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Abstract 

Title: Language difficulties: a matter of definition - A discursive study of preschool attitude, 

values and approaches in relation to children with language difficulties 

After having worked within the preschool and it’s system for a number of years, we have 

often reflected over the fact that many educators tend to look at children with language 

difficulties in several different ways, and many of them being conflicting. Something that 

might contribute to this problem is the fact that the term itself, language difficulties, is defined 

differently between individuals, who in turn affects the way educators and preschools deal 

with the problem.  

The aim of this study is to create an understanding of the problems related to language 

difficulties, and how it is being dealt with within the preschool environment. To achieve this 

we have chosen to work within a qualitative research approach, alongside a discourse 

analysis. The selection of informants we have chosen consists of ten, qualified educators. 

Within this study we have collected a variety of descriptions for the term language 

difficulties, and how these in turn affect the way that children’s language, the typical and the 

atypical, is developed. As reference material we have chosen to use the paper Med blicken på 

barnet - Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik, by Palla (2011), and we stick to 

this theoretical approach throughout the study. Furthermore, we will try to explain the 

language development of children through developmental psychology and language theories. 

Through the analysis of the results found in this study, we conclude that the definition and 

construction of the term language difficulties, varies greatly, but are always seen as correct 

and true by the individual behind it. This in turn affects the way that educators deal with the 

children that are affected. In this study, two reoccurring aspects to this have been found, 

namely, the age of the child, and the responsibility held by the preschool. These aspects seem 

to be important in forming the image that educators have of the matter, and furthermore shape 

the way that they value and deal with it.  

 
Keywords: Language Difficulties, Discourse Analysis, Typical Language Development 
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Sammanfattning 

Titel: Språksvårigheter: en definitionsfråga – En diskursiv studie om förskolans 

förhållningssätt, värderingar och synsätt i förhållande till barn med språksvårigheter. 

 

 Vi har arbetat länge inom förskolans värld, och reflekterat över att pedagoger ofta visar olika 

och ibland motstridiga synsätt och förhållningssätt kring barn med språksvårigheter. Det 

verkar handla om att begreppet språksvårigheter definieras olika, vilket i sin tur påverkar 

pedagogernas förhållningssätt, synsätt och värderingar kring barn med språksvårigheter, och i 

ett vidare perspektiv även förskolans pedagogiska insatser kring dessa barn. 

 

I vår studie syftar vi till att skapa en förståelse kring hur språksvårigheter och förhållningssätt, 

synsätt och värderingar kring dessa konstrueras och upprätthålls inom förskolans pedagogiska 

diskurs. Vi utgår från en kvalitativ forskningsansats med ett diskursanalytiskt perspektiv. 

Informanterna består av tio stycken pedagoger, som alla är pedagogiskt ansvariga på sina 

respektive avdelningar. Inom vår studie ryms rika och varierande beskrivningar om begreppet 

språksvårigheter, och hur dessa i sin tur påverkar konstruerandet av den typiska och den 

avvikande språkutvecklingen hos barn. Vi knyter an till Pallas (2011) avhandling Med blicken 

på barnet - Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik som en teoretisk utgångspunkt, 

men även i form av tidigare forskning. Vidare knyter vi vårt resultat och analys kapitel till 

utvecklingspsykologiska och språkteoretiska förklaringar kring barns språkutveckling.  

 

Ur resultat och analys framträder parallella, och i vissa fall, motstridiga diskurser där olika 

definitioner och konstruktioner av språksvårigheter framstår som ”sanna” och korrekta, och 

vilka i sin tur påverkar hur pedagoger värderar och lägger upp arbetet kring dessa barn. Två 

aspekter, barnets ålder och förskolans ansvar kring barns språkutveckling, återkommer 

kontinuerligt i vårt material och framstår som vägvisande egenskaper hos konstruktionen av 

ett barn med språksvårigheter. Vidare utifrån denna konstruktion konstrueras och upprätthålls 

pedagogers förhållningssätt, synsätt och värderingar kring barn med språksvårigheter. 

 

 

 

Nyckelord: Språksvårigheter, Diskursanalys, Typisk språkutveckling 
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1. Inledande tankar 

Språk finns överallt och omger alla människor redan från födseln. Språket har en viktig 

funktion i människans interaktion med omgivningen, där språk och kommunikation skapar 

mening och sammanhang. 

   Under våra år inom förskolan har vi lagt märke till att vissa barn, av olika anledningar, inte 

utvecklar ett väl fungerande språk. Detta leder till svårigheter i deras kommunikation med 

omgivningen, och därmed riskerar dem att hamna utanför den sociala arenan. Dessa barn 

stämplas många gånger som bråkiga och aggressiva av omgivningen eftersom de ofta tar till 

våld som konfliktlösningsmetod. Det framstår tydligt att dessa barn måste använda sig av 

andra metoder eftersom som de saknar språket som ett kommunikativt verktyg. 

Vidare har vi reflekterat över hur pedagogerna inom förskolans värld ofta visar annorlunda 

eller motstridiga synsätt och förhållningssätt i förhållande till barn med språksvårigheter. 

Detta verkar även påverka deras värderingar kring språkstödjande aktiviteter och behovet av 

dessa.  

   Vi är snart färdigutbildade förskollärare, men vi upplever att under utbildningens gång har 

vi inte behandlat ämnet barn och språksvårigheter i någon större utsträckning. Ändå är detta 

en relativt vanlig och synlig del av förskolans vardag. Därför har vi valt att fokusera på hur 

språksvårigheter och förhållningssätt, synsätt och värderingar i förhållande till dessa 

konstrueras och upprätthålls inom förskolans pedagogiska diskurs. Detta för att skapa en 

förståelse för dessa barn och deras situation samt att hitta alternativa metoder att bemöta dem i 

den vardagliga verksamheten. 
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2. Syfte 

Vår intention är att göra en studie lik Pallas (2011) avhandling, dock i mindre format samt 

med en annan fokusering. Pallas avhandling utgår från antagandet att vissa föreställningar om 

barns beteenden och avvikelser från dessa har blivit så självklara och dominerande inom 

förskolans diskursiva praktik att de inte ifrågasätts eller problematiseras av pedagogerna.  

   Hon (ibid.) fokuserar på de olika diskurserna i förskolans värld när det gäller barn med 

beteendeproblem samt hur dessa diskurser konstrueras och upprätthålls i förskolan. Utifrån ett 

likartad teoretisk bakgrund syftar vi till att studera vilka diskurser det finns i förskolans värld 

när det handlar om barn med språksvårigheter. Vi syftar dels till att undersöka pedagogernas 

definitioner gällande begreppet språksvårigheter och hur dessa konstrueras, samt hur 

konstruktionen av pedagogernas förhållningssätt, värderingar och synsätt i förhållande till 

barn med språksvårigheter går till och upprätthålls inom förskolans diskursiva praktik.  

Därför blir frågorna kring hur och när pedagogerna talar om språksvårigheter intressanta och 

aktuella aspekter i vår studie.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Hur konstrueras begreppet språksvårigheter inom förskolans diskursiva praktik?  

 

 Hur konstrueras förskolans synsätt, förhållningssätt och värderingar i förhållande till 

barn med språksvårigheter? 
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3. Centrala begrepp 

När vi presenterar våra utgångspunkter för undersökning samt formulerar problem dyker vissa 

begrepp kontinuerligt upp. Stukàt (2011, s.126) kallar dessa för undersökningens 

nyckelbegrepp, studiens hörnstenar, vilka måste definieras för att tydliggöra för läsaren hur 

forskaren menar kring dessa begrepp. Läsaren, i sin tur, behöver inte hålla med om forskarens 

utvalda definitioner, men dessa är nödvändiga för att förstå och kunna förhålla sig korrekt till 

undersökningen och dess begrepp. Vi utgår från och lutar oss mot lämplig litteratur och 

forskning i våra definitioner av centrala begrepp.  

3.1 Språksvårigheter 

Arnqvist (1993, s.121) skriver att språksvårigheter ofta handlar om att barnet har svårt att 

tillägna sig språket. Det är ett brett begrepp som innefattar svårigheter inom olika språkliga 

områden, ofta i form av en problematik kring att förstå eller producera språket eller att göra 

sig förstådd (ibid.). 

3.2 Språkstörningar  

Nettelbladt och Salameh (2007, s.15) skriver att definitionen av begreppet språkstörning 

varierar något beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Detta innefattar störningar i den 

typiska språkutvecklingen, vilket framträder redan under de tidiga utvecklingsstadierna, och 

kan inte relateras till andra svårigheter eller sjukdomar.  

3.3 Typisk språkutveckling 

Bruce (2009, s.56) skriver att barn föds med en grundläggande biologisk förutsättning att lära 

sig språk. Hon menar att förmågan att utveckla och behärska ett språk är en komplex förmåga, 

och det bygger på ett samspel mellan miljö, arv och personlighet. Enligt Bruce (ibid.) syftar 

begreppet typisk till en språkutveckling som sker på ett förväntat och åldersadekvat sätt.  

Nettelbladt och Salameh (2007, s.14) skriver att hos de allra flesta barn sker 

språkutvecklingen utan några problem, och menar att barnets språk utvecklas i alla språkliga 

områden i den takt som omgivningen förväntar sig.  

3.4 Betydelsen av kartläggning av barns språkutveckling  

Björck-Åkesson (2009, s.21) skriver om barn som befinner sig i gråzonen eftersom de inte har 

ett diagnostiserat funktionshinder, utan deras problematik handlar om tal- och språkrelaterade 
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svårigheter. Hon menar att det är långt ifrån självklart att de här barnen får särskilt stöd i sina 

svårigheter även om dessa ställer till problem i barnets vardag. Genom att kontinuerligt 

kartlägga varje barns språkutveckling redan från tidig ålder finns det möjlighet att fånga de 

barn som avviker från det förväntade utvecklingsmönstret (Björck-Åkesson 2007, s.85). 

Vidare kan kartläggningen förklaras med ett syfte att synliggöra barnets hela situation samt 

förebygga framtida svårigheter (ibid.). 

   Horn, Espenakk och Wagner (2005, s.9-10) anser att förskolan, med hjälp av tidiga 

språkstödjande insatser, kan tillrättalägga förhållanden och underlätta för barns 

språkinlärning. De lyfter fram betydelsen av ett verktyg eller en metod för att systematiskt 

kunna observera och därigenom kartlägga barns språkutveckling. De menar att förskolorna 

har en lång tradition att observera barns språkutveckling, men att detta sker tillfälligt och 

spontant samt genomförs av olika pedagoger vilket gör resultatet opålitligt. De använder 

begreppet systematisk kartläggning, och syftar till en gemensam metod där man med hjälp av 

likadana uppgifter till jämngamla barn skapar en erfarenhet och en förståelse för vad som är 

normalt och adekvat i förhållande till språkutvecklingen i en specifik ålder. Med hjälp av att 

systematiskt utgå från samma metod, och genom att registrera alla barn på samma sätt, syftar 

man till att reducera den subjektiva och personliga uppskattningen hos pedagogerna (ibid.).  

    

3.5 Normalitet och avvikelse 

Lutz (2006, s.66) skriver om svårigheterna med att definiera begreppen normalitet och 

avvikelse. Han menar att det under de senaste åren har pågått en livlig debatt inom olika 

vetenskapliga discipliner om var gränser mellan dessa begrepp bör dras, och att det finns 

svårigheter med att identifiera en gemensam referensram för vad som bör betraktas normalt 

respektive avvikande. Lutz (ibid.) poängterar att normalitet alltid står i relation till något som 

uppfattas som avvikande, och menar att normalitet alltid betraktas utifrån en föreställning av 

att något annat är onormalt och avvikande.  

   Tideman (2000, s.53-54) skriver att normaliseringsprincipen handlar om strävan efter ”det 

normala”, vars definition är problematiskt och mångtydligt. Han presenterar tre huvudsakliga 

perspektiv på normalitet.  

 Utifrån det första synsättet behandlas normalitet som det normala tillståndet. Detta 

kallas för den statiska normaliteten, och presenterar det vanliga eller genomsnittliga. 

Utifrån detta synsätt kan normalitet ses som ett medelvärde eller en standardavvikelse 

för en normal fördelningskurva. Här handlar det inte om att individen ska ändras i 
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första hand utan om att skapa så bra levnadsvillkor som möjligt för individen, 

oberoende dennes problematik och svårigheter. 

 Det andra synsättet, den normativa normaliteten utgår från värderingar om vad som 

anses normalt förekommande i ett samhälle under en viss tidsperiod. Utifrån detta 

synsätt är normaliseringsarbetets mål att uppnå det normala och önskvärda i det 

samhälle och den tid där individen befinner sig. 

  Det tredje sättet, individuell eller medicinsk normalitet betraktar normalitet som det 

friska och önskvärda hos individen, där varje avsteg från detta betraktas som 

avvikande och i behov av behandling för att uppnå normalitet. Utifrån denna synsättet 

kräver normaliseringsarbetet olika insatser, exempelvis i form av behandlingar eller 

uppfostran, för att bota eller träna bort det avvikande i strävan efter normalitet. 

3.6 Begreppen diskurs och makt 

Palla (2011, s.11) utgår från Foucaults teori om diskurser, och definierar begreppet diskurs 

som betydelser och innebörder i tal och text, vilka kan uppfattas och förstås som en 

institutionaliserad form av kommunikation. Foucault skriver att diskursen inte enbart ska 

uppfattas som alla de saker man säger eller hur man säger dem, utan även att ” diskursen finns 

lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, sätt att 

vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner” (Foucault 2008, s.181). Foucault (ibid, 

s.182) skriver vidare att diskursen alltid innefattar ett maktförhållande där makten finns i det 

förhållandet där man talar och använder sina egna ord, som vilka i sin tur förstås och godtas 

av den andre.  

   Laclau och Mouffe (2008, s.39) skriver att ingen diskurs kan påstå sig vara den enda 

sanningen om samhället eller det studerade fenomenet. De menar att diskursen inte kan ses 

som en sluten enhet avgränsad från sin omgivning och andra diskurser. Istället omformas den 

och destabiliseras kontinuerligt i mötet med andra diskurser eller diskursiva artikuleringar 

(ibid.). Även om samhället förändras och nya diskursiva former uppstår kan gamla diskurser 

lämna några av sina begrepp i arv, förvandla eller överge andra begrepp, och därigenom 

blanda nya diskurser varigenom den sociala mångfalden kan formas. 

4. Språkstimulerande arbetssätt i förskolan 

I det här kapitlet kommer vi att kortfattat redogöra för vikten av det språkstimulerande 

arbetssättet i förskolan. Syftet med detta är dels att skapa en förståelse för vilka 
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språkstimulerande aktiviteter som anses betydelsefulla och varför, samt hur språkstimulerande 

insatser förhåller sig till förskolans läroplan, Lpfö 98/10, vilket vi tar upp i nästa kapitel. 

