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Sammanfattning  

Syftet med vår studie är att undersöka hur en språkligt tillgänglig lärmiljö skapas 

enligt pedagoger och specialpedagoger, samt vilka anpassningar och stöd som ges 

till barn i språklig sårbarhet i förskola och de tidigare skolåren. Vi undersöker också 

hur specialpedagogen bidrar med stöd kring språkliga svårigheter, samt analyserar 

skillnader och likheter i resultatet mellan de olika verksamheterna. 33 pedagoger 

från förskolans verksamhet och 28 pedagoger från skolan medverkar i enkätstudien 

som genomfördes på åtta olika grundskolor i två kommuner samt sex förskolor i en 

annan kommun. Två specialpedagoger intervjuades, en som jobbar inom förskolan 

och en inom skolans tidigare år.   

 

Studien har genomförts med kvalitativ och kvantitativ ansats, med enkät och två 

semi-strukturerade intervjuer som metoder. Analysen av resultaten på intervjuerna 

och de öppna frågorna på enkäten har genomförts med en kvalitativ tematisk analys. 

De slutna frågorna i enkäten har analyserats med kvantitativ innehållsanalys och 

deskriptiv statistik. Det teoretiska ramverket består av sociokulturell teori.  
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Resultaten i studien indikerar vikten av en språkligt tillgänglig lärmiljö och behovet 

av att utgå från barnens behov i arbetet med att göra miljön tillgänglig för att barnen 

ska kunna lyckas i sitt lärande. Här visar studien på brister i pedagogernas kunskap 

kring hur detta görs och en efterfrågan av mer kunskap och handledning av 

specialpedagoger. Specialpedagogerna uttrycker också till viss del avsaknad av 

kunskaper inom området hur man bäst möter barn som befinner sig i språklig 

sårbarhet och svårigheter. Vilka anpassningar och stöd som ges i förskola och 

tidigare åren skiljer sig till viss del och många anpassningar som ges blir liknande 

varandra och inte så varierande.  

Ämnesord  

Språklig sårbarhet, språkliga svårigheter, språklig tillgänglig lärmiljö, 

anpassningar, stöd, specialpedagog  
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Abstract  

The aim of our study is to examine how an accessible language learning 

environment is created according to teachers and special needs coordinators’ 

opinion, and what adaptions and support is given in preschool and early school 

years to children in linguistic vulnerability. What is more this study also researches 

how Special Education Needs Coordinators (SENCO) contributes with support 

regarding language difficulties and analyses differences and similarities between 

the two organizations which is discovered in the result. 33 teachers from preschool 

and 28 teachers from school takes part in the survey, which was conducted in eight 

different elementary schools in two municipalities and two preschools in one other 

municipality. In the interviews have two SENCOS participated, one who works in 

preschool and one who works in the early school years.  

 

The study was conducted with a qualitative and quantitative approach using a 

survey and semi-structured interviews as methods. The analysis of the result of the 

open-ended questions in the survey and the semi-structured interviews have been 

conducted with a qualitative content analysis. The non-opened questions in the 

survey have been analyzed with a quantitative content analysis and descriptive 

analysis. The theoretical framework consists of social theory of learning. 
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The result of this study emphasizes the significance of an environment which is 

linguistically available and the importance of taking children’s need in 

consideration in the process of creating such an environment. In this area the study 

indicates an absence of knowledge among teachers regarding how this is created 

and a request for guidance from SENCOs. The SENCOs also express a slight lack 

of knowledge within the area of how-to best support children in linguistic 

vulnerability and difficulties. What adaptions and support given in preschool and 

early school years varies in some extent and many of the adaptions which are made 

are similar.  

Keywords  

Linguistic vulnerability, language difficulties, accessible language learning 

environment, adaptions, support, Special Education Needs Coordinators  
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Johanna Lüddecken för vägledning och stöttning. Sist men inte minst vill vi tacka 

varandra för gott samarbete och inspirationen vi gett varandra.  
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1 Inledning  
I vår blivande profession som specialpedagog finner vi det intressant att undersöka 

vilka anpassningar och stöd som ges till barn i språklig sårbarhet i förskola och 

skolans tidigare år samt hur vi genom vårt uppdrag ska kunna bidra med stöd. 

Utifrån pedagogernas och specialpedagogernas synvinkel undersöker vi hur de 

skapar tillgängliga lärmiljöer för att tillgängliggöra och främja språket. Begreppet 

språklig sårbarhet är inte en diagnos, utan snarare ett begrepp som belyser lärarens 

och undervisningsmiljöns betydelse i lärandet. Enligt Bruce m.fl. (2016) uppstår 

denna svårighet när det blir obalans mellan elevens språkliga förmåga och de 

språkliga krav som verksamheten ställer på barnet.  Specialpedagogiken idag 

handlar om att skapa goda förutsättningar för lärande, vilket Ahlberg (2001) 

definierar genom att belysa specialpedagogikens huvuduppgift som är att undanröja 

hinder för elevers delaktighet och lärande och detta med utgångspunkt i elevers 

olikheter. Detta belyses i examensordningen för specialpedagoger (SFS, 

2017:1111) att det ingår arbeta främjande och förebyggande i verksamheten, 

undanröja hinder i lärmiljön, samt utveckla lärmiljöer.     

 

Språk och lärande är ständigt under utveckling och i vår vardag möter vi barn som 

är i behov av anpassningar för att kunna delta i den gemenskap som förskola och 

skola innebär. Bruce m.fl. (2016) menar att det är en nödvändighet att ha en 

anpassad och genomtänkt pedagogik i relation till språkliga utmaning för de barn 

som befinner sig i en språklig sårbarhet. Som blivande specialpedagoger är ett 

viktigt uppdrag att bidra med kunskap om lärmiljöns anpassningar och 

tillgänglighet samt förmågan att handleda så att samspelet mellan miljön och 

personens förutsättningar överensstämmer och verkar proaktivt. Betydelsen av att 

utforma lärmiljön så att den kan bli tillgänglig för elever som befinner sig i språklig 

sårbarhet uttrycks både av Skollagen (2010:800) och Bruce m.fl. (2016). Elever har 

olika förutsättningar och den stora utmaningen uppstår i mötet mellan elevernas 

förutsättningar och skolans krav och pedagogiska möjligheter. Skollagen 

(2010:800) betonar också att alla elever ska ges möjlighet att utifrån sina 

förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.     
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om vilka anpassningar och stöd som 

ges till barn i språklig sårbarhet i förskola och under de tidiga skolåren (F-3). 

Studien syftar även till att undersöka hur en språklig tillgänglig lärmiljö skapas. 

Vidare kommer specialpedagogens roll undersökas utifrån hur hen bidrar med stöd 

kring språklig svårighet. Utöver dessa delar kommer också en jämförelse mellan 

förskola och de tidiga skolåren att genomföras då vi synliggör likheter och 

skillnader utifrån resultatet.   

    

Utifrån syftet har följande frågeställningar skapats:   

  

• Hur skapas en språkligt tillgänglig lärmiljö, enligt pedagoger och 

specialpedagoger i förskola och skolans tidigare år?  

• Vilka anpassningar och stöd ges till barn med språkliga svårigheter i 

förskolan och skolans tidigare år, samt hur bidrar specialpedagogen med 

detta?  

1.2 Centrala begrepp  

I vår studie använder vi olika begrepp vilka bland annat kommer att användas som 

verktyg i studiens analys. 

1.2.1 Språklig sårbarhet  

Vi har valt att utgå ifrån begreppet språklig sårbarhet, eftersom vi anser att det är 

ett vidare begrepp än språkstörning och innefattar fler aspekter kring ett barns 

språkutveckling som till exempel lärmiljön (Hallin & Reuterskiöld, 2021). Det är 

Bruce m.fl. (2016) som har introducerat begreppet språklig sårbarhet för att 

beskriva när den språkliga förmågan inte räcker till för de krav som ställs i stunden. 

Språklig sårbarhet är ett mer omfattande begrepp än språkstörning som är en 

medicinsk diagnos. Språklig sårbarhet kan finnas hos alla i olika situationer och i 

olika utsträckning. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor 

i samma takt som jämnåriga och kan därför hamna i språklig sårbarhet. Det är i 

skolans verksamhet där användandet av språket kan stimuleras och utmanas men 

också vara till hinder i elevernas utveckling och lärande (Bruce m.fl., 2016). Sociala 
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relationer är särskilt svåra för elever i språklig sårbarhet då de har svårt att tolka 

den språkliga koden. Därmed påverkar språket inte bara kunskapsutvecklingen utan 

även den sociala utvecklingen. Barns svårigheter att utveckla språket kan både vara 

övergående eller permanent och alla nyanser innefattas i begreppet språklig 

sårbarhet.  Vidare betonar Bruce m.fl. (2016) vikten av att tidigt uppmärksamma 

tecken på språklig sårbarhet, men poängterar att fokus bör ligga på pedagogiken 

och att bygga vidare på det som bär och fungerar. Det är således viktigt att utgå från 

elevens styrkor och se vad som fungerar men samtidigt är det angeläget att eleverna 

identifieras och får stöd i tid.   

1.2.2 Språkstörning    

Hallin och Reuterskiöld (2021) utgår vid definitionen av språkstörning utifrån den 

engelska termen Developmental Language Disorder (DLD) och det är också den 

definitionen vi väljer att utgå ifrån när vi refererar till begreppet språkstörning. 

Language Disorder med betydelsen språkstörning räknas som en 

funktionsnedsättning och innebär bestående svårigheter med att lära sig och 

använda sitt modersmål. Svårigheterna får konsekvenser för kommunikation 

och/eller inlärning. Det är inte ovanligt att funktionsnedsättningen samexisterar 

med svårigheter inom andra områden som ex. läsa, skriva, sociala situationer, 

uppmärksamhet och beteende. För barn yngre än fyra år när svårigheterna visar sig 

är det inte säkert att svårigheterna är bestående, men för barn som visar svårigheter 

i 4–5 års ålder så kvarstår dessa men utvecklas och ändras över tid (Hallin & 

Reurterskiöld, 2021).    

 

Innebörden av delen developmental (utvecklingsrelaterad) i definitionen av 

språkstörning är att språkstörningen är medfödd och att den är synlig tidigt men 

svårigheten kan förändras under tid. För en del barn upptäcks svårigheterna tidigt 

under förskoleåldern i samband med att de är sena i tal- och språkutvecklingen. Den 

kan också upptäckas när kraven i skolan ökar vad gäller krav på skriftspråk och att 

uttrycka sig muntligt på en viss nivå. Störst risk att diagnostiseras med DLD är de 

som har någon i familjen som har läs- och skrivsvårigheter, språkliga svårigheter 

eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ibland förekommer språkstörning 
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(DLD) i kombination med andra diagnoser och blir då en bidiagnos (Hallin & 

Reurterskiöld, 2021).     

1.2.3 Tillgänglig lärmiljö   

Begreppet tillgänglig lärmiljö är ett centralt begrepp i den här studien då en 

tillgänglig lärmiljö är ett viktigt stöd för elever som befinner sig i språklig sårbarhet. 

Lindqvist (2017) menar att en tillgänglig lärmiljö handlar om mötet mellan eleven 

och den miljö som eleven befinner sig i. För att en lärmiljö ska vara tillgänglig krävs 

det att verksamheten aktivt åtgärdar, utvecklar och förbättrar lärmiljön för att alla 

barn ska kunna ta del av lärande och gemenskap (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2018). Vad en tillgänglig lärmiljö innebär kan uppfattas olika 

men de har en gemensam nämnare, nämligen att alla barn/elever ska ges 

förutsättningar att nå målen för utbildningen. Skollagen (SFS, 2010:800) betonar 

att skolans språkliga miljö ska vara tillgänglig för alla elever, vilket innebär att den 

ska möta en mängd olika förutsättningar och behov.   En förutsättning är att vuxna 

stödjer, möter och utmanar både sig själv och eleverna.  Runström Nilsson (2019) 

menar att en god lärandemiljö är den absolut mest effektiva åtgärden för att alla 

elever ska lyckas i skolan, men än mer betydelsefull för elever i behov av särskilt 

stöd.   
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2 Kunskapsöversikt  

I följande kapitel kommer tidigare forskning som är relevant för studien 

presenteras. Centrala områden är; Språklig sårbarhet och språkstörning, tillgänglig 

lärmiljö och anpassningar samt specialpedagogens roll. För att förtydliga och 

fördjupa det vi inte kunde urskilja i tidigare forskningen sammanställs detta under 

övrig litteratur.   

2.1 Tidigare forskning  

2.1.1 Språklig sårbarhet och språkstörning  

Då vi inte funnit någon vetenskapligt granskad forskning kring språklig sårbarhet 

hamnade fokus på begreppet språkstörning i stället. Flera rapporter, både nationella 

och internationella visar att det finns stor kunskapsbrist både i skola och förskola 

inom området språkstörning. Bishop m.fl. (2016) belyser bristen på forskning kring 

barn med språksvårigheter samt att den mesta forskningen fokuserat på äldre barn 

och unga vuxna. Både föräldrar, pedagoger, logopeder och andra som arbetar med 

tal och språkutveckling behöver få mer kunskap om typisk språkutveckling och hur 

normvarianten ser ut för att då öka sina kunskaper om när det inte följer 

normalvarianten. Detta visar även Bahdanovich Hanssens (2018) studie som 

synliggör att det finns en klyfta mellan förskolepersonalens kunskaper och deras 

förståelse för lärande och undervisningsmetoder som tillämpas i arbetet med 

barnen. Holmströms (2015) studie visar på att det kan behövas olika kriterier för 

diagnostisering beroende av språkstörningens dynamiska tillstånd och 

svårigheternas variation i takt med att barnet blir äldre. För att få diagnosen 

språkstörning krävs det att barnets språkliga förmågor inte utvecklas i förväntad 

takt samtidigt som det inte finns andra svårigheter, såsom otillräcklig språklig 

stimulans, hörselproblem eller någon avvikande neurologisk utveckling. Studien 

gjordes på 88 barn, som både var en och flerspråkiga och mellan åldrarna sex och 

nio år med språkstörning (Holmström, 2015).   

 

Att språksvårigheterna kommer märkas på olika sätt beroende på vilka krav som 

ställs i olika aktiviteter och kamratrelationer kan urskiljas i både Chen m.fl. (2020) 
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och Bishops (2016) studie. I Chens m.fl. (2020) studie där exponentiella 

slumpmässiga diagrammodeller användes undersöktes om sannolikheten för att 

bilda sociala nätverk skiljer sig åt mellan barn med språkstörning. Studien visade 

att genom att ha inkluderande lärmiljöer ges förutsättningar för att barn ska få en 

positiv erfarenhet av kamrater. När det kommer till social delaktighet så är, enligt 

Chen m.fl. (2020) barns språkliga förmåga viktig för hur deras interaktion med 

andra barn ter sig. Det eftersom barn med språkliga och kommunikativa svårigheter 

utesluts i större utsträckning än barn med en normal språkutveckling. Chen m.fl. 

(2020) forskning visar även att barn med språkstörning ofta söker sig till andra barn 

med samma diagnos och att de är mindre ensamma i klasser där det går fler barn 

med samma diagnos.   

 

Ett centralt resultat i forskningen är att den tidiga identifieringen av elever med 

språksvårigheter lyfts fram som en av de viktigaste faktorer till framgång. Bishop 

m.fl. (2016) hävdar att det saknas standardiserade verktyg i Sverige både i förskolan 

och skolan för att undersöka funktionell påverkan på aktivitet och delaktighet i 

sociala relationer. Den nuvarande konsensusen är att vi saknar lämpliga verktyg för 

tidig identifiering av barn som riskerar att drabbas av mer långsiktiga 

språksvårigheter. Detta kan kopplas samman med Bahdanovich Hanssen m.fl. 

(2018) studie som visade att både Belarus och Norge kritiserat språksvårighetens 

giltighet och användbarhet som diagnos. Barn i dessa länder med språksvårigheter 

saknar en formell diagnos. Bahdanovich Hanssen m.fl. (2018) noterade dock att 

förskolan utgör en viktig målgrupp för forskningen då båda länderna rapporterat ett 

behov av kunskap och förståelse för att stimulera och förbättra språkkunskaperna 

och därmed förhindra ökningen av barn med språkstörning.   

