorde det möjligt att väcka barns nyfikenhet och 

uppmärksamhet. Den lekfulla atmosfären under musikaktiviteter visade sig vara ett gynnsamt 

arbetssätt för att barnen skulle kunna vara mer språkligt aktiva (ibid). Även Still (2011) 

uppmärksammade att musik är ett gynnsamt arbetssätt för barns språkutveckling och deras 

sociala förmåga. Still (2011) har i sin studie observerat pedagoger och barn från sju 

avdelningar i olika delar av svensktalande delarna i Finland. Barnen är mellan 11 månader 

och 3 år och 11 månader gamla. I studien deltar 90 barn och 9 pedagoger. Still har observerat 

planerade musikstunder. Still skriver fram att pedagogerna använder sig av musik för att 

barnen bland annat ska utveckla språkförståelse och sin sociala förmåga. Pedagogerna gjorde 

detta genom att fokusera på barnvisornas textinnehåll i samspel med barnen. Orden i 

sångerna och takten i musiken påverkar barns språkutveckling. För att barn ska lära sig 

sångerna bör några enstaka utvalda sånger sjungas om och om igen. Det resulterar i att barn 



   
 

   
 

känner sig trygga och att de kan njuta av de bekanta melodierna. Det framgår även i Stills 

(2011) avhandling att små barn behöver rim, ramsor och visor för att kunna upprepa ett 

muntligt språk och blir bestående kunskap. Barnen använder nämligen andra strategier än 

vuxna för att förstå och minnas information och berättelser, eftersom de inte kan tillägna sig 

kunskap genom skriftspråk. Barnen kan också följa med de vuxnas munrörelser, artikulation 

och ljudåtergivning under musikstunderna. Gordon (2015) och Norling (2015) hävdar båda 

att musikutövning av olika slag är förknippat med en rad språkliga fördelar såsom ett bättre 

uttal och utvecklad grammatik. Gordon (2015) kom fram till detta genom att genomföra olika 

musiktester i undersökandet av 25 stycken barn. Där resultatet av studien visade på förbättrad 

läs- och språkkunskap hos barnen. 

2.3.2 Användandet av digitala verktyg i arbetet med barns språkutveckling 

Chmiliar (2017) har undersökt åtta förskolebarn med språksvårigheter i åldrarna 3 - 5 år. 

Barnen blev under 21 veckors tid och 3 gånger i veckan observerade när de använde iPad 

både i förskolan och i hemmet. I iPaden fanns det 6 - 10 stycken applikationer med fokus på 

lärande och språk och barnen fick själva bestämma vilka applikationer de ville använda och 

hade kontroll över aktiviteten. Resultatet visade att barnen lärde sig hantera iPaden relativt 

snabbt och de kunde koncentrera sig på innehållet under längre stunder. Barnen visade på 

utveckling av språket och att de tyckte det var roligt att använda iPaden. Slutsatsen var att 

iPad är ett hjälpande verktyg som kan ge positiv effekt på barn i behov av särskilt stöd i den 

inkluderande förskolans miljöer. Den kan användas självständigt av barnen och hjälper dem 

att lära sig språkliga färdigheter som de förväntas kunna redan i förskolan (ibid). 

  

Norling (2015) har utifrån fokusgruppsintervjuer med pedagoger i Sverige kommit fram till 

att digitala verktyg används i stor utsträckning på förskolan. Enligt pedagogerna används de 

digitala verktygen ofta i aktiviteter och i syftet att förtydliga och konkretisera händelser på 

förskolan. I resultatet av avhandlingen hävdar Norling att digitala verktyg som exempelvis 

bilder, foton, surfplattor och material som är kopplat till barns erfarenheter är viktiga för 

barns språkutveckling. Dessa verktyg används enligt pedagogerna också av barnen i samspel 

med varandra och tillsammans med de vuxna i syftet att utmana barnens lek och uppmuntra 

till goda sociala interaktioner. Norling kunde utifrån observation se att de digitala verktygen 

gav upphov till språklig kommunikation och stimulerade till språkligt utbyte mellan barn-

barn och barn-vuxen. Blackburn och Aubrey (2016) fann vid observation att på de två olika 



   
 

   
 

verksamheterna de gjorde observationer på blev det synligt att digitala kommunikativa 

verktyg fanns tillgängliga hela dagen och användes flitigt genom hela dagen i 

specialskolorna, medan i de vanliga förskolorna var tillgången och användandet mer 

begränsat. Baker-Ramos (2017) fann i sin studie att ACD (augmentative communication 

device/förstärkande kommunikationsverktyg) var ett användbart kompletterande verktyg i 

arbetet med barns kommunikation. Denna applikation gav barnen stöd i att uttrycka sig och 

även här stimulerade appen till språkligt utbyte mellan barn-barn och barn-vuxen. Däremot 

ledde denna applikation till att andra arbetssätt såsom tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation (TAKK) eller gestikulering arbetades bort vilket innebar att när barnen som 

inte hade ett verbalt språk inte hade tillgång till sin surfplatta inte kunde göra sig förstådda. 

2.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkom det i forskning att musik som uttrycksform främjar det 

språkliga engagemanget hos barn i behov av särskilt stöd. Musik är ett gynnsamt arbetssätt 

för barnens språkutveckling, sociala förmåga och nyfikenhet. Vidare framkom det att små 

barn behöver rim, ramsor och visor för att kunna upprepa ett muntligt språk och som sedan 

leder till bestående kunskap. Barn använder nämligen andra strategier än vuxna för att förstå 

och minnas information. Det framkom även att iPaden används som ett hjälpande verktyg och 

kan ha positiv effekt på språkutvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd. Digitala 

hjälpmedel kan användas självständigt av barnen som vidare hjälper dem att lära sig språkliga 

färdigheter. Resultatet av forskning visar att om pedagoger erbjuder digitala verktyg som 

exempelvis bilder, foton, surfplattor som är kopplat till barns erfarenheter gynnar det barnens 

språkutveckling och bidrar till ökad språklig kommunikation. 

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och metod 

3.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken som vetenskapsteori tar sitt avstamp i tolkning vilket på sikt leder till en 

förståelse (Ödman, 2007). Förståelsen leder sedan till kunskap och är ett tillvägagångssätt för 

att nå kunskap i exempelvis samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och pedagogiska 

sammanhang (Allwood & Erikson, 2017). Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv var syftet att 

uppnå en större förståelse för förskollärares olika arbetssätt och likvärdighet i relation till 

språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd genom en tolkning av förskollärares olika 



   
 

   
 

föreställningar. Genom att tolka människors olika upplevelser av fenomen kan en förståelse 

hos betraktaren skapas (Ödman, 2007). Fenomenet som är centralt för studien blir på så sätt 

tydligare genom att granska intervjudeltagarnas utsagor i textformat. Hermeneutiken kan ses 

som ett synsätt utformat för tolkning eller förståelse av texter (Bryman, 2011; Selander & 

Ödman, 2005). Därför blir en hermeneutisk metod relevant i förhållande till att kunna tolka 

material och urval från studiens intervjuer. Genom förskollärares olika föreställningar 

redogjorda för i intervju, av sitt arbete med språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd, 

menar Ödman (2007) att tolkningsprocessen kunde karakteriseras och en förståelse kunde 

börja växa fram. När vår förförståelse sedan blev besvarad och utmanad utifrån intervjuerna 

ledde det till att förståelsen blev djupare (ibid). Ödman menar att i hermeneutiken har 

forskarens förförståelser betydelse i tolkandet och analyserandet av forskningens resultat 

vilket har inneburit att våra förförståelser från praktiska erfarenheter och tidigare forskning 

har satts i relation till resultatet från intervjuerna. För att sedan i tolkandet av 

transkriptionerna nå en större förståelse av vilka arbetssätt som respondenterna ansåg vara 

gynnsamma för språkutvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd och i arbetet med en 

likvärdig språkutveckling. 

3.2 Urval 

Studien har genomförts genom en kvalitativ ansats. Bryman (2011) lyfter att en kvalitativ 

ansats kännetecknas av att fånga människors handlingar och intentioner och förstå 

innebörden i dessa. Enligt Björndal (2018) innebär en kvalitativ ansats att vi var intresserade 

av att få en djupare förståelse av det som studeras, med ett litet urval av deltagare. Som 

respondenter valdes sex pedagoger från sex olika förskolor för att delta i studien. De valdes ut 

utifrån ett bekvämlighetsurval vilket innebär att forskaren förhåller sig till vad som är 

passande och vilka respondenter som ligger närmast till hands att välja (Bryman, 2011). 

Förskolor och förskollärare valdes som var tillgängliga och kända för oss sedan tidigare för 

att kunna göra ett målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver målinriktat urval som ett val 

som kan göras genom att avgöra vilka respondenter som är relevanta för forskningens syfte 

och de frågor som ligger till grund för studien. Studiens målinriktade urval har gjorts genom 

att rikta in oss till förskollärare som har ett eller flera barn i behov av särskilt stöd på 

avdelningen där de arbetar. 



   
 

   
 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Enskilda förskollärare valdes att intervjuas eftersom studien har en hermeneutisk metod där 

fokus ligger på att få tillgång till respondenternas egna föreställningar av det som berör 

forskningsfrågan (Bryman, 2011). Som intervjuform valdes det att genomföra 

semistrukturerade intervjuer eftersom vikten ligger på hur respondenten uppfattar och tolkar 

frågorna. Under semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide med 

förhållandevis specifika teman men som inte behöver följa den särskilda ordningen som finns 

i den (se bilaga 1). Även frågor som är utanför de förberedda intervjufrågorna kan ställas om 

forskaren anknyter till det som respondenten sagt. Vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer eftersom Bryman (2011) påstår att i semistrukturerade intervjuer 

ges intervjudeltagarna möjligheten till att utforma sina svar på sitt eget vis, men även att 

fördjupa sina svar genom följdfrågor. Följdfrågor användes för att få mer utvecklade svar 

samt kunna rikta svaren och nå en större förståelse för intervjudeltagarnas tankar i 

förhållande till en likvärdig språkutveckling i förskolan. Vidare menar Bryman (2011) genom 

att kunna ställa ytterligare frågor kan intervjuaren i semistrukturerade intervjuer få en större 

inblick i det som är viktigt för studien. Följdfrågorna gjorde att intervjuerna kunde anpassas 

till förskolläraren som också fick möjligheten att uttrycka det som denne tyckte var viktigt 

utöver de färdiga frågorna. Ahrne och Svensson (2011) menar att intervjuer på många sätt är 

ett oslagbart verktyg när forskare vill ta reda på en persons reflektioner och synvinklar om ett 

specifikt ämne. 