 

Horn, Espenakk och Wagner (2005, s.9) skriver att språklig medvetenhet i förskolan och 

under de tidiga skolåren kan underlätta den fortsatta språkutvecklingen samt läs- och 

skrivinlärningen. De talar om förskolan som en viktig arena där barnen får rikligt med 

tillfällen och möjligheter att ägna sig åt språkliga aktiviteter genom lek och utan krav. 

Nettelbladt och Salameh (2007, s.31) skriver att en språklig stimulerande omgivning har en 

stor betydelse för barns språkutveckling. Här menar Ellneby (2007, s.147) att inom förskolan 

kan pedagogerna medvetet använda sig av olika språkstimulerande arbetssätt för att stödja och 

underlätta barns språkutveckling. Pedagogerna kan stödja barnens språkutveckling genom att 

ordna språkliga gruppaktiviteter samt genom att ha en samtalsrelation till barnet där man 

kontinuerligt benämner saker och händelser i barnets omgivning (ibid, s.139-140). Vidare 

nämner Ellneby (ibid, s.152) att pedagogerna ständigt bör reflektera över sitt eget språkbruk 

och språkanvändning eftersom barn lär sig mycket genom att lyssna till de vuxna i sin 

omgivning. Hon (ibid, s.141-142) framhåller också högläsningens betydelse för barns 

språkutveckling. Dels för att barnens ordförråd ska byggas på, dels för att ge barnen ökade 

kunskaper om hur en berättelse eller en saga är uppbyggd, och därmed kan barnet bygga upp 

sin egen berättande förmåga. 

5. Förskolan uppdrag 

Läroplanen för förskolan 98/10 (Lpfö 98/10) är ett politiskt dokument som reglerar förskolans 

verksamhet. I det här kapitlet redogör vi för hur vår studie förhåller sig till läroplanens krav 

och strävansmål. 

5.1 Förskolans verksamhet 

I läroplanen (Skolverket, 2010, s.5) för förskolan anges det att förskolan ska lägga grunden 

för ett livslångt lärande. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet som är rolig, 

lärorik och trygg för alla barn som deltar samt där omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet (ibid.). Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s.122) är en god pedagogisk 

kvalitet i förskolans verksamhet en förutsättning för att lärandet ska kunna vara möjligt. De 

poängterar att enbart deltagandet i en förskoleverksamhet behöver inte vara utvecklande i sig 

utan det är kvalitén i verksamheten som är avgörande för barns utveckling och lärande. 
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Genom att förskolan utgör det första steget i ett utbildningssystem blir det barnets första möte 

med utbildning och lärande i en institutionell form.  

5.2 Språk 

Enligt läroplanen skall förskolan lägga en stor vikt vid barns språkutveckling, och tillägger att 

”förskoleläraren ska ansvara för arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 

utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket 2010, s.11). Läroplanen 

anger vad som ska göras och av vem, men det är otydlig om hur och när detta ska ske. 

Tolkningen av läroplanen samt utformandet av verksamheten sker på plats, det vill säga på 

varje enskild förskola, och är därmed en subjektiv tolkning av läroplanens innehåll och 

intentioner. Detta kan medföra att verkligheten i förskolorna inte ser likadan ut, vilket i sin tur 

leder till konsekvenser för barn i behov av särskilda språkliga åtgärder. 

5.3 Dokumentation och uppföljning 

Läroplanen (Skolverket 2010, s.15) anger att det behövs kunskap om varje barns kunnande, 

erfarenheter, delaktighet och inflytande för att kunna stödja och utmana deras lärande fullt ut.  

Förskolelärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns 

förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de 

förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med (Skolverket 2010, s.15) 

Hur dokumentation, uppföljning och analys bör gå till regleras inte i läroplanen. Vilka 

metoder eller arbetssätt som ska användas för att uppfylla kraven är upp till varje förskola att 

avgöra. Dock framstår det tydligt att utan kartläggning och/eller observationer kring ett barns 

språkutveckling kan det vara svårt att uppfylla läroplanens krav. 

5.4 Barn i behov av särskilt stöd 
 

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

varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar (Skolverket 2010, s.5) 

Läroplanens formulering ovan kring barn med behov av mera stöd i sin utveckling är otydligt 

och lämnar många tolkningsmöjligheter. Det står klart att det enskilda barnets behov ska styra 

över särskilda stödinsatser, men det är obestämt och oklart kring vem, när och hur 

bedömningen ska göras.  
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Vidare lyfter Läroplanen fram begreppet stöd och poängterar tydligt varje barns rätt till extra 

stöd (se citatet ovan). Hur detta stöd ska utformas anges inte utan lämnas öppet till varje 

enskild förskola att tolka. När det gäller barn med svårigheter är det upp till den specifika 

förskolan och dess ledning att fatta beslut ifall andra aktörer, exempelvis specialpedagog eller 

talpedagog ska sättas in. Frågan om hur läroplanen sedan tolkas i förskolorna påverkar 

barnens möjligheter till att få extra stöd i sin språkutveckling.  

5.5 Samverkan med hemmet 

Enligt läroplanen har förskolan en uppgift om att i samarbete med vårdnadshavarna skapa de 

bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande (Skolverket 2010, s.5).  

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 

barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 

nära och förtroendefullt samarbete med hemmen (Skolverket 2010, s.13) 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s.134) diskuterar förskolans ansvar i samverkan 

med hemmen. De menar att förskolan har en kompletterande funktion i relation till hemmet, 

där barn ska få möjligheten att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Syftet med 

samverkan är att skapa goda utvecklings- och uppväxtvillkor för varje barn. Det är viktigt att 

redan från början etablera en god och tillitsfull kontakt till hemmen för att lättare kunna lyfta 

fram eventuella problem och svårigheter i barns utveckling. 

6. Teoretisk Bakgrund 

Vår studie vilar på Pallas (2011) avhandling Med blicken på barnet - Om olikheter inom 

förskolan som diskursiv praktik. Palla (ibid, s. 11) utgår från ett specialpedagogiskt 

sammanhang i sin studie. Hon skriver om förskolans syn på språket och hur det samverkar till 

hur människor konstituerar, socialt konstruerar och förändrar sin verklighet i from av 

kommunikation. Palla (ibid, s.17) utgår från ett poststrukturalistiskt förhållningssätt, och 

hennes studie lutar sig mot Foucaults teoribildning om diskursteori och diskursanalys. Syftet i 

Pallas avhandling (ibid, s.153) är att synliggöra och skapa förståelse för hur pedagoger talar 

om barn vars beteende oroar och förbryllar, och vidare utmanar pedagogerna när det gäller att 

hantera dessa barns olika beteenden i vardagen. Genom avhandlingen vill hon rikta fokus mot 

språket, och genom detta skapa möjlighet att lösa upp låsta föreställningar mot 

”specialpedagogiska samtal, där utrymme för olika diskurser skapas, främja reflexiva 
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förhållningssätt till barns olikheter inom förskolan” (ibid. s. 167). Här drar hon en gräns och 

skapar därmed ett svängrum för barns möjligheter att vara och att kunna få bete sig 

annorlunda samt hur pedagogerna talar om barnen och hur detta påverkar barnets 

identitetsskapande. 

   Palla (2011, s.165) syftar till att synliggöra och frambringa kunskap om hur verkligheten 

konstrueras i en diskursiv kontext. Vidare vill hon lyfta fram det språkliga sammanhang som 

gjort det möjligt att synliggöra det som kan vara taget för givet, i egenskap av sanningar och 

kunskaper som framstår som problematiska. Palla (2011, s.63) verkställde sin studie i två 

rektorsområden där de hade specialpedagogisk verksamhet. Hon intervjuade två 

specialpedagoger, hade 13 handledningssamtal av varierande innehåll med specialpedagog 

och övrig avdelningspersonal inom olika förskolor. I sitt resultat beskriver Palla (2011, s.45) 

förskolan som en diskursiv praktik där olika diskurser utvecklas och befästs, förhandlas och 

förändras genom språkhandlingar.   

6.1  Specialpedagogiska teorier 

Likt Pallas (2011) avhandling utgår vår studie från ett specialpedagogiskt sammanhang. I det 

här kapitlet redovisar vi för de specialpedagogiska teorier som är aktuella i vår studie.  

 

Nilholm (2006, s.11) skriver att den specialpedagogiska forskningen bedrivs utifrån flera 

olika perspektiv. Två grenar, det traditionella och det kritiska perspektivet, har varit 

dominerande inom den specialpedagogiska forskningen i Sverige. Även om dessa två 

perspektiv skiljer sig markant åt finns det dock en dimension där dessa visar sig att vara 

märkvärdigt lika (ibid.). Både det traditionella och det kritiska perspektivet är normativa i sina 

utgångspunkter om en idé om diagnos och bot. Nilholm (ibid.) menar att inom det 

traditionella perspektivet diagnostiseras individen för att kunna skapa förutsättningar till att 

uppnå någon sorts normalitet. Inom det kritiska perspektivet ska samhället, skolan eller 

diskurser diagnostiseras för att kunna lösa problemen genom att ändra dessa (Nilholm 2006, 

s.13). Nilholm (ibid.) skriver att flera perspektiv behöver utvecklas för att komplettera de 

redan existerande synsätten och kompletterar därför sitt resonemang med ett ytterligare 

perspektiv, ett dilemma perspektiv. Dock går vi inte in närmare på detta då det inte är aktuellt 

i vår studie. 
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6.1.1 Det traditionella perspektivet 

Nilholm (2006, s.12) beskriver hur det specialpedagogiska forskningsfältet länge dominerades 

av ett perspektiv som har växt fram ur den psykologiska och medicinska traditionen. Han 

använder begreppet det traditionella perspektivet, och tillägger att den här grenen av 

specialpedagogik kallas olika bland forskare. Han nämner begreppen kompensatoriskt, 

kategoriskt, individualistiskt och funktionalistiskt perspektiv, vilka alla syftar till och talar om 

det traditionella perspektivet (ibid.). Detta perspektiv utgår från synsättet att det är individens 

brister som ligger till grunden för skol- och inlärningsproblem, samt att pedagogens uppgift är 

att avhjälpa dessa brister hos individen.  Det här perspektivet utgår från ett medicinskt 

förhållningssätt, där problemen runt en individ anses vara medfödda eller på något annat sätt 

vara personliga. Det handlar om en medicinsk diskurs där de åtgärder som vidtas runt 

individen utgår från diagnos och bot- tänkandet. Vidare berör det också arbetsätt och 

individuella lösningar utifrån individens utvecklingsnivå då problematiken anses ligga hos 

individen (Nilholm 2006, s.12). 

6.1.2 Det alternativa/kritiska perspektivet 

Nilholm (2006, s.13) skriver att det under de senaste två årtiondena har växt fram olika 

alternativ till det traditionella perspektivet, vilka trots sina olikheter och skillnader enas kring 

kritiken mot det traditionella perspektivet.  

 

Clark, Dyson och Millward (1998, s.158) är kritiska till det traditionella synsättet, och syftar 

till antagandet att bristerna och problemen ligger hos den enskilda individen. De vill därför 

lyfta fram andra faktorer som kan lyfta fram behovet av specialpedagogik, till exempel 

skolmiljön. Palla skriver att ”det kategoriska perspektivet har ställts mot ett relationellt 

perspektiv” (2011, s.35) och syftar till det relationella perspektivets innebörd om att det är 

barnets hela situation som identifieras och belyses, inte enbart problemen. Rosenqvist (2007, 

s.40) menar att inom det här perspektivet utgår man från ett förhållningssätt där 

specialpedagogik samspelar med övrig pedagogisk verksamhet i den ordinarie verksamheten. 

 

Haug (1998, s.19) beskriver att alternativet till kompensationsprincipen är den demokratiska 

deltagarprincipen. Här förklarar han (ibid, s.20) att genom en demokratisk grund kan vi hitta 

ett demokratiskt deltagarperspektiv när det gäller utbildning, där människor går i samma skola 

oavsett avvikelser. Detta gör då att individerna kan förhandla om det som ska ske i skolan och 

få vara del av samma gemenskap och inte känna sig annorlunda. Målet är att alla ska kunna 
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påverka sin egen situation oavsett avvikelser. Haug (1998, s.24) använder också begreppet 

inkluderande integrering, och menar att alla barn oavsett förutsättningar, prestation och 

intressen ska få delta i samma undervisning, där det accepteras att det finns skillnader mellan 

individer i samhället.  

6.2 Varifrån kommer språket? 

För att kunna skapa en förståelse kring begreppet språksvårigheter och hur detta konstrueras 

är det nödvändigt med en teoretisk bakgrund som beskriver språkets uppkomst som en 

bakgrund till själva språkutvecklingen. I det här kapitlet redovisar vi kort för de teorierna som 

är aktuella i vår undersökning. 

6.2.1 Utvecklingspsykologiska förklaringar 

Forskare har länge undersökt hur språket och tanken hänger ihop. Det råder delade meningar 

om huruvida tanken eller språket kommer först i barnets utveckling (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009, s.298). Piaget fokuserar på den kognitiva utvecklingen där 

språkutvecklingen är en viktig komponent (Håkansson & Hansson 2007, s.165). Han menar 

att förmågan att lära sig språk är en del av människans kognitiva förmåga, och ser själva 

kunskapsprocessen mot ett språk som en aktiv skapande verksamhet hos barnet. Han har 

formulerat en teori om tänkandets utveckling, från det lilla barnets handlingstänkande till den 

vuxnes abstrakta tänkande (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.31).  

   Piaget anser att språket hos det lilla barnet till en början är ett egocentriskt språk vars syfte 

är inte att kommunicera med andra utan fungerar mer som ett hjälpmedel för att tänka och 

handla (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.297). Piaget beskriver att det egocentriska 

talet dör ut och därefter framträder ett mer och mer socialiserat språk (ibid, s. 39). I likhet med 

Piaget talar Vygotskij om små barns egocentriska språk, men han anser inte att detta dör ut 

utan utvecklas senare till individens förmåga till ett inre tal eller dialog (Vygotskij 2001, s.10-

11). Vidare kritiserar han Piagets synsätt på sambandet mellan tanke och språk, och menar att 

all högre psykologisk utveckling sker genom språkets förmedlande funktion. Enligt Vygotskij 

(ibid, s 10) utvecklas språket genom ett aktivt deltagande i sociala kontexter, och hänger 

därmed samman med den mänskliga utvecklingen och sociala, historiska och kulturella 

faktorer. I Vygotskijs socialkonstruktivistiska perspektiv påverkar språket hjärnans 

informationsprocessande funktioner, vilket i sin tur ligger till grund för utvecklingen. Utifrån 

detta perspektiv leder språket till tänkandet, vilket betyder att barnet lär sig ordens mening 
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med hjälp av språket och inte tvärtom, som i Piagets teori där tanken och tänkandet finns 

redan före språket (Hwang & Nilsson 2003, s.48-49). 