 

2.1.2 Tillgänglig lärmiljö och anpassningar  

Wickremesooriyas (2015) aktionsforsknings studie där sex elever och sex lärare 

deltog visade goda resultat genom att ge stöd utifrån ett så kallat 

professionsutvecklande program. Fokus var elever med olika typer av tal och 

språksvårigheter som är vanligt förekommande i det ordinarie klassrummet. Stödet 

gav bra resultat vad gäller ökad medvetenhet och kunskap angående sådana 
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svårigheter. Lärarnas arbetssätt/strategier vid arbetet med elever med sådana 

svårigheter förbättrades under tiden som studien pågick, men också en tid efter 

studiens upphörande. Lärarna önskade dock avsatt tid för att kunna fortsätta detta 

arbetssätt också efter studiens avslutande samt fortsatt stöttning 

(Wickremesooriyas, 2015). Akçamete och Gökbulut (2018) bekräftar i sin studie 

det uttryckta behovet av stöd i arbetet med språkliga svårigheter hos lärare som 

också Wickremesooriyas (2015) studie visar. 18 lärare som undervisade i de 

tidigare skolåren deltog och som hade elever med läs eller förståelseproblematik i 

klassrummet. Lärarna som deltog i Wickremesooriyas (2015) studie uttryckte stöd 

specifikt från lärare med specialpedagogisk kunskap. Studien visar också att 

majoriteten av klassrumslärarna inte använde sig av några speciella strategier i 

deras arbete med elever som har språkliga svårigheter (Wickremesooriyas, 2015).  

 

Till skillnad från Wickremesooriyas (2015) studie fokuserar Palla och Vallberg 

Roth (2020) studie på inkludering och olika modeller och arbetssätt som används i 

den ordinarie barngruppen för att stödja samtliga barn så att alla kan vara delaktiga 

och inkluderade. Inte bara de som har behov av särskilt stöd.  Exempel på stöd som 

gavs till hela gruppen var bland annat bildstöd, olika sätt att kommunicera genom 

kroppsspråk, gester, prata långsamt, differentiering vad gäller metod och material, 

teckenspråk (SAAC) och Bornholmsmetoden. Studien grundar sig på frågor ställda 

i ett reflektionsdokument som besvarats av 178 förskolelärare i 10 svenska 

kommuner (Palla & Vallberg Roth, 2020).  

 

Betydelsen av en bra språklig miljö påvisar Toseebs m.fl. (2020) studie som 

grundar sin statistiska analys på data insamlad av ALSPAC där 6531 barn, varav 

394 med DLD utgör underlag. Enligt studien har en bra språklig miljö innan 

skolåren börjar stor betydelse för samtliga barn, men framför allt för barn med 

DLD. Resultaten i studien visar att det också ger positiva effekter under skolåren 

såsom exempelvis bättre språk, bättre fungerande socialt i lek och färre problem 

med utåtagerande beteende (Toseeb m.fl., 2020). Ytterligare delar som påverkar 

barn i språkliga svårigheter är avsaknaden av en gemensam förståelse för DLD då 

det visar på negativa konsekvenser för barn med sådana svårigheter (Gallagher m.fl. 

2019; McGregor, 2020). Gallaghers m.fl (2019) studie som är en 

https://link-springer-com.ezproxy.hkr.se/article/10.1007%2Fs11135-017-0664-7#auth-G_n_l-Ak_amete
https://link-springer-com.ezproxy.hkr.se/article/10.1007%2Fs11135-017-0664-7#auth-_zlem-Da_li_G_kbulut
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forskningsöversikt, liksom McGregor (2020) också är, visar på bristen av en 

gemensam förståelse för DLD och att det har betydelse för hur effektivt samarbetet 

mellan de som arbetar med barn med DLD blir. Det får också betydelse för hur barn 

med DLD och deras behov tillgodoses (Gallagher m.fl., 2019). McGregor (2020) 

menar att det behövs fler sätt att stödja barn med DLD. Dels behöver medvetenheten 

om DLD och dess innebörd öka genom exempelvis kampanjer, dels genom en ökad 

tydlighet gentemot familjer som har barn med DLD. Samarbetet med lärare behöver 

också utvecklas och metoder för att upptäcka DLD i skolan genom olika 

kartläggningsmaterial är ytterligare exempel på insatser som behöver bli bättre 

(McGregor, 2020).    

2.1.3 Specialpedagogens roll  

Specialpedagogens yrkesroll kan innefatta många olika uppgifter så som rådgivare, 

expert, undervisande lärare och så vidare (Göransson m.fl., 2015; Möllås, 2017). 

Göransson m.fl. (2015) genomförde en enkätundersökning i Sverige med 

specialpedagoger och speciallärare (4252 stycken) om vad som skiljer de olika 

yrkesrollerna och vilka uppdrag de borde ha i förhållande till sin utbildning. Studien 

visar att specialpedagoger och speciallärare förväntas identifiera och åtgärda 

diverse skolproblem. I Lindqvist (2013) enkätstudie låg fokus på vad personer inom 

skolans organisation ansåg att specialpedagogers arbetsuppgifter var. Studiens syfte 

var att undersöka möjliga förändringar när specialpedagogen kom in på 

marknaden.  Resultatet visar att synen på giltiga arbetsuppgifter till viss del skiljer 

sig från omgivningens eftersom en betoning på skolutvecklingsarbete tillsammans 

med elevhälsoarbete, dokumentation och handledning framträdde (Lindqvist, 

2013). Att ha ett välfungerande samarbete mellan olika professioner, inte minst 

specialpedagoger och övriga pedagoger blir framträdande i Bishops m.fl. (2016) 

prospektiva longitudinella studie med kohortundersökning. Det krävs nära 

samverkan med lärare och övrig personal för att identifiera svårigheterna och 

utforma insatser som är anpassade efter elevens förutsättningar (Bishop m.fl., 

2016).  

 

Lindgvist (2013) resultat i enkätstudien kan kopplas ihop med Von Ahlefeld Nisser 

(2014) studie baserad på kunskapande samtal med specialpedagoger och rektorer 
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(59 personer). Studien hävdar att bristen av arbetsbeskrivningar eller professionella 

kännetecken kan vara en förklaring till att det finns olika föreställningar om 

specialpedagogers uppdrag och roll. Göransson m.fl. (2015) menar att det finns en 

brist inom tidigare forskning om vilka specifika kunskaper yrkesrollen 

representerar och vilka kunskaper och arbetsuppgifter som yrkesgruppen gör 

anspråk på. Detta synliggörs även i Möllås m.fl. (2017) observationsstudie av sex 

specialpedagogers dagliga arbete  där resultatet visar att det kan vara ett problem 

att olika yrkesgrupper inte kan skilja på specialpedagog och speciallärare.  Samt att  

specialpedagogerna önskar få mer tid till handledning för att skapa mer 

inkluderande tänk i verksamheten. Möllås m.fl. (2017) menar att förändring når 

störst framgång om man arbetar med skolans personal, vilket Göransson m.fl. 

(2015) och Von Ahlefeld Nisser (2014) belyser utifrån att lyfta fram att 

kvalificerade samtal har möjlighet att utveckla verksamheten på̊ många plan, både 

lärares undervisning och elevers kunskapsutveckling. Von Ahlefeld Nisser (2014) 

menar att specialpedagogen bör arbeta förebyggande och icke undervisande till 

skillnad från vad Berglund m.fl. (2007) intervjustudie med 30 rektorer visar. 

Rektorerna menar att det går mycket av specialpedagogens tid till sådant som är 

”mer akut” i verksamheten och att dessa tar tid från skolutvecklings insatser. 

Samtidigt som flera av rektorerna i studien menar att skolutvecklingen bör drivas 

av lärare som arbetar i verksamheten. Därmed finns det ändå en medvetenhet hos 

rektorerna om att specialpedagogen kan utgöra en nyckelperson i arbetet med 

skolutveckling. Men de vet inte hur specialpedagogen ska kunna användas på ett 

bra sätt då deras arbete blir ganska omfattande, eftersom satsningen inkluderar både 

handledning, skolutveckling och arbete med undervisning (Berglund m.fl., 2007).  

 

I Bahdanovich Hanssen m.fl. (2018) observationsstudie av hur förskolor använder 

specialpedagogiskt stöd i det fysiska rummet för barn med språksvårigheter, 

framkommer det att de norska lärarna visar på en relativt låg och otillfredsställande 

tilltro till vägledning från externa specialpedagoger. Studien visar också på en låg 

tilltro till deras egen kompetens inom specialpedagogik som lärare. Lärarna från 

förskolor i Belarus upplevde däremot en hög och mer tillgänglig kompetens från 

specialpedagoger samt en hög grad av känsla av att barn fick rätt specialpedagogisk 
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hjälp. Trots olika skolsystem med olika syn på inkludering, så visar studien på 

komplexiteten i inkluderande undervisning för barn med språkstörning. Inom 

området specialundervisning visar norska förskolor en avsaknad av värdefull 

kompetens (Bahdanovich Hanssen m.fl., 2018).   

2.2 Övrig litteratur  

2.2.1 Språklig sårbarhet och språkstörning  

Hallin (2019) menar att språklig sårbarhet innebär att förmågan att använda språket 

förändras med sammanhanget och de krav som ställs. Enligt Bruce m.fl. (2016) är 

språklig sårbarhet ett begrepp som öppnar upp för pedagogiken, mötet mellan lärare 

och elev samt lärmiljön. Den språkliga sårbarheten varierar beroende på vilken 

situation och miljö eleven är i och därav är sambandet mellan pedagogiken och 

lärandemiljön viktiga faktorer. Det är när barnets språkliga förmågor inte lever upp 

till omgivningen krav som språklig sårbarhet uppstår (Bruce m.fl., 2016). 

Språkstörning är enligt Hallin (2019) svår att upptäcka då det är en 

funktionsnedsättning med varierande symptom som visar sig i olika omfattning i 

olika kontexter. Många barn utvecklar strategier för att dölja språkstörningen och 

ibland blir den inte uppenbar förrän de språkliga kraven i skolan ökar (Hallin, 

2019). Bruce m.fl. (2016) lyfter fram vikten av att vara medveten som lärare om att 

barn i språklig sårbarhet kan uppleva att svårigheterna förvärras om det blir tidsbrist 

eller om det finns krav på att förstå och uttrycka sig på ett visst sätt. När en elev 

uppvisar språklig sårbarhet ställer detta krav på pedagoger att kunna förstå och 

stödja eleven. Det är då viktigt att bygga vidare på det som bär hos eleven, inte det 

som brister (Bruce m.fl., 2016).   

2.2.2 Tillgänglig lärmiljö  

Enligt Skolverket (2011) har skolan ett ansvar att undervisningen ska anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov. Det innebär att det kan se olika ut för olika 

elever. Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) och Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2018) är pedagogerna skyldiga att göra de anpassningar som är nödvändiga för att 

få vardagen att fungera och för att alla barn ska kunna utvecklas och må bra. En 

undersökning gjord av Skolverket (2016) visar att bristen på specialpedagogisk 
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kompetens påverkar hur väl lärmiljön blir tillgänglig till elever som behöver 

anpassningar och stöd.   

 

I arbetet med att skapa en tillgänglig inkluderande lärmiljö är det angeläget att söka 

svar i vad som skapar svårigheter i den omgivande miljön och inte fastna i den 

enskilde individens problem (Hjörne & Säljö, 2013; Lindqvist, 2017). Detta belyser 

också Skolverket (2018) som skriver att det är den pedagogiska verksamheten som 

ska utvärderas och inte barnen. För att möjliggöra förändringar och anpassningar i 

miljön, krävs en medvetenhet i anknytning till sitt eget sätt att tänka och agera, 

menar både Bruce m.fl. (2016) och Hejlskov och Edfelt (2017). Författarna skriver 

att hinder som uppstår kan orsakas av pedagoger som inte har kunskap om barns 

svårigheter och därmed inte kan möta barnen på ett bra sätt. Vidare menar Hjörne 

och Säljö (2013) att det krävs det mer kunskap om hur man kan organisera 

undervisningen och lärande, för att så många som möjligt utvecklas inom ramen för 

en skola för alla. Genom att samtala om lärande och situationer som uppstår i 

verksamheten kan det bidra till att hitta nya sätt att möta problem. Genom 

expertkunskap kan lärarna få tips om hur de kan hantera situationer i verksamheten 

vilket kan vara avgörande för att man ska lyckas med eleverna och bidra till att 

lärmiljöerna blir bättre (Carlsson Kendall, 2015). Ytterligare delar för att lyckas 

med att förbättra förutsättningarna för eleverna är att analysera vilka åtgärder man 

kan sätta in i själva lärmiljön och vilka pedagogiska metoder som används 

(Skolverket, 2014). Kunskap om pedagogiska metoder i kombination med fokus på 

utvecklingsmöjligheter ökar förutsättningar för att barn och elever med svårigheter 

ska kunna delta i den ordinarie undervisningen (Hertz, 2011). Killén (2008) menar 

att när det gäller utveckling av relationskompetens spelar handledning en viktig roll, 

då den behövs för att kunna se sitt eget beteende utifrån olika perspektiv. Relationen 

gentemot föräldrar är ytterligare en viktig faktor för att lärarna ska kunna stötta barn 

och elever i skolan, både inom skolans ämnen och utveckling (Killén, 2008).   

2.2.3 Anpassningar  

Den språkliga miljön är svårare att bearbeta för en person då den språkliga 

utvecklingen är mer begränsad än vid en typisk utveckling. För att underlätta 

bearbetningen är det lämpligt att fundera kring tre begrepp nämligen; tid, utrymme 
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och energi. För att stötta barn med språkstörning utgör bildstöd en vanlig 

rekommendation, men genom att i stället prata om visuellt stöd inkluderas fler delar 

i det begreppet. Hallin och Reuterskiöld (2021) ger flera exempel på olika former 

av visuellt stöd som kan hjälpa till att underlätta för barn med barn med svårigheter 

inom tal och med diagnosen språkstörning. Exempel på olika former av visuellt stöd 

kan vara; filmer, bilder, sociala berättelser, stödstrukturer såsom tankekartor, 

scheman med symboler och TAKK tecken.   

 

Begreppet tid handlar mer konkret om att det för barn med språkstörning går det 

mer energi till bearbetning, vilket begränsar förutsättningarna för barnen att 

använda sig av sin språkliga kunskap. Det gäller exempelvis om en pedagog eller 

en kompis pratar för snabbt eller vid mycket information. Utifrån dessa delar är det 

därför viktigt att barn och elever med de här svårigheterna ges mer tid till aktiviteter 

och uppgifter, men det är också viktigt att det finns en begränsning i tiden (Hallin 

& Reuterskiöld, 2021). 

 

Ytterligare sätt att stötta språkliga svårigheter utöver visuellt stöd kan vara genom 

att lägga fokus på utrymmet och hur det kan hjälpa till att skapa bättre 

förutsättningar för barn och elevers kunskapsutveckling, möjlighet till delaktighet 

och språkinlärning. Vid utvecklandet av att skapa mer utrymme för dessa delar kan 

det handla om att skapa tillfälle för förförståelse genom att prata om ett område i 

relation till något som de redan känner till eller ha kunskap om, minnas tillbaka från 

föregående tema eller tidigare lektioner (Hallin & Reuterskiöld, 2021).  

 

Det tredje begreppet handlar om energi för att språkligt bearbeta, hitta motivation 

för att genomföra något och att energin att bibehålla uppmärksamhet och 

koncentration inte går till annat (Hallin & Reuterskiöld, 2021). Det är viktigt att 

vara medveten om att det går åt mycket energi för de med språkstörning att lyssna 

och ta till sig av det som sägs och att det tas hänsyn till det vid planering av 

aktiviteter. Genom att planera utifrån hur länge barnet/eleven orkar hålla 

koncentration och uppmärksamhet vid planering av lektioner, uppgifter eller 

aktiviteter skapar det bättre förutsättningar för dem att orka. Det är då bra att tänka 

på att tänka på exempelvis; taltempo, enkla ord och korta meningar, stegvis 
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instruktioner, bilder som stöd, kortare pass (SPSM, 2018). För att lättare bibehålla 

energin och hitta motivationen är ett bra sätt att göra det genom att knyta an till 

intresse och egna erfarenheter, låta inlärning ske på andra sätt än genom att någon 

pratar (film, bilder, exkursioner), använda bekanta strukturer, hjälpmedel som 

hjälper till med tidsuppfattning (timglas, timer, appar), paus från den språkliga 

miljön (Hallin & Reuterskiöld, 2021).  Utöver det utgör den omgivande miljön 

(fysisk och psykisk) en viktig del som kan påverka energin negativt. I arbetet med 

den fysiska miljön kan exempelvis följande vara stödjande; ljuddämpandematerial 

under möbler, hörselkåpor, textiler på väggar och tak för dämpning av ljud och 

material som inte låter mycket (SPSM, 2018).    