3.4 Etiskt ställningstagande 

De etiska principer som studien har utgått ifrån är Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Bryman, 2011). För att respondenterna skulle bli 

avidentifierade och förbli anonyma har fiktiva namn använts till de förskollärare som blivit 

intervjuade. Uppgifterna som samlats in behandlades enligt konfidentialitetskravet eftersom 

respondenterna informerades om att inga namn skulle skrivas fram i studien, vilket gör att 

respondenterna inte går att identifiera. Respondenterna kontaktades via mail och 

telefonkontakt, där blev de informerade om syftet för studien, att deltagandet är frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. I detta skede fick vi respondenternas 

muntliga godkännande till att medverka i studien. Intervjun började med en kort 

sammanfattning där deltagarna fick en inblick i vad studien syftade till att undersöka, vilket 



   
 

   
 

motsvarar informationskravet. Information gavs om att materialet från intervjun endast skulle 

användas i studien och på så sätt uppfylls nyttjandekravet. För att uppfylla samtyckeskravet 

har även samtycke skett skriftligt innan intervjuerna påbörjades via en samtyckesblankett (se 

bilaga 2). 

3.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) beskriver att för att uppnå en hög tillförlitlighet är det viktigt att hela 

arbetsprocessen är transparent och tydliggjord, vilket syftar till att studiens arbetsgång är väl 

beskriven. En tydligt beskriven arbetsgång har tagits i beaktande, vilket lyfts i studiens 

avsnitt Genomförande och Analysprocess nedan. Vidare benämner Bryman (2011) 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet som relevanta kännetecken för att en kvalitativ 

forskning ska kunna anses vara tillförlitlig. Trovärdigheten ökar enligt Bryman om forskarna 

återkopplar till deltagarna med studiens resultat. För att ta hänsyn till studiens trovärdighet 

har alla som medverkat fått informationen att de blir kontaktade och får ta del av studien i sin 

helhet. Överförbarhet syftar till hur studiens resultat kan generaliseras och överensstämma till 

andra miljöer (ibid). Eftersom studien är av ett kvalitativt ursprung med få deltagare finns det 

en medvetenhet kring att resultatet inte direkt är generaliserbart och kan översättas till andra 

respondenter eller verksamheter. Detta diskuteras vidare under avsnittet Metoddiskussion. 

Pålitligheten av en forskningsstudie innebär att studien kan säkerställas och att alla delar av 

forskningsprocessen är korrekt angivna (ibid). Vilket redogörs för i studiens avsnitt 

Hermeneutik, Urval, Semistrukturerade intervjuer, Etiska ställningstaganden, Tillförlitlighet 

Genomförande, Transkribering, Analysbegrepp och Analysprocess. 

3.6 Genomförande 

Studien har följt Skoglund (2012) arbetsgång för Hermeneutisk forskning i praktiken. Vilket 

haft sin början i formulerandet i studiens frågeställning. Skoglund (2012) menar att en 

hermeneutisk arbetsgång börjar i formulerandet av ett problem och det som forskaren vill 

uppnås veta. För att i ett andra steg reflektera över vad man redan vet om problemet relaterat 

till studien (ibid). Vidare i arbetsgången blev att läsa in sig på bakgrundsmaterial i form av 

tidigare forskning för att kartlägga vad forskare redan kommit fram till och uppnå en större 

förståelse för forskningsproblemet; vad har förskollärare för föreställningar om en likvärdig 

språkutveckling och sitt arbete med språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd? Att 

läsa in sig på bakgrundsmaterial leder till en större förståelse och en annan uppfattning av 



   
 

   
 

fenomenet som forskaren vill försöka förstå (ibid). 16 stycken artiklar med ett urval från 2011 

- 2017 hittades som ansågs relevanta utifrån syfte och frågeställning, dessa granskades 

noggrant och sammanfattades under tidigare forskning. Efter inläsning av tidigare forskning 

skapades slutligen intervjufrågor med koppling till studiens syfte och frågeställning. 

Respondenter kontaktades via telefon och mail för ett eventuellt deltagande i studien. Alla 

utav respondenterna valde att delta i studien och tid för genomförande bestämdes. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas aktuella arbetsplatser i ett avskilt rum och 

pågick mellan 10 - 20 minuter.  Följdfrågor ställdes till respondenterna utöver de färdiga 

frågorna för att ge möjlighet till att låta respondenterna vidareutveckla sina svar av det som 

var av relevans för studien. Skriftligt samtycke (se bilaga 2) skrevs på av respondenterna 

innan intervjun påbörjades. Båda forskare medverkade vid intervjuerna för att säkerställa att 

insamlingen av materialet fungerade medans en annan helt kunde fokusera på 

intervjufrågorna. 

3.7 Transkribering 

Efter genomförandet av intervjuerna påbörjades transkriptionerna av materialet. 

Ljudupptagning valdes som dokumentationsverktyg för att spela in de semistrukturerade 

intervjuerna. Bryman (2011) menar att inspelat material är ett bra sätt för att få fram hur 

deltagarna resonerar. Användandet av ljudinspelning gav också möjligheten till att ha hela 

intervjuerna sparade i ljudformat. Bjørndal (2005) menar att det är en fördel med insamlad 

data eftersom betydande fakta annars kan gå förlorad med tiden. Intervjuerna lyssnades av 

noggrant och en ordagrann beskrivning av vad som hade uppgetts i intervjuerna skrevs ner i 

ett word-dokument. Respondenternas alla meningar och ord hamnade med i transkriptionen. 

Att alla intervjuer var inspelade medförde att de kunde spelas upp flera gånger med 

möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna om. Vilket ledde till att allt som sades verkligen 

kom med i transkriptionerna. Genom att ha transkriberat alla intervjuer i textformat har det 

medfört att vi fått tillgång till det som respondenterna sagt och velat förmedla utifrån 

intervjufrågorna. Bryman (2011) menar att en samlad transkribering leder till tillgång av 

respondenternas egna utsagor och förståelser av olika fenomen. 



   
 

   
 

3.8 Analysbegrepp 

3.8.1 Hermeneutisk cirkel 

Den hermeneutiska cirkeln syftar till att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan 

individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer (Ödman, 2007). Vilket för 

studien har inneburit att våra tolkningar av det transkriberade materialet har framträtt i en 

cirkulär rörelse under hela analysprocessen. Hermeneutisk cirkel användes i studien som ett 

begrepp för att bearbeta det transkriberade materialet utifrån våra redan etablerade 

förförståelser och erfarenheter för att förstå förskollärarnas erfarenheter. 

3.8.2 Förståelse och förförståelse 

Förståelse användes i studien som en beskrivning, målet för oss var att analysera 

förskollärarnas utsagor och därigenom bilda en helhet av förskollärarnas föreställningar i 

förhållande till studiens syfte. Förskollärarnas förståelse syftar istället på deras föreställning 

om fenomenet. Förförståelse används i studien för att beskriva vad vi som betraktare har med 

oss för kunskaper i relation till det fenomen som vi vill förstå. Studiens förförståelse har en 

bakgrund i form av tidigare forskning och våra egna erfarenheter vilket har varit med för att 

förstå och tolka resultatet. Ödman (2007) hävdar att utvecklingen av en ny förförståelse är 

likt ett pussel; genom att se till delarna kan vi få en förståelse för helheten och vice versa. 

Begreppen blev relevanta för studiens arbetsgång för att kunna förstå och analysera 

förskollärarnas olika föreställningar av en likvärdig språkutveckling. 

3.8.3 Tolkning 

Tolkning användes i studien för att få en djupare förståelse för förskollärare föreställningar av 

syftet för studien. För att nå en förståelse eller få en djupare förståelse om deras 

föreställningar krävs tolkning (Ödman, 2007). Vidare lyfter Ödman (2007) att tolkning 

skapar sammanhang och förståelse för det fenomen forskaren vill förstå. Samtidigt är 

tolkningen också beroende av våra förförståelser, denna förförståelse kan se olika ut beroende 

på vem det är som tolkar utifrån ett hermeneutiskt synsätt (ibid).  



   
 

   
 

3.9 Analysprocess 

Målet med en hermeneutisk forskningsansats är att förstå fenomenet (Skoglund, 2012). Vilket 

för studien var förskollärarnas föreställningar av en likvärdig språkutveckling och sitt arbete 

med språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd. Skoglund (2012) menar att för att nå 

dessa föreställningar är det möjligt att utgå från texter för att nå en människas tankar kring ett 

specifikt fenomen (ibid). Det blev av relevans för studien att utgå från ett transkriberat 

material. Efter att intervjuerna genomförts och materialet transkriberats blev nästa steg att 

genomföra en första läsning av materialet. I den hermeneutiska arbetsgången utgick vi sedan 

från den hermeneutiska cirkeln och vår förförståelse i granskandet av det som överraskade 

oss mest i det transkriberade materialet. Skoglund (2012) menar att i läsningen av 

källmaterialet är det viktigt att notera det som är överraskande, det som Skoglund menar är 

överraskande är det som bryter mot den förståelse man som forskare redan har. Vidare 

gjordes en ny tolkning av det transkriberade materialet där likheter, skillnader och det som 

förskollärarna tolkades anse vara viktigt att få fram sammanfattades. Skoglund (2012) menar 

att ett centralt steg i den hermeneutiska cirkeln är att göra en tolkning av huvuddragen i det 

som undersöks. Nästa steg blev att sätta sig in det transkriberade materialet och försöka förstå 

materialet utifrån respondenternas perspektiv. Inom Hermeneutiken kallas detta för tolkning 

vilket syftar till att försöka se världen utifrån den som studeras perspektiv (ibid). Tolkningar 

av respondenternas utsagor gjordes utifrån vår egen förståelse av fenomenet samt genom en 

förståelse av vad respondenterna försökte förmedla som viktigt. För att undvika löst tyckande 

och gissningar i analys av en text behöver tolkningarna passa in i en helhet (ibid). Detta togs i 

beaktande i skrivningen av analysen där materialet vidare bearbetades och skrevs fram utefter 

olika mönster i texten och vad som blivit viktigare. Vilket gav upphov till en helhet av vad 

förskollärarna ville få fram. De mönster vi kunde finna och vad som blev viktigt utifrån 

forskningsfrågan ledde till olika sammanfattningar av texten. Dessa sammanfattningar 

kategoriseras sedan i tre olika teman; Likvärdig språkutveckling, Visuellt kompletterande 

kommunikation samt Musik och digitala verktyg vilket presenteras under rubriken resultat 

och analys. 