   Havnesköld och Risholm Mothander (2009, s.30) skriver att eftersom den kognitiva 

utvecklingen och inlärningen alltid sker inom en inlärningsmiljö måste kognitiva teorier 

kompletteras med inlärningsteoretiska förklaringar för att kunna förklara själva 

inlärningsprocessen. Inlärningspsykologin och främst behaviorismen, i sin tur, har kritiserats 

för att dess teoribildning bortser från de kognitiva aspekternas komplexitet i utvecklingen 

(ibid, s.51). Därför kompletterar dessa två teoretiska förklaringar varandra i sina försök att 

belysa barns språkutveckling. Enligt den behavioristiska teorin lär sig barnet språket genom 

social förstärkning, imitation och det gensvar som barn får tidigt genom sitt sätt att försöka 

kommunicera (Svensson 2009, s.23-25). Det betyder att barn lär sig språket genom positiv 

feedback från omgivningen. Utifrån de pedagogiska aspekterna av det behavioristiska 

synsättet kan det bli begripligt att förstå att en språklig stimulans kan komma att ha mycket 

stor vikt i hur barn lär sig språk.  

6.2.2  En språkteoretisk och en neurofysiologisk förklaring  

Språkteoretikern Chomsky (1969, s.12) är kritisk till den behavioristiska förklaringen av 

språket uppkomst, och menar att språkinlärningen handlar om ett betydligt mer komplext 

system för att den ska kunna förklaras utifrån den behavioristiska stimulus-responsmodellen. 

Han (ibid, s.41-43) har formulerat en teori, den generativa grammatiken, utifrån antagandet att 

en specifik medfödd språkförmåga finns genetiskt inprogrammerad i hjärnan hos varje 

individ. Därifrån, genom samverkan med andra kognitiva system och individens erfarenheter 

om det aktuella språket, växer språket fram (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.296).  

Argumenten för den generativa grammatiken utgår från språket som en mänsklig aspekt som 

inte finns bland djur. Vidare styrker Chomsky sin teori med argumentet att språkinlärningen 

följer ett likartat mönster hos barn världen över, samt att barn lär sig komplexa språksystem i 

ett tidigt skede i livet utan någon formell undervisning (Havnesköld & Risholm Mothander 

2009, s.296). Chomsky (1969, s.42-45) anser att språkutvecklingen hänger samman med 

hjärnans utveckling, vilket han beskriver som en anledning till att språktillägnandet sker 

lättast under tiden då hjärnan fortfarande är under utveckling. Även neurofysiologen 

Lenneberg som Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s.32) hänvisar till att det finns en kritisk 

period då barn ska kunna tillägna sig språket. Utifrån detta antagande har Lenneberg myntat 

hypotesen om en kritisk period. Han anser att denna period sträcker sig från ca två års ålder, 

då den egentliga språkinlärningen tar sin börjar, till pubertetens början, ca 12-13 års ålder, och 
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menar att om språkinlärningen påbörjas under denna period kan ett naturligt språktillägnande 

ske, vilket i sin tur kan leda till full behärskning av det aktuella språket (ibid.). 

7. Metod 

För att kunna få fram och synliggöra pedagogernas egna tankar och synsätt gällande barns 

språkutveckling och språksvårigheter tillämpar vi kvalitativa intervjuer med ett 

diskursanalytiskt perspektiv som metod i den här studien. Denna ger den intervjuade en 

möjlighet att fundera och reflektera över sina egna kunskaper och tankar samt sitt eget 

ställningstagande.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.172) är forskaren inom ett diskursanalytiskt perspektiv 

känslig för dennes och informantens olika diskurser under intervjun samt deras olika förmåga 

att definiera diskurserna. I en diskursanalytisk intervju är forskaren uppmärksam på, samt 

ibland även stimulerar, konfrontationer mellan de olika diskurserna som finns i den aktuella 

kontexten (ibid.). Det här blir synligt i våra intervjuer då vi, med hjälp av lämpliga 

följdfrågor, riktar uppmärksamheten och fokusen på de ord och begrepp som de använder 

under intervjun.  

Patel och Davidson (2011, s.76) skriver att den kvalitativa intervjun kännetecknas av frågor 

med låg grad av strukturering och låg grad av standardisering. Det innebär att vi utgår från 

själva intervjusituationen och har få förutbestämda frågor och informanterna får ett obegränsat 

svarsutrymme. Detta för att få fram informanternas personliga åsikter och synsätt. Dock är vi 

medvetna om att den kvalitativa intervjun, likt en konstform, behöver man öva på för att 

kunna behärska fullt ut. Vi är ganska ovana vid denna intervjukonst samt att vi är två som 

intervjuar på varsitt håll, vilket kan innebära kvalitativa skillnader i vårt intervjumaterial. 

Därför har vi formulerat och använt oss av en intervjuguide (se bilaga 1) för att minimera 

dessa skillnader. 

7.1 Det poststrukturalistiska förhållningssättet 

Det poststrukturalistiska förhållningssättet utgår ifrån antagandet att språket inte är en 

avspegling av världen utan en aktiv del den, vilket påverkar hur processer formas, bevaras 

eller förändras (Palla 2011, s.41). Det poststrukturalistiska förhållningssättet betonar språkets 

rörlighet och föränderlighet, och utgår ifrån synsättet att vägen till verkligheten sker via 

språket (ibid.). Det poststrukturalistiska förhållningssättet i vår studie blir synlig i vårt resultat 

och vår analys av intervjumaterialet då vi med hjälp av de använda ord och begrepp tolkar hur 
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verkligheten kring språksvårigheter konstrueras och bevaras inom förskolans diskursiva 

praktik.  

7.2 Urval 

Samtliga informanter arbetar aktivt inom förskolan och är antingen utbildade barnskötare eller 

förskollärare. Alla informanter är kvinnor. Informanterna är utvalda dels genom våra egna 

kontakter och tips från kollegor, dels genom att vi ringde runt till slumpvist utvalda förskolor i 

Huddinge och i södra delar av Stockholms kommun. Vår intention är inte att jämföra dessa 

två kommuner med varandra eller att studera skillnader de emellan. Därför framgår inte 

informanternas arbetskommun i tabell 1. Urvalet av de uppringda förskolorna baserades 

mestadels till framkomligheten för oss som forskare. 

   De informanterna som vi har valt genom egna kontakter och/eller tips har baserats på deras 

intresse och/eller erfarenhet kring barn med språksvårigheter, och därför ansåg vi att de kunde 

bidra med viktig och betydelsefull information i vår undersökning. När vi ringde runt till de 

slumpmässigt utvalda förskolor var vi noggranna med att berätta att vi ville intervjua 

pedagoger som var ansvariga för den pedagogiska verksamheten på sin avdelning. Detta 

kriterium vägde tyngre än pedagogernas befattning eftersom den pedagogiskt ansvariga 

pedagogen har det övergripande ansvaret på sin avdelning, och därmed ansåg vi att dessa har 

även en grundlig överblick gällande avdelningens verksamhet och dess utformning. Många 

gånger är det även den ansvariga pedagogen som begär handledning samt ansöker om extra 

resurser vid behov av särskilda åtgärder.  
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Tabell 1 

Tabell 1 tydliggör informanternas befattning och deras verksamhetsfält inom förskolan. För 

att säkerställa informanternas anonymitet har vi valt att numrera dem i en tabell. När vi citerar 

informanterna i den löpande texten använder vi beteckningen i kolumnen längst till vänster. 

 

Informant Befattning Verksamhetsfält  

B1 Barnskötare 3-6 åringar 

B2 Barnskötare 1-3 åringar 

F1 Förskollärare 3-6åringar 

F2 Förskollärare 3-6 åringar 

F3 Förskollärare 5-6 åringar 

F4 Förskollärare 2-3 åringar 

F5 Förskollärare 1-2 åringar 

F6 Förskollärare 4-5 åringar 

F7 Förskollärare 1-4 åringar 

F8 Förskollärare 4-5 åringar 

 

 

7.3 Förstudie 

Innan vi begav oss ut för att intervjua gjorde vi en bred litteraturgenomgång i syfte att skaffa 

oss information kring det ämnet vår studie handlar om. Vi ansåg det viktigt att vi var väl 

förtrogna med forskning och terminologi kring vår studie. Stukàt (2011, s.122) skriver om en 

relevant litteraturgenomgång i en studie som syftar till att forskaren ska ha en strävan efter att 

inkludera material som berör och är relevant för det valda problemområdet. Han menar att det 

är forskarens förmåga och kunskap att kunna göra ett representativ urval av det aktuella 

forskningsfältet och litteraturen samt att kunna sätta in det i sin egen problemformulering som 

bevisar forskarens kunskap inom problemområdet (ibid, s.124-125).  
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7.4 Genomförande  

Informanterna fick själva välja platsen för intervjun. Vi ansåg att det var viktigt för att de 

kunde känna sig trygga och bekväma som möjligt. Alla informanter valde att bli intervjuade 

på sina arbetsplatser, på en plats där vi kunde sitta ostörda från den omgivande verksamheten. 

Varje intervju kom att ta mellan 30- 60 minuter. 

7.5 Datainsamlingsmetod 

Vi använde oss av diktafon eller smartphone, som vi sedan lyssnade av. På det här sättet 

kunde vi vara närvarande i situationen och hade möjlighet att rikta hela vår uppmärksamhet 

mot informanten och dennes berättelse, samt att vi kunde möta upp med relevanta följdfrågor. 

Efteråt transkriberade vi intervjuerna med hjälp av en dator. 

7.6 Bearbetning och analysmetod 

Vi började bearbetningen av materialet genom att titta på vårt respektive material och utifrån 

dessa valde vi intressanta ämnen, citat och begrepp för analys. Under själva bearbetningen 

och vidare i analysen studerade vi materialet tillsammans för att kunna göra en gemensam 

tolkning av informanternas utsagor. Vi ansåg det lättare att ta avstånd från materialet och 

studera det objektivt när vi bearbetade materialet tillsammans. Eftersom vi, under hela 

analysen, diskuterade och tolkade våra separata transkriptioner tillsammans minskade de egna 

subjektiva värderingarna i materialet, och slutprodukten blev en gemensam tolkning av 

samtliga intervjuer. 

   Vi använder diskursanalysen som analysmetod i den här studien. Olsson och Sörensen 

(2011, s.131) definierar diskursanalysen som en analys av tal och i relation till andra möjliga 

tal. Diskursanalysen utgår från att människans värld är socialt och språkligt konstruerad där 

fokus läggs på hur det inom diskurser skapas ”sanningar” som är varken sanna eller falska. 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.243-244). Palla (2011, s.16) tillägger att inom en viss kontext 

kan ett specifikt sätt att tänka och/eller tala leda till att vissa föreställningar och en viss sorts 

kunskap blir så dominerande att de till slut tas för givna eller inte ifrågasätts av människorna 

inom kontexten. Börjesson och Palmblad (2007, s.10-11) skriver att beroende på vilken 

position forskaren intar, eller inom vilken diskurs forskaren befinner sig i, framträder olika 

bilder av verkligheten. Dessa bilder, i sin tur, betraktas som sanningar inom den aktuella 

diskursen och den rådande tidsperioden 
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7.7 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Hartman (2003, s.44) skriver att kravet på validitet i en studie innebär att forskningsmaterialet 

ska vara betydelsefullt och relevant för problemställningen. Han menar att validitet anger att 

forskaren studerar det fenomen som den uppger att studera, och inget annat. I ett 

diskursanalytiskt perspektiv förlorar vissa vanliga invändningar mot forskningsintervjuns 

validitet sin giltighet (Kvale & Brinkmann 2009,s.246). Det gäller två aspekter, både den 

autentiska personliga meningen om huruvida man får veta vad informanter egentligen menar, 

samt frågan om den objektiva verkligheten gällande om informanten ger en korrekt och sann 

beskrivning av den objektiva verkligheten/situationen. 

   När det gäller diskursanalytiska studiers reliabilitet handlar de existerande och bestående 

invändningarna om de olika forskningsresultat som forskare kommer fram till (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.246). Intervjuerna producerar således inte en objektiv och tillförlitlig 

kunskap om informanter ändrar sin åsikt och framställer sig på olika sätt. Eftersom vi har 

väldigt lite erfarenhet gällande diskursanalytiska intervjuer, har den här studien en lägre 

reliabilitet än hos någon som har mer kunskap inom detta. Den erfarenheten som vi ändå har 

när det gäller barn och deras språkutveckling kan hjälpa oss att ställa relevanta följdfrågor till 

ämnet och därmed öka studiens reliabilitet. 

   Vi är medvetna om att undersökningen inte är generaliserbar till en större population. Vi 

menar att undersökningens resultat gäller de utvalda pedagoger i deras arbetsplatser och 

behöver därmed inte gälla för andra pedagoger och/eller förskolor. Dock skriver Patel och 

Davidson (2011, s.109) att en kvalitativ intervju kan, i vissa fall, antas synliggöra hur det kan 

se ut under andra likartade förhållanden. De argumenterar för att generaliseringen i kvalitativa 

studier kan göras i relation till andra likartade kontexter. Vidare menar vi att de skillnader 

som framkommer i vårt material kan tolkas utifrån de olika kontexterna, de olika förskolorna, 

där informanterna befinner sig i och verkar. Som Palla (2011, s.87) skriver kan den sociala 

kontexten skapa utrymme eller begränsningar av variation för hur olika barn får vara.  

7.8 Etiska ställningstagande 

Kvale och Brinkmann (2009, s.32) skriver att intervjuforskning genomsyras av etiska frågor. 

De menar att det ofta handlar om en fin balansgång mellan forskarens intresse av att få fram 

information och producera värdefull kunskap samt att visa etisk respekt för informantens 

integritet.  
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Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (se nedan). Vetenskapsrådet är den myndigheten som har ett 

övergripande ansvar kring etiska krav på forskning samt fördelar forskningsmedel (Patel & 

Davidson 2011, s.62). Följande kriterier ingår; 

 

 Informationskravet: 

Vi som forskare skall informera samtliga informanter om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte och ändamål. 

 Samtyckeskravet: 

Informanterna har själva rätt att bestämma om de vill vara delaktig i undersökningen.  

 Konfidentialitetskravet:  

Uppgifterna om informanterna i undersökningen ges största möjliga konfidentialitet, 

vilket innebär att personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga kan 

komma att ta del av dem. 

 Nyttjandekravet: 

Uppgifter som blir insamlade under studiens gång får endas användas i vår studie. 

 

I samband med att vi frågade om informanterna ville medverka i vår studie gav vi de en 

kortfattad presentation av vår undersökning. Innan intervjutillfället skickade vi ett missivbrev 

(se bilaga 2) till alla våra informanter via mejl, där vi presenterade vår studie och dess syfte, 

samt informerade att informanten, när som helst, får avbryta sin medverkan i studien samt att i 

presentationen av studiens resultat är alla informanterna anonyma.  