 

Stöd i de sociala relationerna kan också behövas då dessa också påverkas av de krav 

som ställs på kommunikation. Hur detta samspel med andra fungerar påverkar 

också barnets/elevens mående, liksom övriga delar inom den omgivande miljön 

gör. För ett barn/elev med språkstörning kan det innebära negativa konsekvenser 

för hur man ser på sig själv då så många delar i den miljö man befinner sig dagligen 

innebär så stora svårigheter och tar så mycket energi. I arbetet för att stötta barn i 

att utveckla den sociala förmågan så kan det exempelvis innebära; träna på 

turordning, ensam lek med vuxen och efterhand också inkludera ytterligare ett barn 

i leken, lek lekar med tydliga regler, sociala berättelser, spela upp olika scenarion 

genom teater, arbeta med att utveckla sätt för kommunikation och träna på att 

använda kroppsspråk, ögonkontakt och olika scenarion vid samtal (SPSM, 

2018).  Enligt Hallin & Reuterskiöld (2021) är det vid val av vilket slags stöd som 

sätts in är det viktigt att fundera kring vilket form av stöd som är lämpligt i vilken 

situation och varför just det stödet är det rätta så att det inte bara sätts in ett stöd. 

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM, 2018) betonar också vikten av att innan 

ett stöd sätts in överväga vilket stöd som kan resultera i större självständighet och 

störst effektivitet. 

2.2.4 Specialpedagogens roll  

Skollagen (SFS, 2010:800) skriver att det ska finnas tillgång till specialpedagogisk 

kompetens som kan stödja barn och elever i deras strävan efter att utvecklas för att 

kunna nå skolans mål. Skolverkets rapport (2016) belyser att specialpedagogisk 
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kompetens är en nyckelförutsättning för att skolor ska kunna skapa tillgängliga 

lärmiljöer som ger alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjlig. 

Bruce m.fl. (2016) menar att specialpedagogiken bör ses som ett slags beredskap 

för att möta variation och föränderlighet i stället för speciallösningar som bara riktar 

sig till vissa elever. Varje lärare behöver ha en grundläggande förståelse kring och 

kunskap om hur specialpedagogiken kan komplettera pedagogiken. Carlsson 

Kendall (2015) betonar betydelsen av att det finns tillgång till specialpedagog för 

att diskutera strategier, reflektera samt att se situationer ur olika synvinklar.  

 

Enligt målformuleringarna i examensordningen (SFS, 2017:1111) för 

specialpedagoger beskrivs det att utbildningen förväntas utveckla färdigheter och 

förmåga att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla elever.  Det står också angivet att specialpedagogen dels ska vara 

en kvalificerad samtalspartner och rådgivare vad gäller pedagogiska frågor på både 

grupp- och organisationsnivå. En del i det arbetet utgörs av att undanröja hinder och 

svårigheter i lärmiljön för barn och elever i svårigheter (SFS, 2007:1111).  Ahlberg 

(2013) menar att rektorn tillsammans med specialpedagogen ska verka för att 

skolan ska vara till för alla barn. Specialpedagogens uppdrag är också att handleda 

och samordna insatser för elever i behov av särskilt stöd, ansvara för pedagogiska 

utredningar, analysera svårigheter på individ, grupp och skolnivå samt att vara ett 

stöd vid upprättande av åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. Palla 

(2011) beskriver att specialpedagogen använder sig av olika metoder, handledning 

och observation vid pedagogisk kartläggning i sitt arbete.    



 18 (76) 
 

18 

 

3 Teoretiskt ramverk  
I följande kapitel presenteras vårt val av teori som utgår från det sociokulturella 

perspektivet på utveckling och lärande. Då våra forskningsfrågor är kopplade till 

kontexter i förskola och skola och lärande av språk är tanken att den sociokulturella 

teorin är passande, även om den inte i alla avseende överensstämmer med Bruces 

m.fl. (2016) syn på barns språkutveckling och sårbarhet. Genom att utgå från den 

sociokulturella teorin som ett verktyg kan vi analysera och synliggöra vad som finns 

som stöd till att skapa tillgängliga och främjande språkutvecklande lärmiljöer. 

Utifrån begreppet den proximala utvecklingzonen (Shabani m.fl., 2010) synliggörs 

även samspel, kommunikation utifrån det stöd specialpedagogen bidrar med samt 

vilka anpassningar och stöd barnet ges. 

3.1 Sociokulturell teori  

Lev Vygotskij grundade den sociokulturella teorin, vilket handlar om hur 

människan lär och utvecklas i samspel med andra. Det sociokulturella perspektivet 

framhåller språkets, kommunikationens betydelse för att ta till sig kunskaper och 

lära sig de färdigheter som behövs för att förstå omvärlden. Genom att lyssna på 

vad som sägs påverkas vilken världsbild som skapas. Med denna utgångspunkt kan 

lärande sägas ske inom människan och i kommunikation med andra (Säljö, 2014). 

Enligt Rubin (2021) används det sociokulturella perspektivet också för att analysera 

lärande kopplat till språklig kommunikation och hinder som kan uppstå för eleven 

om denne inte ges rätt stöd och undervisningen inte ligger på en lämplig nivå. Säljö 

(2014) menar att människan genom att kunna kommunicera är en sociokulturell 

varelse och att kunskaper inom språket möjliggör ett deltagande i olika aktiviteter. 

Genom den kommunikation som äger rum påverkar vi både våra egna och andras 

uppfattningar. Det är också genom samspel och kommunikation med andra som 

språket utvecklas och därför är det också viktigt att elever i klassrummen får träna 

sin förmåga att kommunicera. För att kommunikationen ska bli möjlig för alla 

elever oavsett förutsättning är det viktigt att använda redskap i form av 

stödstrukturer som kan underlätta kommunikationen och knyta an till de språkliga 

kunskaper som eleverna besitter och träna dessa genom att använda språket på olika 

sätt (Rubin, 2021).   
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3.1.1 Mediering och artefakter  

Säljö (2014) menar att mediering har betydelsen förmedla och att intellektuella eller 

språkliga redskap hjälper till i tolkandet av omvärlden. Inom den sociokulturella 

teorin ses språket som ett av de viktigaste redskapen för att tillägna sig kunskap 

eftersom det hjälper oss att förstå omvärlden som meningsfull. Mediering 

tillsammans med begreppet redskap utgör två viktiga delar för att förstå samspelet 

mellan undervisning och deltagarna, enligt Rubin (2021). Exempel på mediering är 

sådana aktiviteter som ex. läsa, skriva, samtala, som utvecklar elevers förmåga till 

tänkande inom ex. ett ämnesspråk av abstrakt karaktär (Säljö, 2014). 

I den sociokulturella teorin är både fysiska och språkliga redskap centrala samt hur 

dessa samverkar. Omvärlden förstås och tolkas med hjälp av dessa fysiska och 

intellektuella redskap, så kallade artefakter. Dessa har människan tillverkat för att 

underlätta lärandet och tänkandet exempelvis datorer och miniräknare (Säljö, 

2014). Redskapen behövs för att människan ska förstå omvärlden samt ses som 

föränderliga och utvecklas kontinuerligt. Säljö (2014) menar att detta kan motsvara 

hur människans kunskap ständigt är under utveckling och förändring. 

Användningen av dessa redskap är intressant ur ett sociokulturellt perspektiv då de 

hjälper oss att hantera olika situationer och utifrån den erfarenheten utveckla 

intellektuell kunskap (Säljö, 2014).   

3.1.2 Den proximala utvecklingzonen  

Säljö (2014) beskriver begreppet den proximala utvecklingszonen som har sin 

utgångspunkt i Vygotskijs tankar, vilket innebär avståndet mellan vad individen 

kan prestera själv och prestera i samarbete med andra personer.  Shabani m.fl. 

(2010) menar att om en människa får stöd av en mer kunnig person i en svår uppgift 

utvecklas kan människan utvecklas i sitt kunnande till en högre nivå. Vid nästa 

tillfälle kan människan använda sig av sina nyfunna kunskaper (Shabani m.fl., 

2010). 
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4 Metod  
I detta kapitel redovisas hur val av metoderna enkät och semi-strukturerade 

intervjuer, urval, genomförande, bearbetning och analys av empirin har gått till. 

Kapitalet avslutas med att studiens trovärdighet samt de forskningsetiska 

principerna diskuteras.   

4.1 Studiens design 

Enkäten för förskolan skickades ut till sex olika förskolor i en kommun. 53 

pedagoger erhöll enkäten och den besvarades av 33 pedagoger, vilket innebar en 

svarsfrekvens på 62%.  

Enkäten till skolans tidigare år skickades ut till åtta olika skolor, samtliga belägna i 

två angränsande kommuner. Enkäten skickades ut till 58 pedagoger och besvarades 

av 28 pedagoger, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 50%.  

Studien är riktad mot förskolan och skolans tidigare år och utgörs av 

flermetodsforskning där både kvantitativ och kvalitativ metod har använts i form 

av enkäter (kvantitativ) och semi-strukturerade intervjuer (kvalitativ). Vad gäller 

bearbetning och analysmetoder som använts har enkätens öppna frågor analyserats 

utifrån kvalitativ tematisk analys och de slutna frågorna med hjälp av kvantitativ 

innehållsanalys.  

Enkäten skickades ut av rektorerna som sedan vidarebefordrade enkäten till 

anställda förskola och skola. De som deltog från förskolan hade en 

utbildningsbakgrund som framförallt förskollärare och barnskötare. I skolans 

tidigare år hade samtliga förutom en person (pågående utbildning) en lärarexamen 

för de tidigare skolåren. Den sammanlagda yrkeserfarenheten hos de tillfrågade från 

förskolan var spridd, med en dominans hos de som hade mer än 21 års erfarenhet. 

I skolans tidigare år fanns det en dominans hos de med 0-5 års erfarenhet och de 

med mer än 21 år där dessa delar var ungefär lika stora.  
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4.2 Val av metod  

Studien syftar till att bidra med kunskap om vilka anpassningar och stöd som ges 

till barn i språklig sårbarhet, utifrån pedagoger och specialpedagogers 

uppfattningar. Vidare undersöker vi hur de skapar tillgängliga lärmiljöer för att 

tillgängliggöra och främja språket. Samt utifrån hur specialpedagogen bidrar med 

stöd kring språkliga svårigheter. För att få svar på syfte och frågeställningar har vi 

valt två olika metodansatser för insamling av data så kallad flermetodsforskning, 

nämligen enkät i form av kvantitativ metod och semi-strukturerade intervjuer som 

utgör en kvalitativ metod.  

 

En förklarande-sekventiell design har använts, vilket Bryman (2018, s. 763) menar 

går ut på att man först samlar in kvantitativa data. Därefter sker insamling  och 

analys av kvalitativa data. Designen har använts då vi anser att enkätens resultat 

behöver ytterligare förklaring, mer djup och bli mer heltäckande utifrån våra valda 

forskningsfrågor. Genom att intervjua specialpedagoger får vi fram om 

pedagogerna som arbetar inom förskola och skolas bild stämmer överens med 

specialpedagogernas. Valet av semi-strukturerade intervjuer innebär att det finns en 

flexibilitet i frågorna där det är möjligt att ställa följdfrågor vid behov (Bryman, 

2018) vilket gör det möjligt för oss att fördjupa frågorna vid behov. Därav valet av 

semi-strukturerade intervjuer.   

 

Då enkäten är utformad med både fasta svarsalternativ och öppna frågor utgörs 

analys och bearbetning av både kvantitativ och kvalitativ art. Kvantitativ vid 

tolkning av de fasta svarsalternativen och kvalitativ då vi tolkar de öppna frågorna. 

Trost (2012) menar att studier sällan enbart är kvantitativa eller kvalitativa, utan att 

de flesta har någon kvantitativ och kvalitativ del. Enkät som metod kan enligt Trost 

(2012) delas in i olika delar utifrån datainsamlingsmetod, analys/bearbetning och 

tolkning och respektive del av dessa kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ. 

4.2.1 Enkät 

Valet av enkät möjliggjorde att vi på ett smidigt sätt att nå ut till en större mängd 

människor. Enkät är också ett sätt att undgå den omedvetna styrningen som lätt 
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uppstår under intervjuer, samt att möjligheten att generalisera undersökningen är 

stor eftersom resultatet kommer från en större undersökningsgrupp (Stukát, 2011). 

Vilket i denna studie innebär svar från 33 pedagoger som arbetar inom förskolan 

och 28 pedagoger inom skolans tidigare år. För respondenternas del innebär enkät 

att de själva lättare kan välja när de finner det lämpligt att genomföra enkäten vilket 

underlättar för dem (Bryman, 2018).  Vi är medvetna om att det kan vara svårt att 

veta om frågorna uppfattats korrekt och det löper större risk för bortfall i 

enkätundersökning då undersökningsgruppen är mer omfattande än i 

intervjuundersökningar (Stukát, 2011). En nackdel enligt Bryman (2018) kan också 

vara att de respondenter som har läs- och skrivsvårighet eller inte behärskar svenska 

språket så bra kan ha svårigheter att besvara enkäten.   

4.2.2 Intervjuer  

Enligt Bryman (2018) går vissa frågeställningar lättare besvaras genom intervjuer 

och det handlar bland annat om frågor som berör åsikter. Specialpedagogernas 

perspektiv har vi valt att ta del av via semi-strukturerade intervjuer framför allt på 

grund av att de inte är lika många i de verksamheter vi undersöker och det genom 

intervjuer går att få djupare svar. Val av intervju som metod har också gjorts utifrån 

dess flexibilitet, samt att den inte är lika tidskrävande som en del andra metoder vad 

gäller genomförandet. Efterarbetet kan dock vara lite mer tidskrävande, men det är 

lättare att anpassa efter privatlivet. Den semi-strukturerade intervjumetoden har 

valts då den tillåter en större flexibilitet genom att den ger möjlighet att ställa 

följdfrågor och fördjupande frågor när viktiga frågor lyfts under intervjuerna. Det 

är dock viktigt att tänka på är att frågorna inte blir ledande frågor, då det kan påverka 

reliabiliteten negativt då respondenterna kan bli styrda i sina svar (Bryman, 2018). 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att en fördel med att använda intervju som metod 

är att respondenterna har möjlighet att bemöta forskarens frågor och de tolkningar 

som görs, vilket ökar möjligheten att metoden kan ses som en objektiv 

undersökningsform.   

 

I framarbetande av intervjufrågorna har vi utgått ifrån de kategorier som 

utkristalliserat sig i bearbetningen av enkätfrågorna, samt de delar som vi ansåg att 
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vi behövde se ifall det fanns en skillnad eller likhet i hur specialpedagogerna 

upplevde deras roll jämfört med hur respondenterna i enkäten såg den.  

4.3 Urval  

Vid insamling till empirin i enkäten valdes respondenterna utifrån ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga geografisk närhet samt tidigare kontakter till 

författarna. Bryman (2018) menar att fördelen med ett bekvämlighetsurval innebär 

att det blir en högre svarsfrekvens inom både enkäter och intervjuer. Nackdelen kan 

dock bli att resultatet inte blir representativt för undersökningen (Bryman, 2018). 

Då vi som författare arbetar inom förskola och skola i olika kommuner ger detta en 

inblick i båda verksamheter och även en bredd i urvalet. Endast valda delar som är 

relevant för studien har tagits med i resultatet.  

4.3.1 Enkät  

Data till denna studie har samlats in genom en enkät riktade till förskolor i en 

kommun och en enkät riktad mot skolans tidigare år F-3 i två olika kommuner. 

Valet av enkät skedde då vi önskade få en så stor bredd som möjligt. Studien 

genomfördes på åtta olika grundskolor i två kommuner samt sex förskolor i en 

annan kommun. Med tanke på studiens storlek och den begränsade tid som vi har 

för studien begränsades urvalet till tre kommuner. Respondenterna som deltog hade 

olika yrkesroller och arbetsplatser, vilket gav en möjlighet att kunna utläsa 

skillnader mellan förskola och skola. Enkäten för förskolan skickades ut till 53 

pedagoger som arbetar i förskolan och besvarades av 33 pedagoger, vilket innebar 

en svarsfrekvens på 62%. Enkäten till skolans tidigare år skickades ut till åtta olika 

skolor, samtliga belägna i två angränsande kommuner. Enkäten till skolans tidigare 

år skickades ut till 58 pedagoger och besvarades av 28 pedagoger, vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på 50%. Pedagogerna benämns i resultatet utifrån vilken 

verksamhet de arbetar i och inte utifrån specifik person då vi har ett stort antal 

respondenter.  