   
 

   
 

4. Resultat och analys 

Nedan har vi bearbetat empirin som framkom av transkriberingarna från intervjuerna och 

sammanfattat likheter, skillnader, överraskningar samt det som tolkades vara viktigt för 

förskollärarna i enlighet med Skoglunds (2012) arbetsgång. 

4.1 Tema 1: Likvärdig språkutveckling 

Nedan framkommer förskollärarnas sammanställda föreställningar och förståelser av vad 

språkutveckling och en likvärdig språkutveckling innebär för dem. Det framkommer även hur 

arbetet för en likvärdig språkutveckling kan innebära. 

4.1.1 Sammanfattning: Språkutveckling 

Sammanfattningsvis sade förskollärarna att språkutveckling inte enbart är det talade språket 

utan även hur man tillgodogör sig i ett samtal, kan föra sin åsikt och uttrycka sig. De menade 

att språket är ett kommunikationsmedel. Förskollärarna hävdade att språk är större än enbart 

det verbala språket, de menade att det finns många sätt att uttrycka sig på. Det framkom även 

att språkutveckling är social och sker i samspel med andra. Vidare sade några av 

förskollärarna att språkutvecklingen följer vissa steg och att kunskapen om dessa gör att 

avvikelser blir tydliga och att på så vis kan de stötta varje enskilt barn i deras 

språkutveckling. 

4.1.2 Analys: Språkutveckling 

Förskollärarna hade överlag snarlika föreställningar och förståelser om vad språkutveckling 

innebär. En skillnad var att två av förskollärarnas förståelser var att språkutveckling inte 

enbart innebar det verbala språket utan de ansåg snarare att språkutveckling är ett 

kommunikationssätt som syftar till att finna sätt att kommunicera och uttrycka sig på, 

förskollärarna föreslog kroppsspråk, händer, bildstöd, kameran, musik, målningar och olika 

estetiska ämnen som kommunikationssätt. Detta kan tolkas som att alla barn är olika och 

behöver varierande arbetssätt att kommunicera och uttrycka sig genom. Användandet av 

varierande uttrycksformer och att förskollärarna erbjuder olika sätt för barnen att 

kommunicera genom kan tolkas som ett arbetssätt vilket möjliggör en likvärdig 

språkutveckling. Detta eftersom att erbjuda olika arbetssätt ansågs ge alla barn minst ett sätt 

som de är intresserade av och tycker om att använda för att uttrycka sig. Ytterligare en 



   
 

   
 

skillnad som blev tydlig utifrån två förskollärares utsagor var att de uttryckte det som att 

språkutvecklingen följer vissa steg och att genom en förståelse av stegen kan avvikelser 

identifieras hos barnen. Fram växer tolkningen att förskollärarna har en förförståelse av att 

språkutveckling är likadan för alla barn och följer steg av nivåer. Samtidigt behöver barn i 

behov av särskilt stöd eventuellt individuell stöttning för att nå en språkutveckling i linje med 

de andra barnen på förskolan. Vilket leder till att förskollärarna erbjuder barnen olika 

alternativa kommunikationssätt. Det möjliggör kommunikation och samspel med personerna i 

deras omgivning på olika sätt för att barnen ska kunna vara delaktiga oavsett språkliga 

förutsättningar. Detta förstås som dessa förskollärares föreställning om att erbjuda en 

likvärdig språkutveckling där verksamheten och metoder anpassas efter barnens behov. 

  

Förskollärarna tycktes ha en förförståelse av att språkutveckling har olika nivåer som barnen 

ska nå och om de inte når den nästkommande nivån i sin språkutveckling kunde barnet 

uppmärksammas som avvikande. När ett avvikande i språkutvecklingen uppmärksammas blir 

det således förskollärarnas uppdrag att hjälpa barnet att utmanas vidare i språkutvecklingen. 

Att identifiera barnets aktuella nivå i språkutvecklingen för att sedan möta deras behov och 

utveckling kan förstås som ett arbetssätt som syftar till att hjälpa barn i behov av särskilt stöd 

att på sikt kunna bli förstådda och mer språkligt närvarande. Vilket kan ses som ett arbetssätt 

som bidrar till en likvärdig språkutveckling, eftersom det anpassas efter barnens behov. 

Därav att barnen får mer likvärdiga språkliga förutsättningar genom att stöttas till en högre 

nivå av språkutveckling där barnen på sikt blir förstådda och kan kommunicera med sin 

omgivning. Detta möjliggörs först när förskolläraren identifierat ett behov av stöttande insats 

i språkutvecklingen för att sedan på sikt hjälpa barnet vidare genom ett förändrat arbetssätt.   

4.1.3 Sammanfattning: Likvärdig språkutveckling 

Sammanfattningsvis sade samtliga förskollärarna att varje barn ska ha samma förutsättningar 

för språkutveckling och att alla barn har olika behov. De uttryckte att alla barn måste mötas 

och verksamheten måste anpassas efter alla barn för att alla barn ska kunna nå alla 

strävansmål. Samtliga förskollärarna värjer sig emot arbetssättet att behandla alla barn lika. 

För att anpassa verksamheten till alla barns språkutveckling hävdade förskollärarna att alla 

barn ska erbjudas möjligheten att prova olika kommunikationssätt. Högläsningen lyftes som 

ett arbetssätt gynnande för barns språkutveckling. Förskollärarna menade också att det var 

viktigt att alla barn förstår och blir delaktiga i samtal. 



   
 

   
 

4.1.4 Analys: Likvärdig språkutveckling 

En likhet som blev tydlig var att samtliga förskollärare hade en förförståelse av att alla barn, 

oavsett behov, ska ha rätt till samma möjligheter att få utveckla sitt språk. Detta genom att 

exempelvis erbjuda olika kommunikationssätt för barnen att uttrycka sig genom. Samtliga 

förskollärarna värjer sig starkt mot arbetssättet att behandla alla barn lika i utvecklingen av 

deras språk. Detta tolkas som ett synsätt på barn som olika individer med olika behov, där 

barnen behöver olika mycket stöttning för att nå en likvärdig språkutveckling. Det ansågs inte 

likvärdigt att behandla alla barn likadant. Detta eftersom vi är olika och har olika behov, det 

blir först likvärdigt när alla får den stöttning de behöver för att komma upp till samma nivå av 

utveckling. Det framkom även att förskollärarna hade olika förståelser om olika sätt för 

barnen att utveckla sitt språk på. Förskollärarna verkade tycka att arbetet med rim och 

ramsor, TAKK, läsa böcker, sjunga, nära samarbete med logoped, individuella 

handlingsplaner och fortbildning för personalen var viktigt för att de skulle kunna erbjuda 

olika kommunikationssätt för barnen. Dessa arbetssätt tolkades vara självklara i arbetet med 

barns språkutveckling. Arbetssätten kan ses som normativa för förskolan men också förstås 

som viktiga för de barn som är i behov av särskilt stöd eftersom deras språkutveckling kan 

behöva extra stöttning. 

  

Att språkbada barnen genom exempelvis läsning är en metod som är gynnsamt för deras 

språkutveckling och ordförråd menade en förskollärare. Språkbada kan förstås som att 

förskolläraren utmanar barnen med nya ord och begrepp i olika sammanhang. Men för att se 

att barnen har en förståelse för orden som förskolläraren läser ansåg en förskollärare att det är 

viktigt att kunna stanna upp och låta barnen reflektera under läsningen. Detta kan tolkas bidra 

till en likvärdighet eftersom de barn som inte kommit lika långt i sin språkutveckling då 

utmanas att tänka efter vad orden faktiskt betyder och vad de har för sammanhang. 

Förskolläraren lyfte det som viktigt att prata om orden och bilderna så att barnen inte bara 

lyssnar och blir matade med ord utan syfte, utan också kan se en kontext och bilda sig en 

förståelse genom samtal. Att barn behöver ha samtal för en gynnsam språkutveckling var en 

liknelse hos samtliga förskollärare. Det förstods som viktigt att utmana barnen vidare i samtal 

både i kommunikationen mellan varandra och med oss vuxna. Genom att lyssna av barnen 

menade en del av förskollärarna att de kunde kolla vilka ord barnen använde. Vi förstår det 

som att om barnen använder samma förenklade begrepp konstant, blir det förskollärarnas 

uppdrag att utmana barnens språkutveckling vidare med nya och svårare ord. Förskollärarna 



   
 

   
 

tolkas granska vart barnen ligger i sin språkutveckling genom att reflektera kring hur barnen 

uttrycker sig tillsammans med kamrater eller andra vuxna. Här blev en skillnad tydlig för hur 

förskollärare arbetar för att nå barnens tillfälliga nivå i deras språkutveckling. En del av 

förskollärarnas förförståelse var att det viktigaste var att samtala med barnen och utmana dem 

till att vidareutveckla med hjälp av följdfrågor och att ha ett utmanande språk när de talar 

med barnen. Medan en del av förskollärarna ansåg att det var viktigt att kunna fokusera på att 

lyssna av barnens kommunikation i deras lek och andra sociala sammanhang för att höra vart 

de befinner sig i sin språkutveckling. 