   Kvale och Brinkmann (2009, s.32) skriver om vikten av att forskaren kan skapa en miljö där 

informanten känner sig fri och trygg för att kunna berätta om sina privata erfarenheter som 

forskaren kommer att använda för ett offentligt bruk. För att få svar på våra frågor är vi måna 

om att alla informanter ska känna sig trygga och bekväma i situationen. Därför utgår vi från 

öppna frågor och beskrivningar av begrepp och synsätt som berör våra frågeställningar. 

Eftersom vi båda två har arbetat länge inom förskolan och därmed har mycket kunskaper 

kring förskolans verksamhet är vi medvetna om att våra frågor kan komma att uppfattas som 

kontrollerande av informanten.  
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8. Resultat och Analys 

I vårt resultat och analysavsnittet har vi valt att utgå ifrån våra två frågeställningar, vilka i sin 

tur är uppdelade i mindre underrubriker. Syftet med detta är att tydliggöra vår väg mot de 

slutgiltiga resultaten. 

 

 Hur konstrueras begreppet språksvårigheter inom förskolans diskursiva praktik?  

 Hur konstrueras förskolans synsätt, förhållningssätt och värderingar i förhållande 

till barn med språksvårigheter? 

 

8.1 Hur konstrueras begreppet språksvårigheter inom förskolans 

diskursiva praktik? 

I det här avsnittet redovisar vi resultatet och analyserar hur själva begreppet språksvårigheter 

definieras och konstrueras av informanterna, och vidare hur denna konstruktion upprätthålls 

inom förskolans diskursiva praktik.  

8.1.1 Konstruktionen av begreppen typisk språkutveckling och språksvårigheter 

Vägen mot en konstruktion av begreppet språksvårigheter går via en stor mängd av 

definitioner och förklaringar, samt hur dessa utformas av och förhåller sig till begrepp som 

normalitet och ålder. Förskollärare F1 uttrycker följande; 

 

F1: Jag tänker så som att i de allra flesta fall fungerar språkutveckling utan några problem. Det liksom 

flyter på utan att man som pedagog behöver reflektera speciellt över det. 

 

Den typiska språkutvecklingen beskrivs som något oproblematiskt och något som inte innebär 

en utökad arbetsbörda åt pedagogen. Orden som F1 använder under intervjun ”utan några 

problem” och ”utan att behöva reflektera över” syftar till begreppets positiva och önskvärda 

innebörd. På så vis växer det fram en bild att ett barn som med sin typiska språkutveckling är 

normal och önskvärd i kontrasten mot det onormala och avvikande, i det här fallet ett barn 

med språksvårigheter. Som Lutz (2006, s.66) skriver definieras normalitet alltid i relation till 

det avvikande och onormala hos individen, och menar att det avvikande måste behandlas för 

att kunna uppnå normalitet. Genom att tillhöra den sociala kategorin om typisk 

språkutveckling medföljer det en identitet om att vara normal eftersom identiteter skapas 

gentemot en tänkt normalidentitet, i det här fallet en typisk språkutveckling. 
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Sanna dikotomier? 

Samtliga informanter talar om svårigheterna kring definierandet av begreppet 

språksvårigheter. Som citaten nedan visar saknas den specifika definitionen kring begreppet, 

och därför tar informanterna vägen via dikotomier i sitt sökande efter en lämplig och passande 

definition. 

 

B1: Alltså det här är ju stort. Det beror på hur man ser på det hela. Jag tänker på barn som på grund av 

olika orsaker är försenade i sin språkutveckling. Alltså det kan handla om barn som inte pratar, eller 

barn som saknar bokstäver och pratar otydligt och barn som inte behärskar grammatiken. Och så barn 

som pratar ett annat språk hemma… De har ju också språksvårigheter. 

Intervjuare: Så om du skulle sammanfatta den här definitionen av språksvårigheter? 

B1: Ja.. alltså det är inte så lätt. Vi får ju inte säga att vissa barn är onormala och det menar jag inte 

heller. Men för att förklara hur jag menar så språksvårigheter handlar ju om många olika saker som inte 

följer det normala mönstret i språkutvecklingen. Förstår du hur jag menar? 

 

F3: Jag tänker att det är ett väldigt brett begrepp. Att det rymmer väldigt mycket. 

Intervjuaren: Ett brett begrepp? Kan du förklara lite närmare? 

F3: Men jag tänker det som att språksvårigheter är som ett paraplybegrepp, alltså ett slags 

huvudbegrepp, och att man måste använda mera specifika definitioner i vardagen för att klargöra vad 

menar eller vilka slags svårigheter i språket som man syftar till. Ett barn kan tillexempel ha 

språksvårigheter med det svenska språket om det pratar ett annat språk hemma. Och ett annat barn har 

språksvårigheter i form av uttalsproblem. Ja… Men för att säga det kort så menar jag att gemensamt för 

alla språksvårigheter är att det handlar om en annorlunda språkutveckling som för det mesta löser sig 

om vi jobbar med det lite extra. 

Intervjuaren: Jag vill bara tydliggöra.. Du säger en annorlunda språkutveckling. Vad menar du med 

det? 

F3: Ja, jag menar att deras språkutveckling skiljer sig från mängden på nåt sätt. 

 

B1 och F3 beskriver begreppet språksvårigheter utifrån olika dikotomier, till exempel likheter 

- olikheter, annorlunda - normalt, och därigenom konstrueras en definitionen av 

språksvårigheter. B1:s utsaga ”vi får ju inte säga att vissa barn är onormala och det menar jag 

inte heller. Men för att förklara hur jag menar så språksvårigheter handlar ju om många olika 

saker som inte följer det normala mönstret” utgår från dikotomier normalt, den typiska 

språkutvecklingen kontra onormalt, språksvårigheter, vilka framläggs som sanningar. Hon är 

även tydlig med att detta tänkande utifrån dikotomier inte får uttalas högt. Vi tolkar det som 

att det inom denna diskurs finns en bakomliggande dold sanning om att språksvårigheter är en 

avvikande egenskap hos barn, vilket framläggs onormalt gentemot det normala, den typiska 
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språkutvecklingen. Denna sanning konstrueras utifrån ”det normala mönstret” (B1) eller ”att 

deras språkutveckling skiljer sig från mängden” (F3) och där budskapet blir att 

språksvårigheter, oavsett orsak, är en avvikande egenskap, som yttrar sig som diverse 

språkliga svårigheter i barnets vardag. Dock framstår den pedagogiska diskursen tydligt med 

sina goda intentioner om att hjälpa dessa barn med olika pedagogiska insatser. F3:s yttrande ” 

för det mesta löser sig om vi jobbar med det lite extra” synliggör hennes goda avsikter. Vidare 

kan vi läsa i hennes utsaga om hur språksvårigheter ändå är en synlig del av förskolans 

verksamhet, och inte bara en hemlig sanning som ska lösas i det dolda. F3 använder uttrycket 

”för det mesta”, vilket synliggör hur språksvårigheter av olika slag ändå är en ganska vanlig 

förekommande fenomen i förskolans värld, även om det anses som en avvikande egenskap.  

 

Utifrån Tidemans (2000, s.53-54) resonemang om normalitetsprincipen tolkar vi detta dels 

utifrån den statiska normaliteten där avvikelsen enbart beskrivs i förhållande till det normala 

utan att för den skull ändra på avvikelsen. När B1 säger att ”vi får ju inte säga att vissa barn är 

onormala och det menar jag inte heller” syftar hon inte till att förändra den rådande avvikelsen 

utan enbart presentera avvikelsens förhållande till det normala. Hon befinner sig inom den 

specialpedagogiska diskursen där normalisering handlar om att synliggöra det avvikande hos 

individen för att på så sätt kunna anpassa de rådande förhållande till individens problematik 

eller avvikelse. 

   När F3 säger ” gemensamt för alla språksvårigheter är att det handlar om en annorlunda 

språkutveckling som för det mesta löser sig om vi jobbar med det lite extra” befinner hon sig 

dels inom den pedagogiska diskursen där normalitetsbegreppet utgår från den normativa 

definitionen dels inom den individuella medicinska diskursen där varje avsteg från den 

normala kräver behandling och/eller insatser för att bota avvikelsen och därmed uppnå 

normalitet (Tideman 2000, s.53-54). Vidare tolkar vi att i den här frågan ligger den 

pedagogiska och den medicinska diskursen ganska nära varandra i sin syn på 

normaliseringsarbetet. I utsagan ”för det mesta löser sig om vi jobbar med det lite extra” 

befinner sig F3 inom den pedagogiska diskursen där avvikelsen, i det här fallet 

språksvårigheter, ska normaliseras genom pedagogiska insatser, eller som F3 uttrycker det 

”lite extra”. Utsagan ”lite extra” tolkar vi även som ett yttrande inom den medicinska 

diskursen, vilket då syftar till botemedel och olika insatser för att uppnå normalitet, nämligen 

en typisk språkutveckling. Utifrån dessa strikta synsätt på normalitet, den pedagogiska och 

den medicinska, ligger bristerna och svårigheterna på språket på det enskilda barnet, och 

förskolans arbete ska då utgå ifrån synsättet att kompensera barnet för att uppnå normalitet, 
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det betyder vidare att uppnå nivån för den typiska språkutvecklingen, likt de andra barnen, 

majoriteten. 

 

 Ålder som en måttstock för normalitet 

Samtliga informanter kopplar ihop sina definitioner med ett samband där barnets ålder och 

den typiska språkutvecklingen bildar en enhet. Därmed framstår åldern som en vägvisare, 

både för den typiska, men också för den avvikande språkutvecklingen. 

 

F2: En typisk språkutveckling…? Alltså för mig betyder det att barnets språk är på samma nivå 

som de andra jämnåriga barnens. Eller i alla fall på nästan samma nivå. Alltså jag menar att man 

som pedagog blir ju orolig och agerar när man märker att språkutvecklingen skiljer sig mycket 

från det normala. 

Intervjuare: Det normala…? 

F2: Ja, från de andra barnen alltså. Den typiska språkutvecklingen. 

 

Intervjuaren: Du säger att tidig språkstimulans är viktigt. Kan du berätta mera? 

B2: Alltså jag menar att det är viktigt att medvetet jobba med barns språk från början, du vet 

redan på småbarnsavdelning. Då upptäcker man ju tidigt de barn som har det svårt med språket. 

För man blir ju orolig om barnet hunnit bli så där fem sex år och ingen har uppmärksammat 

problemet. Då känns det som att vi hinner inte hjälpa barnet innan det är dags att börja skolan. 

 

F2 uttrycker tydligt hur åldern är en måttstock i hennes sökande efter definition för den 

typiska språkutvecklingen. Med utsagan ”på samma nivå som de andra jämnåriga barnens” 

tolkar vi att F2 utgår från utvecklingspsykologiska och språkteoretiska förklaringar till barns 

språkutveckling, vilka har länge varit de rådande teorierna inom förskolans pedagogiska 

diskurs samt inom förskollärarutbildningen. De utvecklingspsykologiska teorierna utgår från 

stadietänkande där de olika stadierna och uppnåendet av dessa är sammankopplat med barnets 

ålder och den övriga kognitiva utvecklingen. Vi kan även läsa av påverkan av 

språkinlärningsteorier (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.296) och Lennebergs 

(Abrahamsson & Hyltenstam 2010, s.32) kritiska period i B2:s utsaga om oron när något inte 

stämmer med barnets språkutveckling. När B2 säger att ”man blir ju orolig om barnet hunnit 

bli så där fem sex år och ingen har uppmärksammat problemet” tolkar vi det som att hon 

befinner sig på förskolans pedagogiska diskurs där de ovan nämnda teorierna länge har varit 

en starkt styrande faktor för den rådande diskursen. 

   B2:s utsaga synliggör även hennes goda intentioner om att stödja och främja en god 

språkutveckling för alla barn. Genom hennes yttranden ”medvetet jobba med barns språk” och 
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” känns det som att vi hinner inte hjälpa barnet innan det är dags att börja skolan” synliggörs 

hennes engagemang för språkarbetet där utvecklingspsykologiska och språkteoretiska 

utgångspunkter blir ett viktigt verktyg att använda sig av och luta sig mot. Eftersom dessa 

teorier använder sig av åldern som en viktig faktor för att ”mäta” normalitet blir åldern även 

viktig för informanterna för att kunna orientera sig bland mångfalden av olika varianter av 

språkutveckling. Åldern blir då som en faktor som binder samman de olika varianterna och 

håller samman en bild av normalitet, som en obligatorisk och nödvändig måttstock att sträva 

mot.  

 

F2: Självklart måste alla pedagoger ha grundläggande kunskaper om hur språkutveckling går till 

hos barn för att kunna uppmärksamma när något inte stämmer.  

Intervjuare: Hmm.. När något inte stämmer? Hur menar du? 

F2: Alltså, jag menar.. Jag menar att om man vet hur språkutvecklingen brukar gå till hos barn 

så kan man ju också märka när det inte funkar, alltså när något inte stämmer. 

 

F2 använder ordet ”självklart” när hon talar om vikten av kännedom om det grundläggande 

kring språkutveckling. Hon benämner detta som ett verktyg för att synliggöra det avvikande i 

barns språkutveckling. Vidare använder F2 yttrandet ”grundläggande kunskaper” om barns 

språkutveckling. Denna utsaga visar tydligt hur hon lutar sig mot utvecklingspsykologin och 

språkinlärningsteorier i sin definition av språksvårigheter, och vidare hur konstruktionen av 

den typiska språkutvecklingen vilar på dessa. Palla (2011, s. 82) hänvisar till Foucaults 

resonemang om hur viljan till kunskap, vetande och sanning framkallar en speciell blick hos 

den som söker svar samt objekt som är observerbara, klassificerbara och mätbara. Hon menar 

att pedagogerna inom förskolans pedagogiska diskurs ser barns språkutveckling genom 

utvecklingspsykologiska och språkteoretiska glasögon, vilka styr deras blick och avgör vad de 

kommer att se och observera. 

   Vi tolkar det som att den typiska språkutvecklingen utgör en normalitet som mäts med hjälp 

av en åldersrelaterad måttstock. Den måttstocken utgår från olika nivåer av språkutveckling i 

förhållande till relationen till åldersadekvat språkutveckling. Metaforiskt tolkar vi F2:s 

yttrande om de grundläggande kunskaperna kring barns språkutveckling som just detta 

mätverktyg för den typiska språkutvecklingen. Det handlar om normativ normalitet, där 

normaliteten, i det här fallet den typiska språkutvecklingen, bedöms utifrån förskolans mått 

och värderingar, och där förskolans arbete handlar om kompensera för att barnet ska platsa in 

i detta mått. Utifrån detta resonemang kan vi tolka hur begreppet avvikande språkutveckling 
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eller språksvårigheter konstrueras och förstås genom skillnaden till den rådande normaliteten, 

den typiska språkutvecklingen, i förskolans diskursiva praktik. 

 

8.1.2 Diskursernas kamp  

I det här stycket lyfter vi fram hur olika diskurser träder fram i vårt material, samt hur detta i 

sin tur påverkar definitionen och konstruerandet av begreppet språksvårigheter. 

