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Abstract 

“Included or excluded – A qualitative study of working with children with language disorder 

in preschool” 

By: Emelie Hopstadius 

Supervisor: Anne-Christine Norlén 

Autumn-term 2012 

Teacher Education, University College Södertörn 

7 % of children in preschool have some sort of language disorder. How should preschool 

teachers best help these children? In a small special group where they can focus on the child´s 

individual linguistic development or in an ordinary group were the other children can be 

linguistic models for the child and help his or hers development? 

The purpose of this paper is to see what preschool teachers, who work with children who has 

language impairment, says about working with these children in a special group as compared 

with working with them in an ordinary group together with children without language 

impairment. What are the advantages and the disadvantages related to the different ways of 

working? Another focus point is how the children collaborate with each other. I have used 

theories about integration and peer collaboration to understand the results. 

I have conducted interviews with two preschool teachers with experience in both working 

with solely language impaired children in a small group as well of work in a mixed group of 

children with and without language impairment. Furthermore, I have also observed how the 

children collaborate with each other.  

The result of the interviews and observations show that there is not an easy way to answer the 

question about which way is better. One conclusion I can make is that it requires more work 

from the teachers working in a mixed group. They have to be aware of the variation in the 

children´s needs and they have to work active with the children´s collaboration in order to 

prevent that language impaired children are excluded in play.   

Keywords: Inclusion, exclusion, language impairment, preschool, special needs. 

Nyckelord: Inkludering, exkludering, språkstörning, förskola, speciella behov 
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Bakgrund  

I skollagen
1
 står att barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan ska få tillgång till detta 

och i läroplanen för förskolan står att verksamheten ska anpassas efter varje barns behov. 

Detta innebär att i förskolan finns barn med olika förutsättningar och behov som alla ska få 

utvecklas och få känna sig delaktiga i gruppen. I läroplanen för förskolan står att: 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

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

hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela 

med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett 

positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det 

ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 

gruppen. (Lpfö 98:7).
2
 

 

Läroplanen säger alltså att barn med behov av stöd ska få det i den ordinarie verksamheten. 

Det som Peder Haug (1998:23), professor i specialpedagogik vid universitetet i Stavanger, 

kallar inkluderande integrering. Det är med andra ord väldigt vanligt med förskolegrupper där 

det finns en stor variation vad gäller vilket, och hur mycket, stöd barnen behöver. Vilka krav 

ställer det på pedagogerna och barnen? Jag har valt att undersöka hur det ser ut på en 

språkpedagogisk förskoleavdelning och vilka erfarenheter pedagogerna har kring att jobba 

inkluderat som de gör idag jämfört med att ha en ren språkgrupp som de hade tidigare. Med 

ren språkgrupp menar jag att förskolegruppen uteslutande består av barn med diagnostiserad 

språkstörning. 

Det fanns hösten 2011, 472 161 barn i förskola
3
 vilket innebär att det är många barn som ska 

få sina behov tillfredställda och utvecklas optimalt i förskolan. I alla förskolegrupper finns 

också en stor variation. Inget barn är det andra likt och alla har de olika erfarenheter och 

kompetenser med sig in i gruppen vilka kompletterar varandra. Vissa är bra på att rita, andra 

på att bygga och ytterligare några har massor av fantasi. Vissa barn är verbalt duktiga, andra 

är fysiskt duktiga och ytterligare andra är bra på allt. Oavsett vilka kompetenser barnen har så 

                                                           
1
 Skollag (2010:800). Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800 [121127] 
2
 Läroplan för förskola Lpfö 98, reviderad 2010. Skolverket 

3
 Skolverket. Tillgänglig http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/snabbfakta  [120821] 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/snabbfakta
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måste de kunna förmedla dem till sina kompisar och då krävs att man har ett språk. Om man 

saknar ett fungerande språk leder det ofta till bekymmer för barnet. Det kan vara svårt att 

skapa relationer eftersom det är svårt att tolka det som andra säger vilket i förlängningen kan 

leda till dåligt självförtroende. Många barn med språkstörning visar sin frustration genom att 

bli utåtagerande menar Barbro Bruce, adjunkt på logopedutbildningen vid Lunds universitet 

(Bruce 2003:258). Det finns ett ordspråk som lyder att där orden tar slut tar nävarna vid. Att 

använda teckenstöd som ett hjälpmedel för dessa barn kan vara ett alternativ. Då kan nävarna 

användas till att göra tecken och de får då ett språk i väntan på det muntliga. Men vetskapen 

om teckenstöd i förskolan är inte speciellt utbredd utan är mer koncentrerad till dövförskolor 

eller till förskolor som har barn med Downs syndrom. Sedan 70-talet har teckenstöd använts 

för att stödja barn med Downs syndroms språkutveckling (Heister Trygg, Boel 1998:50).  

I läroplanen för förskolan står också att: 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 

(Lpfö 98:9) 

Vilket även det kan ses som ett argument för att inkludera alla barn i förskolans verksamhet 

och använda sig av de olika kompetenser barnen har i arbetet med de barn som har behov av 

särskilt stöd. Enligt Borgunn Ytterhus, fil. Dr. i sociologi, är förskolans läroplan den enda 

läroplan som lyfter fram att barn lär av varandra och att samspelet mellan barnen är viktig för 

deras lärande (Ytterhus 2003:11). I denna uppsats har jag även valt att titta på hur samspelet 

mellan barnen i en förskolegrupp där det finns barn med och utan språkstörningar tar sig 

uttryck. 

Barns tidiga språkutveckling 

Jag kommer kort gå igenom barns tidiga språkutveckling för att ge läsaren en större förståelse 

för hur barn utvecklar språk och även vilka språkstörningar barn kan ha och vad det kan bero 

på. Det är som sagt en genomgång, för mer grundlig information om barns språkutveckling 

hänvisar jag läsaren till böcker av bland annat Ragnhild Söderberg, professor i barnspråk och 

Sven Strömqvist, professor i lingvistik. Detta är en generell beskrivning och det går inte att 

applicera denna språkutveckling på alla barn, språkutveckling är som all utveckling 

individuell.  
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Redan vid spädbarnsåldern börjar barn att utveckla sitt språk, de lyssnar och lär sig känna 

igen språkljud som är ofta förekommande i omgivningen (Strömqvist 2003:60). Två saker är 

avgörande för att kunna utveckla ord, det är dels att höra skillnad på olika ljud, så kallad 

fonologisk medvetenhet, och dels att ha utvecklat en minnesbank över saker och personer. Då 

kan barnet koppla ihop ljudet med föremålet och på så vis skapa ord. De första orden 

producerar barnet runt ettårsdagen (Strömqvist 2003:60). De första orden är i regel 

innehållsord eftersom de är dem som betonas och framhävs i dialogen med barnet. De 

grammatiska småorden som pronomen, prepositioner och konjunktioner används inte alls i 

samma utsträckning (Strömqvist 2003:60f). När barnet är drygt två eller tre år börjar den så 

kallade ordförrådsspurten. Först ökar substantivförrådet, sedan kommer verben och till sist 

faller även de grammatiska småorden på plats. Att det går i den ordningen handlar mycket om 

att substantiv och verb är mer konkreta och lättare att ta till sig medan prepositioner och 

konjunktioner är mer abstrakta. När barnen har lärt sig en betydande mängd substantiv och 

verb kan mer fokus läggas på småorden (Strömqvist 2003:62f). Vid treårsålder har barnet inte 

bara ett ordförråd och en grundläggande grammatik, barnet har en även en kommunikativ 

förmåga. Hon kan nu starta ett samtal, ställa frågor, uppmana och ge återkoppling (Strömqvist 

2003:69). Denna förmåga brukar kallas för pragmatisk förmåga skriver bl.a. logopeden Boel 

Heister Trygg (Heister Trygg 1998:33). Denna förmåga lägger grunden till fortsatt språklig 

utveckling och tillägnandet av olika genrer som berättande och argumenterande framställning 

till exempel (Strömqvist 2003:69). Förmågan att kunna hålla en röd tråd i en berättelse börjar 

bli tydlig när barnet har fyllt 5 år innan dess berättar de istället fragment och har svårt att 

knyta ihop berättelsen så att den blir tydlig för lyssnaren (2003:71). 