  

4.1.5 Sammanfattning: Arbetssätt för en likvärdig språkutveckling 

Förskollärarna berättade att de använder olika kompletterande kommunikationssätt som 

TAKK, bildstöd, musik och digitala verktyg till alla barn, inte bara de som är i behov av 

särskilt stöd. De hävdade att dessa arbetssätt fångar alla barn. Förskollärarna sade att det är 

viktigt att pedagoger sitter med i aktiviteter och använder dessa arbetssätt och benämner 

saker som stöts på. De menar att allting kompletterar varandra och att det ena inte ska 

utesluta det andra. Förskollärarna sade att alla dessa arbetssätt blir ett komplement för 

barnens språk och att arbetssätten förstärker deras talade språk när barnen kan säga ett ord på 

flera olika sätt. Att arbeta utifrån smågrupper togs upp som ett arbetssätt för att lyfta barn i 

behov av särskilt stöd, utifrån en mindre barngrupp var det lättare att uppmana till språklig 

aktivitet och se till barnens behov. En förskollärare nämnde även att barnen som var i behov 

av särskilt stöd hade en egen arbetsgrupp som de utgick ifrån. 

4.1.6 Analys: Arbetssätt för en likvärdig språkutveckling 

En likhet bland förskollärarnas förståelser var att de ansåg att det är viktigt att vara en 

närvarande och aktiv pedagog. Förskollärarna sade även att det är viktigt att förskollärare har 

ett aktivt och närvarande arbetssätt för att säkerställa att alla barn förstår samt får känna sig 

sedda. Förskollärarna menade också att de måste finnas nära för att kunna förklara och 

förtydliga till exempel svåra ord i sånger eller saker på bilder för att öka barnens förståelse. 

Att förklara något med ord och dessutom visa ett tecken eller en bild på föremålet innebär en 

större möjlighet till förståelse hos barnen. Denna förståelse kan barnet sedan ta med sig och 

själv använda sig av vid samtal med personer i dess omgivning. Att använda sig av olika 

anpassade arbetssätt för att barnet ska få en ny förståelse kan ses som att arbeta mot en 



   
 

   
 

likvärdig språkutveckling. En del av detta är även att alla barn blir mötta och kommunicerade 

till på ett sätt som de kan förstå. Vår förförståelse i relation till förskollärarnas förståelse är; 

att få känna känslan av att förstå något bringar en god självkänsla. Förskollärarna hävdade att 

känslan “jag kan” ökar barns självkänsla och denna känslan går att nå om vi hjälper barnen 

mot en förståelse. Ett barn som har dåligt uttal eller har ett begränsat verbalt språk kan genom 

olika kommunikativa arbetssätt, istället för ersätta, förstärka sitt talade språk. Antingen 

genom att spela upp en låt eller teckna för att förstärka vad barnet försöker förmedla till 

personerna i sin omgivning. På så vis kan arbetssätten också hjälpa barnet till att våga utmana 

sitt talade språk när det verbala inte längre är ensamt i fokus. 

  

En överraskning var när en förskollärare uttalade att de barn som är i behov av särskilt stöd 

utgår från en egen grupp och med en tillhörande pedagog. Förskolläraren sade att barnen är 

inkluderade i den stora barngruppen mestadels av dagen, men några stunder arbetar de i sin 

grupp i ett avskilt rum. Hennes förståelse var att på så vis kunde de barnen få lugn och ro 

genom att slippa resterande barnens spring, skratt och prat, medans de andra barnen samtidigt 

kunde få mer fokus från resterande pedagoger på avdelningen. Förskolläraren hävdade att det 

annars kunde bli att alla barn inte blir sedda varje dag eftersom barnen i behov av särskilt 

stöd ständigt behöver en pedagog nära sig. Förskollärarens uppfattning var vidare att hon 

ville erbjuda barnen båda delar för att möta alla barns behov. Förskolläraren påstod inte att 

det ena skulle vara bättre än det andra, utan snarare en kombination av båda delar ger bättre 

resultat. Tolkningen har växt fram att en verksamhet som ska anpassas efter alla barns behov 

kan förstås på två olika vis. Skillnaden var att antingen har förskollärarna en förståelse av att 

alla barn ska inkluderas i barngruppen eller att barnen ska få möjligheten till både inkludering 

samt möjligheten till särskilt stöd i form av en mindre eller egen grupp med en närvarande 

pedagog som är där för deras skull. Däremot förekommer arbetssätt för att barn i behov av 

särskilt stöd ska kunna vara delaktiga i sociala sammanhang samt kunna kommunicera med 

personer i sin omgivning i samtliga förskollärares verksamheter. 

4.2 Tema 2: Visuellt kompletterande kommunikation 

Nedan framkommer förskollärarnas sammanställda föreställningar och förståelser av deras 

användande av Tecken som Alternativ Kompletterande kommunikation och bildstöd i arbetet 

med språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd. 



   
 

   
 

4.2.1 Sammanfattning: Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation 

som arbetssätt 

Sammanfattningsvis berättade förskollärarna att de anser att TAKK hjälper till att förstärka 

barnens språk. De hävdade att det ger barnen ytterligare sätt att uttrycka sig, till exempel om 

barnen inte kan säga något ord kan de istället visa ordet och göra sig förstådd. Förskollärarna 

berättade även om hur de använder hela kroppen i samband med ljud för att förstärka vad de 

säger. Några förskollärarna sade att de använder TAKK i matsituationer, hallen, leken och 

sången. Barnen använder gärna tecken de lärt sig i andra situationer. Några förskollärare sade 

att de tidigare har arbetat med TAKK men att det har försvunnit i perioder. 

4.2.2 Analys: Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation som 

arbetssätt 

Förskollärarnas förförståelse var att barn gärna använder tecken på förskolan och tecknar i 

samspel med sina kamrater vid leksituationer. Vilket ledde till tolkningen att förskollärarna 

blev inspirerade att arbeta vidare med TAKK och teckna i större utsträckning. Barns 

användande av tecken i kommunikation med andra förstås ge barnen en känsla av syfte och 

fungerar som en förlängning av språket. Detta kan kopplas till att barnen lär sig tecken i en 

situation som de sedan tar med sig och använder i andra kontexter och sammanhang. Barns 

användande av tecken tolkas därför vara meningsfullt och fylla ett syfte eftersom barnen tar 

tecknen vidare i kommunikationen med andra människor. Förskollärarna tolkades använda 

TAKK som ett arbetssätt för att hjälpa barn att uttrycka sig. Det kan ses som ett arbetssätt 

vilket möjliggör för barn att kunna uttrycka sig även om barnet exempelvis saknar ord för att 

verbalt beskriva något så som ett objekt eller känslor. Genom TAKK kunde barnen 

visualisera språket och göra det som tidigare endast var verbalt tydligt genom användandet av 

tecken. TAKK tolkas fungera som ett ytterligare uttryckssätt för barn att göra sig förstådda. 

Förskollärarna upplevde att TAKK bidrog till att tydliggöra vad som sades verbalt för att alla 

barn skulle ges möjligheten till att förstå vad som språkligt förmedlades. TAKK förstås även 

vara till hjälp för att förstärka språket om barnets uttal var oklart. Att bli förstådd som barn 

lyfter förskollärarna tidigare som en grundförutsättning för att kommunikation ska kunna ske 

och därmed också kunna gynna språkutvecklingen. Har barnet ett oklart uttal och inte blir 

förstådd av omgivningen kan TAKK komma till att lyfta barnets totala kommunikations 

kapacitet. Av förskollärarnas föreställningar kan TAKK tolkas som ett uttryckssätt vilket 



   
 

   
 

förstärker det verbala språket och barnen kan göra sig tydligare förstådda till personerna i sin 

omgivning med hjälp av tecken. 

  

Vår tolkning av förskollärarnas utsagor är att TAKK används periodvis i kommunikationen 

med barnen. Trots barnens visade intresse och förskollärarnas förståelse om att det är ett 

effektivt kommunikativt uttryckssätt slutade en del förskollärare att använda det. Vi tolkar det 

som att det kan bero på olika faktorer, antingen brist på kunskap i tillämpandet av TAKK 

eller brist på intresse. Detta eftersom de andra förskollärarna istället blev inspirerade av 

barnens intresse och använde det som motivation till att utöka sin kunskap för att kunna 

erbjuda barnen mer tecken i kommunikationen. Det kan också bero på att det tar tid och fokus 

från annat som i verksamheten anses viktigare. Samtidigt menade förskollärarna som inte 

längre arbetar med TAKK att det inte heller finns behov eller utrymme för det i verksamheten 

för tillfället. Tolkningen som växt fram är att förskollärarna och barnen som tidigare har 

arbetat med tecken ändå har med sig det i språket och kan ta fram det vid behov. Alltså finns 

det som ett alternativt kommunikationssätt att erbjuda om förskollärarna kunde se att det 

skulle vara till nytta i kommunikationen med ett specifikt barn. TAKK kan förstås som ett 

arbetssätt vilket syftar till att erbjuda barn i behov av särskilt stöd tydlighet i den språkliga 

kommunikationen, vilket gav de barn som var i behov av TAKK möjlighet till en likvärdig 

språkutveckling. 

4.2.3 Sammanfattning: Bildstöd som arbetssätt 

Sammanfattningsvis framkom det att förskollärarna arbetar med bildstöd i rutinsituationer 

och i leken. Även bildstöd används för barn i behov av särskilt stöd vilket bidrar till trygghet 

till barnen. Vidare berättar några förskollärare att de haft en föreställning om att de har varit 

tydliga när de uttryckt sig, men att de har upptäckt att det behövs något extra för att förstärka 

det som sägs för att alla barn ska förstå. Bilderna blir ett hjälpmedel som tydliggör 

kommunikationen. Förskollärarna uttryckte att bilder kan ta fokus från barnet och att bilden 

istället hamnar i centrum och utvecklas till spännande samtalsämnen. En förskollärare 

berättade om barn som varit tystlåtna vars verbala språk har kommit igång vid användandet 

av bildstöd då samtal kring bilderna uppstod. 