 

Odefinierade begrepp  

I det här stycket redogör vi för vikten av att definiera begrepp tillsammans med informanten 

under intervjun för att säkerställa att båda syftar till och pratar om samma sak. 

 

Intervjuare: Hur ser du på ditt ansvar som förskollärare när det gäller barns språkutveckling? 

F3: Hm… Alltså mitt ansvar som förskollärare är att dokumentera och följa upp varje barns utveckling. 

Jag gör inte det själv, förstås gör vi det tillsammans, hela arbetslaget. Finns det något som vi är oroliga 

över eller som något som vi funderar över så analyserar vi det tillsammans. 

Intervjuare: Du säger att ni dokumenterar och följer upp barns språkutveckling. Är det samma sak för 

dig som kartläggning av barns språk?  

F3: (en lång paus) Ja.. Det är väl det.  Vi använder TRAS- material
1
 när vi dokumenterar barns 

språkutveckling. Och vi gör det med alla barn en gång om året. 

 

Detta exempel visar tydligt hur forskaren och informanten talar om samma sak fast de 

använder olika begrepp. Eftersom begreppet kartläggning inte var definierat av de båda i 

början av intervjun kunde denna ”missförstånd” pågå under en tid. När intervjuaren sedan 

mötte upp med en följdfråga gällande användningen av dessa begrepp kom det fram att de 

talade om samma sak fast med olika begrepp. Den här iakttagelsen gjorde oss medvetna om 

att även om flera andra informanter har svarat om att de inte kartlägger barns språkutveckling 

kan det även då ha varit en fråga otydlighet kring de använda begreppen.  

 
 

                                                 
1
 TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) är ett systematiskt språkobservationsmaterial med syfte att 

kartlägga och synliggöra barns språkutveckling i förskoleåldern. TRAS är utvecklat utifrån ett samarbetsprojekt 

mellan fackpersoner från Bredtvet kompetensesenter, Eikelund kompetensesenter, Institutet for 

spesialpedagogikk (Universitetet i Oslo), Senter for atferdsforskning och Senter for leseforskning (båda vid 

Högskolan i Stavanger), vilka alla arbetar med barn som är försenade i sin språkutveckling (Horn, Espenakk och 

Wagner 2005, s.8-9). 
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Kartläggning, screening eller dokumentation?  

I vår intervjuguide samt under intervjuerna använde vi begreppet kartläggning (se bilaga 1), 

och undrade hur pedagogerna går till väga när de kartlägger barns språk. När vi sedan har 

transkriberat och analyserat materialet har vi uppmärksammat att vissa pedagoger har använt 

andra ord och/eller begrepp som synonymer till kartläggning, samtidigt som de svarat att de 

inte kartlägger barns språkutveckling. Det blir tydligt i vårt material hur olika diskurser möter 

varandra utan att nämnvärt beröra eller fylla i varandra och leda till vidare kunskap. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009, s.173) handlar detta om diskursernas kamp. De definierar detta 

begrepp som korsande diskurser som i obetydlig grad berör varandra. 

 

B2: Vi gör en screening av barns språk inför utvecklingssamtalen.  

Intervjuare: Screening? Vad betyder det för dig? 

B2: Alltså vi observerar barn i olika situationer som i leken till exempel, och sen inför samtalen 

diskuterar vi i arbetslaget hur vi har uppfattat och om det finns något att anmärka. Så det blir en 

screening av barnets språk där vi går igenom barnets språkutveckling i alla de olika områdena. Om vi 

märker i vår screening att något inte stämmer så försöker vi förstå var problemet ligger och om vi kan 

lösa det i förskolan eller måste vi få föräldrarna att söka stöd på ett annat håll. 

 

F2: Vi dokumenterar och följer upp varje barns språkutveckling. 

Intervjuare: Jag förstår. Hur gör ni när ni dokumenterar och följer upp? 

F2: Vi observerar barn under sin vistelse i förskolan, i olika situationer som tillexempel i den fria 

leken, samlingen och så. För att få en bild av barnets språk. Sen tar vi upp det i samtalet med 

föräldrarna och dokumenterar det i utvecklingsplaner.  

 

B1: vi använder TRAS- metoden när vi kartlägger barns språkutveckling. (…) alltså vi använder 

kartläggning för att se de situationer som blir svåra för det barnet. Ibland kan det tillexempel vara så 

att problemet syns bara när de leker utan att vuxna finns med. Som att kompisarna inte förstår och så 

blir det bråk. 

 

Under analysen blev bilden av tre olika diskurser synlig för oss. B2 använder begreppet 

screening och beskriver denna utifrån den medicinska diskursen där det avvikande ska 

lokaliseras och identifieras för att kunna hitta en lämplig bote- eller hjälpmedel för att kunna 

uppnå normalitet. Begreppet dokumentation som F2 använder utgår från en pedagogisk 

diskurs där synliggörandet av svårigheter och det avvikande står i fokus för att kunna hitta 

lämpliga arbetssätt runt barnet, och på det sättet uppnå det bästa möjliga resultatet i dennes 

språkutveckling. Begreppet kartläggning som både vi och B1 använder utgår från den 
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specialpedagogiska diskursen där barnets svårigheter ses i dess sammanhang, och hur dessa 

förhåller sig och påverkar barnets vardag. Syftet med denna kartläggning är att skapa de bästa 

möjliga förutsättningar för barnets språkutveckling utifrån den egna förmågan. Egentligen 

syftar alla dessa tre begrepp mot samma mål. Nämligen att synliggöra det avvikande, i vårt 

fall språksvårigheter, för att kunna uppmärksamma, synliggöra och mäta barns 

språkutveckling över tid. Detta synliggörande och uppmärksammande definierar behoven, och 

ger därmed förskolan makten att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå normalitet. ”Den här 

makten kan skapa möjligheter för utveckling, lärande och fostran av barnen och blir samtidigt 

ett instrument för reglering och normalisering” (Palla 2011, s.88). 

8.1.3 Definitionssvårigheter  

Definitionsvårigheter gällande språksvårigheter är inte enbart ett fenomen mellan olika 

diskurser utan dessa blir även synliga inom en gemensam kontext där pedagoger på en 

avdelning diskuterar och kartlägger barns språkutveckling. 

 

F1: Vi använder TRAS- metoden på alla barn. Men jag tycker att TRAS är bra för att då går vi igenom 

alla barns språk och ser de eventuella problemen. Då har vi någonting att utgå ifrån. Men jag tycker inte 

att TRAS är helt oproblematisk, tvärtom. Det beror på vem som gör det. Alltså det är så subjektivt, jag 

kanske tolkar på ett annat sätt än kollegan. Så det blir mycket diskussioner. Och det är bra. Och det 

bästa är att alla barns språkutveckling blir dokumenterad. 

 

F1 uttrycker ambivalens när det gäller kartläggningsmetoden. Hon har berättat under intervjun 

att varje pedagog har sina ansvarsbarn som den ”trasar”. Sedan, under planeringstiden, går de 

igenom varje barns språkutveckling utifrån det färdiga materialet. Hon menar att resultatet av 

kartläggningen kan variera beroende på vilken av pedagogerna som gör det. Vi tolkar det som 

att hon är orolig över metodens tillförlitlighet, och därmed att vissa barn kanske inte får det 

språkliga stödet de hade fått ifall en annan pedagog hade gjort kartläggningen. F1:s oro 

handlar om kartläggningens subjektivitet, vilket vidare kan kopplas till hur definitionen av 

den avvikande språkutvecklingen, språksvårigheterna, har ett subjektivt tolkningsutrymme. 

Skillnaderna i tolkningarna gällande vad som anses avvikande nog för att beskrivas med 

avvikande termer varierar inte bara mellan olika förskolor. F1:s utsaga tydliggör hur 

gränserna och tolkningarna kan skilja sig även inom samma diskurs. Hon uppvisar en oro och 

osäkerhet kring kartläggningen på grund av dess subjektiva komponent. Vi tolkar att hennes 

oro handlar om konsekvenser av kartläggningens resultat, nämligen att det som anses 

avvikande respektive normalt, och hur det fortsatta språkarbetet kring barnet kommer att se ut. 
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8.2 Hur konstrueras förskolans synsätt, förhållningssätt och värderingar 

kring barn med språksvårigheter? 

I vår tolkning av intervjumaterial har vi sett hur konstruktionen av förskolans synsätt, 

förhållningssätt och värderingar gällande barn med språksvårigheter går via konstruerandet av 

de olika begrepp och dikotomier som vi beskrivit i det förgående kapitlet.  

8.2.1 Det pedagogiska förhållandet mellan ett barn och en pedagog  
 

B2: Alltså med typisk språkutveckling så menar jag det normala utvecklingsmönstret.. Du vet 

som stämmer för de allra flesta. För det finns ju de barn också som är jättetidiga i sitt språk och 

pratar helt flytande när de är tre. Och så finns det ju de barn som vi nu har pratat om. Alltså de 

med språksvårigheter. Dom är ofta sena jämfört med de andra barnen. Ibland har de inte ett 

fungerande språk när de slutar på förskolan. Då känns det jobbigt att skicka iväg de. 

 

Likt Palla (2011, s.82) kan vi tydligt avläsa hur resonemanget kring den typiska 

språkutvecklingen och därmed konstruerandet av barnet med en avvikande språkutveckling 

handlar om att vara lagom. Vikten eller det önskvärda av att vara lagom synliggörs i B2:s 

utsaga gällande den typiska språkutvecklingen. Det blir tydligt att hon befinner sig inom den 

specialpedagogiska diskursen och utgår från definitionen av den statiska normaliteten där den 

typiska språkutvecklingen står för det normala enligt statistiken, och där yttranden som 

”jättetidiga i sitt språk” och ”sena jämfört med de andra barnen” representerar 

standardavvikelser, på varsin sida av det normala.  

   Utifrån B2:s yttrande tolkar vi även att det finns en kvalitativ skillnad mellan de olika 

sidorna av det normala, den typiska språkutvecklingen. Den kvalitativt bättre sidan, de barn 

som är jättetidiga, lämnar B2 utan en kommentar vilket vi tolkar som positivt. Den kvalitativt 

sämre sidan, barn med språksvårigheter, blir synlig i B2:s koppling till sina känslor, när hon 

berättar att det ”känns det jobbigt att skicka iväg dem” och syftar till barn med 

språksvårigheter. Vidare tolkar vi hur synsätt och förhållningssätt gentemot dessa barn skapas 

och konstrueras utifrån vetskap och ”dessa känslor” om att det är arbetsamt och jobbigt, 

ibland nästintill omöjligt, att arbeta med dessa barns språk. 

   Det framgår tydligt att det finns utrymme för barns olikheter inom den pedagogiska 

diskursen, även om dessa kontinuerligt ses mot konstruktionen av likhet, i det här fallet, den 

typiska språkutvecklingen som enar och betecknar de flesta barns språkutveckling. Olikheten 

blir synlig och förstås utifrån dess skillnader gentemot likheterna som majoriteten, de andra 
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barnen, uppvisar. Majoriteten i det här fallet handlar om de andra barnen vars språkutveckling 

beskrivs som oproblematisk och typisk för barn i den åldern.  

 

Utifrån behovet av att kunna organisera mångfalden av barn och deras individuella 

språkutveckling, och därmed skapa begriplighet, krävs i förskolan metoder som synliggör det 

som bryter mot det normala. Detta avvikande blir då ett föremål för styrning, korrigering och 

kompensation inom förskolans pedagogiska diskurs. På så vis skapas inom förskolans ramar 

olika gränser för variationen mellan barn och deras språkutveckling. Härifrån växer också 

fram en bild av hur pedagogernas förhållningssätt och synsätt konstrueras utifrån dessa ramar 

för normalitet. Det handlar om värderingar av vad som anses normalt nog för att fortfarande 

kunna kvalificeras inom förskolans värld som bidrar till konstruerande av förskolans 

förhållningssätt och synsätt. 

 

B2: Vi har språkstödjande aktiviteter för alla barn i den dagliga verksamheten. Men när jag eller 

någon av mina kollegor märker att ett barn har svårt med språket. Antingen när vi gör TRAS 

eller i den dagliga kontakten med barnet.  

 

Vi tolkar vidare hur det avvikande i språkutvecklingen vid tidpunkt för skolstart fungerar som 

ett slags värderingsverktyg för förskolans språkarbete. Till exempel som B2 talar om i sin 

utsaga ”språkstimulerande aktiviteter för alla barn”, och hur detta kopplas samman med 

hennes tidigare yttrande ”ibland har de inte ett fungerande språk när de slutar på förskolan. Då 

känns det jobbigt” (se föregående sida). Vi tolkar detta som att språksvårigheter eller brister 

vid tidpunkten för skolstart ger förskolans språkarbete ett dåligt betyg. B2 berättar att alla 

barn får ta del av språkstödjande aktiviteter, men att språksvårigheter ändå framstår hos vissa 

barn tyder på ett misslyckat språkarbete av förskolan. 

 

F3: Dessa aktiviteter handlar om olika språklekar, rim och ramsor, sånger, språkspel och mycket 

annat. Egentligen är det ju inget nytt eller något annorlunda än de andra barnen håller på med i 

vardagen. Det handlar mest om att exponera, alltså att erbjuda de barn som har det svårare en 

större mängd av språkstärkande lekar och aktiviteter. 

 

Både B2 och F3 talar om olika arbetssätt, som en del av förskolans vardag, men också som ett 

specifikt arbetssätt att stärka och stödja de barn som har språksvårigheter. Samtidigt som vi 

kan se en inkluderande diskurs där alla barn ska vara med och ta del av dessa arbetssätt kan vi 
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också läsa av en kompenserande diskurs där barn med språksvårigheter ska kompenseras och 

på det sättet behandlas för att uppnå en typisk språkutveckling.  

   Enligt Haug (1998, s.17) handlar den kompensatoriska diskursen genom att med extra 

resurser kompensera för individens svaga sidor för att lyfta barnet till samma nivå som de 

andra barnen. När F3 talar om ”att exponera” och ”större mängd av språkstärkande lekar och 

aktiviteter” befinner hon sig på den kompenserade diskursen där extra och/eller särskilda 

insatser ska kompensera barnets svaga sidor, och vidare lyfta barnen till samma nivå som de 

andra barnen (ibid, s.18). Vidare tolkar vi att F3 befinner sig inom den inkluderande diskursen 

när hon uttrycker ” det ju inget nytt eller något annorlunda än de andra barnen håller på med i 

vardagen”, och menar att alla barn ska få ta del av samma arbetssätt och utbildning. Vi 

kopplar detta till den demokratiska deltagarprincipen som utgår från en inkludering där en 

demokratisk och ömsesidig samverkan mellan alla inblandade medverkar och förhandlar 

kring allt som sker (Haug 1998, s.20). 

8.2.2 Ansvar 

Begreppet ansvar återkommer kontinuerligt i vårt intervjumaterial. I det här avsnittet redogör 

vi för resultat kring ansvarsbegreppet, och vidare analyserar vi hur ansvarsaspekten belyses 

utifrån olika perspektiv av våra informanter. 