Språkstörning 

Carmela Miniscalco
4
, universitetslektor vid Göteborgs universitet fysiologi, menar att 

språkstörning är ett samlingsnamn på flera olika svårigheter. Det kan handla om fonologi 

(språkljuden), grammatik, semantik (begrepp och ordförråd) och/eller pragmatik, som handlar 

om hur man använder språket tillsammans med andra. Ett eller fler av dessa områden kan vara 

påverkade vid en språkstörning, ju fler områden som personen har svårigheter med desto 

svårare språkstörning. Språkstörning är relativt vanligt och man brukar prata om att 2-6% av 

                                                           
4
 Carmela Miniscalco (2012) Gillbergcenter. Tillgänglig: 

http://www.gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper%2C+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3
%A5ende+studier+vid+GNC/sprakstorning/  [121102] 

http://www.gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper%2C+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5ende+studier+vid+GNC/sprakstorning/
http://www.gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper%2C+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5ende+studier+vid+GNC/sprakstorning/
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alla förskolebarn har en språkstörning. Enligt Laurence Leonard vid Purdue University i USA, 

har 7 % av alla femåringar en språkstörning utan tydlig orsak och det är även fler pojkar än 

flickor som får diagnosen språkstörning (Leonard 2000:1, 20). Varför en del barn drabbas av 

språkstörning är inte helt klarlagt, ärftlighet brukar nämnas som en trolig orsak, men det 

troliga är att det finns en rad olika riskfaktorer som tillsammans med gener kan orsaka 

språkstörning. Barn som har språkstörning har oftast även ytterligare utvecklingsavvikelser 

vilket gör att det är svårt att diagnostisera barn med termen specifik språkstörning som 

innebär att det bara är språket som barnet har svårigheter med. Miniscalco (2012) menar att 

det är troligt att barn med språkstörning senare får läs- och skrivsvårigheter, identifieras med 

ADHD eller andra neuropsykiatriska diagnoser inom autismspektrumet. Logopeden Boel 

Heister Trygg, skriver i ”Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och 

praktik” (1998) att 

(…) även om språksvårigheterna är det mest uppenbara finner man vid närmare 

undersökning ofta lättare funktionshinder även hos denna grupp, t ex i form av fin- och 

grovmotoriska svårigheter och generella inlärningsproblem. (Heister Trygg, 1998:39) 

SPSM – specialpedagogiska skolmyndigheten
5
 skriver om språkstörning som ett 

funktionshinder vilket innebär att barn med språkstörning har rätt enligt skollagen att få det 

stöd de behöver i så stor utsträckning som behövs.  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka erfarenheter pedagogerna på Spindelns 

förskola har av en språkpedagogisk förskoleavdelning som arbetar inkluderat, då barn med 

språkstörningar går i en ordinarie förskolegrupp tillsammans med barn utan språkstörningar, 

jämfört med att arbeta segregerat, där barn med språkstörningar går i en isolerad grupp. Jag 

vill även undersöka om de arbetsmetoder som används på en sådan förskoleavdelning 

påverkar barnens samspel.  

                                                           
5
 Specialpedagogiska myndigheten. Tillgänglig: http://www.spsm.se/sv/Stod-i-

skolan/Funktionsnedsattningar/Sprakstorning/ [121106] 

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Sprakstorning/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Sprakstorning/
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Frågeställningar 
Vilka erfarenheter har pedagogerna av att arbeta med en blandad grupp med barn i behov av 

särskilt stöd och barn utan ett sådant behov jämfört med att arbeta i en sluten, segregerad, 

grupp med endast barn i behov av särskilt stöd? 

Påverkar de arbetsmetoder och verktyg pedagogerna använder i arbetet med barnen deras 

samspel och möjlighet till kamratsamverkan? 

Använder pedagogerna alternativa kommunikationssätt med barnen och i så fall hur, när och 

till vilka barn? 

Teori 

De teorier jag kommer att använda i mitt arbete är teori om inkludering och integrering och 

även om kamratsamverkan, alltså när barn lär av varandra. För att förtydliga ska jag först 

försöka reda ut begreppen inkludering och integrering. 

Inkludering och integrering 

Inom utbildningsväsendet handlar inkludering och integrering till stor del om att skapa en 

skola för alla. Historiskt har elever placerats tillsammans och sedan har särlösningar skapats 

då det inte har funnits förutsättningar för att ta hand om alla barn (Nilholm 2006:15). Därför 

har det på senare tid skapats en debatt kring inkludering och integrering i skolan. Oavsett 

vilket begrepp man använder, menar Nilholm (2006:15), professor i pedagogik, att det 

handlar om en tanke om en förändring av skolsystemet där man måste anpassa verksamheten 

efter elevernas olikheter. Nilholm (2006:15f) menar vidare att inkludering snarare är en 

process än ett tillstånd och att inkludering är att föredra framför integrering som alltför ofta 

används fel i hans mening. Han säger att integrering ofta används för att beskriva de 

avvikande som ska anpassas till systemet istället för att systemet ska anpassas till individerna 

som finns inom det. 

Nilholm (2006:17) menar att i och om med diskussionen om en skola för alla så förändrades 

även synen på specialpedagogik. Olikheter ses idag som en tillgång och vi pratar inte om barn 

med problem utan barn i problem vilket innebär att lösningen ligger utanför barnet snarare än 

inom det. Inkludering handlar i mångt och mycket om att alla har samma värde, att alla ska 

vara tillsammans och att olikhet ses som en tillgång. Detta innebär att inkludering per 

automatik ses som något positivt, vem vill säga att de inte står för allas lika värde (Nilholm 
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2006:22). Men hur påverkas de faktiska verksamheterna och barn och personal i dem av ett 

sådant arbetssätt? 

Peder Haug, forskare i specialpedagogik, nyanserar i rapporten ”Pedagogiskt dilemma: 

Specialundervisning” (1998:21) begreppet inkludering genom att dela upp det i segregerande 

integrering och inkluderande integrering. Han menar att det inte är svart eller vitt utan att det 

finns en stor variation inom integreringstanken och genom att dela upp det i segregerande och 

inkluderande för man fram fler nyanser på fenomenet. Haug menar att den traditionella 

specialpedagogiken utgår från en segregerande integrering. Eleven är i klassen ibland och har 

enskild specialundervisning ibland. Målet är att eleven ska kunna anpassa sig till den 

”vanliga” verksamheten så småningom (1998:23).  

Den inkluderande integreringen är då i den andra änden på integreringsskalan. Den går ut på 

att eleven inom ramen för den ordinarie verksamheten ska få undervisning anpassad för 

eleven. Det handlar till stor del om att vara en del av en gemenskap och stor vikt läggs vid det 

sociala (Haug 1998:23f).  

Kamratsamverkan 

När jag i uppsatsen diskuterar kamratsamverkan utgår jag från Damon och Phelps (1989), 

som forskar och skriver böcker inom barn- utvecklingspsykologi, tre former av 

kamratsamverkan som de är beskrivna i Pia Williams bok ”Barn lär av varandra – samlärande 

i praktiken (2006:61). Pia Williams är doktor vid Göteborgs universitet, institutionen för 

pedagogik och didaktik. Dessa tre former är peer tutoring, cooperative learning och peer 

collaboration. Jag ska i den fortsatta texten förklara vad dessa olika former av 

kamratsamverkan innebär. 

 

Peer tutoring handlar om att ett barn lär ett annat barn där det ena barnet är expert på området 

och det andra barnet är mindre insatt i området. Ofta används denna form då äldre barn lär 

yngre barn. Den största skillnaden mellan då en lärare lär en elev något är att kunskapsklyftan 

mellan barnen är mindre och att barnen är mer jämbördiga, till skillnad mot en lärare som har 

större auktoritet. Detta medför att barnet som får ta del av ny kunskap känner sig friare att 

ställa frågor och säga sin åsikt. Barnet blir alltså mindre passiv i ett peer tutoring 

sammanhang. När barn tillsammans kommer fram till en lösning på ett problem innebär det 

ofta att båda parter har lärt sig något nytt vilket betyder att det blir en lärande situation både 
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för det barn som lär ut och för den som mottar kunskap (Williams 2006:61ff). Om man 

kopplar detta till Vygotskijs teori om vikten av kommunikation för lärande kan man se att den 

som lär sig något nytt använder språket för att ställa frågor och få återkoppling och den som 

lär ut genom att formulera sin kunskap så att den andra förstår (Vygotskij enligt Williams 

2006:61). 