   
 

   
 

4.2.4 Analys: Bildstöd som arbetssätt 

En likhet mellan de flesta av förskollärarna var att de uttalade att de arbetade med bildstöd i 

språkutvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd. Oftast i form av bildschema eller vid 

rutinsituationer. Förskollärarna uttryckte sin förståelse genom att de tyckte att med hjälp av 

bildschema blev det tydligt för barnen hur dagen på förskolan skulle fortlöpa. Förskollärarna 

berättade att barnen stod och samtalade om rutinerna samt klockslag när saker skulle ske. En 

likhet som tydliggjordes av förskollärarna under intervjuerna var att bildschema tolkades 

utsända trygghet till barnen som när som helst under dagen kunde kolla vad som skulle ske 

och därför också hade koll på vad som förväntades av dem. Även med hjälp av bildstöd i 

rutinerna vid påklädnad kunde barnen klara sig själva eftersom bilder fanns som beskrivning 

av vilka kläder de skulle ha på sig som anpassades dagligen efter det aktuella vädret. Vilket 

kan förstås som en trygghet för barnen när de inte längre behöver en vuxen för att förmedla 

vad de ska ta på sig. Även programmering fanns med i form av att bilderna satt i den 

ordningen som kläderna skulle tas på vilket innebar att barnen kunde se att skorna ska sättas 

på före vantarna till exempel. Detta tolkades bidra till att barnen fick känna känslan av att 

kunna klara påklädningen själva. Bilder på kläder kan även förstås som att det hjälper barnen 

kommunicera, barnen kan peka på ett klädesplagg som de behöver hjälp med eller som barnet 

saknar. Vilket leder till att barnet kan få den stöttning av en pedagog eller kamrat som den 

behöver. Detta leder till att alla kan vara delaktiga utifrån sina egna villkor i hallen. Vid 

dukningen användes också bilder på vad som skulle ätas samt vad som skulle dukas fram, 

vilket ledde till att barnen kunde få duka fram själva utan att fråga vad som skulle tas fram. 

Vilket ledde till tolkningen att barnen fick känna ansvar och självständighet under både 

hallsituationer samt dukningssituationer som annars förskollärarna kunde uppleva som röriga 

och otydliga för en del barn i behov av särskilt stöd. Det har tillkommit en förståelse att 

bildstöd underlättar rutinsituationer både för barn och vuxna. Med anledning av att barnen 

kunde kolla på bilderna och själva ta fram sakerna som fanns på bilderna ledde det till att de 

inte behövde fråga förskollärarna och istället kunde ta eget ansvar över att ta fram sakerna 

som de behövde. Detta kan även ge barnen en förståelse och känsla av att de kan klara saker 

på egen hand, utan ständig stöttning från förskollärarna i rutinsituationer. Det framkom även 

att bildstöd användes för att barnen skulle kunna förklara sina känslor eller som aktivitetskort. 

Bildstöd kan ses ett arbetssätt gynnsamt för barn i behov av särskilt stöd både i att uttrycka 

sig och begripa situationer eller miljöerna som de befinner sig i. 

  



   
 

   
 

Något som överraskade var att av de som inte använde sig av bildstöd hade som anledning att 

barnen var för små för att förstå innebörden med bilderna, men en ytterligare anledning var 

även att behovet inte fanns. Samtidigt framkom det av de som använde sig av bildstöd för de 

yngre barnen att bildstöd kunde leda till en ökad självkänsla hos barnen eftersom de genom 

bilderna, i samspel med det verbala språket, kunde förstå vad förskollärarna förmedlade till 

dem. En förskollärare uttalade att barn som har en språkförsening har med hjälp av bilder 

kommit igång med sin kommunikation och sitt verbala språk med hjälp av bilder som stöd. 

Bilderna ledde även till socialt samspel mellan kamraterna i gruppen eftersom de andra 

barnen blev intresserade av bilderna vilket ledde till samtal och vidareutveckling via 

kamraters följdfrågor. Samtal och följdfrågor i kommunikationen på förskolan som tidigare 

nämnts tycks förskollärarna anse vara viktigt för språkutvecklingen. Visuellt kompletterande 

kommunikation blir ett arbetssätt lämpligt för att nå de barn som är i behov av särskilt stöd i 

att bli mer socialt aktiva. Genom användningen av visuellt kompletterande kommunikation 

lyfts språkutvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd, det kan innebära att 

språkutvecklingen blir mer likvärdig. Detta eftersom dessa barn eventuellt inte haft samma 

förutsättningar till att uttrycka sig tidigare och därav inte getts tillfälle att vara språkligt aktiva 

i exempelvis instruktioner, samtal eller reflekterandet i aktiviteter på förskolan. 

  

4.3 Tema 3: Musik och digitala verktyg 

Nedan framkommer förskollärarnas sammanställda föreställningar och förståelser kring 

musik och digitala verktyg i arbetet med barns språkutveckling. 

4.3.1 Sammanfattning: Musik som arbetssätt 

Förskollärarna berättade att de sjunger i arbetet med musik. Genom sången får barnen leka 

med ord och lära sig nya ord. Förskollärarna berättade att de pratar med barnen om sånger 

som de sjungit och att de kommunicerar med barnen samtidigt som de lyssnar på musik. En 

förskollärare sade att de använder musiken som ett verktyg för att koppla till andra saker och 

att hon låter barnen spela sina favoritlåtar. 

4.3.2 Analys: Musik som arbetssätt 

Det framkom att förskollärarna utgår ifrån barnens förförståelse vid val av nya låtar och 

väljer låtar som de tror kommer utmana barnen språkligt. Med det uttalandet menar 



   
 

   
 

förskollärarna att de väljer sånger med ord som barnen inte tidigare exponerats för eller ännu 

inte behärskar. De använder även låtar för att utmana barnen utanför språket också i form av 

en sång anpassad till deras tema, deras exempel var om naturen. Däremot utmanar en sång 

om naturen också barnen språkligt eftersom det är nya begrepp som introduceras och kan 

skapa nya samtal. Utifrån detta arbetssätt kan en nackdel vara att barnen inte är delaktiga vid 

valet av låtar. Med anledning av att förskollärarna själva uttrycker att mängden samtal och 

diskussioner ökar om barnen är intresserade av det som sjungs eller lyssnas på, kan barn med 

fördel få vara med och välja ut låtar efter deras intresse. En skillnad som uppkom var att en 

förskollärare redogjorde för hur hon uppmärksammade barnens egna favoritlåtar som de 

sedan fick ta med från hemmet till förskolan och spela upp i barngruppen. Vår förståelse är 

att om barnen får lyssna på olika slags musik i form av olika genrer vidgar det barnens 

musikrepertoar och kan även öka barnens intresse för musiken, i relation till förskollärarnas 

förståelse om vad som bidrar till mer samtal och diskussioner borde varierande låtar vara 

gynnande för barns språkutveckling. Samtidigt när låtar går att anpassa efter barnens intresse, 

vilket bidrar till mer samtal, kan detta leda till en mer likvärdig språkutveckling eftersom alla 

barn kan vara delaktiga och bidra i samtalen. Genom att låta barnen välja egna låtar bidrar 

också till en möjlighet för kommunikation i sig. På så vis kan barnen som har svårt för att 

uttrycka sig verbalt uttrycka känslor och tankar genom exempelvis låttexter, rörelser till 

musiken eller låtens tempo. 

  

4.3.3 Sammanfattning: Digitala verktyg som arbetssätt 

Förskollärarna berättade att de tyckte att det var svårt att läsa böcker på andra språk än 

svenska då de inte behärskade andra språk. Istället fann förskollärarna applikationer på 

iPaden där barnen kunde lyssna på någon annan som läste böckerna på valfritt språk. Några 

förskollärare berättade att de använder sig av Google translate på iPad för att översätta ord 

eller fraser till barnens hemspråk. Det framkom även att iPaden användes för att titta på saker 

och spela spel. Förskollärarna hävdade att de gjort medvetna val vid val av applikationer där 

fokus främst ligger på språkutveckling. Utöver iPaden berättade förskollärarna att de 

använder sig av Clevertouch och projektor i verksamheten för att spela spel, lyssna på musik 

samt kolla film. 



   
 

   
 

4.3.4 Analys: Digitala verktyg som arbetssätt 

Förskollärarna berättade att de hade valt ut applikationer med hjälp av sin förförståelse av vad 

som skulle förenkla för dem i arbetet med barnens språkutveckling. Förskollärarna berättade 

att innan de fann applikationer till iPaden som kunde hjälpa dem i arbetet med till exempel 

barnens olika hemspråk var det en svårighet att arbeta med detta. Vidare ledde det till att 

barnen inte fick tillgång till den språkundervisningen som kunde ha varit gynnsam för deras 

språkutveckling. Men efter upptäckandet av applikationerna där de digitala hjälpmedlen 

hjälper till att läsa högt ur valfri bok och på valfritt språk upplevde förskollärarna att de kan 

hjälpa samtliga barn i deras språkutveckling genom läsning på hemspråket, vilket leder till en 

mer likvärdig språkutveckling. Arbetet med läsning av böcker var en likhet som 

förskollärarna lyfte som viktigt för barns språkutveckling. Att de digitala hjälpmedlen kunde 

erbjuda nya möjligheter i form av läsning på hemspråk eller digitala berättelser med både bild 

och text kan ses som nya verktyg i arbetet mot en likvärdig språkutveckling. Andra 

applikationer till iPaden som förskollärarna hade valt ut i syftet att gynna barnens 

språkutveckling hävdade förskollärarna samtidigt var gynnsamma i sig själva. Men för att 

ytterligare förbättra applikationerna använde förskollärarna projektorn eller Clevertouchen 

för att öka samspelet mellan barnen. Vid projektorduken eller Clevertouch kunde alla barnen 

samlas vilket skapade nya lekmöjligheter där barnen kunde samtala i leken. När barnen i 

högre utsträckning kan ta del av innehållet tillsammans kan det förstås som att samtalen 

också ökar därmed förutsättningarna för språkutveckling. Vid en projektor kan fler barn 

samlas än vid iPaden påpekade en förskollärare. En begränsning med iPaden kan vara att den 

vanligtvis används av ett barn i taget när iPadens skärm enbart kan hantera ett finger i taget. 