 

Språkstörningar – ”Inte vårt ansvar!”  

När vi lyfter fram begreppet språkstörningar byter flera av informanterna till andra diskurser, 

och på så sätt menar att språkstörningar inte handlar om en typisk del av förskolans vardag. 

 

F1: Jag ser inte språkstörningar som en vanlig del av förskolans vardag. 

 

F2: Jag känner inte till det begreppet. För mig låter språkstörningar som grava svårigheter i språket som 

måste undersökas och följas upp av professionella. Tillexempel läkare eller logoped.  

 

F3: Alltså jag ser det mer som ett medicinskt begrepp som ett barn får av en läkare. 

 

F1, F2 och F3 uttryckte det svårt att definiera begreppet språkstörningar. De uppfattade inte 

att det tillhörde förskolans värld eftersom de upplevde att det tillhör en medicinsk diagnostik, 

och därmed inte användes inom förskolan. Pedagogerna uttryckte att barn med 

språkstörningar inte var förskolans ansvar, och uteslöt dessa barn ur förskolans pedagogiska 

diskurs. Genom ”orden inte en vanlig del av förskolans vardag” och ”måste undersökas och 
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följas upp av professionella” avskriver pedagogerna sitt och förskolans ansvar gentemot 

språkutvecklingen hos barn med språkstörningar. Både F2 och F3 befinner sig inom den 

medicinska diskursen när de uttrycker behovet av att barnet ska bli undersökt av en läkare. 

Inom den medicinska diskursen är en lämplig diagnos och efterföljande behandling en 

nödvändighet för att kunna uppnå normalitet.  

 

Olika diskurser – samma ansvar? 

Utifrån informanternas svar kan vi avläsa hur ansvarsaspekten tolkas och förstås utifrån tre 

olika diskurser. 

 

F1: Jag ser det som att det är mitt ansvar som den avdelningsansvarige pedagogen att se till att varje 

barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp. Det gäller förstås även barns språkutveckling. 

 

B1: Jag menar pedagogernas jobb är att synliggöra språket som ett verktyg. Barnen måste få lära sig att 

använda språket för att uttrycka sin vilja, sina känslor och att lösa konflikter till exempel. 

 

F6: Jag är avdelningsansvarig så jag har ju yttersta ansvaret då, så att vi tar ju upp dem barn där vi 

känner att det är problem, skriver vi en handlingsplan för dem och försöker följa den. 

 

F1 kopplar sitt ansvar till läroplanen och dess krav på dokumentation och uppföljning när hon 

använder begreppen ”dokumenteras och följs upp”, och tolkar ansvarsaspekten utifrån den 

politiska diskursen. Utifrån denna diskurs fyller förskolan sitt ansvar gentemot barns 

språkutveckling genom att dokumentera och följa upp varje barns språkutveckling. Förskolan 

har enligt läroplanen (Skolverket 2010, s.9-11) ett ansvar när det gäller barnen och deras 

utveckling, där varje barns utveckling och lärande skall dokumenteras av pedagogerna.  

   B1 definierar ansvars begrepp utifrån en social diskurs, där förskolans språkarbete ska syfta 

till att barnen lär sig att använda språket i sociala sammanhang. B1 kopplar ihop ansvars 

begrepp ihop med språkets sociala aspekt när hon talar om ”språket som ett verktyg”. Hon 

menar att förskolans ansvar handlar om att skapa goda samhällsmedborgare utifrån 

demokratiska grunder, där alla med hjälp av språket får göra sin mening hörd. Utifrån denna 

diskurs konstrueras en tydlig bild av förskolan som en institution vars främsta uppgift är att 

hjälpa barnen i sin utveckling till sociala varelser där språket anses vara en av de viktigaste 

faktorerna för en framgångsrik framtid. F6 befinner sig i en specialpedagogisk diskurs när hon 

talar om ansvars begrepp. Hon talar om barn som pedagogerna ”känner att det är problem” 

och där ansvars begrepp syftar till att skapa en handlingsplan för att lösa problemet. 
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8.2.3 Från ansvar till arbetssätt  

Informanterna beskriver och redogör för olika språkstimulerande arbetssätt. I det här avsnittet 

beskriver vi vårt resultat och analys kring hur ansvarsaspekten hänger samman med dessa 

språkstärkande insatser. 

 

F7: Vi pratar mycket med varandra och försöker hitta på olika saker där vi kan hjälpa barnet att arbeta 

med sin röst, det kan vara att vi läser sagor eller så får barnen återberätta vad de ser på bilder och 

genom detta tränar dem på att prata. 

 

F3: Dessa aktiviteter handlar om olika språklekar, rim och ramsor, sånger, språkspel och mycket annat. 

 

Även om informanterna befinner sig och/eller berör olika diskurser i sina utsagor finns det 

även likheter mellan informanternas utsagor. Samtliga informanter i vår studie berörde ämnet 

särskilda språkstimulerande aktiviteter när de talade om språkstimulerande arbetssätt, 

samtidigt som alla sade sig vara medvetna om läroplanens innehåll och krav gällande barns 

språkutveckling. Gemensamt för samtliga informanter var deras sätt att beskriva olika 

språkaktiviteter som ett språkstimulerande arbetssätt. Det intressanta var att även om flera 

olika diskurser berördes, och utgångspunkten för tolkningen av ansvarsaspekten skilde sig åt 

bland informanter, enades alla kring frågan om språkstimulerande arbetssätt som en naturlig 

del av förskolans vardag. F7 betonar vikten av hur samtal med barn hjälper till att utvidga 

deras språkinlärning. Vi tolkar detta som att de språkstimulerande aktiviteterna växer fram 

som ett svar på läroplanens krav på barns språkutveckling inom förskolans pedagogiska 

diskurs. Syftet med dessa språkstimulerande arbetssätten är att förebygga eventuella 

språksvårigheter (Ellneby 2007, s. 148-150).  

 

F3: Dessa aktiviteter handlar om olika språklekar, rim och ramsor, sånger, språkspel och mycket 

annat. Egentligen är det ju inget nytt eller något annorlunda än de andra barnen håller på med i 

vardagen. Det handlar mest om att exponera, alltså att erbjuda de barn som har det svårare en 

större mängd av språkstärkande lekar och aktiviteter. 

 

Språkstimulerande arbetsätt kan även betraktas utifrån den kompensatoriska diskursen. F3:s 

sätt att lyfta fram språkstimulerande aktiviteter som ett verktyg för att ”exponera” och 

”erbjuda” extra stöd och insatser för barn med språksvårigheter syftar till att kompensera för 

barnet, och på längre sikt uppnå normalitet, den typiska språkutvecklingen. 

 



  Nonna Nyman & Petra Roos 

37 

8.2.4 Från ansvar till samarbete med hemmen  

Flera av informanterna uttryckte både en önskan och en eftersträvan av en god och 

välfungerande föräldrakontakt i samband med språksvårigheter. I det här stycket redogör vi 

för resultatet gällande hur informanternas synsätt och önskan efter en god föräldrakontakt 

förhåller sig till vår studie. Vi har valt att dela stycket i mindre delar med hjälp av 

underrubriker för att synliggöra de centrala resultaten.  

 

Förskolan som referensram 

 

B2: Det funkar bra för det mesta. Nästan alla föräldrar är ju måna om att stötta sina barn och skaffa 

hjälp och stöd när det behövs. Men det är klart att det händer ibland att föräldrarna inte tycker som vi 

och att de vill vänta med att skaffa hjälp. Då kan inte vi göra så mycket åt det. Då arbetar vi vidare med 

barnet utifrån våra möjligheter och resurser, och sen tar vi åter upp det med föräldrarna vid ett senare 

tillfälle. Ibland är det bara så att vissa föräldrar behöver lite längre tid för att smälta svåra saker. 

 

F6: Vi tar det direkt och involverar föräldrarna tidigt. 

 

Utifrån vårt material framträder det en tydlig bild att samarbete med hemmen prioriteras högt 

bland alla informanter. F6 beskriver hur de i ett tidigt skede vill engagera föräldrarna i barnets 

språkutveckling, och menar att detta är en förutsättning för att kunna arbeta vidare 

tillsammans. Dock uttrycker ingen av informanterna att denna önskan skulle komma från det 

motsatta hållet, nämligen att vårdnadshavarna skulle uttrycka en oro och/eller önskan att 

förskolan ska sätta in extra resurser kring ett barns språkutveckling. Härifrån framträder en 

bild av förskolans som en referensram, både för den normala och för den avvikande 

språkutvecklingen. Den avvikande språkutvecklingen framträder och blir synligt i förskolan 

där själva verksamheten och arbetssättet fungerar som en referensram för normalitet, i det här 

faller den typiska språkutvecklingen. Vi tolkar det som att förskolan besitter en institutionell 

makt som ger både auktoritet och rätt att uttala sig om vad som anses normalt respektive 

avvikande. 

   B2 berättar att samarbetet med hemmen fungerar oftast bra, men tillägger att ”det händer 

ibland att föräldrarna inte tycker som vi”. Det framstår tydligt att förskolan och dess 

institutionella makt och professionella kunskap bildar referensramar för den typiska 

språkutvecklingen, och därmed även ramen för den normala och eftertraktade 

språkutvecklingen. Utifrån B2:s uttalande att ”det funkar bra för det mesta. Nästan alla 

föräldrar är ju måna om att stötta sina barn och skaffa hjälp och stöd när det behövs” 

synliggöra förskolans referensram av det avvikande som den korrekta bilden som föräldrarna, 
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om de vill vara måna om sina barn, ska anamma. Föräldrarna som motsätter sig detta framstår 

som icke-ansvarstagande som inte vill skaffa hjälp och stötta sitt barn. Vidare framstår det 

klart hur förskolans referensram av normalitet anses som korrekt av informanten, vilket 

föräldrarna med tiden ska anamma för att kunna stötta sitt barn och för att kunna skapa de 

bästa möjliga förutsättningar för sitt barns utveckling och lärande. 

 

En gemensam resa – delat ansvar 

I det här stycket analyserar vi hur ansvarsaspekten förhåller sig till samarbetet med föräldrar 

kring barns språksvårigheter. Vi redogör för resultatet samt analyserar det med hjälp av en 

metafor som F1 använder i sin utsaga. 

 

F1: Idag är viktigare än förr att vi har föräldrarna med på tåget. Jag menar att eftersom vi inte 

längre har tillgång till utbildat folk utifrån är vi beroende av samarbete med föräldrarna för att 

barnet ska få stöd utifrån. Jag menar inte att det skulle ta bort vårt ansvar. Vi gör vårt arbete i 

förskolan, men föräldrarna måste söka stöd och hjälp utifrån för att underlätta för barnet. Sedan 

önskar ju vi förstås att föräldrarna får hjälp och tips och kunskaper utifrån som vi på förskolan 

kan få ta del av. Och på det sättet arbeta vidare med barnet.  

 

F1 uttrycker sig med hjälp av metaforen "viktigt att ha föräldrarna med på tåget”, och syftar 

till vikten av ett gott samarbete med hemmen för att underlätta för barn med språksvårigheter. 

"Med på tåget" beskriver den gemensamma resan, där pedagogerna och föräldrarna ska arbeta 

mot samma mål, mot den typiska språkutvecklingen. Denna metafor talar också tydligt utifrån 

den kompensatoriska diskursen där ordet tåget syftar till kompenserandet hos barnet. 

Metaforen tydliggör också vikten av att kompenserandet ska ske från olika håll, både från 

hemmet och från förskolan, för att uppnå bästa möjliga resultat.  

   F1:s önskan och strävan efter föräldrasamarbete kan här också tolkas som en avvikelsegrad 

hos barnet som skiljer så mycket från det normala att den pedagogiska diskursen, oavsett dess 

kompenserande karaktär, inte räcker till. Föräldrarna görs medvetna om vikten av hjälp och 

stöd utifrån, från en annan diskurs, för att "kunna vara i tåget" tillsammans. Med andra ord 

ryms inte barnets avvikelsegrad inom den pedagogiska diskursen och problematiken kan inte 

botas endast med hjälp av pedagogiska arbetssätt och metoder. Genom att be föräldrarna att 

"vara med på tåget " läggs en del av förskolans ansvar på föräldrarnas axlar, som i sin tur 

måste söka hjälp för sitt barn hos en annan expertis. Från förskolans sida blir budskapet att de 

arbetar vidare med barnets språkutveckling, att de gör det de kan, utifrån de pedagogiska 
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arbetssätten och metoderna. Vidare innebär detta ett minskat ansvar för förskolan eftersom 

ansvaret delas med föräldrarna. 

 

Förälder - delaktiga eller inte? 

Vi kan också se en parallell och motstridande diskurs som handlar dels om att involvera 

föräldrarna i problematiken redan vid ett tidigt skede, dels om att "spara" föräldrarna så länge 

som möjligt från vetskapen om att deras barn bär på språksvårigheter och på det sättet skiljer 

sig från mängden/majoriteten, i det här fallet de andra barnen med en typisk och normal 

språkutveckling. 

 

B1: Det verkar nästan som ett tabu att säga att barnet har svårigheter inom något område, till exempel 

språk. Fast det är ju annan sak om föräldern själv lyfter fram problematiken. För då kan vi prata om det 

öppet. 

 

F6: Ja det gör vi i utvecklingssamtalet och även vid andra tillfällen. Vi tar det direkt och involverar 

föräldrarna tidigt. 

 

Så länge som den avvikande egenskapen kan rymmas inom den pedagogiska diskursen och 

behandlas med dess arbetssätt kan föräldrarna hållas omedvetna om barnets problematik. 

Denna problematik är ett tecken på att något är annorlunda och avvikande hos barnet, vilket 

ska normaliseras genom extra och/eller särskilda insatser från förskolans sida. Med det 

metaforiska yttrandet ”nästan som ett tabu” talar B1 om barnets svårigheter likt en hemlighet 

som nästan till varje pris ska lösas inom förskolans pedagogiska diskurs.  

Den parallella och motsägande diskursen som F6 representerar involverar föräldrarna redan i 

ett tidigt skede i barnens utveckling, och sparar inte föräldrarna från vetskapen om barnets 

svårigheter. Med orden ”direkt” och ”tidigt” betonar hon vikten av att föräldrarna informeras 

omgående. Vi tolkar det som att F6 utgår ifrån den specialpedagogiska diskursen och dess syn 

på att kartlägga och synliggöra barnets hela situation för att kunna stödja barnet på bästa 

möjliga sätt.  

 

8.2.5 Diskurser i förändring 

Diskurs är inget statiskt utan förändras och konstrueras om kontinuerligt genom olika 

diskursiva praktiker (Palla 2011, s.48-49). Vi kan tydligt se i vårt material att det finns en 

tendens till nya och/eller parallella diskurser inom förskolan. Detta påverkar konstruktionen 
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av både barnet med språksvårigheter och själva förhållningssättet, synsättet och värderingar 

gentemot dessa barn. 