 

Cooperative learning sker i grupparbeten. Det handlar om att barnen delas upp i smågrupper 

där deltagarna har olika förmågor som ska komplettera varandra. Ett exempel på det är 

modellen complex instruction som utarbetats av den amerikanska forskaren Elisabeth Cohen. 

Det innebär att undervisningen ska utgå från barnen och även vara styrd av dem. Läraren ska 

handleda och barnen förväntas lära av och hjälpa varandra. Tack vare ett sådant arbetssätt ska 

barnen kunna se vad de kan och inte kan och lära sig att använda sig av varandra för att fylla 

kunskapsluckor. Uppgifterna ska vara komplexa och lösningen får gruppen själva välja den de 

tycker är lämpligast och redovisa tillsammans. När cooperative learning fungerar ska det bidra 

till att motivationen hos barnen ökar och att solidariteten med gruppmedlemmarna ökar så att 

alla gör sitt yttersta inte bara för sin egen skull utan även för gruppen (Williams 2006:64f).  

 

I peer collaboration får barnen lösa uppgifter som ingen av dem kan sedan tidigare. Barnen 

ligger alla på ungefär samma kunskapsnivå. Den stora fördelen med detta arbetsätt är att 

barnen måste kommunicera med varandra om vilka strategier som de ska använda för att lösa 

uppgiften. I en grupp där barnen ligger på samma kunskapsnivå blir det lättare för barnen att 

testa nya idéer då känslan av att misslyckas inte är lika stor som den kan vara om man arbetar 

individuellt. Ett tillåtande klimat skapas där upptäckandet och kreativitet är i fokus snarare än 

otillräcklighet och misslyckande. Forskare menar att när barn arbetar i grupp blir det 

oundvikligen konflikt som leder till nya kunskaper och ny förståelse hos deltagarna. De lär sig 

att det finns andra åsikter än sina egna och lär sig att ompröva dem och även att argumentera 

för dem. Det finns alltså både kognitiva och sociala fördelar med lärandesituationer där barn 

lär av varandra (Williams 2006:65ff). 
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Begrepp 

Teckenstöd 

AKK, Alternativ kompletterande kommunikation, har använts till människor med tal- och 

språksvårigheter sedan 1970-talet. Boel Heister Trygg, logoped och enhetschef för Södra 

regionens kommunikationscentrum, SÖK, har skrivit många av de texter som finns om AKK. 

AKK är ett samlingsnamn på olika sorters kommunikativa hjälpmedel. De delas upp i 

kommunikationssätt som utgår från den egna kroppen och de som utgår från visuella stimuli. 

Det sätt som jag tar upp här, teckenkommunikation, återfinns i gruppen som utgår från den 

egna kroppen. Värt att ta upp är att när teckenkommunikation och teckenstöd används som 

AKK riktar det sig till hörande personer och inte till döva (Heister Trygg, Boel 1998:50). 

Det finns olika funktionella grupper för AKK, alltså vilka behov man tillfredsställer med hjälp 

av AKK. Personalen jag observerat använder sig av AKK som ”stöd för uttryck och 

förståelse” (Heister Trygg 1998:45). Det innebär att barnen har en nedsatt språkförståelse och 

behov av AKK både för att förstå och för att använda språk, de är på väg mot tal och tecken 

används i de situationer när talet inte räcker till (Ibid. 1998:45). 

Tidigare forskning 

Inkludering 

Om inkludering är bra eller dåligt går inte att svara på menar Nilholm (2006:39). Det är en 

alldeles för komplex fråga att bara svara ja eller nej på. Han hänvisar till olika studier av 

bland annat Lindsay (2003) som menar på att det inte går att dra några avgörande slutsatser 

när det gäller integreringens positiva effekter. 

Forskning om inkludering visar att för funktionshindrade elever kan social inkludering 

innebära att en god lärandemiljö skapas. Social exkludering kan innebära motsatsen. Inom 

specialpedagogisk forskning visar man på att det avgörande för elevers kunskapsinhämtning 

är elevens självuppfattning. I en segregerad miljö kan elevens kunskapsinhämtning hämmas 

av brist på stimulans och kompetens, men den sociala utvecklingen kan ge ett bättre 

självförtroende genom god social samvaro och möjligheter till personlig utveckling. Man 
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brukar här peka på en effektivitetsparadox, dvs. att motsatt effekt uppnås än den som var 

avsedd (Skolverket 1998). 

När man tittar på för- och nackdelar med inkluderande verksamheter brukar även 

gruppsammansättningen och personalansvar tas upp som en viktig faktor. Att inte för många 

barn med särskilt stöd placeras i samma grupp och även att personal får utbildning och 

handledning anses viktigt. Integrering sker inte automatiskt utan behöver arbetas med aktivt 

för att barnen inte ska bli utanför (Skolverket 1998:51). I Skolverkets temabild om elever i 

behov av särskilt stöd refererar de till forskning av bland annat Stangvik (1979) och 

Gunnarsson (1995) som visar på att elever som går i en segregerad grupp ofta mår bättre än 

de i en inkluderad grupp eftersom större fokus läggs på den social samvaro och elevernas 

personliga utveckling (Skolverket 1998:51). 

I projektbeskrivningen av hur arbetet med barn med språkstörning på en enskild språkförskola 

fungerade avslutar projektansvarig Yvonne Karlsson (1993:97), talpedagog, med att säga:  

Vår slutsats är att språkstörda barns individuella behov bättre tillgodoses i en liten 

specialgrupp. Inom språkförskolan har stora variationer i fråga om barnens utveckling 

förekommit. Genom att barnen fått tid, stöd och engagemang har de vågat på ett 

tydligare sätt visa sina känslor. Känslor som accepterats och fått utrymme att bearbetas i 

den lilla gruppen. (Karlsson, Yvonne & Johansson, Eva 1993:97) 

Kamratsamverkan 

I den fria leken skapas roller och identiteter hos barnen på förskolan. Om ett barn inte får 

delta i leken kan detta leda till dålig självkänsla vilket kan få konsekvenser senare. Att jobba 

för att alla barn får en positiv identitet i förskolan är en viktig uppgift för pedagogerna. 

Forskning har visat att den fria leken ofta bidrar till att det skapas maktpositioner, vissa barn 

får inte vara med och måste därför hävda sig på andra sätt (Halvarsson 1996:57). Även 

pedagogers syn på kamratsamverkan påverkar vilka förutsättningar som skapas för det, till 

exempel ett tillåtande klimat (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000:102f). 

Den gemensamma tillvaron på förskolan stimulerar inte bara relationerna mellan barnen utan 

de lär även av varandra, menar Pia Williams (2006), docent på institutionen för pedagogik, 

kommunikation och lärande på Göteborgs universitet. Hon menar att genom att erbjuda 

varierande lekar och saker att leka med kan barnen lära sig bland annat hur de skapar 
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vänskapsrelationer, att ta sig in i pågående lek, skydda de lekar som pågår, hur man gör för att 

få inflytande och vilka regler som gäller (Williams 2006:80). Williams menar vidare att 

pedagogen måste vara uppmärksam på att det alltid kan finnas barn som inte ser sig själva 

som en del av gruppen. Genom att vara uppmärksam på det och vara aktiv i lekarna och 

samtalen mellan barnen kan de barn som inte riktigt får vara med, inte lärt sig koderna eller de 

som inte får något talutrymme få hjälp in i gruppen av de vuxna (Williams 2006:81).  