Detta kan leda till att barn som skulle behöva iPaden mer kopplat till sin språkutveckling 

riskeras att bli bortkonkurrerade av andra barn. Vid Clevertouchen kan barnen istället stå 

tillsammans och spela vilket leder till samtal mellan barnen. Av tidigare uttalanden av sin 

förståelse för barns språkutveckling menar förskollärarna att samtal är gynnsamt för barnens 

språkutveckling. Vilket innebär att med den förståelsen kan dessa lekstunder vid 

Clevertouchen och projektorn tolkas som gynnsamma för barnens språkutveckling. Då 

barnen kan turas om att välja ett spel eller ett filmklipp efter intresse och utvecklingsnivå att 

ta upp på Clevertouchen eller projektorn innebär det att dessa tillfällen kan ses som arbetssätt 

som leder till en mer likvärdig språkutveckling med anledning av att alla barn får möjligheten 

till att vara delaktiga på sina egna villkor och efter intresse eller behov. 



   
 

   
 

4.4 Sammanfattning: Resultat 

Följande resultat är en förståelse av förskollärarnas tolkningar av vilka arbetssätt som de 

använder för att erbjuda en likvärdig språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd. Där 

förskollärarna framställer den sociala kontakten med andra människor som den viktigaste 

förutsättningen för barns språkutveckling. En likhet var att förskollärarna var överens om att 

barn behöver ha mycket samtal för en gynnsam språkutveckling. Utifrån förskollärarnas 

tolkningar var det viktigt att utmana barnen vidare i samtal med hjälp av följdfrågor och att 

ha ett utmanande språk när de samtalade med barnen. Språkutveckling och kommunikationen 

mellan oss människor uttrycker förskollärarna inte enbart innebär det verbala språket. Utan 

utifrån förskollärarnas tolkningar fanns det en öppenhet för att använda sig av olika 

kommunikativa arbetssätt för att kommunicera med de barn som inte har ett utvecklat verbalt 

språk. Vidare framkom det att barn kan behöva använda sig av alternativa 

kommunikationssätt för att uttrycka sig i sin språkutveckling. Empirin visade att med hjälp av 

alternativa kommunikationssätt kan förskollärare förstås möta barns olika behov och stötta 

barnen vidare mot en likvärdig språkutveckling. Det framkom att språkutvecklingen följer 

vissa steg och att genom en förståelse av stegen kan språkliga avvikelser identifieras hos 

barnen. Utifrån förskollärarnas tolkning av arbetssätt för att erbjuda en likvärdig 

språkutveckling framgick det att lyssna av barnens språk i leken som ett alternativ för att 

undersöka vart barn befinner sig i språkutvecklingen. Identifieras avvikelser blir det sedan 

möjligt att hjälpa barnen vidare i språkutvecklingen utifrån deras aktuella nivå och 

förutsättningar. Att utmana varje barn språkligt genom följdfrågor och uppmuntra till 

kommunikation var ett annat arbetssätt som sades användas av förskollärarna. Genom att 

stötta barnen individuellt i språket kan det skapa en helhet för barnen som tidigare enbart 

hade delar av sin fullständiga kommunikativa förmåga. Detta förstods möjliggöra en 

likvärdig språkutveckling eftersom det hjälper samtliga barn till att kunna kommunicera med 

andra människor. Ytterligare en helhet som blev tydlig utifrån förskollärarnas tolkning av en 

likvärdig språkutveckling var att det inte ansågs likvärdigt att behandla alla barn lika. Detta 

eftersom alla barn är olika och har olika behov och att det blir först likvärdigt när alla barn får 

den stöttning de behöver för att komma upp till samma nivå av utveckling. Där förskollärarna 

vidare förstås visa en positiv inställning till att anpassa verksamheten för alla barn oavsett 

deras behov. 



   
 

   
 

Utifrån förskollärarnas tolkningar  av arbetssätt för att erbjuda en likvärdig språkutveckling 

framkom bildstöd, TAKK, estetiska uttryckssätt, stötta och utmana barnen i språket, mindre 

grupper, anpassa verksamheten till barnens språkliga behov, musik och digitala verktyg som 

viktiga delar i arbetet med språkutvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans 

bildar det helheten av att barn i behov av särskilt stöd förstås behöva extra stöttning i form av 

alternativa arbetssätt i sin språkutveckling och för att uttrycka sig. Arbetssätten skapar viktiga 

förutsättningar för att barn i behov av särskilt stöd ska kunna ges goda chanser till att förstå 

sin omgivning samt utveckla sitt språk och på så vis få en helhet i sin språkutveckling. 

Utifrån förskollärarnas tolkningar framkom både TAKK och bildstöd i matsituationer och i 

hallen som ett komplement till den verbala kommunikationen. Vilket ansågs vara gynnsamt 

för alla barns språkutveckling. De visuella arbetssätten ansågs hjälpa barnen att förstå sin 

omvärld samt uttrycka sig. Utifrån förskollärarnas tolkningar kunde barnen genom de visuella 

arbetssätten peka på bilder eller visa tecken för att förklara sig och förskollärarna kunde göra 

detsamma för att ge instruktioner eller föra en dialog med barnen. Barnen tolkades känna 

självständighet med hjälp av de visuella arbetssätten eftersom de ansågs kunna ta eget ansvar 

över vad som skulle genomföras. Det framgick att med hjälp av musiken kunde 

förskollärarna fånga barnens uppmärksamhet. Genom musiken kunde barnen exponeras för 

nya ord på ett lustfyllt sätt vilket även detta var gynnsamt för deras språkutveckling. I arbetet 

med digitala verktyg framkom det att förskollärarna sades använda sig av projektorduk eller 

Clevertouch för att göra iPaden tillgänglig för fler barn. Där kunde alla barnen samlas och 

tolkades bidra till nya lekmöjligheter vilket ansågs vara gynnsamt för barnens sociala 

samspel. Vidare framkom det ur empirin att förskollärarna tyckte att det var svårt att arbeta 

med främmande språk innan de fick tillgång till applikationer på iPaden. Innan 

applikationerna kunde barnen utifrån förskollärarnas tolkningar ha gått miste om den 

språkundervisningen som annars kommit till att vara gynnsam för deras språkutveckling. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

I följande diskussionsavsnitt redogörs studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

och studiens syfte och frågeställning. Syftet för studien var att få en djupare förståelse för 

förskollärares tolkning av vilka arbetssätt de använder för att erbjuda en likvärdig 

språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd. Vilket undersöks utifrån frågeställningen av 



   
 

   
 

vad förskollärare har för föreställningar om en likvärdig språkutveckling och sitt arbete med 

språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd. 

  

För att skapa en förståelse av innebörden i förskollärarnas tolkning av en likvärdig 

språkutveckling tar studien sin början i förskollärarnas tankar om barns språkutveckling. 

Förskollärarnas syn på förutsättningar för en gynnsam språkutveckling tar i likhet med 

Ahlberg (2013) upp den sociala kontakten med andra människor som den viktigaste 

beståndsdelen. Ur resultatet från studien framkom förskollärarnas tolkning av att 

språkutveckling och kommunikationen mellan oss människor inte enbart innebär det verbala 

språket. Förskollärarna menade att för att alla barn ska kunna etablera en gynnsam social 

kontakt med andra människor och därmed språkutvecklingen behövs det alternativa sätt att 

kommunicera och uttrycka sig på. Lee m.fl. (2015) hävdade att när lärarna anpassar sitt 

arbetssätt för att möta barnen som är i behov av särskilt stöd tar alla barn i klassen fördel av 

det. Vidare påstod Lee m.fl. (2015) i enlighet med Sucuoğlu m.fl. (2014) att en varierad 

undervisning med alternativa arbetssätt och medvetna strategier tros kunna motivera barnen 

till utveckling och lärande. Genom att använda varierade och olika uttrycksformer ger det alla 

barn en chans att uttrycka sig och utveckla språket utifrån ett uttryckssätt anpassat till varje 

enskilt barn. Följande kan förstås i enlighet med resultatet som visade att med hjälp av 

alternativa kommunikationssätt sades förskollärare kunna möta barnen efter behov och 

försöka hjälpa dem vidare i sin språkutveckling. Samtidigt påstod Blackburn och Aubrey 

(2016) att det var viktigt att så tidigt som möjligt identifiera språksvårigheter hos barn genom 

att observera och övervaka deras utveckling. Ur resultatet framkom förskollärarnas tolkning 

av att barns språkutveckling följer vissa steg och att genom en förståelse av stegen kan 

avvikelser identifieras hos barnen. Att om ett barn inte följer stegen som förskollärarna 

känner igen som typiska i språkutvecklingen, kan barnet behöva mer stöttning för att utmanas 

och komma vidare i sin språkutveckling. Detta kan ses utifrån ett inkluderande perspektiv; att 

verksamheten ska vara tillgänglig för alla barn och att anpassningar ska kunna göras 

individuellt utefter barnens olika behov. Vilket Lee m.fl. (2014) lyfter fram i sin forskning 

som en global trend. I samförstånd med Lee m.fl. (2014) framkom det av studiens resultat att 

samtliga förskollärare ansåg att alla barn, oavsett behov, ska ha rätt till samma möjligheter att 

få utveckla sitt språk. Vilket för studien innebär att barn behöver individuella utmaningar och 

anpassningar för att ges samma möjligheter till språklig utveckling. 

  



   
 

   
 

För att rikta förskollärarnas föreställningar av språkutveckling vidare till en likvärdig 

språkutveckling undersöker studien förskollärarnas tolkning av likvärdighet i förskolan. 

Förskollärarnas tankar om likvärdighet gick först till att behandla alla lika, men vidare ansåg 

förskollärarna att det inte var likvärdigt att behandla alla barn lika. Detta eftersom alla barn är 

olika och har olika behov och att det blir först likvärdigt när alla barn får den stöttning de 

behöver för att komma upp till samma nivå av utveckling. En inkluderande undervisning där 

alla barn, oavsett behov, får vara inkluderade har i Lee m.fl:s (2015) forskning visat på 

förbättrade resultat hos barn i behov av särskilt stöd i jämförelse med barn som exkluderas 

från resterande barngruppen. Till skillnad mot Lee m.fl:s (2015) forskning framkom det i 

resultatet för studien att barn i behov av särskilt stöd kan utgå ifrån en egen arbetsgrupp. 