 
 
Flytande och föränderliga gränser 

 

F1: … men jag tycker inte att TRAS är helt oproblematisk, tvärtom. Det beror på vem som gör 

det. Alltså det är så subjektivt, jag kanske tolkar på ett annat sätt än kollegan. 

 

F1 uttrycker en oro kring kartläggningsmetoden TRAS och dess subjektiva komponent. 

Hennes oro baseras på det tolkningsutrymmet som finns inom metoden, vilket F1 beskriver 

som ”jag kanske tolkar på ett annat sätt än kollegan”. Denna oro syftar också på de 

föränderliga aspekterna kring det normala och det avvikande, samt hur dessa förändras och 

varierar inom olika diskurser. 

   Som Palla (2011,s.86) skriver är gränserna för det avvikande flytande och föränderliga. 

Detta leder oss till resonemanget om diskursernas föränderlighet över tid. Även om det inom 

varje diskurs existerar ”sanningar” i form av definitioner och förklaringar som tas för givna av 

människor som verkar inom diskursen är diskurser aldrig helt slutna eller avgränsade från sin 

omgivning (Laclau och Mouffe 2008, s.39). Diskurser formas om kontinuerligt genom att nya 

diskurser uppstår och formar om gamla redan existerande diskurser. Utifrån detta tolkar vi 

F1:s oro för definitionsskillnader som en diskursbunden variabel som formas om och 

förändras kontinuerligt inom förskolans pedagogiska diskurs genom nya diskursiva 

artikuleringar med andra, nya och redan existerande, diskurser.  

 

Från ett kompensatoriskt synsätt mot ett relationellt synsätt?  
 

B1: Det här tycker jag är svårt och jobbigt många gånger. Jag vet inte vad som är det rätta sättet att ta 

upp det. Förr tycker jag att det var mycket mer öppet att tala om barns svårigheter. Nuförtiden pratar 

man mycket om att man ska lyfta fram och diskutera barns styrkor i utvecklingssamtalen. Det verkar 

nästan som en tabu att säga att barnet har svårigheter inom något område, tillexempel språk.  

 

Vi tolkar B1:s uttalande som ett tecken på ett förändrat synsätt på barns språkproblematik. 

Huruvida denna förändring är ett resultat av en medvetenhet hos förskolan eller om det 

handlar om läroplanens framkomst förekommer inte i materialet. Däremot tolkar vi att B1:s 

sätt att uttrycka sig genom ”förr” ”svårigheter” och ”nuförtiden” ”styrkor” som ett tecken på 

ett förändrat synsätt och förhållningssätt. Det handlar om ett flytt från ett kompensatoriskt 
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synsätt till ett relationellt synsätt, där man synliggör barnets styrkor istället för att kompensera 

för dess svårigheter. 

 

Åtskilda professioner? 

I det här stycket lyfter vi fram resultatet kring samarbetet med olika instanser när det gäller 

barn med språksvårigheter, och analyserar hur informanters utsagor tyder på att det har skett 

en förändring inom det här området. Denna förändring handlar om att flera instanser arbetar 

parallellt med barnets språk utan att mötas och utan en möjlighet till ett samarbete kring 

barnet. 

 

F1: Förr kändes det som att det var ett team som arbetade kring barnet just när det gällde 

språksvårigheter. Det var förskolan, talpedagog, BVC och föräldrarna. Nu har samarbetet mellan de 

olika instanserna försvunnit. Stödet finns kvar verkar det som, ifall föräldrarna aktivt kan söka det. Men 

vi pedagoger har inte längre stöd utifrån. Inte på mitt förskole område i alla fall. 

 

F3: Jag upplever det som att vi pedagoger är ganska utelämnade när det gäller hjälp och handledning 

utifrån. Det var annorlunda förut, då hade vi kontinuerligt kontakt med en talpedagog och en logoped.  

 

B1: Förr samarbetade mycket med BVC och talpedagoger. Nu får föräldrarna själva söka hjälp via BVC 

och logoped. Och vi på förskolan är inte involverade i det extra stödet, vilket gör det svårt att arbeta 

effektivt med barn. Alltså det känns som att det är svårt att jobba mot samma mål. 

 

F1, F3 och B1 lyfter fram förändringen som skett inom det här området när det gäller 

samarbetet mellan olika aktörer kring språkstöd.  De använde ordet ”förr” och ”förut” utan att 

lämna några specifika tidsangivelser. Betoningen på deras utsagor ligger på att utvecklingen, 

enligt deras uppfattning, har gått åt det negativa hållet och att det är barnen som drabbas. Vi 

tolkar det som att informanterna menar att det är svårt att stötta barnet när ett välfungerande 

samarbete saknas kring barnets svårigheter. Vidare tolkar vi det som att informanterna har en 

önskan om att upprätthålla en fungerande kontaktnät med olika samarbetspartner, dels för att 

stödja barnet på bästa möjliga sätt, dels för att dela ansvaret med flera instanser. Även om de 

olika instanserna har fyllt det kompenserande behovet hos barnets omgivning, kan vi också se 

hur försvinnandet av detta samarbete försvårar utvecklingen mot det relationella synsättet. Vi 

syftar på det bristande eller helt försvunna samarbetet kring barns språksvårigheter, eller som 

B1 uttryckte ” gör det svårt att arbeta effektivt med barn. Alltså det känns som att det är svårt 

att jobba mot samma mål”. 
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9. Diskussion  

Det här kapitlet innehåller en avslutande och sammanfattande diskussion om resultaten av vår 

studie samt vilka slutsatser vi har dragit utifrån vårt material och analyserandet av det.   

Vidare kommer vi i det här kapitlet diskutera våra resultat i ett större sammanhang genom att 

koppla de till tidigare forskning samt vår teoretiska bakgrund. 

9.1 Om konstruktionen av begreppet språksvårigheter 

Om åldern som den viktigaste variabeln 

Resultaten visar att för informanterna är åldern den viktigaste faktorn i upprättandet av en 

normal respektive en avvikande bild av begreppet språkutveckling. Samtliga informanter 

använder något begrepp eller yttrande som kan avläsas som en synonym till ordet jämnåriga 

eller andra barn i samma ålder. Med hjälp av de åldersbundna definitionerna skapas en bild av 

ett barn med språksvårigheter. Palla (2011, s.158) skriver om identitetsbilder, vilka rör sig om 

barn som har svårigheter med att hålla sig till samma utvecklingsnivå med sina jämnåriga 

kamrater.  

   Ur vårt resultat framgår åldern som den viktigaste variabeln för typisk språkutveckling. Vi 

tolkar att detta har sin grund dels i de utvecklingspsykologiska teorier som länge dominerat 

inom förskolans pedagogiska diskurs, och vilka framställer barns utveckling utifrån olika 

stadier, som är kopplade till barnets ålder. För det andra tolkar vi att synsättet som samtliga 

informanter visar i sina utsagor, nämligen att ”det är bra och viktigt” med tidiga insatser och 

tidig språkstimulans, kopplas samman både språkteorier och neurofysiologiska teorier som 

utgår från synsättet att språkinlärningen fungerar optimalt under tiden då hjärnan fortfarande 

utvecklas (Abrahamsson & Hyltenstam 2010, s.32) Chomsky (1969, s.42-45).  

 

Vidare uttrycker två av informanterna att det känns svårt och jobbigt att barn som har 

svårigheter med sitt språk ska börja skolan. Här framstår åldern då barnet börjar skolan som 

en viktig milstolpe i språkutvecklingen, som att vissa kunskaper ska vara uppnådda vid denna 

tidpunkt. Detta har inte sin bakgrund i läroplanen eftersom målformuleringen där handlar om 

att sträva mot och inte att uppnå som förhållningssättet visar sig i det här fallet. Här ser vi två 

möjliga perspektiv, dels för att det är jobbigt för barnet att ha språksvårigheter vid denna 

tidpunkt, dels för att det är svårt för pedagogen då detta kan kopplas samman med det utförda 

arbetet kring språkinsatser, vilket då kan framstå som mindre lyckad. Vi syftar på en vidare 

tolkning av åldervariabeln som kopplar samman de ovan nämnda teoretiska utgångspunkter, 
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den utvecklingspsykologiska, den språkteoretiska och den neurofysiologiska, men som även 

tar hänsyn till ett verksamhetsperspektiv. Nämligen för att verksamheten ska fylla kraven 

gentemot Lpfö 98/10 samt att pedagogerna ska känna att de har gjort ”ett bra jobb”, tolkar vi 

som att åldern för skolstart kopplas samman med den typiska språkutvecklingen. Utifrån hur 

många barn som har uppnått en typisk språkutveckling innan eller senast vid tidpunkten för 

skolstart utvärderas förskolans och pedagogernas verksamhet och arbetsinsatser i förhållande 

till språkarbetet.  

 

Om svåra, men viktiga definitioner 

Utifrån vårt resultat tolkar vi att informanterna uppfattar själva begreppet språksvårigheter 

som brett och diffust, vilket inkluderar väldigt många barn. Samtliga informanter uttrycker 

definitionssvårigheter gällande begreppet språksvårigheter. Däremot visar det vara enklare att 

beskriva vad det normala, den typiska språkutvecklingen, står för. Likt Lutz (2006, s.66) 

resonemang om hur det normala alltid står i förhållande till något avvikande tolkar vi att 

utifrån det normala, den typiska språkutvecklingen, upprätthåller informanterna en definition 

av begreppet språksvårigheter. Därmed står begreppet språksvårigheter för allt som inte kan 

inkluderas i den typiska språkutvecklingen, vilket förklarar begreppets otydlighet samt den 

förvirring som informanterna uttrycker kring dess innebörd. Begreppet språksvårigheter 

konstrueras därmed utifrån ett dikotomi tänkande där den typiska språkutvecklingen, vilket är 

ett oklart och ofta subjektivt begrepp, står för normalitet och språksvårigheter utgör det 

avvikande som inte passar in i det normala. 

 

Även om det finns svårigheter kring definierandet av språksvårigheter uttrycker samtliga 

informanter behovet av en eller flera definitioner för språksvårigheter. Med olika 

närbesläktade utsagor till yttrandet ”mera specifika definitioner”, uttrycker informanterna att 

en eller flera definitioner behövs och är nödvändigt för att kunna sätta in lämpliga stödinsatser 

kring barnet. Vi tolkar detta som att barnets svårigheter måste identifieras med hjälp av olika 

definitioner, både allmänna och specifika, för att kunna stödja barnet med lämpliga 

pedagogiska stödinsatser. Det här definierandet av begreppet visar sig vara problematiskt. Två 

av informanterna talar om en upplevelse att definierandet av språksvårigheter varierar mellan 

pedagoger på en och samma förskola. Detta påverkar både åtgärderna och behovet av dessa. 

Vi tolkar det som att om definitionen av språksvårigheter varierar leder detta vidare till en 

variation av åtgärder och insatser.  I den här aspekten kan vi också avläsa en rädsla eller oro 

hos en av informanterna. Det handlar om oron om att definiera ”fel” eller att definiera 
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annorlunda än kollegorna. Detta i sin tur påverkar hur språkinsatserna läggs upp kring det 

specifika barnet eftersom den ena pedagogen på avdelningen kan uppfatta ett behov av extra 

åtgärder medan den andra inte delar denna åsikt. 

   Oavsett om definitionerna är diffusa och oklara ser vi hur det skapas ett subjekt av barnet 

när språkutvecklingen avviker från den typiska. Utifrån detta subjekt konstruerar 

informanterna en bild av ett barn med språksvårigheter. Det här barnet har en språkutveckling 

som avviker från det typiska åldersadekvata mönstret, och som måste stödjas och hjälpas med 

olika former av pedagogiska språkinsatser för att kunna uppnå normalitet. Dessa svåra, men 

även nödvändiga definitioner kring språksvårigheter skapar en bild av ett barn med 

språksvårigheter. Likt själva begreppet språksvårigheter är denna bild suddig och oklar, och 

behöver mera specifika förklaringar för att kunna uppnå tydlighet. Utifrån vårt resultat enas vi 

med Palla i hennes resonemang om ”hur barnet som subjekt skapas, hur utsagorna erbjuder 

eller tilldelar barn olika identiteter och hur det skapas utrymme respektive begränsningar för 

barn att formas och forma sig själva i förhållande till den normaliserande praktiken” (Palla, 

2011, s.152). Vi menar att de diffusa definitionerna inom de olika parallella diskurserna 

erbjuder både utrymme och begränsningar för ett barn med språksvårigheter, samt deras 

möjligheter till extra stöd kring sin språkutveckling. 

9.2 Om konstruktionen av förskolans synsätt, förhållningssätt och 

värderingar kring barn med språksvårigheter 

Ur vårt resultat tolkar vi att informanternas konstruktion av synsätt, förhållningssätt och 

värderingar i förhållande till barn med språksvårigheter sker via konstruktionen av en bild av 

ett barn med språksvårigheter. Vidare står det klart hur begreppet ansvar i förhållande till 

språkutveckling är den viktigaste aspekten i konstruerandet och upprätthållandet av 

informanternas förhållningssätt, synsätt och värderingar.  

 

Om ansvar 

Ur vårt material framträder fyra mera dominerande diskurser som existerar och verkar 

parallellt inom förskolan. Dessa fyra diskurser, den politiska, den medicinska, den 

specialpedagogiska och den pedagogiska, relaterar alla på sitt sätt till ansvarsaspekten kring 

barns språkutveckling. Beroende på vilken diskurs informanten befinner sig i gestaltar sig 

olika bilder, sanningar, om förskolans ansvar gällande barns språkutveckling.  

   Två av informanterna utgår från den politiska diskursen, där ansvarsaspekten i förhållande 

till språkutveckling kopplas samman med läroplanens krav och strävansmål gällande 
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språkinlärning, utveckling och lärande. Vi tolkar det som att informanternas definition av 

språksvårigheter inom den här diskursen anses nödvändigt för att kunna ta sitt ansvar 

gentemot läroplanens krav på språkarbete och extra stöd. Vi menar att ansvarsaspekten 

relaterar mera till verksamheten och dess politiska styrning än till det enskilda barnet och 

dennes språkutveckling. 