4.3.2 Intervju  

Specialpedagogerna som valdes till intervjun valdes utifrån ett bekvämlighetsurval 

utifrån avstånd och befann sig i två olika kommuner. De som tillfrågades att 
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medverka var en specialpedagog från förskolan samt en specialpedagog som arbetar 

med de tidigare åren i grundskolan. De två specialpedagogerna benämns i resultatet 

som specialpedagog 1, vilket är förskolans specialpedagog, samt specialpedagog 2, 

vilket är specialpedagogen som arbetar i skolan.  

4.4 Genomförande   

Då vi valt att använda oss av två olika metoder för datainsamling ser genomförandet 

olika ut. En genomgång av detta följer nedan.  

4.4.1 Enkät  

För att utforma enkäterna (bilaga 1, 2) användes det digitala verktyget Google 

Forms via nätet, då detta var ett känt arbetsverktyg för oss båda. För att vi skulle 

kunna få rätt underlag och frågor i enkäten bestämde vi att ha en enkät riktad mot 

förskolan (bilaga 1) samt en till skolan (bilaga 2). Positivt med att använda sig av 

enkätundersökning via nätet enligt Bryman (2018) är att det finns forskning som 

tyder på att deltagarna i enkäter via webben har en tydligare tendens att dela med 

sig av information som kan anses som känslig. Negativt kan vara att frågor kan 

tolkas fel då följdfrågor på svaren ej kan ställas (Bryman, 2018). Vid skapandet av 

enkäterna utgick vi ifrån våra frågeställningar. Under utformningen utgick vi från 

vad som kändes etiskt rätt att fråga om. Enligt Bryman (2018) är det speciellt viktigt 

att pröva frågorna i förväg vid en enkätundersökning. Före utskicket av enkäterna 

genomfördes därför en pilotstudie där en behörig specialpedagog, speciallärare, 

förskollärare, lärare fick svara på enkäterna för att undersöka möjligheterna att få 

svar på frågeställningarna, samt se så frågorna var tydliga. Pilotstudie ledde till att 

vi förändrade och förtydligade formuleringen av en frågeställning. Vi ville även 

undersöka hur lång tid det tog att genomföra enkäten, vilket visade sig vara 

realistiskt genomförbart. Bryman (2018) påtalar att det är viktigt att genomföra en 

pilotstudie för att få en bild av hur valda metoder och tekniken fungerar. Detta för 

att inte riskerar att samla in data som inte belyser den valda frågeställningen.   

 

För att enkätundersökningen skulle vara genomförbar kontaktades rektorerna på de 

olika arbetsplatserna per telefon för ett godkännande av deras medverkan. Efter 

detta skickades missivbrev (bilaga 3) och en länk till enkätfrågorna till varje rektor. 
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När rektorerna godkänt detta skickade de ut enkäten samt missivbrevet digitalt till 

sin fast anställda personal. En av rektorerna i förskolan gav sina anställda möjlighet 

att svara på enkäten under ett möte, vilket omfattar 18 pedagoger av 53. Svarstiden 

pedagogerna hade att besvara enkäten var två veckor. Påminnelse skickades ut till 

de tillfrågade ca en vecka innan svarstiden gått ut, vilket Bryman (2018) menar att 

påminnelser hjälper till att minska bortfallet.   

 

I båda enkäterna ges en förklaring inledningsvis vad begreppen språklig sårbarhet 

och tillgänglig lärmiljö innebär. Förskolans enkät bestod av totalt elva frågor. Utav 

dessa var sex frågor öppna och fem slutna. Skolans enkät bestod av totalt tolv 

frågor. Utav dessa var sju frågor öppna och fem slutna. I skolans enkät fanns en 

fråga om vilken roll specialpedagogen hade i arbetet med lärmiljön för barn/ elever 

i språklig sårbarhet. Denna fråga valdes bort i förskolans enkät då 

specialpedagogerna oftast inte är ute i verksamheterna utan främst handleder 

pedagogerna.  

 

Fördelen med att använda öppna frågor är att de som besvarar enkäten kan använda 

egna ord för att besvara frågorna och ger möjlighet till oväntade svar. Nackdelen är 

att svaren måste tolkas, vilket är tidskrävande. Öppna frågor kan också upplevas 

som ansträngande för de som genomför enkäten och det resultera i ett större bortfall 

av antalet som genomför enkäten (Bryman, 2018).  Svarsfrekvensen i skolans enkät 

var 50 % och i förskolan 62 %. Dock menar Bryman (2018, s. 291) att 

bortfallsprocenten vid ett bekvämlighetsurval inte har så stor betydelse då det är 

viktigare när det handlar om slumpvist utvalda respondenter då det handlar om hur 

väl resultatet är representativt befolkningsmässigt.  När alla pedagoger svarat på 

enkäten sammanställdes resultatet tydligt i Google Forms där svaren på de öppna 

frågorna framgick och de slutna frågorna redovisades i cirkeldiagram.  

4.4.2 Intervju  

Vi kontaktade respondenterna till intervjuerna via mejl för att undersöka om de 

hade möjlighet att medverka.  Båda respondenterna tackade ja och missivbrev 

(bilaga 4) samt intervjuguiden (bilaga 5) mejlas ut en vecka innan genomförandet. 

Syftet med detta var att deltagarna skulle kunna förbereda sig. Respondenterna bör 
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enligt Kvale och Brinkmann (2014) få en bakgrund innan intervjun där syftet med 

forskningen klargörs.  En pilotstudie genomfördes med en speciallärare där vår 

intervjuguide testades, vilket Bryman (2018) menar att en pilotstudie är nödvändig 

för att få syn på hur respondenterna förstår frågorna i intervjuguiden.  Pilotstudien 

ledde inte till några förändringar av intervjuguiden. Därefter bokades tid och plats 

för intervjuerna. Intervjun är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett samtal som har 

ett syfte och en struktur och intervjuaren bör visa förståelse, intresse, respekt och 

lyssna uppmärksamt på respondenten för att skapa en god atmosfär vid 

intervjun.  För att intervjun inte skulle störas av ljud eller andra aktiviteter, valdes 

plats utifrån detta, samt utifrån respondenternas önskemål (Kvale & Brinkmann, 

2014). Intervjuerna delades upp mellan författarna och en vardera genomfördes.   

4.5 Bearbetning och analys  

I analysen har vi använt oss av två olika analysmetoder för analys och bearbetning 

av de kvantitativa och kvalitativa delarna i metoden. För analys och bearbetning av 

kvantitativ empiri har kvantitativ innehållsanalys och deskriptiv statistik använts, 

samt vid analys och bearbetning av den kvalitativa empirin har kvalitativ tematisk 

analys använts.  

4.5.1 Kvantitativ innehållsanalys  

Vid val av analysmetod av enkäten har vi valt att använda oss av kvantitativ 

innehållsanalys vid de slutna frågorna 1, 2, 7, 9 och 10. Då det vid dessa frågor inte 

är möjligt till att tolka resultatet utifrån egna värderingar bidrar det till objektivitet 

vilket är en viktig del i analysprocessen vid kvantitativ innehållsanalys (Bryman, 

2018, s. 358).  Ytterligare till anledning av valet av kvantitativ innehållsanalys är 

att vi i förväg redan kategoriserat hur det som framkom vid enkätens slutna frågor 

med svarsalternativ skulle kategoriseras (Bryman, 2018, s. 359) Respondenternas 

svar på de slutna frågorna sammanställdes med cirkeldiagram och gav då en tydlig 

bild av resultatet. Utifrån analysen och bearbetningen av enkäterna, samt vårt syfte 

och frågeställningarna skapades intervjuguiden.  
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4.5.2 Kvalitativ tematisk analys 

Svaren på de öppna frågorna i enkäten har analyserats kvalitativt genom en tematisk 

analys där kategorier utifrån svaren har skapats utifrån dessa, samt frågeställningar 

och studiens fokus. De svar som har varit mer framträdande och återkommande i 

svaren till frågorna har sedan bildat olika kategorier genom den tematiska analys 

som genomförts (Bryman, 2018, s.703). Intervjun spelades in och transkriberades i 

sin helhet. Transkriberingen hjälpte till med att underlätta tolkningen och analysen 

av vad som sagts under intervjuerna (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Svaren som framkommit i de öppna frågorna i enkäten sammanställdes och 

kategoriserades utifrån deras likhet och rangordnades sedan utifrån vilka kategorier 

av svar som var vanligast förekommande. De mest förekommande svaren inom 

dessa kategorier av svar vad gäller de öppna frågorna har sedan redovisats i 

resultatet. Frågorna till de semi-strukturerade intervjuerna som ställdes till 

specialpedagogerna utformades utifrån de kategorier som framkom i analysen av 

enkätsvaren och där vi ville se om det fanns skillnader i synsätt mellan 

respondenterna i enkäten och specialpedagogerna. En del av de svaren som 

framkom i samband med intervjuerna gick att kategorisera in under de teman som 

utkristalliserats sig i den tematiska analysen som gjorts av de öppna frågorna i 

enkäten. Några nya teman framkom dock i den tematiska analys som gjordes av 

intervjusvaren och dessa skapade nya teman.  

4.5.3 Deskriptiv statistisk analys 

Vid bearbetning och analys av de kvantitativa delarna i enkäten har vi använt oss 

av deskriptiv statistik som verktyg. Enligt Patel & Davidson (2011, s. 111) är statik 

dels en vetenskap men också ett verktyg att användas när det gäller ”att ordna, 

beskriva, bearbeta och analysera data”. Vid deskriptiv statistik vilket vi valt 

använda oss av vid bearbetning av data; ”används för att i siffror ge en beskrivning 

av det insamlade materialet, och på detta sätt belysa forskningsproblemet” (Patel & 

Davidson, 2011 s. 111).  I vår studie har vi valt att presentera svaret på de 

kvantitativa delarna i enkäten genom att använda cirkeldiagram. Enligt Patel & 

Davidson (2011) är en vanlig metod för att redovisa resultaten på det som studerats 

när deskriptiv metod används att använda sig av bland annat grafisk framställning. 
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I resultatdelen redovisas frågorna 1, 2, 7, 9 och 10 med cirkeldiagram och 

förtydligas med text utifrån den tolkning vi gjort av materialet i syfte att också 

förenkla för läsaren i arbetet med att tolka diagrammen.  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Enligt Patel & Davidson (2011) är innebörden av validitet och reliabilitet olika i 

kvantitativ och kvalitativa studier. Vilken kvalitet en studie håller syftar i 

kvalitativa studier till hela studiens process, tillskillnad mot kvantitativa studier där 

det syftar till att vi undersöker rätt saker. Trost (2012) menar att begreppet 

reliabilitet används i kvantitativa studier och begreppet tillförlitlighet i kvalitativa 

studier. 

 

Gällande trovärdigheten i vår studie så påverkas den bland annat av att regler för 

forskning följs, samt att de respondenterna får del av resultaten så att de kan 

bekräfta om det de sagt uppfattats på rätt sätt i så kallad respondentvalidering 

(Bryman, 2018). I vår studie har vi inte använt oss av respondentvalidering vilket 

kan ha påverkat trovärdigheten negativt. Vid enkäten har det inte varit möjligt då 

respondenterna varit anonyma. Vid intervjuerna valdes detta på grund av tidsbrist. 

Vad gäller den externa trovärdigheten det vill säga möjligheten att kunna göra om 

samma undersökning, finns det vissa begränsningar vad gäller kvalitativ forskning. 

Det eftersom det är svårt att återskapa exakt samma sociala situationer som utgör 

underlag i studien då den inte är den samma vid ett annat tillfälle och på en annan 

plats (Kvale & Brinkmann, 2014). Detsamma gäller också reliabiliteten i de 

kvantitativa delarna i form av slutna frågor i enkäten där inte heller deras svar kan 

garanteras bli samma vid en ny undersökning då respondenters humör vid 

svarsituation kan påverka svaren (Trost, 2012). Enligt Tracy (2010) påverkas också 

trovärdigheten av en studie av rimligheten/sannolikheten av resultatet, samt att det 

ska finnas tillräckligt med underlag för att läsaren själv ska kunna skapa sig en egen 

uppfattning. Vi anser att vi har ett stort underlag som vi bygger resultatet utifrån. 

 

Vi anser att enkäten mäter det vi avsett att den ska mäta vid de slutna frågorna och 

att reliabiliteten i svaren i enkäten förstärks av användningen av Google Forms som 
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enkätformulär.  Det eftersom programmet registrerar resultaten på vardera fråga per 

automatik i cirkeldiagram och det inte är något vi kan påverka (Trost, 2012). 

Frågorna i enkäten anser vi har varit tydliga, utifrån att vi fått svar på det vi frågat 

efter. Därmed är också kongruensen hög vilket ökar reliabiliteten (Trost, 2012). 

Enligt Trost (2012) påverkas både reliabilitet och validiteten negativt om många 

missförstår frågorna.  

 

Genom användandet av flermetodsforskning och en förklarande-sekventiell design 

där de semi-strukturerade intervjuerna användes för att få mer djup och en 

heltäckande förklaring, samt en bekräftelse av riktigheten i studiens resultat kan det 

enligt Bryman (2018) bidra till en ökad trovärdighet i resultaten. Därav valet att 

också intervjua specialpedagoger.   

 

En del i tillförlitligheten/reliabiliteten i studien är kopplat till bortfallet i studien 

(Trost, 2012). I vår studie har vi valt att göra en pilotundersökning till enkät och 

intervjuerna för att minska bortfallet. Användandet av pilotstudie till 

enkätundersökning och intervjuer har bidragit till att frågorna har förtydligats och 

gjort det lättare för respondenterna att förstå deras innebörd, vilket också kan ha 

minskat bortfallet (Bryman, 2018).  

 

Delar som kan ha påverkat bortfallet i enkätundersökningen skulle kunna vara 

relaterat till om det fanns personer med exempelvis dyslexi som blev tillfrågade att 

deltaga (Bryman, 2018, s. 227) och att de valde bort på grund av omfattningen av 

öppna frågor i enkäten. Svarsfrekvensen på enkäten var dock tillräckligt hög för att 

vi skulle kunna dra slutsatser av resultatet, vilket innebär en hög 

tillförlitlighet/reliabilitet. I studien utav de som valde att deltaga besvarade samtliga 

de frågor som de skulle och därav blev det inget bortfall kopplat till att några av 

respondenterna inte valt att besvara frågorna (Bryman, 2018, s. 241).  

4.7 Forskningsetiska principer  

Studiens ambition är att följa Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. 

Informationskravet innebar att rektorn tillfrågades och godkände 
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enkätundersökningen. Specialpedagogerna som intervjuades tillfrågades om deras 

medverkan samt syftet med intervjun via mejl. Pedagogerna informerades via mejl 

om enkätundersökningen och dess syfte.  Samtyckeskravet informerades i 

missilbreven både till enkät och intervjuerna, där de själva hade rätt att bestämma 

över sin medverkan. Vid intervjutillfällena fick respondenterna skriva under sitt 

samtycke (se bilaga 6) till att medverka i studien så som Bryman (2018) 

rekommenderar samt att vi fick använda oss av deras information. 

Specialpedagogerna informerades och godkände att samtalen spelades in. 

Konfidentialitetskravet innebar att pedagogerna skulle behandlas med stor 

försiktighet så de inte kunde identifieras av utomstående. Forskaren har ett ansvar 

och Stukát (2011) menar att det är viktigt att uppvisa en god etik vid vetenskapliga 

studier.   

 

Respondenternas namn eller skolor ska inte kunna härledas. För att uppfylla detta 

krav har respondenterna anonymiserat i studien och begreppet hen har använts. 

Nyttjandekravet uppgavs och att de uppgifter som samlats in till studien endast 

användes till detta specifika ändamål. Under arbetets bearbetning har materialet 

bevarats på en dator med lösenord för att ingen utomstående ska kunna komma åt 

empirin eller utläsa vilka respondenter som deltagit och vem som sagt vad. När 

arbetet är färdigt och godkänt av högskolan i Kristianstad kommer inspelningarna 

att raderas.  