I sin avhandling De liknade varandra men inte mer än andra skriver Kerstin Göransson, 

docent i specialpedagogik, om interpersonellt samspel med fokus på barn med 

begåvningshandikapp. Hon hänvisar till forskning som visar på att barn med sådana 

funktionshinder ofta har sämre tilltro till sin egen förmåga och ett sämre självförtroende vilket 

kan påverka deras samspel med andra (Göransson 1995:235). Hon menar även att forskning 

visar att människor med begåvningshandikapp ofta har ett avvikande samspel men att det inte 

beror på själva begåvningen utan att även andra faktorer spelar in och påverkar samspelet 

(Göransson 1995:234). Vad gäller gruppsammansättningens betydelse för samspelet hänvisar 

hon till sina egna forskningsresultat som visar att gruppsammansättningen: 

med stor sannolikhet vare sig påverkar den totala frekvensen samspel eller frekvensen 

samspel i homogena relationer, samspelets känslomässiga innehåll eller andelen 

gemensam lek (Göransson 1995:236). 

När det gäller förskolebarns sociala samspel har Borgunn Ytterhus, fil. dr i sociologi, skrivit 

boken Barns sociala samvaro – inklusion och exklusion i förskolan som bygger på hennes 

avhandling om segregation i förskolan. Hon har fokus på vad som händer när barn med och 

utan funktionshinder möts i förskolan. En del av det hon såg i sin studie var att barnens 

samspel var styrd av olika regler för vad som var accepterat och inte accepterat beteende, så 

kallade samverkansregler (Ytterhus 2003:31). Hur barnen tog initiativ till samspel och lek 

påverkade om samspel startade. Om barnen inte fick respons på sina initiativ ledde det inte till 

samspel eller om barnen var alltför tydliga uppfattades de som jobbiga och samspel kom inte 

till stånd. För att lära sig ta initiativ till lek på ett socialt accepterat sätt tog barnen hjälp av 

varandra och av äldre syskon. Med andra ord de barn som kunde ta initiativ på rätt sätt 

fungerade som förebilder (Ytterhus 2003:36). Ytterhus såg även att för att kunna delta i leken 

behövde barnen komma med aktiva bidrag. Utan dessa kunde barnen inte kvalificera sig som 

deltagare och blev därför utanför i leken (Ytterhus 2003:51). I sina observationer märkte 
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Ytterhus även att barnen delade in varandra i kategorier. Det kunde bland annat vara ”de 

trevliga” eller ”de konstiga”. Ytterhus skriver att dessa kategorier kan vara ett uttryck för att 

barnen hade andra definitioner på de barnen med funktionshinder än de vuxna. Det som är 

intressant, menar Ytterhus, är att de barn som enligt barnens kategori hade det svårast socialt 

är det de barn som inte har ett synligt ”annorlundaskap” (Ytterhus 2003:196). De barn som 

inte hade några funktionshinder i Ytterhus studie och som, enligt de vuxna, var socialt 

kompetenta och duktiga på att inkludera alla barn i leken kallar hon för ”sociala 

entreprenörer”. Dessa barn förutsåg och löste konflikter, var populära i barngruppen och bra 

på att hålla flytet i leken (Ytterhus 2003:176). 

Alternativ kommunikation och kommunikationens roll i lärandet 

Den forskning som finns om alternativ kommunikation är främst inriktad mot barn som har 

någon form av utvecklingsstörning eller funktionshinder som påverkar deras språk. Då de 

barn som min uppsats rör har en specifik språkstörning som kan definieras som ett kognitivt 

funktionshinder anser jag att mycket av den forskningen även har relevans i detta 

sammanhang. 

Acrodelo och Goodwyn, verksamma vid universitetet i Davis, Kalifornien (1988)
6
, har gjort 

två studier på hur barns språkliga utveckling påverkas av teckenanvändning. Resultaten visar 

på att tecken ger positiva effekter på den verbala utvecklingen. Studierna visade även att barn 

som tecknar även tidigt kan sätta ihop två ord till en mening. 

Det kan ibland finnas uppfattningar om att tecken snarare hämmar än utvecklar den språkliga 

utvecklingen. Boel Heister Trygg, logoped och studierektor vid institutionen för logopedi, 

foniatri och audiologi vid Lunds universitet, hänvisar i boken Tecken som AKK (2004) till en 

studie av Inger Johansson (1996, 1997), som är docent i omvårdnad vid Karlstads universitet, 

och en studie av Kaisa Laounonen, filosofie doktor inom beteendevetenskap vid Helsingfors 

universitet som handlar om teckenanvändning med barn med Downs syndrom vilken visar att 

så inte är fallet. Istället visar studierna att tidigt insatt stöd till de som finns runt barnen ger 

goda effekter på barnens språkutveckling (Heister Trygg 2004:9). Det är viktigt att inte bara 

personen som har behov av TAKK tecknar utan även att de som finns i personens närhet har 

kunskap om och använder tecken. Då får teckenanvändaren modeller i sin omgivning som gör 

att inlärningen stimuleras och även förståelsen för det som tecknas ökar hos användaren. 

                                                           
6
 Symbolic gesturing in normal infants. Tillgänglig: http://www.jstor.org/stable/1130324 [121002] 

http://www.jstor.org/stable/1130324
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Precis som man pratar med barn innan de kan tala bör man teckna med barn innan de själva 

tecknar för att lära dem använda och förstå tecken (Heister Trygg 2004:17). Även vikten av 

att träffa och umgås med andra barn betonas. Både barn som använder samma 

kommunikationssätt men även barn utan alternativa kommunikationssätt behöver finnas i 

omgivningen för att agera modeller och föredömen (ibid. 2004:67). 

Heister Trygg (2004:30) hänvisar till en studie av DiCarlos m.fl. (2001) där kommunikationen 

mellan små barn med och utan funktionshinder i förskolan ökade när personalen använde 

tecken till dem. Forskning har visat att det finns två kritiska perioder när det gäller att 

använda tecken till barn. Dels när man börjat teckna med barnet men inte får någon 

teckenrespons tillbaka och dels när barnet börjar prata själv. Att då fortsätta teckna har visats 

sig påverka både den sociala förmågan och språkförståelsen positivt (Heister Trygg 2004:30). 

Material och metod 

Jag har använt mig av kvalitativ metod eftersom jag är ute efter pedagogernas erfarenheter 

och attityder om inkludering och språkutvecklande arbetssätt. För att få ut så mycket som 

möjligt av mitt material har jag valt att både intervjua och observera. Detta kallar bl.a. Larsen 

(2009) för metodtriangulering och kan enligt henne vara ett sätt att öka uppsatsens 

trovärdighet. Jag har intervjuat två pedagoger på en språkpedagogisk förskoleavdelning vilka 

har erfarenhet av att jobba både enskilt med barn med språkstörningar och nu i grupp med 

både barn med och utan språkstörningar. Jag använde mig av en semistrukturerad 

intervjumetod, vilket innebär att jag hade grundfrågorna förberedda men att det även fanns 

utrymme för följdfrågor. Jag spelade in intervjuerna för att bättre kunna koncentrera mig på 

det informanterna berättade och för att lättare analysera och använda mig av materialet i det 

fortsatta arbetet med rapporten. Det inspelade materialet finns förvarat hos författaren, mig.  

 Jag har även observerat verksamheten vid fyra olika tillfällen ett par timmar åt gången. Jag 

har då använt mig av deltagande observation vilket innebär att man befinner sig i samma 

kulturella och sociala sammanhang
7
. Etnografen Birgitta Kullberg (2004:92) går igenom en 

rad olika definitioner på det arbetssättet i sin bok ”Etnografi i klassrummet” vilka bland annat 

handlar om att den deltagande observatören använder sig av flera olika tekniker i sitt arbete. 

Det kan vara dokumentanalys, observation, intervju med mera. Hon hänvisar till Jørgensen 

                                                           
7
 Nationalencyklopedin: Deltagande observation. Tillgänglig: http://www.ne.se/deltagande-observation 

[121026]  

http://www.ne.se/deltagande-observation
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(1989) som menar att deltagande observation kännetecknas av att det som undersöks inte är 

speciellt känt hos allmänheten och att det är observatörens roll att synliggöra fenomenet. De 

fördelar jag ser med denna metod är att ju längre tid jag är i verksamheten desto tryggare blir 

både barnen och personalen i att jag är där och jag kan då få syn på saker och ting jag inte 

skulle fått reda på genom en intervju. Barnen sökte även ofta upp mig och frågade mig saker, 

ville spela spel eller leka och det visar, anser jag, att de var trygga med min närvaro och 

kunde vara sig själva. Jag får en inblick i verksamheten och de relationer och händelser som 

utspelar sig. I och med att jag använt mig av metodtriangulering och både intervjuat och 

observerat har den information jag fått genom de både arbetssätten kompletterat varandra. 