   Tre av informanterna beskriver sina synsätt med hjälp av utsagor om att det avvikande ska 

lokaliseras av informanterna och vidare behandlas för att uppnå normalitet. De befinner sig 

inom den medicinska diskursen där det kompensatoriska perspektivet utgör grunden för en 

diagnos-botemedel kultur (Nilholm, 2006, s.13).  Med begreppet kultur syftar vi i det här 

sammanhanget till ett synsätt där en diagnos eller i alla fall en specifik definition kring 

problematiken är nödvändig för att kunna hitta ett lämpligt botemedel eller ett sätt att hantera 

och arbeta med barnets svårigheter. Med utsagan om screening i alla språkliga områdena samt 

hur detta synliggör det avvikande i barnets språk synliggörs själva diagnostiserandet av 

problematiken. Dessa informanternas utsagor visar tydligt hur själva lokaliserandet av 

svårigheterna hamnar under förskolans ansvar. Behandlingen, i sin tur, enligt dessa 

informanter behöver inte nödvändigtvis vara under förskolans ansvar, utan detta kan delegeras 

alternativt vidarebefordras till andra instanser, till exempel logoped eller läkare, som har 

barnets problematik som sitt specialområde. Dessa informanter uttrycker också att samarbetet 

med föräldrarna kan fungera som ett slags delegering av behandlings- och ansvarsaspekten, 

och menar att det är föräldrarnas ansvar att söka språkstöd för sitt barn. Här framträder 

maktaspekten inom den här diskursen. Nämligen förskolans makt att avgöra vilka barn som 

kan ”behandlas” med hjälp av pedagogiska insatser, och vilka barn som ska delegeras vidare 

och behandlas inom en annan diskurs. Utifrån metaforiska beskrivningen om vikten av att ha 

föräldrarna med på tåget synliggörs bilden av avvikelser som inte kan behandlas enbart med 

hjälp pedagogiska insatser, utan där det krävs ett samarbete, en gemensam resa, för att kunna 

stödja barnet i sin språkutveckling på det bästa möjliga sättet. Enligt det här synsättet är 

barnet en problembärare som ska behandlas för att skapa den bästa möjliga utvecklingen.  

 

Likt Palla (2011, s.155) ser vi hur olika diskurser bryter in i och överlappar varandra. Palla 

(ibid.) menar att motstridigheter inom en diskurs kan leda till instabilitet, vilket i sin tur kan 

tyda på två eller flera parallella diskurser. Detta visar även hur diskurser kontinuerligt 

förändras och påverkas av varandra. Tre av informanterna i vår studie ligger nära den 

medicinska diskursens definition av ansvarsaspekten, men tyngdpunkten i deras utsagor ligger 

mera i pedagogiska arbetssätt och insatser än att lokalisera det avvikande. De beskriver olika 
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metoder och arbetssätt i form av språklekar och sånger, och menar att det handlar om att 

exponera dessa till barn med språksvårigheter. Vi tolkar det som att även om informanterna 

inom den här pedagogiska diskursen talar om vikten av att synliggöra barnets svårigheter 

kopplar de ansvarsfrågan till lämpliga pedagogiska insatser, och vidare till att synliggöra 

barnets utveckling och lärande med hjälp av dessa. Där definitionen av språksvårigheter 

fungerar som en måttstock för det avvikande, där blir det språkstimulerande arbetssättet ett 

verktyg för pedagogerna att ta sitt och förskolans ansvar gentemot Lpfö 98/10. Vidare 

påverkar detta konstruktionen av förskolans värderingar och förhållningssätt gentemot barn 

med språksvårigheter. Vi tolkar det som att informanterna inom den här diskursen visar ett 

synsätt som tar hänsyn till både individen och omgivningen, men tillägger också ett 

verksamhetsperspektiv. Verksamhetsperspektivet står för synsättet om förskolan som "en 

skola för alla", en inkluderande institution, som innehåller goda intuitioner att inkludera alla 

barn, oavsett svårigheter. Om definitionen skiljer sig för markant från det normala finns det 

dock en tendens och/eller önskan att flytta fokus från den pedagogiska diskursen till en annan 

diskurs, till exempel den medicinska eller specialpedagogiska diskursen, och på det sättet 

minska förskolans ansvar gentemot detta barns språkutveckling. Förskolan har visserligen ett 

fortsatt ansvar i form av dokumentation och uppföljning, men att ansvaret för språkinsatsernas 

resultat minskar eller ibland försvinner helt då ansvaret delas med en annan diskurs. 

 

Två av informanterna visar ett synsätt som tar hänsyn till både individen och dennes 

omgivning när de talar om sitt ansvar gentemot dessa barns språkutveckling. Det handlar om 

den specialpedagogiska diskursen där ansvarsaspekten handlar mest om att se svårigheterna 

utifrån de sammanhangen eller den omgivningen där de uppstår för att kunna anpassa 

situationer utifrån barnets svårigheter och behov. Även om kartläggning och synliggörandet 

av barnets problematik och svårigheter är viktigt ligger utgångspunkten i att sätta de i det 

sammanhang där de uppstår och är synliga. Med uttalandet om att det inte är tillåtet att kalla 

barn för onormala fast deras språkutveckling avviker från det normala syftar till detta 

synliggörande av det avvikande. Vidare handlar det inte om att värdera ”det onormala” på ett 

lägre eller sämre sätt, utan det handlar just om att synliggöra för att kunna sätta svårigheterna i 

dess rätta sammanhang. Palla (2011, s.155) skriver om hur dessa formuleringsförsök sker 

utifrån försöken att inte värdera barnet eller relatera det till det normala, samtidigt som själva 

förskolans praktik blir normaliserande och jämförande när kartläggningsmetoder och 

skriftliga underlag förs in i verksamheten. Hon menar att barnet automatisk jämförs mot ”det 
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normala” då personalen försöker formulera dess svårigheter i syfte med att skapa en så god 

utveckling som möjligt. 

Vidare tolkar vi att utifrån utsagan om extra stöd i mindre grupper eller bara med det barnet 

sätter informanten barnets språksvårigheter i det sammanhanget där barnet befinner sig för att 

på det sättet hjälpa barnet i sin fortsatta språkutveckling. Vi ser det som att informanterna 

inom den här diskursen är noga med att hjälpa barnet i det sammanhanget där svårigheterna 

uppstår med hjälp av att anpassa faktorer i omgivningen istället för att försöka ändra barnet. 

Vi menar att informanternas uttalanden syftar till att underlätta för barnet i dess vardag, för att 

han/hon ska kunna delta i den ordinarie verksamheten, i så stor utsträckning som möjligt, 

oavsett avvikelsernas grad.  

9.3 Avslutning 

Förskolans verksamhet regleras och styrs av ett politiskt dokument, förskolans läroplan. Den 

ställer krav på verksamhetens innehåll och lyfter fram ansvarsaspekten i form av att reglera 

arbetslagets, förskollärarens och förskolechefens ansvar. Dock är formuleringarna kring hur 

verksamheten ska utformas och bedrivas, samt vad den konkret ska innehålla vaga och oklara, 

vilket lämnar stora tolkningsmöjligheter för den enskilda förskolan. Även om läroplanens mål 

är mål att sträva mot, inte mål att uppnå, ställer dessa dock krav på pedagogerna, samtidigt 

som de även kan fungera som ett mätverktyg för ”ett gott arbete” eller utvärdering av 

verksamheten. Men läroplanen och dess politiskt formulerade krav ger också förskolan och 

pedagoger en institutionell makt att tala om vilka egenskaper som tillhör alternativt inte tillhör 

i förskolans värld, till exempel när det gäller barns språkutveckling. Vi kopplar detta 

resonemang till Foucaults beskrivning av makt. Han menar att makt inte är någonting man har 

utan det är något man låter sig förvärvas, fråntas eller tilldelas (Palla 2011, s.51-52). 

Informanterna i vår studie uttrycker hur förskolan som den första utbildningsanstalten i 

barnets skolgång förväntas att ha makten i diskursen att tala om för föräldrarna om hur det 

står till med barnets utveckling och lärande, samt att upprätthålla denna relation över tid. 

Föräldrarna som avviker från denna maktaspekt och ifrågasätter förskolans omdöme avbildas 

som oansvariga, och förväntas att ändra sin åsikt med tiden. 

   Ur vårt resultat framträder en bild om hur olika metoder för kartläggning och 

dokumentation synliggör både barnets utveckling samt det pedagogiska arbetet. Palla (2011, 

s.159) skriver om detta synliggörande, och menar att det kan ”bidra till att skapa 

identitetserbjudande och identitetstilldelande bilder av och för barnet i relation till olika 

idealbilder av vad ett barn bör veta, kunna och göra vid en viss ålder”. Hon syftar till 
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identiteter som är starkt sammanbundna med barnets ålder, och menar att genom 

synliggörandet av svårigheter kan barnet både ”ta på sig” en identitet samt att få en identitet 

tilldelat av omgivningen. Vidare skriver Palla (ibid.) att dessa identiteter ligger till grund för 

hur personalen tolkar och omsätter sitt uppdrag gentemot dessa barn. Vi ser det här som en 

intressant och betydelsefull faktor kring konstruktionen av informanters förhållningssätt, 

synsätt och värderingar i förhållande till barn med språksvårigheter. 

   Samtliga informanter, oavsett diskurs, målar upp en bild av förskolan som en inkluderande 

institution, där alla barn, oavsett svårigheter, ska få möjligheten att vara delaktiga i och 

utvecklas. Ur vårt resultat blir det tydligt hur denna möjlighet att vara delaktig i handlar om 

informanternas goda intentioner och en stark vilja för att kunna erbjuda en bra verksamhet för 

alla barn som deltar. Dock, i verkligheten, framstår det en reduktion av den starka viljan, 

vilket kopplas samman med avvikelsers grad samt förskolans ansvar. Utifrån utsagor som inte 

en vanlig del av förskolans vardag och att det beror på svårigheterna gestaltas en begränsning 

som formas utifrån ansvarsaspekten och de pedagogiska språkstimulerande arbetssätten. Hur 

långt räcker de språkstimulerande arbetssätten och hur länge är språkstödet enbart förskolans 

ansvar framstår som viktiga och mest centrala frågor när det handlar om konstruktionen av 

informanternas förhållningssätt, synsätt och värderingar i förhållande till barn med 

språksvårigheter. 

10. Metoddiskussion 

Genom kvalitativa intervjuer kunde vi synliggöra informanternas egna tankar genom en 

fördjupning i form av följdfrågor. Detta gav informanterna möjligheten att tydliggöra sina 

åsikter, tankar och ståndpunkter gällande barns språkutveckling. Vi anser att kvalitativa 

intervjuer som en forskningsmetod har varit väl fungerande i vår studie.  

   Vi har varit två forskare i den här studien, vilket har inneburit att vi har kunnat utföra flera 

intervjuer och därmed fått ett bredare och djupare underlag än om vi hade genomfört studien 

enskilt. Under studiens gång har vi haft en tät kommunikation med varandra där vi har 

diskuterat kring olika frågor och svar som uppkommit under resans gång. Vi genomförde 

intervjuerna enskilt, fem intervjuer var, vilket har bidragit till att en av oss alltid har kunnat 

hålla sig mera objektivt till den andres intervjumaterial och har kunnat minska den subjektiva 

påverkan som en kvalitativ forskare har i sina intervjuer i form av att den är medskapare i 

samtalssituationen. Därför anser vi att vi har kunnat betrakta vårt material utifrån ett 

subjektivt och ett objektivt perspektiv. 
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Diskursanalysen som en analysmetod har varit ett fruktbart sätt att studera hur begrepp och 

förhållningssätt konstrueras inom ”vår” bransch. Det här har lett oss fram till en förståelse att 

det alltid finns andra alternativa sätt inom en kontext att betrakta ett fenomen. Genom att lyfta 

fram alternativa bilder av ett fenomen och att betrakta det öppet, öppnas nya vägar för 

reflektion, vilket i sin tur kan bidra till nya, andra sätt tänka kring och arbeta med när det 

gäller barn med språksvårigheter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Att tänka på innan intervjun: 

Se till att du har papper och pennor att anteckna på. 

Kontrollera att diktafonen fungerar och att batterierna är nya. 

Se till att ni kan sitta ostört under intervjun. 

Förberedd hur du ska sitta i förhållande till informanten samt kontrollera ljusförhållanden i 

rummet.   

 

Inledning av intervjun: 

Informera om syftet med intervjun. 

Informera om urvalet. Varför valdes just den här informanten? 

Informera om etiken och gå igenom de skriftliga etiska riktlinjerna. 

Informera om intervjufrågorna och hur lång tid frågorna beräknas att ta.  

 

Frågor: 

 

1 Hur arbetar din förskola med barns språkutveckling? 

  

2 Hur ser du på barns språkutveckling? 

 

3 Vad har du för ansvar när det gäller barnens språkutveckling på din förskola? 

 

4 Vad har du för tankar när det gäller barn med språksvårigheter/språkstörning? 

 

5 Hur förhåller du dig till barn med språksvårigheter/språkstörning i ditt yrke?  

 

6 Vad betyder språksvårigheter för dig? 

 

7 Vad betyder begreppet språkstörning för dig? 
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8 Var går gränsen mellan dessa två begrepp för dig? 

 

9 Har skillnaden mellan dessa två begrepp någon relevans för dig i ditt yrke, och i så fall 

vilken? 

 

10 Kartlägger ni barns språkutveckling och i så fall hur? 

 

11 När anser du att det är relevant att sätta in extra stöd för ett barns språkutveckling? 

 

12 Hur kan det extra stödet komma att se ut på din förskola? 

 

13 Hur förhåller du dig till tidiga stödinsatser i förskolan när det gäller barns språkutveckling? 

 

14 Hur arbetar du för att skapa bra förutsättningar för barn med 

språksvårigheter/språkstörning i deras språkutveckling? 

 

15 Har ni samarbete med hemmet när det gäller barn med språksvårigheter? 

 

16 Hur ser det samarbetet ut i så fall? 

 

17 Har du och/eller andra pedagoger möjlighet till handledning när det gäller barn med 

språksvårigheter/språkstörningar på din förskola? 

 

18 Har förskolan tillgång till sakkunniga personer, t.ex. logoped när det gäller barn med 

språksvårigheter?  

 

 

Avslutning: 

 

Fråga om informanten vill tillägga eller kommentera något gällande intervjun. 

 

Tacka för intervjun. 
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Bilaga 2 
Missivbrev (mejl) 

 

Hej! 

Tack för att Du ställer upp i vår studie. 

Vi studerar till förskollärare på Södertörns Högskola och skriver vårt examensarbete i 

utbildningsvetenskap Examensarbetet handlar om barn med språksvårigheter/språkstörningar 

och hur förskolan kan stödja dessa barns i deras språkutveckling. 

Vi kommer att intervjua fler slumpmässigt utvalda pedagoger inom detta ämne och hur de 

förhåller sig till barn och språk. Alla pedagoger kommer att vara helt anonyma när vi sedan 

redovisar resultatet. 

 

Vi har valt att dela intervjuerna mellan oss, detta gör att ni endast kommer att få träffa en av 

oss under intervju tillfället. Diktafon kommer att användas för att vi lättare ska kunna 

fokusera på intervjun med er och för att vi på rätt sätt ska kunna analysera materialet efter 

hand. 

 

Du kan när som helst avbryta intervjun om du känner att du inte vill vara delaktig. Upplever 

du i efterhand att du inte vill delta i studien kan du kontakta oss på telefon. 

 

Vänliga hälsningar  

Petra Roos xxx-xxx xx xx 

Nonna Nyman xxx-xxx xx xx 

 

 