 

Med tanke på ovanstående beskrivning har vi således tagit hänsyn till det 

grundläggande individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet anses därför vara uppfyllt.  
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5. Resultat  

I detta kapitel redovisas resultat och analys av de teman som framkommit i 

bearbetningen av materialet från både enkäter och intervjuer. De öppna frågorna 

från enkäten redovisas i form av text och de slutna frågorna i form av cirkeldiagram. 

Ett urval av de öppna svaren redovisas som citat. Efter redovisningen av dessa delar 

tolkas resultatet i analysen med hjälp av det teoretiska ramverket och här lyfts både 

likheter och skillnader som framgår ur resultatet fram.   

5.1 Enkät 

5.1.1 Respondenternas bakgrund 

Utbildningsbakgrunden bland respondenterna i förskolan dominerades av antalet 

förskollärare, följt av barnskötare. Se bilden nedan;  

 

Gällande utbildningsbakgrund hos de deltagande respondenterna från skolans 

tidigare år så hade samtliga en lärarexamen för de tidigare åren, med undantag för 

en som genomgår utbildning. Se nedan; 

 

 



 32 (76) 
 

32 

 

Yrkeserfarenheterna hos respondenterna på förskolorna, se nedan;  

 

Motsvarande hos pedagogerna inom skolan fanns det en kontrast i resultatet där 

33% av pedagogerna hade erfarenhet motsvarande 0-5år och ytterligare 33% hade 

mer än 21 års erfarenhet inom yrket. Se nedan;  

 

5.1.2 Språklig tillgänglig lärmiljö  

Enligt förskolans pedagoger skapas en språkligt tillgänglig lärmiljö genom att ha 

en inbjudande och tillgänglig miljö. Detta genom att erbjuda varierat och anpassat 

material, aktiviteter som stimulerar språket samt en verksamhet som inbjuder till 

samtal och lek. De uttryckte även vikten av att vara närvarande och aktiva 

pedagoger som stöttar och ger barnen möjlighet till ett rikt språk under hela dagen. 

En av förskolans pedagoger uttrycker;  

 

Jag som pedagog bör vara närvarande med ett rikt språk som samtidigt 

utformar miljön utefter barnens behov. Genom att placera materialet i 

barnens höjs blir det synligt och mer tillgängligt.  

 

Genom att använda bildstöd, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation), benämna, upprepa ord och använda sin kropp med gester och 
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framför allt lyssna in barnen stärks och tydliggörs språket, menar pedagogerna i 

förskolan.  Spel, pussel, sagor, böcker, rim och ramsor, musik och Ipad är andra 

viktiga verktyg som stimulerar och stärker språket. Att göra lärmiljön begriplig och 

hanterbar, lyfte några av pedagogerna fram.   

 

Skolans pedagoger uttrycker framför allt att en språkligt tillgänglig lärmiljö skapas 

genom att språket finns tillgängligt i klassrummet, tillgång till böcker, bildstöd, 

mycket sång och musik, att det finns struktur för samtal och diskussioner, samt att 

alla har möjlighet att lära och känner sig trygga i det sammanhang de befinner sig 

i. En av skolans pedagoger sammanfattar det så här;   

 

Att vi använder olika sätt att kommunicera på, via anpassat tal, bildstöd, 

kroppsspråk, teckenspråk och förenklade instruktioner.   

 

5.1.3 Pedagogernas roll  

Genom att pedagogerna i förskolan ständigt reflekterar, observerar och utvärderar 

hur verksamheten möter barnens behov skapas en språkligt tillgänglig miljö. Vikten 

av att diskutera vad en språkligt tillgänglig lärmiljö bland alla pedagoger som 

arbetar är av vikt då det kollegiala lärandet stärks, belyses av flertalet 

pedagoger.  En av förskolans pedagoger menar att; 

 

Det är av yttersta vikt att vi både enskilt och gemensamt i arbetslagen 

observerar och utvärderar den undervisning och utbildning som pågår.  

 

Pedagogerna roll innebär även att bjuda in barnen till olika lär tillfällen där de 

utmanas i sitt språk samt ges utrymme för att kommunicera genom olika 

uttrycksformer i förskolan. Pedagogerna lyfter även fram vikten av att 

vårdnadshavarna var delaktiga kring barnets svårigheter för att kunna ha ett 

välfungerande samarbete.   
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Som ses ovan anser 75 % av pedagoger i förskolan inte har de kunskaper, resurser 

och verktyg som krävs för att stödja barn i språklig sårbarhet. Motsvarande siffror 

för skolans del ses nedan;  

   

 

Utav skolans pedagoger anser 18 av 28 att de inte har de verktyg, kunskaper eller 

resurser som behövs för att kunna stödja elever i språklig sårbarhet. 

  

Exempel som ges (fråga 8) vad de behöver för att bli mer trygga i sitt arbete kring 

språklig sårbarhet är; mer utbildning, fortbildning, litteratur, aktuell forskning, mer 

erfarenhet och kunskap. Utöver det nämns också mer vägledning och handledning, 

mer tid med barnen samt tips på passande material anpassat till barn med språkliga 

svårigheter.    

 

 

17 av 33 pedagoger från förskolan ansåg att barnen inte fick det stöd som de 

behövde. Motsvarande resultat i skolan se cirkeldiagrammet nedan:  
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Bland pedagogerna i skolan nämner en dominerande del av respondenterna behovet 

av utbildning/ökad kunskap, vanligt förekommande är också efterfrågan av mer 

hjälp av specialpedagog och mer tid att de behöver för att bättre kunna stödja 

eleverna. Andra delar som efterfrågas är bland annat material, tillgång till logoped, 

resurspersoner och mer tid till enskilda elever.  

5.1.4 Specialpedagogens roll  

 

Över hälften av pedagogerna i förskolan är nöjda med stödet från specialpedagogen. 

Stödet som de uttrycker att de önskar av specialpedagogen är bland annat att den 

ska medverka och besöka ute i verksamheten. Att observera och träffa barnen i sin 

vardag på förskolan och därefter ge råd och tips på anpassningar. 

 

Det får inte gå för lång tid innan specialpedagogen kan träffa oss, lyfter en 

respondent från förskolan fram. En annan pedagog från förskolan önskade bättre 

tillgång till specialpedagog, då respondenten anser att specialpedagogerna har för 

stora områden. Det finns även önskemål om att ha samtal på arbetstid och inte bara 

på planeringstiden. Mer tips på arbetssätt och anpassningar hur man kan hjälpa barn 

att utveckla sitt språk, jobba mer aktivt i barngruppen, ge utbildning i TAKK, ge 

tips på intressant litteratur, fortbilda personalen är några önskemål från 

respondenterna i förskolan.  
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Respondenterna lyfter fram att specialpedagogerna ger bra stöd genom handledning 

till förskolans personal och att det i sin tur leder till att barnen får de bästa 

förutsättningarna för att utvecklas i sin takt. Dock lyfter några respondenter fram 

att det blir mycket fokus på just barnet när specialpedagogerna inte varit ute i 

verksamheten och observerat. Mer konstruktiv feedback, vad som sker i 

verksamheten om man observerat den samt ge det stöd, material och utmaningar 

som barnet behöver för att överstiga de hinder som finns och utveckla språket. En 

av pedagogerna från förskolan menar att; 

   

Specialpedagogerna skulle behöva träffa barnet själva i verksamheten. Mycket 

fokus blir annars bara på barnet. De behöver observera miljön som barnet 

befinner sig i.  

 

När det gäller hur nöjd skolans pedagoger är med stödet från specialpedagogen 

framkommer följande resultat;  

 

Utav skolans respondenter är mer än hälften nöjda eller mycket nöjda med stödet. 

Skolans pedagoger önskar framför allt individuella insatser, tips och mer tid för 

specialpedagogerna för att de ska hinna med, men också delar som exempelvis 

uppgifter till elever efterfrågades. Utöver dessa delar önskas också att 

specialpedagogen kommer ut och observerar och följer upp mer samt att det skulle 

finnas ett större samarbete kring hur det ska arbetas med eleverna.   

 

Den roll specialpedagogen har i skolan enligt respondenterna resulterar i många 

olika exempel, men där de vanligaste svaren är; specialpedagogen har inte någon 

roll vad gäller lärmiljön för elever i språklig sårbarhet, ge tips, ta fram material, 

övergripande ansvar, ha möte med vårdnadshavare och testar av kunskaper. Andra 
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mer allmänna svar som exempelvis att specialpedagogen har en viktig roll 

förekommer också.  

5.1.5 Anpassningar och stöd  

Genom att dela in barnen i mindre grupper ges barnen möjlighet till mer 

talutrymme, enklare att individanpassa samt utgå från dess intresse och behov, 

lyfter förskolans respondenter fram.  De flesta lyfter fram TAKK som en form av 

anpassning som används i verksamheten. Pedagogens kroppsspråk, peka, lyssna 

och att tala tydligt samt långsamt är ett stöd som pedagogen kan bidra med. 

Tydliggörande pedagogik i form av bildstöd, stödord, munmotorik, träna ord genom 

upprepningar är fler former av stöd som nämns likaså lyfts samtalets viktiga 

funktion fram.  Genom att medvetet observera och förändra miljön samtidigt som 

materialet som ska introduceras för barnet/ gruppen så det lockar till samtal och 

möten är viktiga bitar att förhålla sig till när man gör anpassningar. 

Specialpedagogens roll kring anpassningar och stöd sker främst genom handledning 

och tips.  

 

Stödet och anpassningarna behövs i de flesta situationer anser de flesta 

respondenterna i förskolan. Leken, samlingarna, måltiderna och övergångarna 

däremellan är några av tillfällena där stödet och anpassningarna behövs. 

Pedagogens roll som närvarande och stödjande är ett viktigt stöd för barnen genom 

att kunna lotsa, förklara och tydliggöra för barnet när språket och förståelsen inte 

räcker till.  Ytterligare anpassning kan vara att ge barnet möjligheter till lugn och 

ro där hen kan återhämta sig och bearbeta alla intryck.   

 

De vanligaste förekommande anpassningarna i skolan enligt respondenterna är 

bildstöd vilket nämns som exempel i 60% av fallen. Många använder sig också utav 

andra anpassningar såsom dagsscheman, gester/tecken och mindre grupper. 

Anpassningar i form av lättare texter och uppgifter förekommer också, tillsammans 

med förenklade instruktioner, förklaring av ord och begrepp, förklara flera gånger 

och att ge instruktioner och hjälp individuellt. Insatser i form av lästräning nämns. 

Endast en utav respondenterna nämner stöd i leksituationen.  
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Specialpedagogens stöttande roll i skolan lyfts fram i två svar där insatser i 

klassrum, samt individuellt utanför klassrummet ges som exempel.  Stöd och 

anpassningar behövs enligt 50% av pedagogerna i samtliga situationer både i 

klassrummet och på rasten. Många uttrycker också att det finns ett ökat behov vid 

moment som läsa och skriva, samt vid genomgångar.   

5.1.6 Fungerande arbetssätt och anpassningar  

Flertalet respondenter från förskolan belyser vikten av att dela barnen i smågrupper 

där barnet blir lyssnat på och får komma mer till tals som ett fungerande arbetssätt 

och anpassning. Genom att skapa möjlighet till mindre lekgrupper ges barnet 

tillfälle att få vägledning och stöttning, sitta nära och samarbetstillfällen. En 

betydelsefull faktor för att skapa goda anpassningar är att lära känna barnet och dess 

behov. TAKK, bildstöd, läsa mycket, rim och ramsor, språkpåsar, tydliga och 

konkreta vuxna samt att få en resursperson bidrar till ett fungerande arbetssätt i 

förskolan. Genom att göra anpassningarna till hela gruppen till exempel 

dagsschema gynnar det alla och bidrar till fungerande arbetssätt. Att upprepa och 

repetera på ett lekfullt sätt, samt skapa tillit och goda relationer är av vikt för att få 

både arbetssätt och anpassningar att fungera. En stöttande chef samt ett fungerande 

arbetslag där man kan bolla tankar och idéer bidrar till att man kan anpassa efter 

behov. Tryggheten i en stöttande vuxen är av stor betydelse för barn i språklig 

sårbarhet, nämner en av respondenterna.  

 

Pedagogerna i skolan lyfter i enkäten fram att dagsschema, bildstöd, förförståelse, 

mindre grupp, praktiskt arbete som fungerande arbetssätt och anpassningar. Utöver 

dessa delar uttrycker också några av pedagogerna vikten av förförståelse och 

struktur, att använda kroppsspråk och gestaltning för att förtydliga och underlätta.   
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5.2 Intervju med specialpedagog  

5.2.1 Språklig tillgänglig lärmiljö  

Enligt specialpedagogen i förskolan handlar språklig sårbarhet om att kunna förstå 

och förmedla sig med sin omvärld.   

 

Genom att anpassa lärmiljön utefter de svårigheter barnet har skapas en 

tillgänglig lärmiljö, det kan vara i princip vad som helst, stort som litet  

(Specialpedagog 1).   

 

För att skapa en språkligt tillgänglig lärmiljö i förskolan krävs det att det finns 

kunskap hos pedagogerna, menar specialpedagogen och att de förstår hur de ska 

kunna skapa en med hjälp av olika redskap.  Specialpedagogen från förskolan 

belyser att man behöver förutsättningarna för att skapa dessa vilket tyvärr ofta 

baseras på de ekonomiska förutsättningarna, men betonar samtidigt att man kan 

göra mycket i det lilla med. Vid frågan om vad språklig sårbarhet innebär svarar 

skolans specialpedagog;   

 

Det innebär ju att när omgivningens krav blir för höga i förhållande till barnets 

förutsättningar att uttrycka sig (Specialpedagog 1).   

  

Skolans specialpedagog beskriver att en tillgänglig lärmiljö innebär att eleven har 

förutsättningar att utveckla sitt lärande exempelvis genom att arbeta med hur 

klassrummen är uppbyggda och hur undervisningen konstrueras. För att miljön ska 

vara språkligt tillgänglig är det viktigt att undervisningen är väl planerad, eleverna 

förbereds exempelvis genom begrepp och man upprepar och repeterar. Det är också 

viktigt att ha en bra dialog med eleven och att man lär känna den så att de 

anpassningar som sätts in utgår ifrån det.   

5.2.2 Metoder och kartläggning  

Specialpedagogen i förskolan använder framför allt pedagogernas kunskap vid 

kartläggning. ”Det är pedagogerna som har upplevt något och kan beskriva det” 

menar specialpedagogen. Uppkommer det sedan frågor kring detta kan 

specialpedagogen observera, prata med barnet, göra olika övningar med mera. Dock 
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är det oftast pedagogerna som går tillbaka i verksamheten och provar och gör olika 

saker kring barnet. Men här krävs det att pedagogerna har den kunskap som behövs 

och här kan specialpedagogen bistå med kompetensutveckling kring exempelvis 

TAKK, utifrån de frågor som uppstår.  

 

I skolan används framför allt screeningtester som exempelvis DLS för att hjälpa till 

att rikta undervisningen menar specialpedagogen. Logos kan också användas som 

kan hjälpa till att se vilket specifikt stöd som behöver sättas in för att sedan 

utvärderas efter en period.  

 

Rent krasst så gör vi screeningtesterna. De använder vi i första hand för att 

rikta undervisningen och vi har ju sett att det är många som ligger kanske lite 

liksom lågt när det gäller ord och begrepp. Kanske ligger lite lågt när det 

gäller läsförståelse. Dom kan man ju använda. Men man måste också vara 

lyhörd i undervisningen tänker jag. Så att man har eleven med sig i 

läsförståelse och faktakunskaper. Och att man hela tiden för en dialog med 

kollegor. Att man ser liksom att man håller koll på bedömning att eleven 

kommer framåt (Specialpedagog 2).  

5.2.3 Anpassningar, stöd   

Det kan vara svårt att säga vilka anpassningar och stöd som gynnar barn i språklig 

sårbarhet, menar specialpedagogen i förskolan. Det hänger på vilka svårigheter och 

vilka behov barnet har, man måste titta på vad det enskilda barnet behöver för att 

leda barnet framåt. Specialpedagogen nämner bildstöd, TAKK, fortbildning av 

personalen så de upptäcker svårigheter.   

 

Bildstöd är en populär anpassning men det är även viktigt att inte fastna i 

bildstöd utan titta brett på vad som gynnar barnet, belyser specialpedagogen 

(Specialpedagog 1).   