Fenomen jag observerat har jag kunnat följa upp i en intervju och tvärtom.  

Jag har valt ut mina informanter efter den avdelning de jobbar på. Jag ville ha informanter 

som arbetar med alternativ kommunikation i verksamheten och även har erfarenhet av att 

både jobba med enbart barn i behov av stöd och i en blandad grupp med barn med och utan 

behov av stöd. Jag tog kontakt med informanterna via e-post där jag berättade om vem jag var 

och vad jag skulle skriva om och vilken deras roll i undersökningen skulle vara, sedan bad jag 

dem fundera tillsammans innan de svarade.  

Jag hade kunnat välja informanter från flera olika förskolor med samma erfarenhet och även 

från olika kommuner för att få en bredare informantgrupp och kunna jämföra olika 

kommuners och förskolors erfarenheter kring detta fenomen men på grund av den begränsade 

tiden blev det bara en språkpedagogisk avdelning som fick bli informant till denna uppsats 

vilket gör att denna uppsats resultat inte är generella och representativ med andra 

språkpedagogiska avdelningar. Jag har belyst denna avdelnings syn på inkludering och 

användning av alternativ kommunikation och analyserat den.  

Etiska överväganden 

Jag har anonymiserat förskolan och pedagogerna för att det inte ska gå att identifiera dem. Jag 

har även informerat informanterna om syftet med min uppsats, upplyst dem om att de 

kommer att vara anonyma, att deras deltagande är frivilligt och även att uppsatsen är offentlig. 

Analys och resultatredovisning 

Jag kommer dela in denna del i olika teman. Jag tar först upp pedagogernas utsagor om 

inkluderingens för- och nackdelar för att sedan fokusera på hur barnen interagerade och 
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kommunicerade med varandra. Men först en presentation av den språkpedagogiska 

avdelningen. 

Presentation av den språkpedagogiska avdelningen ”Spindeln” 

På Spindeln, fingerat namn, går 12 barn, sex barn med diagnostiserad språkstörning och sex 

så kallade ”dragarbarn”, vilka är barn utan språkstörning som ska stötta barnen med 

språkstörning i sin språkutveckling. Barnen är mellan fyra och sex år. Barnen med 

språkstörning har via logoped fått plats på förskolan och visionen är att barnen som börjar på 

avdelningen bara ska ha språkstörningar, det ska alltså inte förekomma några andra diagnoser 

också. Så är inte fallet utan ett barn har en diagnos inom det autistiska spektrumet och 

ytterligare ett barn, tror personalen, visar autistiska drag. Det finns tre heltidstjänster på 

avdelningen, två är inriktade mot barnen med språkstörning och en på barnen utan 

språkstörning. Utbildningen hos pedagogerna skiljer sig åt, en är utbildad förskolelärare med 

erfarenhet av att jobba på språkförskola integrerad med dövförskola och en har tidigare 

arbetat inom socialkontoret och har därmed erfarenhet av olika diagnoser som kan finnas 

bakom själva språkstörningen. En tjänst var vakant och därför var det även en vikarie på 

avdelningen när jag var där. När Spindeln startade var det en ren språkavdelning med först 

fem och senare åtta barn med språkstörning. I januari 2012 blev det en inkluderad avdelning, 

enligt pedagogerna på grund av ekonomiska skäl som sedan ändrades till att handla om nyttan 

och det positiva med inkluderade grupper. Pedagogerna har alltså i snart två terminer jobbat 

med en inkluderad grupp och nedan följer en presentation av deras resonemang om fördelar 

och nackdelar med de olika arbetssätten. I den fortsatta texten kommer jag att benämna 

barnen med språkstörning för ”språkbarn” och de utan för ”dragarbarn” då det blir bättre flyt i 

texten och även då det var så pedagogerna delade in barnen. 

Inkluderad grupp eller segregerad grupp? 

Båda pedagogerna menar på att det finns både fördelar och nackdelar med att arbeta 

inkluderat. De menar att språkbarnen kan få hjälp med leken med rätt dragarbarn. Med rätt 

dragarbarn menar de barn som är starka i leken och får med sig andra barn i leken och då 

framförallt i rollek, vilken är den sortens lek som språkbarnen har svårast för. En av 

pedagogerna berättade om hur svårt det hade varit första terminen med blandad grupp när 

dragarbarnens behov var lika stora eller större än språkbarnens och inget fungerade i gruppen. 

Hon menar att om man fick välja och handplocka dragarbarn skulle det kunna fungera väldigt 

bra, med en blandad grupp skapas bättre förutsättningar för lek. En av pedagogerna menar att 
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leken inte finns lika naturligt hos språkbarnen men att hon ser att det är mer lek i gruppen nu 

när den är blandad med både språkbarn och dragarbarn. Hon menar att språkbarnen nu får 

modeller och förebilder i leken och att dragarbarnen blir som leklärare. Det krävs även mer av 

pedagogerna så att inte leken alltid blir uppdelad, menar de. Som det är nu, säger de, leker 

språkbarn och dragarbarn oftast för sig. Pedagogerna tror att det handlar om att språkbarnen 

inte förstår och hänger med språkligt och därför väljer att leka med de barn som har liknande 

kommunikativ förmåga. Därför, påpekar de, måste de själva vara med i leken och inkludera 

barnen. En annan fördel med en blandad grupp som de tar upp är att språkbarnen tar efter och 

härmar dragarbarnen. Men å andra sidan nämner de att vissa av barnen har autistiska drag 

vilket gör att de inte har förmågan att härma så i vissa fall blir det inte den positiva effekt som 

var tänkt från början. Som jag tog upp i den tidigare forskningen är det vanligt att barn med 

språkstörningar även har eller riskerar att få andra svårigheter som exempelvis olika 

bokstavskombinationer eller symptom inom autismspektrumet
8
. Detta medför att personalen 

inte bara behöver ha kunskap om språkstörningar utan även om andra sorters svårigheter som 

dessa barn kan ha för att bäst stödja dem i deras lärande. Som pedagogerna även säger så blir 

det svårare att jobba inkluderat när det finns barn i gruppen som är utåtagerande och syftet 

med dragarbarn försvinner när en del barn inte har förmågan att härma och imitera de barn 

som ska fungera som förebilder och modeller. Svårigheten med att ha en blandad grupp ligger 

också i, menar båda pedagogerna, att kunna tillgodose allas behov då de ligger på väldigt 

olika nivåer i sin utveckling. Dragarbarnen ligger så långt fram i jämförelse med språkbarnen 

och måste också de utmanas i sin utveckling. Det händer även att dragarbarnen tar överhand 

säger en av pedagogerna. 

Det märkte vi förra året med de barnen som kom in att de tog över, eller 

dragarbarnen tog överhand. Språkbarnen behöver tid att tänka innan de svarar och 

den tiden finns inte riktigt i helgrupp. Om man inte går in för att tysta men 

samtidigt ska de ju ha den här dragkraften så jag tycker att det är jättesvårt. Med 

ett möte med alla ihop då blir ofta våra språkbarn tysta om man inte aktivt tystar 

dragarbarnen. Eller de hinner inte med, de hinner med i tanken och de hinner inte 

med att leverera orden våra språkbarn (Intervju Karin 18/10 2012). 

                                                           
8
 Gillbergcenter. Tillgänglig: 

http://www.gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper%2C+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3
%A5ende+studier+vid+GNC/sprakstorning/ [121121] 

http://www.gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper%2C+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5ende+studier+vid+GNC/sprakstorning/
http://www.gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper%2C+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5ende+studier+vid+GNC/sprakstorning/
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Fördelen med att ha en ren språkgrupp menar en av pedagogerna är bland annat att du kan 

koncentrera dig på arbetssättet. Då handlar allt om långsam inlärning och du kan lägga allt på 

den nivån. De säger också att språkbarnen inte har samma koncentrationsförmåga och att det 

även spelar stor roll när de utformar olika aktiviteter. Yvonne Karlsson (1993:97) startade en 

språkförskola i Lysekil och skriver i projektbeskrivningen av den att en av fördelarna med att 

arbeta segregerat med barn med språkstörningar är att personalen har kunskap om 

språkstörningar och vikten av daglig språkträning och även att barnen vågar ta mer plats och 

höras i en liten grupp. Genom att arbeta i en liten grupp, menar Karlsson, är möjligheterna att 

möta barnens behov större och enklare att tillgodose.   