Förskollärarens argument var att på så vis kunde de barn som var i behov av särskilt stöd få 

lugn och ro i en mindre grupp samtidigt som resterande barn kunde få mer fokus av de andra 

pedagogerna på avdelningen. Förskollärarens uppfattning var att hon ville erbjuda barnen 

båda delar, inkludering samt lugn och ro, för att på så vis möta alla barns behov. Detta 

arbetssätt lyfter ut fördelar av att arbeta utifrån smågrupper även om det kan tolkas bryta mot 

det inkluderande perspektivet som annars är normen för hur det arbetas med barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. 

  

Lärarna som deltog i Lee m.fl:s (2015) studie som genomfördes i Kina visade sig ha en 

negativ attityd till inkludering av barn i behov av särskilt stöd, trots utbildning i 

specialpedagogik. Lee m.fl. påstod att det kunde bero på en brist på självförtroende och 

kunskap om arbetssätt för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Engstand och Roll-

Pettersson (2014) fann däremot i sin studie som genomfördes i Sverige att pedagoger som 

hade specialpedagogik i sin utbildning var mer positivt inställda till inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan vilket även Sainatos (2015) forskning pekade på. I den här 

studiens resultat framkom det inget motstånd mot att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten, det framkom snarare en överlag positiv inställning till att anpassa 

verksamheten för alla barn oavsett behov. Förskollärarna var öppna för att använda sig av 

olika kommunikativa arbetssätt för att kommunicera med de barn som inte har ett utvecklat 

verbalt språk. Sainato (2015) hävdade att denna positiva inställningen till inkludering var 

gynnsamt för språkutvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd. Hebbler och Spiker (2016) 

hävdar däremot att det behövs mer forskning av arbetet i en inkluderande verksamhet, vilket 

kan kopplas till Lee m.fl:s (2015) resonemang kring avsaknaden av kunskap om att arbeta 

praktiskt med olika arbetssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 



   
 

   
 

  

Förskollärarnas sammanställda föreställningar av språkutveckling och likvärdighet 

resulterade i studiens förhållningssätt till förskollärarnas tolkning av en likvärdig 

språkutveckling. Utifrån resultatet framgår det att förskollärarna hade olika tolkningar av hur 

de skulle få tag i barns aktuella nivå av språkutveckling. Detta förstås syfta till att kunna 

kartlägga vart barnet befinner sig språklig, för att vidare kunna utmana och stötta barnet 

vidare i språkutvecklingen. Vilket görs individuellt utifrån målsättningen att kunna erbjuda 

samtliga barn en likvärdig språkutveckling. Ur resultatet framgick det att förskollärarna sades 

lyssna av barnens språk i deras lek för att undersöka vart barnen befann sig i 

språkutvecklingen som ett arbetssätt. Ett annat arbetssätt var att få reda på vart barnen 

befinner sig i sin språkutveckling genom att samtala med barnen. Ur resultatet framgick det 

att förskollärarna var överens om att barn behöver ha mycket samtal för en gynnsam 

språkutveckling och därav tyckte att det var viktigt att utmana barnen vidare i samtal med 

hjälp av följdfrågor och att ha ett utmanande språk när de samtalar med barnen. Sanders 

(2015) resultat visade däremot att barn i behov av särskilt stöd får färre och förenklade frågor 

ställda till sig från pedagogerna i verksamheten. Sanders lyfter det som en kritik till 

pedagoger att barn i behov av särskilt stöd får mindre språk till sig i undervisningen. Detta 

kan sättas i relation till förskollärarnas åsikt om social kontakt med andra som det viktigaste i 

utvecklingen av språket. Bör det inte vara extra viktigt att barn i behov av särskilt stöd får 

språk till sig utifrån detta synsätt? Hebbler och Spiker (2016) menar att en försämrad 

språkutveckling är särskilt problematisk eftersom sociala förmågor är grunden till att lära sig 

kommunicera med andra människor. Barn i behov av särskilt stöd kan förstås som en extra 

utsatt grupp, där arbetssätt för att uppmuntra till god kommunikation blir av vikt för 

språkutvecklingen. Sanders (2015) resultat kan sättas i relation till arbetssättet att lyssna av 

barnen för att få fatt i vart de ligger i sin språkutveckling. Vilket kan innebära att barnen som 

är i behov av särskilt stöd istället hade behövt få frågor ställda till sig för att utmanas vidare i 

språkutvecklingen. Detta kan ses som att barnen i dessa sammanhang inte ges möjligheten till 

att visa sina kunskaper och inte heller ges möjligheten till att utvecklas vidare av 

förskollärarna. Å andra sidan kan förskolläraren identifiera brister i språkutveckling och 

framöver stötta barnet i språket. Genom att exempelvis erbjuda barnen alternativa 

kommunikationssätt som de eventuellt inte upptäckt om de inte lyssnat in barnen. Ett barn 

som har en språkförsening eller ett begränsat verbalt språk kan på så vis genom olika 

kommunikativa arbetssätt förstärka sitt verbala språk om orden inte räcker till. 

  



   
 

   
 

Utifrån resultatet framkom det att förskollärarna sades använda både TAKK och bildstöd i 

matsituationer och i hallen som ett komplement till den verbala kommunikationen. Detta 

tolkades av förskollärarna bidra till mindre konflikter vilket kan förstås som gynnsamt för 

både barn och vuxna. Blackburn och Aubrey (2016) fann i sin enkätundersökning att hälften 

av respondenterna ansåg att visuella arbetssätt som exempelvis bildstöd och TAKK var 

gynnsamma. Dessutom framkom det att användandet är gynnsamt för alla barns 

språkutveckling (Sherman och Crespo, 2015). Förskollärarna i den här studien sades använda 

dessa arbetssätt för att hjälpa barnen att förstå samt uttrycka sig. Barnen kunde peka på bilder 

eller visa tecken för att förklara sig och förskollärarna kunde göra detsamma för att ge 

instruktioner eller föra en dialog med barnen. Utifrån förskollärarnas tolkning kunde barnen 

som inte hade ett verbalt språk nu uttrycka sig och föra dialoger med personerna i deras 

omgivning. Resultatet från Zimmerman, Ledford och Barton (2017) och Pierces (2013) studie 

visade i enlighet med den här studiens resultat att barn fick en ökad självständighetsnivå när 

de blev tilldelade instruktioner i form av ett bildschema samt när bildstöd användes i 

aktiviteter. Detta kan förstås som att bildstöd samt TAKK bidrar till en tydligare 

kommunikation som alla barn kan förstå vilket vidare kan resultera i en ökad 

självständighetsnivå. TAKK kan enligt Norling (2015) ses som ett gemensamt språk som kan 

tillämpas utifrån barnens olika språkförutsättningar. Enligt förskollärarna i Norlings studie 

var TAKK ett givande arbetssätt för att öka delaktigheten hos barn i behov av särskilt stöd. 

Förskollärarna i Norling (2015) avhandling hävdade att TAKK var ett givande arbetssätt för 

att öka delaktigheten hos barn i behov av särskilt stöd (ibid), vilka Lutz (2013) påstod var 

omkring 20 procent av barnen i varje barngrupp. Barnen i de barngrupper som använder sig 

av TAKK och bildstöd som arbetssätt kan, med hänsyn till forskningen, förstås ge en fördel i 

språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd när det kommer till att uttrycka sig och 

därmed gynnande för språkutvecklingen. 

  

Baker-ramos (2017) har genomfört en studie där hon kollade på iPaden som kommunikativt 

verktyg. Där fann hon en applikation, ACD, på iPaden som gav barnen stöd i att uttrycka sig 

och stimulerade till språkligt utbyte. Vår förståelse som växt fram är att applikationer likt 

ACD förenklar kommunikationen för de barn som saknar verbalt språk. Utifrån 

förskollärarnas tolkning blev det tydligt att barn i behov av särskilt stöd behöver extra 

stöttning i form av alternativa arbetssätt i sin språkutveckling och för att uttrycka sig. 

Däremot ledde denna applikation till att andra arbetssätt som till exempel TAKK arbetades 

bort vilket vidare ledde till att när barnen som inte hade ett verbalt språk inte hade tillgång till 



   
 

   
 

sin surfplatta inte heller kunde göra sig förstådda. Inte heller kunde de andra barnen som inte 

kunde TAKK kommunicera med de barn som inte hade ett utvecklat verbalt språk. Detta 

eftersom applikationen talade åt dem till personerna i deras omgivning. Barnen riskerar 

således att bli beroende av de digitala verktygen för att uttrycka sig. Detta pekar enligt 

studiens slutsats på vikten av att ha språket nära till hands och närmre blir det inte än att 

använda sina händer som alltid finns tillgängliga, i form av exempelvis TAKK. Ur resultatet 

framkom det att förskollärarna tyckte att det var svårt att arbeta med främmande språk innan 

de fick tillgång till applikationer på iPaden som kunde hjälpa dem. Vidare framkom det att 

innan applikationerna gick barnen miste om den språkundervisningen som kunde ha varit 

gynnsam för deras språkutveckling. Applikationerna fyllde i detta fallet en viktig lucka i 

kommunikationen mellan förskollärarna och barnen. Vidare påstod Chmiliar (2017) att 

användandet av iPaden var gynnsamt för barnens språkutveckling och att barnen tyckte att 

det var roligt att använda den. Dessa två saker kan förstås vara sammankopplade. Alltså att 

det går att se på påståendet som att det är lustfyllt att använda iPaden vilket resulterade i att 

barnen lärde sig lättare. Vidare hävdar Norling (2015) att pedagogerna i hennes avhandling 

använde digitala verktyg ofta i aktiviteter och i syftet att förtydliga och konkretisera 

händelser på förskolan vilket kan ses som att de används som ett visuellt kommunikativt 

verktyg på snarlikt vis som TAKK och bildstöd genom att visa något för att förtydliga 

kommunikationen. Vidare framkom det ur studiens resultat att förskollärarna sades använda 

sig av projektorduk eller Clevertouch för att göra iPaden tillgänglig för fler barn. Detta 

förstods skapa en samlingpunkt för alla barn vilket i sin tur skapade nya lekmöjligheter som 

vidare ökade det språkliga utbytet. Vilket av förskollärarna tolkades vara gynnsamt för 

barnens språkutveckling. När barnen gemensamt kunde ta del av ett innehåll tillsammans 

förstods det också öka mängden samtal mellan barnen och därmed förutsättningarna för 

språkutveckling. 