  

Språk handlar om att kunna kommunicera och förmedla och då behöver 

pedagogerna ha kunskap om och förståelse kring vad behövs för att barnet ska 

kunna kommunicera, anser förskolans specialpedagog.  
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Personalens utmaningar hänger ihop med hur mycket kunskaper de besitter, hur 

många barn med språklig sårbarhet som de har mött, menar förskolans 

specialpedagog.  Det handlar även om olika resurser, vilket inte innebär extra 

resursperson utan att till exempel avsätta tid utifrån barnet behov. Det kan vara att 

leka tillsammans, öva tecken och det är en resursfråga. Specialpedagogen menar 

dock att det finns god kompetens och många förskollärare i kommunen, vilket ger 

en god grund.   

 

Generellt sätt, anser specialpedagogen att barn i språklig sårbarhet får det stöd de 

behöver i förskolan, men inte alltid. Tyvärr kommer inte alla barn så långt som vi 

önskar vilket kan bero på andra faktorer som inte vi styr över. Det kan bero på att 

ibland vill inte föräldrarna se barnens behov och det är föräldrarna som har det 

yttersta ansvaret.  Men i förskolan ser vi till att det stöd som barnet behöver finns, 

menar specialpedagogen.   

 

Specialpedagogen i skolan menar att det är viktigt att vara lyhörd och lyssna in 

barnet/eleven och sätta anpassningarna efter vad man tror kan passa efter samtal 

med barnet/eleven. Det är också viktigt att uppdatera anpassningarna så det inte går 

för lång tid då det är viktigt att veta att de verkligen ger effekt. Barnet/eleven 

behöver förutsägbarhet och veta vad som förväntas av dem i alla situationer också 

utanför klassrummet. Till en början kan det finnas behov av mer stöd exempelvis 

av stegvisa instruktioner och bildstöd för att öka förståelsen, men detta kan sedan 

minskas när man märker att eleven hanterar situationen. Vad gäller vilka 

utmaningar personalen möter i arbetet med barn i språklig sårbarhet uttrycker 

specialpedagogen att det snarare är eleverna som möter utmaningar då pedagoger 

inte vet hur de ska möta eleverna och att problemen ofta förläggs hos eleverna i 

stället för hos dem själva som undervisar. Det är viktigt att undervisa så att alla kan 

hänga med och det är vårt ansvar som vuxna. Specialpedagogen menar att 

barnen/eleverna i skolan inte får det stöd de behöver.   

5.2.4 Specialpedagogens roll   

Specialpedagogens stöd riktar sig till personalen i förskolan. Språklig sårbarhet 

handlar om barnets vardag och här ingår inte hen. Genom att vägleda och handleda 
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pedagogerna skapas ett stöd utifrån specialpedagogens kompetens. Utmaningen här 

kan vara att pedagogerna vill göra många saker men här hjälper specialpedagogen 

att skapa fokus och börja med de små sakerna. Krävs det mer som förskolan inte 

kan bidra med till exempel logoped ska barnet kopplas vidare dit. Vid behov 

samarbetar specialpedagogen med andra professioner så som psykolog och 

logoped.   

 

Förskolans specialpedagog anser att hen har de kunskaper som krävs utifrån sin roll 

som specialpedagog. Dock är kunskap alltid en färskvara som behövs fyllas på. 

Specialpedagogen belyser att det alltid finns behov av ytterligare fortbildning och 

stöd i förskolan, det är ett ganska komplext område med många infallsvinklar.    

 

Detta yrke handlar alltid om att försöka fortbilda sig på något sätt. Dock finns 

inte något stort hål som behövs fyllas med kunskap i stort, menade 

specialpedagogen (Specialpedagog 1).   

   

Specialpedagogen i skolan nämner personal inom EHT och klasslärare som 

personer de samarbetar med kring barn med språklig sårbarhet och uttrycker en 

önskan om ett samarbete med logoped. Det hade underlättat i dessa fall. Gällande 

vilket stöd specialpedagogen känner att hen kan bidra med ges flera exempel. Bland 

annat handledning av personal och hur de kan lägga upp undervisningen, samt 

arbeta med barnen och träna dem i att hitta strategier för att ta till sig 

undervisningen. Trots att specialpedagogen i grunden är utbildad svenska och 

svenska som andraspråkslärare känner hen att det saknas kunskaper för att kunna 

stötta barn och pedagoger inom detta område;   

 

Nej det känns ju inte så. Man kan ju ha det med ett barn och sedan kommer det 

ett nytt barn och då får man läsa på och ändra och så kommer det ett nytt till 

barn och det är inte alls samma ju. Man får ju aldrig sluta forska i det skulle 

jag säga (Specialpedagog 2).   

 

Fortbildning inom området språkstörning finns det behov av då det är något de inte 

kan så mycket om. Önskvärt vore också om det ingick mer specialpedagogik i 
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lärarutbildningen så att de lärare som sedan undervisar blir mer måna om att hitta 

fungerande anpassningar för sina elever i stället för att leta diagnoser.   

5.3 Teoretisk analys  

Det som framkommer i resultatet utifrån vad respondenterna i enkäterna och 

intervjuerna anser vara en språkligt tillgänglig lärmiljö, är vikten att utgå från 

barnens behov. Specialpedagogerna uttrycker en samstämmighet i att en 

förutsättning för att skapa en tillgänglig lärmiljö är att de pedagoger som har hand 

om barngruppen/undervisar vet hur en sådan skapas. Genom att använda olika 

redskap och anpassat material, Ipads, bildstöd, använda olika sätt att kommunicera 

på, menar både förskolan och skolans pedagoger att lärmiljön blir språkligt 

tillgänglig, vilket stöds utifrån det sociokulturella perspektivet som framhäver 

vikten av artefakter och mediering (Rubin, 2021).  

I arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö visar studien att förskolans pedagoger 

tenderar att lägga ett större fokus att göra lärmiljön tillgänglig för alla barn igenom 

anpassningar på gruppnivå. Insatserna blir då inte lika individuella i förskolan som 

i skolan. Utifrån den sociokulturella teorin belyses vikten av kommunikation mellan 

individer vid språk och kunskapsutveckling, vilket förskolans arbetssätt främjar 

(Säljö, 2014). Det är endast förskolans pedagoger som lyfter fram vikten av att 

reflektera och utvärdera lärmiljön för att kunna skapa de bästa förutsättningar för 

barnen. Betydelsen av samspel med andra som en viktig grund för lärandet är också 

något som Säljö (2014) poängterar. Förskolans pedagoger betonar vikten av att vara 

närvarande och aktiva tillsammans med barnen för att skapa goda lärande tillfällen, 

medan skolan lyfter fram betydelsen av att eleven ska känna trygghet. Betydelsen 

av att lära av varandra både som pedagog och barn i olika situationer och ta del av 

varandras kunskap är något som Shabani m.fl. (2010) lyfter i samband med den 

proximala utvecklingzonen.  

Studiens resultat visar på en samstämmighet mellan skolans och förskolans 

pedagoger, samt skolans specialpedagog vad gäller upplevelsen av att de inte har 

tillräckligt med kunskap för att kunna stötta barn i språklig sårbarhet. Däremot anser 

förskolans specialpedagog att pedagogerna inklusive hen själv, har de kunskaper 
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som krävs. Här har specialpedagogen en viktig uppgift att delge sin kunskap men 

även synliggöra pedagogernas kunskap så att den proximala utvecklingzonen 

(Shabani m.fl., 2010) uppnås. Resultatet visar också att flertalet pedagoger inom 

förskola och skola anser att barn i språklig sårbarhet inte får det stöd som de 

behöver. Både skolans och förskolans pedagoger anser sig sakna olika artefakter så 

som verktyg, resurser, utbildning, tid med barnen och vägledning.  

Det bekräftas dock inte av förskolans specialpedagog som menar att de flesta barn 

får det stöd som de behöver. Förskolans specialpedagog riktar sitt stöd till 

pedagogerna, vilket kan ses som en vägledare att ge pedagogerna möjlighet att 

reflektera över möjliga medierade handlingar och artefakter (Säljö, 2014). Samtliga 

respondenter i enkäten är överens om att specialpedagogens roll är viktig och 

flertalet respondenter från förskola och skola är nöjda med dess stöd. Dock kan det 

utläsas att skolans personal är mer missnöjd med specialpedagogen. Både förskola 

och skola önskar att specialpedagogen skulle vara mer ute i verksamheten. Skolan 

önskar mer individuella insatser av specialpedagogen medan förskolan tyckte att 

om det endast gavs handledning så blev fokus för stort på barnet och andra faktorer 

kring barnet inte synliggjordes. Utifrån detta kan man koppla specialpedagogens 

roll till den proximala utvecklingzonen (Shabani m.fl., 2010) där specialpedagogen 

bidrar med stöd och handledning, vilket utvecklar pedagogerna vidare i sina tankar 

och handlande. Resultatet visar även att handledningen i förskolan leder till att 

barnen får de bästa förutsättningarna för att utvecklas i sin takt, vilket Säljö (2014) 

menar att det är utifrån pedagogernas syn på lärandet som är av betydelse i 

bemötandet av eleven. 

 

Studien visar på likheter mellan pedagogerna inom förskola och skola gällande 

vilka anpassningar som används där exempel gavs i form av olika artefakter så som 

bildstöd, TAKK, stödord och dela in barnen i mindre grupper, enklare/kortare 

instruktioner. Skillnader mellan verksamheterna utgörs i förskolan av stöd i leken, 

vilket det sociokulturella perspektivet menar att det är i sociala aktiviteter vi lär oss 

kommunicera och samspela. Ytterligare skillnader mellan verksamheterna är att i 

förskolan anser majoriteten av pedagogerna att stödet behövs i de flesta 

situationerna jämfört med skolan där endast hälften av pedagogerna anser att det 
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behövs. Utifrån vad Säljö (2014) skriver om Vygotskijs tankar om den 

mellanmänskliga relationen blir det här synligt att stöd är viktigt i de flesta 

situationerna under dagen.  

Vad gäller likheter mellan pedagoger i förskola och skola vad gäller anpassningar 

som de anser fungerar nämns bland annat dela upp barnen i olika smågrupper, 

bildstöd, TAKK, struktur och tydliggörande. Skolans pedagoger lyfter fram 

övningar där elever lär tillsammans som bra arbetssätt, vilket skulle kunna jämföras 

med förskolans lära genom lek. Den sociala interaktionen och språket utgör viktiga 

verktyg för tänkandet och lärandet inom sociokulturella perspektivet. Det är i 

samspel med andra människor och med hjälp av föremål som vår utveckling sker 

(Säljö, 2014). Förskolan lyfter till skillnad från skolan fram betydelsen av tillit och 

relationer till chef och arbetskamrater och hur det kan underlätta arbetet.  

Specialpedagogerna bekräftar i intervjuerna de anpassningar som pedagogerna 

uttrycker i enkäten. Skolans specialpedagog ger dock inte lika många exempel på 

olika anpassningar i undervisningen, utan lyfter mer allmänt betydelsen av 

anpassningar för att undervisningen ska fungera för eleverna. Förskolans 

specialpedagog nämner däremot vårdnadshavarna som en faktor som kan bromsa 

upp arbetet kring barnen. Hur personalen hanterar barnen med språklig sårbarhet, 

menar förskolans specialpedagog beror på hur mycket kunskap och erfarenhet de 

har kring dessa bitar. Bristande kunskap hos pedagoger nämns också som en faktor, 

av skolans specialpedagog. Osäkerheten angående vilka anpassningar som är 

lämpliga och göra och vilka som ger bäst resultat bekräftas även av svaren från 

pedagogerna i förskola och skola. Utifrån den proximala utvecklingszonen 

(Shabani m.fl., 2010) skulle specialpedagogen kunna bidra med sin kunskap i ett 

kollegialt lärande för att utveckla pedagoger och föräldrarnas kunskap. 

Specialpedagogerna lyfter bägge vikten av att se det enskilda barnet och de 

svårigheter och behov det har.  

 

Inom området metoder och kartläggning vid svårigheter finns en tydlig skillnad 

mellan förskola och skola. Skolans fokus blir kartläggning i form av tester av det 

språkliga, för att kunna hjälpa till att stödja undervisningen och eleverna på olika 
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sätt, men också för att avgöra vilka former av träningsinsatser som bör sättas in. 

Förskolans specialpedagog beskriver metoder i form av kartläggning med hjälp av 

pedagogerna. Om behov uppstår efter kartläggningen har genomförts kan 

specialpedagogen bidra med observationer, insatser med det enskilda barnet eller 

exempelvis kompetensutveckling till pedagogerna inom exempelvis TAKK. Detta 

går att koppla till den proximala utvecklingzonen (Shabani m.fl., 2010) där både 

specialpedagog och pedagoger bidrar med sina kunskaper för att skapa de bästa 

förutsättningar för barnet/eleven att utvecklas. Här utgör de sociokulturella 

redskapen och mediering viktiga delar (Säljö, 2014) 

5.4 Slutsats  

Resultatet tyder på att både förskolan och skolan anser att en språkligt tillgänglig 

lärmiljö skapas utifrån att man utgår från barnens behov och anpassar så den blir 

tillgänglig för alla. Specialpedagogerna menar att förutsättning för att skapa en 

språklig tillgänglig lärmiljö är att de pedagoger som ansvarar för 

barngruppen/undervisar vet hur en sådan skapas. Dock saknas specialpedagogernas 

delaktighet i utformningen av lärmiljön, enligt pedagogerna.  

 

I studien visar sig det sociokulturella perspektivet bland annat genom att både 

förskola och skola använde sig av olika anpassningar till exempel olika artefakter 

så som bildstöd, stödord, indelning av barn i mindre grupper och korta/enkla 

instruktioner. Dessa stämmer väl överens med de anpassningar och stöd som 

pedagogerna anser fungerar väl, med ett tillägg om struktur och tydliggörande. 

Skillnader inom området anpassningar är framför allt att flertalet av förskolans 

pedagoger anser att stöd behövs under hela dagen och i de flesta situationer. Det 

jämfört med skolan där endast hälften av skolans pedagoger uttrycker ett sådant 

behov. Fungerande arbetssätt som nämns av skolans pedagoger är undervisning där 

eleverna samarbetar. Förskolans pedagoger nämner däremot anpassningar för hela 

gruppen som välfungerande, samt stöd i mindre barngrupper.   

  

Specialpedagogerna bidrar med stöd och anpassningar genom handledning av 

pedagogerna i både förskola och skola, vilket kan kopplas till den proximala 



 47 (76) 
 

47 

 

utvecklingzonen (Shabani m.fl., 2010). Förskolans specialpedagog använder sig 

däremot utav pedagogernas kunskaper för att kartlägga barnets behov. Skolans 

specialpedagog arbetar till skillnad från förskolans specialpedagog med eleverna. 

Specialpedagogerna betonar pedagogernas kunskap som viktig. Respondenterna i 

enkäten var samstämmiga om att specialpedagogens roll är viktig när det gäller 

anpassningar och stöd. En del av pedagogerna i skolan upplever att 

specialpedagogen inte har någon roll i arbetet med lärmiljön för elever i språklig 

sårbarhet, vilket inte stämmer överens med specialpedagogens syn.  
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6. Diskussion  
I kapitlet som följer kommer först studiens val av metoder att diskuteras samt vilken 

påverkan dessa val kan ha haft på studiens resultat. Därefter förs en diskussion kring 

resultatet i studien och vad den visar och det jämförs och relateras till tidigare 

forskning, litteratur och styrdokument. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning och specialpedagogiska implikationer.    

6.1 Metoddiskussion  

För att få svar på syfte och frågeställningarna valde vi två metoder, enkät och 

intervju så kallad flermetodsforskning, vilket vi anser gjorde det möjligt att besvara 

dessa. Enligt Bryman (2018) kan kombinationen av olika metoder bidra till ett 

större djup och ett mer omfattande svar på våra valda forskningsfrågor, vilket vi 

anser att kombinationen av enkäter och semi-strukturerade intervjuer resulterat i. 