Några dagar i veckan delas gruppen upp och språkbarnen har aktivitet tillsammans och 

dragarbarnen har aktivitet tillsammans. Det kan handla om mungympa, berättarmöte eller 

smågrupper då de arbetar med exempelvis vattenlek, I-pad eller läser sagor. På berättarmötet 

som de har tillsammans med språkbarnen på måndagar ska barnen återberätta något de har 

gjort under helgen. Då är det ofta så att den pragmatiska svårigheten visar sig, barnen har 

svårt att veta hur mycket information de måste ge för att mottagaren ska kunna förstå 

budskapet och säger oftast bara delar av berättelsen och de har svårt att hålla en röd tråd i 

berättelsen. Därför har pedagogerna kontaktböcker där föräldrarna skriver ner vad barnet har 

gjort i helgen och boken fungerar som ett stöd för barnens berättelse. Genom att arbeta 

uppdelat på detta sätt kan pedagogerna låta språkbarnen ta plats och få den uppmärksamhet 

och tid de behöver men själva inkluderingstanken kommer av sig. Barnen är rent fysiskt 

inkluderade men inte riktigt delaktiga och inte helt inkluderade i gruppen. Nilholm (2006:8) 

menar att inkludering inte handlar om att rent fysiskt placera barn tillsammans utan att det 

handlar om något mer. För att det verkligen ska vara en inkluderande verksamhet måste social 

inkludering ske (ibid:31). Genom att dela upp gruppen på detta vis får språkbarnen mer tid på 

sig och känner sig troligtvis bekvämare i en mindre grupp vilket kan leda till bättre 

självkänsla vilket bland andra Karlsson (1993) skriver om. Samtidigt kan det även vara så att 

nivån blir för låg för vissa av barnen som skulle få ut mer i en blandad grupp. Det är alltså 

inte alls lätt att säga vilket sätt som är att föredra. Haug skriver i ”Pedagogiskt dilemma: 

specialundervisning” (1998) om en effektivitetsparadox inom dessa frågor. Han hänvisar till 

forskning som visar på att barn som får undervisning i en liten grupp kan få ut mer av 

undervisningen än i en vanlig grupp medan ytterligare annan forskning visar på motsatsen. 

Att barn i en mindre grupp lär sig mindre än i en vanlig grupp och att de utvecklar sämre 
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självkänsla som gör att deras egna ambitioner sänks och även de krav och förväntningar som 

ställs på dem (Haug 1998:55f). 

När det gäller teckenstödet kan det vara så att det hjälper till att särskilja språkbarnen snarare 

än att vara ett verktyg för kommunikation mellan barnen. Tecken används på avdelningen 

som ett komplement och främst vid samlingar och i smågruppen med språkbarnen berättar 

pedagogerna. De använder även tecken ute men då främst med de barn som behöver. De 

berättar att alla språkbarn inte behöver teckenstödet utan det är några som de ser tar emot det 

och tecknar tillbaka till personalen. Målet är att använda tecken i hela verksamheten men det 

är svårt tycker pedagogerna. Språkbarnen och personalen är de som har persontecken, alltså 

tecken för sitt namn. Dragarbarnen är intresserade av tecken och lär sina föräldrar hemma och 

vissa har hittat på egna persontecken. Det tycker personalen är bra eftersom teckenstödet då 

inte blir något som medför en tryckt stämning i gruppen som kan leda till att språkbarnen 

tycker att det är pinsamt att använda tecken. Om de känner att de utmärker sig kanske de 

väljer att inte teckna. Trots att personalen är medveten om den utmärkande effekt teckenstödet 

kan ha använder de inte tecken till alla barn vilket framförallt kan medföra att språkbarnen 

inte vill teckna med sina kamrater och att dragarbarnen inte förstår det som språkbarnen 

försöker teckna. Det kan även vara så att då personalen menar att alla barn inte har behov av 

eller ger respons på de tecken som används att de inte behöver teckna med alla barn. Det kan 

kopplas till det som Heister Trygg hänvisar till i sin bok om alternativ kommunikation, en 

kritisk period för barnens teckentillägnande. Om pedagogerna slutar teckna med barnen för att 

de inte tecknar tillbaka eller börjar prata i större utsträckning utvecklas inte deras teckenförråd 

vilket i sin tur kan leda till försämrad social förmåga och språkförståelse (Heister Trygg 

2004:30). Heister Trygg (ibid:47) betonar även vikten av att alla i barnets omgivning kan 

teckna för att barnet med språkstörning ska kunna kommunicera. Även dragarbarnens 

språkutveckling kan påverkas positivt tack vare teckenstödet, som studien av Acredolo and 

Goodwyn (1988) visar på, vilket även det är ett argument för att använda det i hela gruppen. 

När det gäller observationer av barnens teckenanvändning såg jag inte så många spontana 

tillfällen då barnen tecknade. Det var främst när pedagogen bad dem använda tecken, 

framförallt språkbarn, eller när de bad pedagogen visa ett tecken, framförallt dragarbarn. 

Tecknen användes alltså på olika sätt med olika barn, dragarbarnen ville lära sig tecken och 

språkbarnen förväntades använda tecken.  
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Vid en av mina observationer uppmärksammade jag att språkbarnen ibland blir omnämnda på 

ett annat sätt än de andra barnen. Då hörde jag ett av dragarbarnen berätta om dagen och vad 

de skulle göra på förskolan under dagen. Då berättade hon för en kompis att ”språkbarnen 

skulle ha mungympa innan lunch” (observationsprotokoll Spindeln 121014). Vad betyder det 

att barnen sätter etiketter på varandra och delar upp sig själva i kategorier? Jag kan tänka mig 

att det lätt blir ett ”vi och dem” tänkande och att personalen måste vara noga med hur de 

benämner barnen och, som de även säger, aktivt hjälpa barnen att leka tillsammans. Att 

kategorisera och sätta etikett på det som är annorlunda stötte även Borgunn Ytterhus 

(2003:186), filosofi doktor i sociologi, på när hon skrev sin doktorsavhandling om barns 

samvaro. I boken ”Barns sociala samvaro – inklusion och exklusion i förskolan” berättar hon 

att barnen i verksamheten bland annat pratade om ”de konstiga”, ”de andra” och ”de trevliga”. 

Hon menar på att dessa kategoriseringar hjälpte barnen att skapa social ordning. Varför barnet 

i min observation valde att kategorisera kan jag inte svara på men det är intressant att fundera 

över vilken inkluderings- eller exkluderingseffekt ett sådant kategoriserande kan ha på 

barnen. När det gäller samvaron barnen emellan skriver Halvarsson (1996:58f) att framförallt 

barn som har svårt att kommunicera behöver lära sig att samarbeta för att bli trygga i gruppen. 

Detta görs bäst genom av personalen planerad lek vilket främjar delaktighet, skriver 

Halvarsson vidare.  

Nedan beskriver jag en situation där en vuxen hade behövt vara med i leken för att just främja 

barnens trygghet och känsla av delaktighet. 

Fyra barn sitter vid ett av pysselborden och ritar. De fyller i bilder på Batman och 

Zorro. Det är två flickor och två pojkar, en av pojkarna har en språkstörning, vi kan 

kalla honom Pelle. 

De tre barnen utan språkstörning pratar och diskuterar kring vilken färg de ska använda 

och vilken färg som ska vara var. Pojken med språkstörning lyssnar och tittar noga på 

hur de andra barnen målar och vilka färger de använder. Han väljer samma färg som 

flickan mittemot. 

Han håller pennan med hela handen som små barn gör, inget pincettgrepp. Han har svårt 

att hålla sig innanför linjerna och tittar ofta upp på de andra barnens teckningar för att 

förvissa sig om att han använder rätt färg. Han är väldigt fokuserad. Ett av barnen säger 

att pojkens teckning inte är fin och ytterligare ett hakar på och pekar och visar på 
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pojkens teckning ”inte fint där”. Hon syftar på att han har ritat utanför linjerna. ”Du har 

inte gjort lika som jag” säger hon sen. Pojken svarar inte men jag förstår att han har 

hört. 