  

Vidare upptäckte Vaiouli, Grimmet och Ruich (2015) att musik främjar barn i behov av 

särskilt stöds språkliga engagemang. Still (2011) upptäckte att musik är ett gynnsamt 

arbetssätt för barns språkutveckling och deras sociala förmåga. Pedagogerna i Stills 

avhandling arbetade med barnens språkutveckling genom att fokusera på barnvisornas 

textinnehåll i samspel med barnen. Även i den här studien framkom det att förskollärarna 

sades utgå ifrån barnens förförståelse vid val av nya låtar. Där förskollärarna  medvetet valde 

låtar som de tänkt kunna utmana barnen språkligt genom nya ord. Att använda musiken som 

arbetssätt i förhållande till språkutveckling kan ge tillfälle till att fånga barnens intresse och 



   
 

   
 

därmed uppmärksamma barnen på nya begrepp. Detta resonemang stämmer överens med 

Vaiouli, Grimmet och Ruichs (2015) forskning. Att genom musiken kan det bli mer lustfyllt 

för barnen att lära sig nya saker, vilket i sin tur kan leda till en större förståelse hos barnen. 

Vidare berättade förskollärarna i den här studien att de även använde låtar för att utmana 

barnen utanför språket i form av en sång anpassad till deras tema. Däremot menar vi att det 

finns språkliga utmaningar i olika teman där barnen blir exponerade för nya begrepp och 

termer som utmanar deras språkutveckling vidare. Still (2011) instämmer i att nya ord i 

sånger påverkar barns språkutveckling. Resonemanget att små barn behöver ramsor och visor 

för att upprepa det muntligt språk för att det ska kunna bli bestående kunskap, kan förstås 

som ett arbetssätt som är gynnsamt för barn i behov av särskilt stöds språkutveckling. 

Eftersom upprepningar och att höra begrepp i olika kontexter ansågs av förskollärarna ge 

upphov till en god språkutveckling.   

5.2 Metoddiskussion 

Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket har använts både som teori och 

metod. Detta har medfört att våra tolkningar, förståelser och förförståelser har funnits med för 

att kunna bearbeta resultatet. Våra egna tolkningar av respondenternas förståelse kan skilja 

sig från andras och påverkar på så sätt studiens överförbarhet. Studiens resultat förblir därför 

inte absolut eftersom någon annan människas tolkningar, förståelser och förförståelser av 

innehållet hade kunnat bidra till ett annat resultat. Ahrne och Svensson (2011) anger en 

svaghet med intervju som metod överlag att den ger en begränsad bild av fenomenet och 

således måste behandlas därefter. Det går inte att ta för givet att personer gör som de faktiskt 

uttalar. Det kan även vara av svaghet att respondenten som intervjuas kan ha ett annat 

budskap än det som forskaren som tolkar det skriver fram (ibid). Detta har tagits i beaktande 

och resultatet av studien lyfts som förskollärares föreställningar av fenomenet och inte en 

sanning av hur det ser ut i verksamheten. 

  

Vidare användes semistrukturerade intervjuer som metod. Metoden blev relevant eftersom 

studien syftade till att uppnå en förståelse av enskilda förskollärares föreställningar av en 

likvärdig språkutveckling och sitt arbete med språkutveckling hos barn i behov av särskilt 

stöd. En strukturerad intervju hade inte bidragit till fördelen av följdfrågor och valdes av den 

anledningen bort. Utifrån de semistrukturerade intervjuerna bidrog följdfrågorna till att vi 

som intervjuare kunde få fördjupade svar i relevans till studien. Bryman (2011) menar att 



   
 

   
 

följdfrågor ger fördelen av mer utvecklade svar och att kunna rikta svaren och nå en större 

förståelse för respondenternas svar i förhållande till forskningsfrågan. Detta hade även gått att 

uppnå genom en öppen intervju som metodval men valdes bort som alternativ eftersom 

svaren då riskerar att gå utanför studiens inriktning. Semistrukturerad intervju valdes på 

grund av att kunna utgå från färdiga intervjufrågor (se bilaga) som respondenterna tilldelades 

innan intervjun. Vilket möjliggjorde att respondenterna kunde ange utförliga och 

genomtänkta svar utifrån studiens inriktning. Å andra sidan finns det även en risk att de 

färdiga intervjufrågorna kan ha påverkat svaren som respondenterna uppgav. Om 

intervjufrågorna till exempel hade lyft andra arbetssätt riskerar just de arbetssätten att framgå 

istället. Intervjuerna utfördes på respondenternas aktuella arbetsplats under arbetstid, vilket 

kan ha påverkat resultatet negativt eftersom förskollärarna hade begränsat med tid till att 

genomföra intervjuerna och samtidigt få verksamheten att funger. Optimala förutsättningar 

för intervjuerna hade eventuellt inneburit längre avsatt tid och i en mer neutral omgivning. 

5.3 Slutsats 

Utifrån förskollärarnas tolkningar av en likvärdig språkutveckling framkom det att 

förskollärares arbete mot en likvärdig språkutveckling utgår ifrån användande av olika 

arbetssätt för att uppnå likvärdiga språkliga förutsättningar för alla barn på förskolan. Utifrån 

förskollärarnas tolkningar  av arbetssätt för att erbjuda en likvärdig språkutveckling framkom 

bildstöd och TAKK som särskilt viktiga hjälpmedel för barn som inte hade ett utvecklat 

verbalt språk att uttrycka sig genom och för att kunna föra dialoger och förstå personer i deras 

omgivning. Bildstöd samt TAKK resulterar i en tydligare kommunikation som alla barn kan 

förstå vilket vidare kan resultera i en ökad självständighet och möjlighet till att kommunicera. 

Estetiska uttryckssätt, stötta och utmana barnen i språket, mindre grupper, anpassa 

verksamheten till barnens språkliga behov framfördes som viktiga delar i arbetet med 

språkutvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd. Vilket utifrån forskningen kan ses som 

gynnsamma arbetssätt i förhållande till barns språkutveckling. Digitala verktyg och musik 

tolkades av förskollärarna vara sociala och lustfyllda arbetssätt i arbetet med barns 

språkutveckling, vilket ledde till slutsatsen att potentiellt vara framgångsrika arbetssätt 

tillsammans med barn i behov av särskilt stöd och deras språkutveckling. Barn i behov av 

särskilt stöd behöver extra stöttning i språkutvecklingen och i att uttrycka sig. Vilket för 

studien utmynnar i att dessa barn behöver individuella utmaningar och anpassningar för att 

ges samma möjligheter till språklig utveckling. Genom att använda varierade och olika 



   
 

   
 

uttrycksformer ger det alla barn en chans att uttrycka sig och utveckla språket utifrån ett 

uttryckssätt anpassat till varje enskilt barn. Arbetssätten skapar således viktiga förutsättningar 

för att barn i behov av särskilt stöd ska kunna ges goda chanser till att förstå sin omgivning 

samt utveckla sitt språk. Forskning samt studiens resultat pekar på att barn i behov av särskilt 

stöd gynnas av alternativa kommunikativa arbetssätt för att uppnå en likvärdig 

språkutveckling i förskolan. För att barn i behov av särskilt stöd ska kunna uppnå en likvärdig 

språkutveckling i förskolan förstås denna grupp behöva språklig stöttning och anpassningar i 

verksamheten av förskollärare. 

5.4 Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Studiens syfte var att genom intervju få en djupare förståelse för förskollärares tolkning av 

vilka arbetssätt de använder för att erbjuda en likvärdig språkutveckling för barn i behov av 

särskilt stöd. Forskning inom specialpedagogik utgår oftast från situationer där en 

specialpedagog är ensam med barn i behov av särskilt stöd (Hebbler och Spiker, 2016). För 

att kunna applicera specialpedagogiken till verkligheten behövs det mer forskning av arbetet i 

en inkluderande verksamhet (ibid). Detta gör den här studiens resultat relevant utifrån det 

aktuella forskningsfältet eftersom det framgår att specialpedagogik oftast inte utgår ifrån en 

inkluderande verksamhet. Studien lyfter arbetssätt utifrån specialpedagogiken som kan direkt 

appliceras till förskolan vilket även studiens resultat visade var genomförbara och 

gynnsamma. Detta kan bidra till att andra förskollärare utifrån ett inkluderande perspektiv 

kan ta inspiration och kunskap av arbetet med en likvärdig språkutveckling anpassad till barn 

i behov av särskilt stöd. 

  

Eftersom studien syftat till att ta del av förskollärares föreställningar om en likvärdig 

språkutveckling och sitt arbete med språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd, skulle 

det vara intressant att i fortsatt forskning genomföra en observationsstudie för att vidare 

undersöka hur förskollärare arbetar i praktiken. 
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Bilaga 1 

  

Intervjufrågor: 

  

Likvärdig förskola 

*Vad innebär en likvärdig förskola för dig? 

*Hur arbetar du eller ni som arbetslag mot en likvärdig förskola? 

  

Likvärdig språkutveckling 

*Vad är språkutveckling för dig? 

*Vad är en likvärdig språkutveckling för dig? 

  

Arbetssätt 

*Vilka arbetssätt använder du eller ni som arbetslag för att erbjuda en likvärdig 

språkutveckling för alla barn på förskolan? 

*Arbetar du eller ni som arbetslag med musik, bildstöd, TAKK eller digitala arbetssätt i 

arbetet med språkutveckling hos barn i behov av särskilt stöd? 

 

 

 

 

 
 

 



   
 

   
 

Bilaga 2 

  

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln; 

Arbetssätt för språkutveckling för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

  

Vi heter Cassandra Hofvander och Noak Lindgren och studerar till förskollärare på högskolan 

i Halmstad. Just nu skriver vi vårt examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är att få en 

djupare förståelse för förskollärares tolkning av vilka arbetssätt de använder för att erbjuda en 

likvärdig språkutveckling för alla barn på förskolan. 

  

Hela intervjun kommer att spelas in på våra telefoner. Intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt enligt Sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och kan avbrytas när som 

helst under studiens gång. 

  

  

  

________________________________________________ 

Respondentens signatur 

  

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Cassandra Hofvander och Noak
Lindgren