För att få specialpedagogernas perspektiv skulle enkät som metod inte kunna ge 

samma underlag då det finns många färre specialpedagoger ute på förskolor och 

skolor, vilket också skulle innebära få enkätsvar och därmed också påverka 

tillförlitligheten i resultatet. Genom att undersöka pedagogernas upplevelse av 

vilket stöd de kan få av specialpedagogerna, samt vilket stöd specialpedagogerna 

upplever att de kan ge pedagogerna och relatera det till tidigare forskning fick vi 

möjlighet att se om det finns en samstämmighet inom dessa områden genom att 

använda oss av intervjuer. Pilotstudierna som genomförts i enkät och intervjuer 

anser vi har minskat bortfallet och bidragit till en ökad tillförlitlighet och reliabilitet 

i studien. Vidare funderar vi kring om respondenterna i intervjuerna hade fått ta del 

av materialet efter genomförd intervju och transkribering, om detta hade påverkat 

studiens resultat vilket kan kopplas samman med studien trovärdighet. Samtidigt 

känner vi att under intervjuerna hade vi möjligheter att ställa följdfrågor vid behov 

då vi använde oss av en semistrukturerad metod, vilket bidrar till en ökad 

trovärdighet. Valet av att informera enkätdeltagarna om innebörden av språklig 

sårbarhet kan ha påverkat validiteten i enkätresultatet negativt då de fick 

förhandsinformation av begreppet språklig sårbarhet, vilket kan ha påverkat och 

styrt de svar vi sedan fick in av dem.  
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Positivt med användningen av enkät och att den skedde på nätet var att känslig 

information kan vara lättare att få fram (Bryman,2018) vilket vi också anser skedde. 

En nackdel som vi kan känna med enkäten, vilket Bryman (2018) också menar, är 

att de svarande inte kan ställa frågor om de undrar över frågeställningarna, vilket 

kan resultera i att de svarar fel.  Svarsfrekvensen är mer än vi förväntat oss med 

tanke på att många av de frågor vi ställt i enkäten krävde utförliga svar, vilket enligt 

Bryman (2018) kan påverka svarsfrekvensen negativt. Något som påverkade 

svarsfrekvensen positiv var att en av rektorerna gav pedagogerna tillfälle att besvara 

enkäten under ett möte. Underlaget vi fick in från enkäterna resulterade i att vi fick 

in tillräckligt för att kunna analysera och dra slutsatser av materialet. Enkät som 

metod underlättade datainsamlingen på flera sätt bland annat genom att det inte 

krävdes att vi personligen behövde vara på plats, samt att vi nådde ut till många 

med våra frågor. Under denna period då vi efterfrågade svaren var antal fall med 

Covid-19 hög och vi tilläts inte komma ut till arbetsplatser och därför underlättade 

enkät som metod mycket.    

 

Valet att intervjua två specialpedagoger gjordes utifrån att vi ville få möjlighet att 

få specialpedagogens perspektiv och då intervjuer är en bra metod för att få djup i 

svaren valdes denna metod för datainsamling. Vi valde också att ta med deras 

perspektiv då vi anser att det är viktigt då det i examensordningen (SFS, 2017:1111) 

för specialpedagoger står att det ingår i professionen att dels stödja pedagoger och 

elever, dels att utveckla lärmiljöer. Då dessa delar också är fokus i vår studie anser 

vi det viktigt att få med detta perspektiv, vilket vi tycker att vi fick.  

 

Vi valde semi-strukturerad intervjumetod då det gav större möjlighet och utrymme 

att ställa följdfrågor vid behov till respondenterna (Bryman, 2018). Intervjuerna 

spelades in för att kunna möjliggöra transkribering och om lyssning, vilket 

underlättade mycket vid det efterföljande arbetet. Vid intervjuerna var vi medvetna 

om den maktposition som vi som intervjuare befann oss i (Bryman, 2018). För att 

få en tydligare bild av respondenternas upplevelser och beskrivningar både i enkät 

och intervju valde vi att citera valda delar i deras svar vilket Bryman (2018) menar 
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att detaljer och täta beskrivningar ger läsaren en möjlighet att bedöma hur 

överförbara resultaten kan vara i en annan miljö. Intervjuguiden skickades ut i 

förväg till respondenterna och vi valde även att i missilbrevet till både enkät och 

intervju ge en förklaring vad språklig sårbarhet och tillgänglig lärmiljö innebär 

vilket gav en gemensam förförståelse vad begreppen betyder.  

 

För att anpassa till både förskolan och de tidigare åren i skolan valde vi att utforma 

två enkäter, vilket tydliggjorde att det var två olika verksamheter vi undersöker. 

Valet att göra en pilotstudie både till enkäterna och intervjuerna kändes tryggt då vi 

fortfarande är ganska nya kring utformandet av dessa. Dock gjordes inga större 

förändringar. Vårt urval av respondenter till enkät innefattar olika professioner 

inom förskola och skola vilket ger oss inblick i två verksamheter, samt möjlighet 

att utläsa skillnader och likheter. Vi hade kunnat välja att rikta oss till endast 

högskoleutbildad personal vilket förmodligen gett oss djupare svar, men samtidigt 

färre svar. Med hänsyn till de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017) och 

respondenternas anonymitet valde vi att använda oss av orden respondent, pedagog 

och specialpedagog 1 och 2 i studien.   

 

För tolkning av materialet valdes sociokulturell teori. Valet av denna teori grundar 

sig i att den fokuserar på lärande och språk. Dock har vi i efterhand kommit fram 

till att vi borde utgått från Bruces perspektiv som teori då den varit mer passande 

(Bruce m.fl., 2016).  Jobér och Serder (2021) menar att teorier ska i första hand 

betraktas som en tankeverktygslåda som hjälper oss att tolka, förstå och vägleda 

våra handlingar. Det är utifrån vilka glasögon vi sätter på oss och vilket fokus vi 

riktar oss mot.  

 

I analys och bearbetning har vi använt olika verktyg; vid de kvalitativa delar har vi 

använt oss av kvalitativ tematisk analys. I de kvantitativa delarna har vi använt 

kvantitativ innehållsanalys och användandet av deskriptiv statistik analys, vilket har 

underlättat arbetet.   
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Vi har kommit fram till efterhand att vi borde valt en metod och en teori från början 

då vi efteråt insåg svårigheterna att hantera och bearbeta allt detta material på rätt 

sätt. En viktig lärdom vi kommer ta med oss. 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i studien visar att tillgängligheten i lärmiljön är av stor betydelse. Det 

betonas också i Bahdanovich Hanssen och Hansén (2018) studie som menar att den 

fysiska miljön kan vara en stor resurs, beroende på hur pedagogerna använder den. 

Respondenterna i enkäten har en medvetenhet kring hur man skapar en språkligt 

tillgänglig lärmiljö, då de nämner att man måste utgå från barnen olika behov när 

man gör lärmiljön språkligt tillgänglig. Detta stödjs av Bruce m.fl. (2016) som 

konstaterar att det krävs kunskap hos pedagogerna för att kunna stödja och 

stimulera utifrån deras behov och deras olika språkliga förutsättningar. 

Specialpedagogerna i studien lyfter fram att pedagogerna har en viktig del i att 

skapa språkligt tillgängliga lärmiljöer och samtidigt förebygga språklig sårbarhet. 

Däremot var det ingen av specialpedagogerna som betonar sin egen roll kring detta, 

trots att det står i examensordningen för specialpedagoger (SFS, 2017:1111) att 

specialpedagogen ska vara med i utvecklingen av lärmiljöerna. Skolverket (2016) 

betonar också betydelsen av den specialpedagogiska kompetensen då det är en 

nyckelförutsättning för utformningen av lärmiljöer. Här finns det brister i arbetet 

hos de specialpedagoger som är del i studien där de inte uttrycker att de är delaktiga 

i utvecklingen av lärmiljön. En tillgänglig lärmiljö ger, enligt SPSM (2018), bättre 

förutsättningar för barn att delta i verksamheten och lyckas i sitt lärande. I vårt 

resultat kan man utläsa att respondenterna i förskolan menar att en hanterbar och 

begriplig miljö som ständigt utvärderas är betydelsefulla faktorer för att skapa en 

språkligt tillgänglig lärmiljö medan skolan satte fokus på språkets tillgänglighet i 

klassrummet samt vilka olika sorters språk man använder sig av. Detta bekräftas i 

Toseeb m.fl. (2020) studie som belyser vikten av att skapa en god språklig lärmiljö  

och att en sådan miljö kan ge positiva effekter under skolåren genom exempelvis 

bättre språk, bättre fungerande socialt i lek och färre problem med utåtagerande 

beteende.   
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Gällande vilka anpassningar och stöd som ges till barn i språklig sårbarhet i förskola 

och skola visar studien på att där det finns ett större fokus på arbete på gruppnivå i 

skapandet av en mer tillgänglig lärmiljö inom förskolan. Jämfört med skolan där 

det är vanligare med mer riktade insatser gentemot elever. Detta bekräftas i Palla 

och Vallberg Roth (2020) studie gällande förskolan att den över lag riktar sina 

anpassningar och metoder på gruppnivå för att stödja hela gruppen i stället för att 

ge individuellt riktat stöd/anpassningar i syfte att stödja samtliga barn så att fler 

också kan vara inkluderade i den ordinarie undervisningen. Det framkommer i 

studien att pedagogerna saknar exempel på en bredd av olika verktyg att använda i 

arbetet med barn i språklig sårbarhet. Exemplen de anger vad gäller anpassningar 

och stöd är liknande varandra och inte så varierande. Det blir tydligt att de 

vanligaste anpassningarna hamnar inom området som stöttar utrymmet, det vill säga 

arbetsminnet, som exempelvis checklistor, kortare/enkla instruktioner, TAKK-

tecken och bildstöd. Men det förekommer också anpassningar relaterat till området 

tid, bibehålla energi och motivation och den omgivande miljön. Vad gäller exempel 

på anpassningar nämner både Hallin och Reuterskiöld (2021) och SPSM (2018) 

taltempo, kortare/enkla instruktioner, bildstöd, använda intressen, tidshjälpmedel 

och paus från språklig miljö som bra sätt att skapa goda förutsättningar för hos barn 

med språkliga svårigheter. Endast förskolans pedagoger nämner möjlighet till paus 

som en anpassning. En sådan insats anser vi skulle behövas vara en av de mer 

vanliga, med tanke på hur energikrävande det är för barn med språkliga svårigheter 

att vara omgivna av språket hela dagarna. Utöver den energi det krävs att vara 

omgiven att språkande hela dagarna menar Hallin & Reuterskiöld (2021) att alla 

barns språkliga förmåga kan påverkas negativt om de dessutom befinner sig i en 

miljö som inte har anpassningar i den fysiska miljön som dämpar ljud. För att 

minska denna risk kan åtgärder som erbjuder hjälpmedel för att minska 

ljudpåverkan ge positiv effekt (SPSM, 2018).   

 

Barn och elever med språkliga svårigheter behöver också stöd i sociala relationer 

då samspelet med andra påverkas av svårigheter med språket och att dessa 

situationer också kan ta mycket energi och ställa till problem (SPSM, 2018). I 

förskolan nämner majoriteten av pedagogerna att det finns ett behov att stötta barn 
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med språklig sårbarhet under hela dagen och under olika situationer, jämfört med 

skolan där endast ungefär hälften nämner att det finns stödbehov också utanför 

klassrumssituationen. Samtidigt är vår erfarenhet att det borde vara självklart bland 

pedagogerna i skolan att stöd också behövs under rast då inte finns de strukturer 

och hjälpmedel på samma sätt som det finns i klassrummet och att det då ökar 

behovet av stöttning av pedagoger när elever med språkliga svårigheter ska 

samspela med andra. Bruce m.fl. (2016) belyser att det är när elevens muntliga eller 

skriftliga förmåga inte matchar omgivningens krav och när glappet inte 

kompenseras genom pedagogiska erbjudande som den språkliga sårbarheten 

uppstår. Vi tror inte att det är så vanligt att det finns en medvetenhet och kunskap 

om hur stora svårigheterna egentligen blir för barn och elever i den sociala 

kontexten når språket brister. När konflikter uppstår tänker man oftare att det beror 

på något annat än språket. Samtidigt finns det forskning som visar på att barn med 

svårigheter med språket oftare utesluts av andra och det är svårare för dessa att bilda 

sociala nätverk (Chen m.fl., 2020). Toseeb m.fl. (2020) bekräftar genom deras 

studie betydelsen av en bra språklig miljö är för alla elever, särskilt de med 

språkliga svårigheter. Det förstärker betydelsen av stöttning till barn med språkliga 

svårigheter ytterligare anser vi. Något som känns bra utifrån studiens resultat är att 

det finns ett större fokus på att ge insatser till hela gruppen i förskolan och då är 

sannolikheten god att barnen får en bra språklig miljö innan skolan tar sin början. 

Toseeb m.fl. (2020) kommer nämligen fram till i sin studie att genom att skapa en 

bra språklig miljö innan skolan tar sin början ger det också positiva resultat under 

de kommande skolåren bland annat inom områdena som ställer krav på social 

samverkan såsom lek men också utåtagerande beteenden (Toseeb m.fl., 2020).   

 

I studien synliggörs att det ser olika ut hur barn och elevers behov kartläggs. Skolan 

har ett större fokus att kartlägga de språkliga svårigheterna genom olika tester, till 

skillnad från förskolan som använder sig av kartläggning som ger en bredare 

förståelse av svårigheterna. McGregor (2020) argumenterar i sin studie för vikten 

av att upptäcka DLD genom användning av olika kartläggningsmaterial för att 

underlätta de insatser som behöver ske, men nämner inte vilken form av material 

som är lämpliga att använda sig av. I studien konstateras dock att det är ett viktigt 
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utvecklingsområde för att bättre lyckas med upptäckten av DLD (McGregor, 2020). 

Både Gallagher m.fl. (2019) och McGregor (2020) poängterar också vikten av en 

samsyn av innebörden av språkliga svårigheter för att få till ett fungerande 

samarbete mellan de som arbetar med barn med språkliga svårigheter. Gallagher 

m.fl. (2019) menar att hur förståelsen och samarbetet ser ut får betydelse för hur väl 

de behov som finns hos barn med denna diagnos kan tillgodoses. Utifrån Gallagher 

m.fl. (2019) och McGregor (2020) studier bekräftar dessa det vi till viss del också 

ser i vår studie hos pedagogerna. Nämligen en osäkerhet kring innebörden av 

språklig sårbarhet och hur de på bästa sätt kan möta de svårigheter som det innebär 

för barnen. Flertalet forskare skriver att det finns en stor kunskapsbrist både i skola 

och förskola (Bahdanovich Hanssen och Hansén, 2018; Bishop m.fl., 2016). De 

uttrycker också ett behov av stöd inom detta område. Specialpedagogen i skolan 

bekräftar också svårigheten i att veta hur man på bästa sätt kan möta barn med 

språkliga svårigheter. Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) ska alla elever ges 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Dock visar 

resultatet att flertalet respondenter från både skolan och förskolan upplevde att de 

inte har den kunskapen som krävs för att stödja barn i språklig sårbarhet. Detta 

bekräftas även i Akcamete och Gökbulut (2018) och Wickremesooriyas (2015) 

studier där det uttrycks ett behov av specialpedagogisk kompetens hos lärarna. Vi 

drar utifrån detta slutsatsen att det finns en överhängande risk att de åtgärder, 

anpassningar och stöd som sätts in riskerar bli felaktiga och på så sätt inte tillgodose 

de behov som finns hos barnen. Ytterligare en riskfaktor utifrån vår studies resultat 

är specialpedagogen i förskolans upplevelse av att förskolans arbete ibland hämmas 

av föräldrarna, att de utgör en så kallad “bromskloss” i arbetet. Relationen till 

föräldrar utgör enligt Killén (2008) en viktig del i att arbetet med att kunna 

tillgodose barnens behov, vilket vi själva upplevt som en betydelsefull del kring 

barnets förutsättningar att kunna utvecklas efter sin förmåga. 

 

Utifrån vårt resultat synliggörs att pedagogerna anser att specialpedagogen har en 

viktig roll, men samtidigt kunde man tyda ett visst missnöje med 

specialpedagogerna. Det stöd som de flesta respondenterna önskade var mer tid av 

specialpedagogerna ute i verksamheten i form av observationer, tips på 
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anpassningar och material. Detta resultat bekräftas också av forskning genomförd 

av Göransson m.fl.,(2015), Möllås m.fl., (2017)  och Von Ahlefeld Nisser (2014) 

som belyser att det finns olika föreställningar om vad specialpedagogers uppdrag 

och roll innebär, vilket kan påverka vad som önskas av deras roll ute i 

verksamheterna.  Vi tror att om specialpedagogens roll och uppdrag blir tydlig för 

alla kan dessa oklarheter minimeras.   