Pojken blir om möjligt ännu mer koncentrerad på uppgiften och det kan man bland 

annat se på att han ibland sträcker ut tungan när han ritar.  

Barnen utan språkstörning pratar mycket sinsemellan medan de ritar och berömmer 

varandras teckningar och frågar om de andra tycker att deras bild är fin. ”Din är 

superfin” säger en av dem till en annan.   

Följande dialog utspelar sig i anslutning till ”tycker du min är fin?” frågorna: 

- Typ inte Pelle eller (menar att Pelles bild inte är fin) 

- Inte jag heller (tycker inte jag heller) 

- Pelle du ritar utanför. Han gör så här (håller pennan som Pelle gör) 

Pelle försöker då hålla pennan som de andra barnen, med pincettgrepp, men håller på 

mitten av pennan vilket blir för svårt och efter ett tag ger han upp och håller som han 

brukar igen (observationsprotokoll Spindeln 121014).  

Här har barnen olika förutsättningar för uppgiften, Pelle har motoriska svårigheter vilket gör 

att han håller pennan på ett sätt som gör att han har svårt att hålla sig inom linjerna på den 

förtryckta bilden medan de andra barnen inte har det. Att ha motoriska svårigheterna är 

vanligt hos barn med språkstörningar (Heister Trygg, 1998:39). De andra barnen är även 

avslappnade med uppgiften och pratar och diskuterar sina bilder. Pelle är orolig för att göra 

fel och tittar på de andra barnen för att se vilken färg de väljer och var de ritar med vilken 

färg. Denna observation har jag valt att använda för att påvisa vikten av att personal är 

delaktig i vardagliga situationer för att förhindra att barnen pratar nedlåtande och kränkande 

om och till varandra. Genom att vara närvarande i barnens lek och aktiviteter kan de vuxna få 

syn på saker och beteenden som inte främjar delaktighet och då hjälpa barnen att utveckla 

strategier för hur man inkluderar alla och hur de ska agera och vara tillsammans (Williams 

2010:28). Denna observation visar även på att Pelle i detta fall inte tror på sig själv och sin 

egen förmåga. Detta är något som Göransson (1995:235) menar är vanligt hos personer med 

begåvningshandikapp och även något Karlsson uppmärksammat i arbetet med språkförskolan 

(1993). 
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För barnen utan språkstörning tror en av pedagogerna att de kanske får större förståelse för att 

alla inte har det så lätt med att hitta rätt ord eller att skriva och att alla är olika när de går i en 

förskolegrupp med barn med språkstörningar. Det kan bli en diskussion om det ”udda” när 

barnen undrar och vi får bemöta det. Dragarbarnen får även mer språkstimulans när de går 

tillsammans med barn med språkstörning tror pedagogen. De blir nog mer språkmedvetna 

eftersom vi leker mycket med språket. Däremot kanske de inte får ta del av så många olika 

ord, synonymer, och inte så svåra ord eftersom vi i personalen ofta förenklar och 

tillrättalägger meningar för språkbarnen säger hon.  

När barnen ska börja skolan är det ultimata att de ska börja i en vanlig klass, men det är långt 

ifrån så säger pedagogerna. Vissa barn kan vi sätta i en vanlig klass men inte alla. Det är upp 

till den skola där barnet är basplacerat att ordna en fungerande lösning och oftast blir de då 

placerade i en liten grupp för elever som har svårt att nå målen. Då är de ibland i lilla gruppen 

och ibland i vanlig klass. Den språkpedagogiska avdelningen fungerar som en språngbräda, en 

liten skjuts till skolan säger en av pedagogerna. 

Oavsett om man tycker att inkludering är ett bra arbetssätt för barnen med språkstörning faller 

det om det inte finns en plan för den fortsatta utbildningen. Om eleven i skolan blir placerad i 

en segregerad grupp faller argumenten för att arbeta inkluderat i förskolan eftersom eventuella 

fördelar av ett sådant arbetssätt inte tas tillvara i skolan. Då går man från, för att använda 

Haugs (1998:23) begrepp, från en inkluderande integrering till en segregerande integrering. 

Haug (1998:56f) diskuterar i ”Specialundervisning: ett pedagogiskt dilemma” olika 

forskningsresultat där viss forskning menar på att särskilda grupper i skolan för en del elever 

fungerar bra, för andra varken bra eller dåligt och för ytterligare andra rent katastrofalt och 

annan forskning menar på att det på barn som undervisas i små grupper ställs lägre krav vilket 

leder till att deras identitetsbild och själkänsla försämras. Haug redovisar en slutsats som 

handlar om att det inte gör någon större skillnad för barnet att få undervisning i en 

specialgrupp utan den största skillnaden görs inom ordinarie undervisning med rätt anpassade 

metoder. Han menar även att forskning om inkludering ofta används för att stärka den åsiskt 

man redan har.   
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Kamratsamverkan 

När jag har tittat på hur barnen leker och är tillsammans har jag sett att det oftast är uppdelad 

lek. Språkbarn leker för sig och dragarbarn för sig, vilket även bekräftas av personalen. De 

menar att det är mer blandad lek den här terminen men att det absolut är uppdelat. 

Jag har sett exempel på när språkbarnen använder dragarbarnen som modeller och förebilder 

och även exempel på när de är mer jämlika i sin kunskap och hjälper varandra på lika villkor. 

Alltså både peer tutoring och peer collaboration. I barngruppen såg jag tillfällen då peer 

tutoring ägde rum relativt ofta. Ett tillfälle var då två flickor skulle måla vid ett staffli.  

På ena sidan stod ett dragarbarn, ”Anna” och på den andra sidan ett språkbarn, ”Frida”. 

En pedagog hjälpte barnen att hälla upp olika färger i muggar som de ställde vid 

staffliet. De står länge och målar på var sin sida om staffliet. Efter en stund berättar 

Anna att hon vill ha lila för hon ska måla en regnbåge då säger Frida att hon också vill 

ha lila. – Frida, kom och titta på min teckning säger Anna sen, jag har målat en 

regnbåge. När de målat en stund till går de runt och tittar på varandras teckningar och 

Frida berättar då för Anna vad hon har målat (observationsprotokoll Spindeln 121029). 

Här agerar Anna modell för Frida. Frida väljer samma färg som Anna och härmar hennes sätt 

att berätta för sina kompisar vad hon har målat. Anna bekräftar även Fridas försök till 

kommunikation vilket gör att Frida vågar berätta om sin bild. 

När några av barnen efter lunch en dag satt vid datorn såg jag exempel på peer collaboration. 

Det var en blandad grupp med både barn med och utan språkstörning som samspelade 

tillsammans vilket jag inte observerat så många gånger tidigare. Att de nu lekte tillsammans 

kan berott på att de hade ett gemensamt intresse i datorspelet vilket fungerade förenande. Ett 

av barnen spelade och de andra tittade på. I denna observation var det ett språkbarn, Oskar, 

som spelade och ytterligare ett språkbarn, Lisa, och två dragarbarn, Niklas och Linus, som satt 

bredvid (Observationsprotokoll 121029). 

De pratade om spelet och förhandlade om vilket spel de skulle spela och gav varandra tips och 

råd om hur den som spelade bäst skulle lösa olika uppgifter. Barnen var trots sina olika 

förutsättningar för kommunikation jämbördiga i detta sammanhang. Alla hade något att säga 

och tillföra vilket gjorde att barnen satt länge tillsammans utan att några stora konflikter som 

avbröt samspelet uppstod. Däremot menar Williams (2010:66) att de oenigheter som uppstår 
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vid peer collaboration är nyttiga då de bidrar till att barnen blir medvetna om andras åsikter 

och omprövar sina egna. Att de två språkbarnen var de barn som pratade mest och tog mest 

plats var även det ovanligt och kan ses som att de i detta sammanhang kände sig trygga och 

kunniga. Att detta var ett exempel på peer collaboration kan även ses på att barnen hade mer 

eller mindre samma förförståelse, de var jämbördiga och löste de problem de stötte på 

tillsammans och genom att testa olika lösningar som de själva kom på. Williams (2010:66) 

skriver att fördelen med peer collaboration är att barnen måste kommunicera med varandra för 

att lösa uppgiften vilket barnen i det här exemplet gjorde.  

Vid ett annat tillfälle lekte några dragarbarn tillsammans och ropade till ett av språkbarnen, 

Klara: 

Klara, kom och lek! Kom, Klara, du är hund (observationsprotokoll 121017). 

Flickan som ropade skulle enligt Ytterhus definition kunna kallas för en social entreprenör 

(2003:176). Hon är aktiv i lek, startar ofta lekar och bestämmer även vilka som får vara med 

och inte. Att hon i detta exempel bjöd in Klara i leken kan visa på att hon visste att Klara ville 

vara med men inte vet hur hon skulle ta sig in i leken. Försök till att ta sig in i pågående lek 

såg jag också exempel på. 

Två barn sitter på en stor grön matta på golvet och spelar spel. Klara går runt barnen 

som spelar och säger upprepade gånger ”får jag va med?”, ”får jag va med?”. ”Nej, vi 

har redan börjat” får hon till svar. Trots att barnen har sagt att hon inte kan vara med 

fortsätter hon gå runt och fråga. De andra barnen börjar bli irriterade för de kommer inte 

igång med spelet eftersom Klara går runt och pratar med dem. Till slut går Klara 

därifrån och fram till mig med ett annat spel och vi börjar spela. Efter en stund kommer 

ett av barnen från mattan fram till oss och frågar om hon får vara med och spela. ”Nej, 

vi har redan börjat” svarar Klara argt (Observationsprotokoll 121017). 

Ytterhus skriver att om barnen ska kunna ta sig in i en lek måste behärska sociala regler och 

att processen till samspel är mödosam för barnen. Hon skriver också att barnen i hennes studie 

lärde sig av andra barn hur man ska agera för att få till ett samspel (2003:36). I detta exempel 

blev Klara för påträngande för barnen så att de inte ville att hon skulle vara kvar. Hade Klara 

väntat tills barnen hade spelat färdigt hade hon troligtvis fått vara med men eftersom hon 

tjatade på dem blev de alla irriterade på varandra. När ett av barnen senare ville vara med i 
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den lek Klara hade startat tillsammans med mig använde hon sig av samma behandling som 

hon själv blivit utsatt för och gav tillbaka med samma mynt.  

Om barngruppen hade delats in i grupper med både språkbarn och dragarbarn hade kanske 

tillfällen med cooperative learning uppstått. Det handlar om att barnen i grupparbeten har 

olika kompetenser vilka kompletterar varandra och att de genom att använda sig av gruppens 

olika tillgångar löser uppgiften. Genom att använda sig av cooperative learning är 

förhoppningen att gruppens solidaritet mot varandra ska öka genom att man vill hjälpa 

varandra att lösa problem snarare än att göra det för sin egen skull (Williams 2006:64f). 

Slutdiskussion 

Varken kamratsamverkan eller inkludering är något som sker per automatik när barn är 

tillsammans. Mina observationer och intervjuer bekräftar det som forskningen säger att det 

krävs aktiva pedagoger som har kunskap om hur man får till stånd bra kamratsamverkan och 

ett inkluderande och tillåtande klimat i barngruppen. Som jag kan se det förväntas personal i 

förskolan kunna tillmötesgå alla barns olika behov utan att ha fått relevant utbildning för det. I 

det här fallet blev personalen anställd för sina kunskaper inom barns språkutveckling och 

erfarenhet av barn med diagnoser och skulle också jobba med det. När sedan kommunen gick 

in och ändrade förutsättningarna för deras arbete förankrades inte det nya arbetssättet hos 

personal innan det implementerades vilket har lett till att personalen dels inte är helt 

övertygade om att detta är det bästa arbetssättet för barnen med språkstörningar och dels att de 

inte är riktigt medvetna om hur de ska arbeta för att utnyttja dragarbarnen i verksamheten utan 

istället delar upp gruppen och mer eller mindre fortsätter att arbeta som de gjort tidigare. 

Detta, personalens attityder, spelar som Williams (2010:27) säger stor roll för vilket slags 

klimat som skapas när det gäller kamratsamverkan och relationer.  

Personalen på avdelningen uttrycker även en osäkerhet kring nyttan av att arbeta inkluderat. 

De säger ofta att det kan fungera och kan vara bra men att det är yttre omständigheter som 

spelar in. De har inte arbetat speciellt länge med en blandad grupp vilket även det kan spela in 

när de utvärderar och funderar kring verksamheten. Förra terminen var första terminen de 

jobbade inkluderat och då fungerade det inte speciellt bra, denna termin tycker de att det är 

bättre vilket kan betyda att båda barn och personal måste komma in i det nya sättet att arbeta 

för att det ska kunna fungera. Genom att testa och utvärdera arbetet utvecklas det. Jag tror att 

en av de viktigaste aspekterna när man arbetar med barn med speciella behov i en ordinarie 
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grupp är att man som pedagog dokumenterar alla barns individuella utveckling så att ingen 

faller utanför. Även att observera och reflektera kring den egna verksamheten tror jag är 

viktigt. Som pedagogerna säger är det även viktigt att inte glömma bort barnen utan 

språkstörning och deras utveckling. Jag tror att det lätt blir så att barnen med behov av särskilt 

stöd hamnar i fokus för verksamheten och att de andra barnen inte utmanas i lika stor 

utsträckning. 

När det gäller kamratsamverkan i denna grupp så tror jag även här att personalen behöver 

landa i arbetssättet för att kunna ta tillvara på barnens möjlighet att lära varandra. I och med 

att de ofta delar upp gruppen i två olika smågrupper där språkbarnen är för sig och 

dragarbarnen för sig blir det inte naturligt för dem att leka tillsammans. Jag tror att personalen 

behöver sätta igång lek oftare för att få med så många som möjligt i leken och även för att ha 

inblick i vad som faktiskt händer när barnen leker.  Vilka tar plats, vilka får ta plats, vem får 

vara med? Att barnen även har andra svårigheter än bara språket gör även det att det blir 

svårare med kamratsamverkan. Barn med autistiska drag har som sagt svårt att härma och 

även att läsa av andras signaler vilket kan leda till konflikt. Precis som när det gäller 

fungerande inkludering så krävs det aktiva insatser även när det gäller kamratsamverkan och 

barns samspel. Ytterhus (2003:17) skriver till exempel: 

Fysisk närvaro på samma plats är emellertid inte någon tillräcklig, om än nödvändig, 

förutsättning för social samvaro. 

De arbetsmetoder och verktyg de använder är främst teckenstöd och de språkaktiviteter de har 

när de delar upp gruppen. De är säkert bra för språkbarnens språkutveckling men som jag ser 

så fungerar de även exkluderande eftersom teckenstödet bara används till språkbarnen och 

smågrupperna medför att barngruppen inte får gemensamma upplevelser och aktiviteter. 

Genom att använda teckenstöd för alla barn får barnen utan språkstörningar ytterligare ett 

kommunikationssätt och barnen med språkstörningar får fler personer att kommunicera med. 

För vems skull har vi inkluderade grupper? Är det för barnen eller för kommunens ekonomi? 

Om det är för barnen, vilka barn ”tjänar” på att gå i en inkluderad grupp? De språkstörda 

barnen som får modeller i sina kamrater och kan ta efter eller de normalspråkiga barnen som 

får mer språkstimulans och större förståelse för det som är annorlunda? Och vad händer när 

barnen börjar i skolan. Hur påverkas barnen av att i skolan bli placerade i specialklasser när 

man i förskolan gått i en vanlig grupp? 
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I ett längre perspektiv hade det varit intressant att undersöka barnens egna erfarenheter av att 

gå i en inkluderad grupp på en språkpedagogisk avdelning. Att i framtiden intervjua dessa 

barn om deras upplevelser av förskoletiden för att se effekterna av inkluderingen från barnens 

perspektiv vore väldigt intressant. Även att följa barnen med språkstörning i deras fortsatta 

skolgång för att se om det insatta stödet i förskolan har hjälpt dem i skolan vore intressant att 

titta på. 
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