 

Det blir i studien tydligt att det skiljer sig åt hur specialpedagogen bidrar med stöd 

och anpassningar kring språklig sårbarhet i förskola och skola. Specialpedagogerna 

arbetar på olika sätt utifrån vilken verksamhet de kommer ifrån. Specialpedagogen 

i skolan arbetar även med riktat stöd till eleverna, vilket skiljer sig från förskolans 

specialpedagog som främst handleder pedagogerna, vilket Von Ahlefeld Nisser 

(2014) bekräftar att specialpedagogen bör arbeta förebyggande och ej 

undervisande. Forskningen visar att specialpedagogens uppdrag ofta är oklart 

(Göransson m.fl., 2015; Lindqvist, 2013; Von Ahlefeld Nisser, 2014) och detta 

bekräftas även av Berglund m.fl. (2007) studie som menar att specialpedagogens 

arbete är omfattande med många olika uppdrag. Förskolans respondenter belyser 

att utan observationer blev det för stort fokus på det enskilda barnet. Detta bekräftas 

av Palla (2011) som menar att specialpedagogen genom observationen kan bilda sig 

en egen uppfattning om var svårigheterna finns och genom handledning kan 

specialpedagogen hjälpa pedagogerna att prioritera vilka mål som är viktiga att 

arbeta med för tillfället. Om observationen uteblir missas denna koppling, som både 

Hjörne och Säljö (2013) och Lindgvist (2017) menar lägger fokus på den enskilda 

eleven i stället för i den omgivande miljön. Utifrån detta tolkar vi att 

specialpedagogen bör arbeta mer verksamhetsnära för att kunna se alla bidragande 

faktorer kring barnen och utifrån det handleda pedagogerna.  Detta bekräftas i Von 

Ahlefeld Nisser (2014) forskning som menar att de kvalificerade samtal är en 

förutsättning för att vidga lärarnas kompetens och utveckling.  

 

Resultatet i studien visar specialpedagogerna samarbetar med andra professioner 

vid behov, vilket Bishop m.fl. (2016) poängterar vikten av ett välfungerande 

samarbete mellan olika professioner. Detta bekräftas i Gallagher m.fl. (2019) och 

McGregor (2020) studie som menar att en gemensam förståelse för barn med 
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språksvårighet har betydelse för hur effektivt samarbetet blir mellan de som arbetar 

med barn med språksvårighet. Dock framgår det i vår studie att det inte finns någon 

naturlig mötesplats för de olika professionerna utan de behöver kontaktas vid 

behov, viket kan leda till att det dröjer innan kontakten tas. Detta anser vi kan tolkas 

som ett hinder i arbetet kring barnen. Det synliggörs i studien att specialpedagogens 

handledning i förskolan gynnar barnet utifrån att barnen då får de bästa 

förutsättningarna för att utvecklas i sin takt. Detta bekräftas av Möllås m.fl. (2017) 

som betonar att man når störst framgång om man arbetar med personalen genom 

exempelvis handledning. Samtidigt menar författarna att det handledande 

uppdraget är svårt då det skiljer sig efter behov och förutsättningar som finns i 

verksamheten (Möllås m.fl., 2017). Göransson m.fl. (2015) menar att 

specialpedagoger ofta ser det som sker, ur ett mer relationellt perspektiv än andra 

pedagoger och vuxna i förskola och skola generellt gör. Detta innebär att 

specialpedagoger bidrar till att vidga perspektiven och flyttar problemet från 

individnivå till grupp och organisationsnivå genom att bidra med specialpedagogisk 

kompetens i utformandet av organisation och lärmiljön. Detta menar 

specialpedagogen i förskolan sker genom kompetensutveckling, kunskap och skapa 

förståelse för barnens behov inom hela verksamheten.  

6.3 Specialpedagogiska implikationer  

Studiens resultat visar en osäkerhet bland pedagoger vad gäller hur man på bästa 

sätt ska anpassa för att kunna skapa en språkligt tillgänglig lärmiljö, samt möta de 

svårigheter som språkliga svårigheter innebär. Därför anser vi att det behövs en 

kompetensutveckling inom området språklig sårbarhet/DLD/språkliga svårigheter 

för att bättre kunna möta barn och elevers behov. Kompetensutveckling behövs 

såväl hos specialpedagoger som hos pedagoger. Genom att specialpedagogerna får 

mer kunskap blir det också lättare för dem att handleda pedagogerna och sätta in de 

rätta åtgärderna. I examensordningen (SFS, 2017:1111) uttrycks det att 

specialpedagogens ska arbeta förebyggande för att undanröja hinder och svårigheter 

i lärmiljö samt vara en kvalificerad samarbetspartner. En del i detta är möjligtvis att 

ta fram kartläggningsmaterial som kan hjälpa till att upptäcka barn i språklig 

sårbarhet och med DLD.   
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6.4 Framtida forskning  

För att se ur ett bredare helhetsperspektiv kring språkligt tillgängliga lärmiljöer, 

anpassningar och stöd i både förskola och skola hade ett framtida forskningsområde 

kunnat vara att intervjua rektorer för att se vilka förutsättningar specialpedagogen 

ges. Utifrån vårt resultat synliggörs det att flertalet pedagoger vill se mer av 

specialpedagogen i verksamheten och då utgör rektorerna en viktig faktor hur 

specialpedagogen profession används.  

 

Ett annat forskningsfält att undersöka kan vara att observera hur tillgängliga de 

språkliga lärmiljöerna är samt hur pedagogerna använder sig av anpassningar och 

stöd.  Vidare finner vi det intressant att undersöka vilken betydelse pedagogernas 

relation till barn och elever har för barn som befinner sig i språklig sårbarhet.    
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Bilaga 1  
Enkätundersökning språklig sårbarhet riktning förskola   

Språklig sårbarhet är ett begrepp som introducerats av Bruce m.fl. (2016) för att 

beskriva när den språkliga förmågan inte räcker till för de krav som ställs i stunden. 

Begreppet är mer omfattande än begreppet språkstörning. Språklig sårbarhet kan 

finnas hos alla i olika situationer och i olika omfattning. Elever med språkstörning 

utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och kan därför 

hamna i språklig sårbarhet. I en tillgänglig lärmiljö ska barnen kunna utvecklas 

oavsett förutsättningar. För att en lärmiljö ska vara tillgänglig krävs det att 

verksamheten aktivt åtgärdar, utvecklar och förbättrar lärmiljön för att alla barn ska 

kunna ta del av lärande och gemenskap (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2018). Vad en tillgänglig lärmiljö innebär kan uppfattas olika i olika miljöer men 

de har en gemensam nämnare, nämligen att alla barn/elever ska ges förutsättningar 

att nå målen för utbildningen.   

Tack för din medverkan i enkäten.   

Emma  Jenny  

  

* Obligatoriskt   

1. Antal år i yrket?  *   

0–5 år  6–10 år  11–15 år  16–20 år  21-   år  

2. Vilken är din utbildningsbakgrund? *   

Barnskötare   Förskollärare  Annan utbildning 

 Pågående utbildning   Ej utbildad  

3. Vad innebär en språkligt tillgänglig lärmiljö för dig? *  

4. Vilka anpassningar gör du för barn i språklig sårbarhet?  *  

5. I vilka situationer anser du att barn i språklig sårbarhet behöver stöd och 

anpassningar? *  

6. Vilka arbetssätt/ anpassningar har du genom erfarenhet sett fungerat bra för barn 

i språklig sårbarhet? Varför har dessa fungerat bra tror du? *  

7. Har du de kunskaper/verktyg/resurser som krävs för att kunna stödja barn i 

språklig sårbarhet? Om du svara ja, gå vidare till fråga 9. *  

Ja  Nej  
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8. Vad behöver du för att bli trygg i ditt arbete med barn i språklig sårbarhet? *  

9. Anser du att barn i språklig sårbarhet får det stöd de behöver? *  

Ja  Nej  

10. Hur nöjd är du med stödet från specialpedagogen gällande barn i språklig 

sårbarhet?  (4= mycket nöjd, 1= mycket missnöjd)?  *  

4  3  2  1  

11. Vilket stöd önskar du från specialpedagogen i arbetet med barn i språklig 

sårbarhet?  *  
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Bilaga 2  
Enkätundersökning språklig sårbarhet riktning skola  

Språklig sårbarhet är ett begrepp som introducerats av Bruce m.fl. (2016) för att 

beskriva när den språkliga förmågan inte räcker till för de krav som ställs i stunden. 

Begreppet är mer omfattande än begreppet språkstörning. Språklig sårbarhet kan 

finnas hos alla i olika situationer och i olika omfattning. Elever med språkstörning 

utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och kan därför 

hamna i språklig sårbarhet.  I en tillgänglig lärmiljö ska barnen kunna utvecklas 

oavsett förutsättningar. För att en lärmiljö ska vara tillgänglig krävs det att 

verksamheten aktivt åtgärdar, utvecklar och förbättrar lärmiljön för att alla barn ska 

kunna ta del av lärande och gemenskap (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2018). Vad en tillgänglig lärmiljö innebär kan uppfattas olika i olika miljöer men 

de har en gemensam nämnare, nämligen att alla barn/elever ska ges förutsättningar 

att nå målen för utbildningen.   

Tack för din medverkan i enkäten.   

Emma      Jenny  

  

* Obligatoriskt  

 

1. Antal år i yrket som undervisande lärare?  *  

0–5 år  6–10 år  11–15 år  16–20 år  21-   år  

2. Vilken är din utbildningsbakgrund? *  

Lärarexamen tidigare år   Lärarexamen senare år/gymnasiet  

Endast grund/gymnasial utbildning  Ej utbildad    

Pågående utbildning  

3. Vad innebär en språkligt tillgänglig lärmiljö för dig?  *  

4. Vilka anpassningar gör du för barn i språklig sårbarhet?  *  

5. I vilka situationer anser du att barn med språklig sårbarhet behöver stöd och 

anpassningar? *  

6. Vilka arbetssätt har du genom erfarenhet sett fungerat bra för barn/elever med 

språklig sårbarhet? Varför har dessa fungerat bra tror du? *  
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7. Har du de verktyg/resurser/kunskaper som krävs för att kunna stödja barn i 

språklig sårbarhet? Om du svarade ja. Gå vidare till fråga 9.  *  

Ja  Nej  

8. Vad anser du att du behöver för att bli trygg i ditt arbete med barn i språklig 

sårbarhet?  *  

9. Anser du att elever med språkliga sårbarhet får det stöd de behöver? *  

Ja  Nej  

10. Hur nöjd är du med det stöd du idag får av specialpedagogen gällande 

barn/elever i språklig sårbarhet (4= mycket nöjd, 1= mycket missnöjd)? Om du 

svarade 4= mycket nöjd.  *  

4  3  2  1  

11. Vilket stöd önskar du från specialpedagogen i arbetet med barn i/med språklig 

sårbarhet?  *  

12. Vilken roll har specialpedagogen på din skola i arbetet med lärmiljön för 

barn/elever i språklig sårbarhet?  *  
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Bilaga 3   

                
    

Fakulteten för 

lärarutbildning  

  

  
 

2022-01-29  

Missivbrev  

Vi, Emma Gustavsson och Jenny Algerstedt, läser specialpedagogprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad. Den här terminen skriver vi vårt examensarbete och tar vår 

examen i juni 2022.   

 

I detta examensarbete, som är en vetenskaplig studie på avancerad nivå, vill vi 

undersöka vilka anpassningar och stöd som ges till barn i språklig sårbarhet samt 

vilka förväntningar som finns från pedagogerna vad gäller stöd från 

specialpedagogen. Studien syftar också till att undersöka om det finns skillnader i 

anpassningar och stöd som ges i förskola och skolans tidigare år.  

 

För att kunna slutföra vårt arbete kommer vi att genomföra en enkätundersökning 

och vi hoppas att du har möjlighet att ställa upp. Enkäten kommer att skickas ut 

digitalt via Forms och kommer att analyseras, sammanställas och presenteras i vårt 

arbete. Det är endast vi själva och eventuellt vår handledare som kommer att läsa 

transkriptionen och när arbetet är godkänt raderas alla ljudfiler och 

transkriberingar.  



 67 (76) 
 

67 

 

I studien kommer vi att beakta de Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

rör information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande.   

• Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan 

några negativa konsekvenser.  

• Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och 

har möjlighet att avböja medverkan i studien.  

• Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det 

färdiga arbetet.  

• Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer 

att förstöras när denna är examinerad.  

Se även följande länk:   

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html  

 

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i DiVA portalen som är ett öppet arkiv 

för forskningspublikationer och studentuppsatser.   

 

Vi hoppas på och ser fram emot ditt deltagande. Har du fler frågor får du gärna höra 

av dig.  

Med vänliga hälsningar  

Emma Gustavsson  Jenny Algerstedt    

Ansvarig lärare/handledare:   

Johanna Lüddeckens   

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad:   

www.hkr.se   

 

SAMTYCKE   

Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att medverka i ovan beskrivna 

studie. Du bekräftar även att du har tagit del av de forskningsetiska principer som 

kommer att beaktas.  

  

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
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Bilaga 4  

                
      

Fakulteten för 

lärarutbildning  

  

  

  

2022-02-16  

Missivbrev till specialpedagog  

Vi, Emma Gustavsson och Jenny Algerstedt, läser specialpedagogprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad. Den här terminen skriver vi vårt examensarbete och tar vår 

examen i juni 2022.   

 

I detta examensarbete, som är en vetenskaplig studie på avancerad nivå, vill vi 

undersöka vilka anpassningar och stöd som ges till barn i språklig sårbarhet samt 

vilka förväntningar som finns från pedagogerna vad gäller stöd från 

specialpedagogen. Studien syftar också till att undersöka om det finns skillnader i 

anpassningar och stöd som ges i förskola och skolans tidigare år.  

 

För att kunna slutföra vårt arbete kommer vi att genomföra intervjuer och vi hoppas 

att du har möjlighet att ställa upp då din erfarenhet, kunskap är värdefull. 

Intervjuerna kommer att spelas in via mobiltelefon eller Ipad och transkriberas av 

oss. Det är endast vi själva och eventuellt vår handledare som kommer att läsa 
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transkriptionen och när arbetet är godkänt raderas alla ljudfiler och transkriberingar. 

Allt insamlat material kommer endast att användas till detta forskningsändamål.  

I studien kommer vi att beakta de Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

rör information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande.   

• Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan 

några negativa konsekvenser.  

• Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och 

har möjlighet att avböja medverkan i studien.  

• Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det 

färdiga arbetet.  

• Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer 

att förstöras när denna är examinerad.  

•  

Se även följande länk:   

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html  

 

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i DiVA portalen som är ett öppet 

arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.   

 

Vi hoppas på och ser fram emot ditt deltagande. Har du fler frågor får du gärna 

höra av dig.  

Med vänliga hälsningar  

Emma Gustavsson    

Jenny Algerstedt    

  

Ansvarig lärare/handledare:   

Johanna Lüddeckens   

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad:   

www.hkr.se   

  

  

  

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
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Bilaga 5  
  

Intervjufrågor till specialpedagog.   

• Hur länge har du arbetat som specialpedagog?   

• Vad innebär språklig sårbarhet?  

• Vad innebär en tillgänglig lärmiljö?  

• Vad krävs för att skapa en språklig tillgänglig lärmiljö?  

• Vilka metoder/verktyg använder du vid kartläggning för att identifiera 

ett barn i språklig sårbarhet?   

• Vilka anpassningar/ stöd och i vilka situationer, kan dessa gynna barn 

i språklig sårbarhet?  

• Vilka utmaningar upplever du att personalen möter i arbetet med barn 

i språklig sårbarhet?   

• Anser du att barn i språklig sårbarhet får det stöd de behöver?  

• Finns det andra professioner som du samarbetar med kring barn i 

språklig sårbarhet?   

• Vilket stöd kan du som specialpedagog bidra med i arbetet med barn 

i språklig sårbarhet, både till personal och barn?  

• Har du de kunskaperna som behövs för att stötta barn och pedagoger 

kring språklig sårbarhet?  

• Finns det behov av ytterligare stöd och eventuell fortbildning i 

verksamheten för att kunna ge barn i språklig sårbarhet rätt 

förutsättningar?   
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Bilaga 6  
  

Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien:  

Ja O  

Nej  O  

  

Ort:………………………….      Datum:…………………..  

  

Namn:  ……………………………………………………  

  

Namnförtydligande ………………………………………..  

  

Återlämnas till…………………senast den …………. 
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