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Abstract 

The purpose of this survey is to study how preschool educators indicate that they work with 

language and communication support in preschool. The survey also aims to find out how 

language and communication support appears in the physical environment at preschools. To 

enable this study, questionnaire surveys and observations have been used as a data collection 

method. The questionnaire survey involved 42 respondents, while two different preschools 

were visited during the observation survey. 

 

The final results of this survey shows, that all the participating respondents have a positive 

attitude towards language and communication support, and also that there is something they 

regularly work with. The situations the respondents answered that they mainly work with 

language and communication support, are in routine situations during the day and when they 

gather for circle time. According to the results of the survey, the most widely used language 

and communication support was image support, and second most was signs as support. Most 

of the respondents use the support as a combination of a general effort for all children's 

language development and a support for children in need of special support in their language 

development. 

 

The results of the observational study shows that language and communication support is 

something that appears in the physical environment at both preschools. Both preschools had 

visible image support, but the location of it was limited to only some of the rooms. One of the 

preschools had a wider range of image support and the same preschool also had visible 

mother language support and signs as support, which was not visible at the other preschool. 

 

In summary, the survey shows that language and communication support are included in the 

work of educators and also in the physical environment of the preschools that participated in 

this survey. 

 

 

 

Keywords: Language and communication support, observation survey, preschool, 

questionnaire survey, sociocultural perspective. 
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Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att ta reda på hur verksamma pedagoger uppger att de 

använder språk- och kommunikationsstöd i förskolan samt att ta reda på hur språk- och 

kommunikationsstöd framträder i förskolans fysiska miljö. För att besvara syftet har en 

enkätundersökning med 42 svarande respondenter utförts. I tillägg till detta har dessutom en 

observationsundersökning på två olika förskolor gjorts, för att besvara frågan gällande hur 

språk- och kommunikationsstöd framträder i förskolans fysiska miljö.  

Resultatet visar att samtliga respondenter har en positiv inställning till språk- och 

kommunikationsstöd, och att det är något som de regelbundet arbetar med. De situationer som 

respondenterna lyfter att de främst arbetar med denna stödinsats är vid rutinsituationer under 

dagen, samt i samlingssituationer. Det mest använda språk- och kommunikationsstödet är 

enligt undersökningens resultat bildstöd följt av tecken som stöd. De flesta av respondenterna 

använder stödinsatserna som en kombination av en generell insats för alla barns 

språkutveckling och en insats riktad till barn i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling.  

Observationsundersökningens resultat visar att språk- och kommunikationsstöd är något som 

framträder i miljön på båda förskoleavdelningarna. Gemensamt för avdelningarna var att det 

fanns bildstöd synligt, men dess placering var avgränsat till vissa av lokalernas rum. En av 

avdelningarna visade sig ha en större bredd av bildstöd och samma avdelning var ensam om 

att ha synligt modersmålsstöd och tecken som stöd.  

Således har undersökningen visat att språk- och kommunikationsstöd är en stödinsats som 

ingår i förskolans utbildning. 

 

 

 

Nyckelbegrepp: Enkätundersökning, förskola, observationsundersöking, sociokulturellt 

perspektiv, språk- och kommunikationsstöd. 
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1. Inledning 

Under den gångna förskollärarutbildningen har vi tagit del av flertalet sammanhang där språk 

och kommunikation lyfts fram som centrala aspekter i förskolan. Läroplanen beskriver hur 

språket är knutet till barns lärande och identitetsutveckling, samt att förskolan ska ge barnen 

uppmuntrande stimulans med syfte att väcka intresset för olika sätt att uttrycka sig och 

kommunicera på (Skolverket, 2018).   

 

Vad kan då olika sätt att uttrycka sig och kommunicera på innebära? Vi har i denna 

undersökning valt att vidga vår egna kunskapsbank vad gäller språk- och kommunikationsstöd 

i förskolan, genom ett bredare undersökningsfält där såväl tecken som stöd, visuellt stöd och 

modersmålsstöd ryms. För att få syn på ytterligare stödinsatser, har vi även tagit stöd av 

tidigare forskning inom området samt enkäter besvarade av verksamma pedagoger. 

 

I förskolan vistas en mångfaldig målgrupp för språk- och kommunikationsstöd, nämligen 

barnen. De befinner sig i skilda åldrar, med olika behov och varierande bakgrunder, samt 

andra aspekter som kan tänkas påverka deras möjligheter och förutsättningar till att ingå i den 

språkliga och kommunikativa gemenskapen som finns på förskolan. Enligt FN:s konvention 

om barns rättigheter framgår det i grundprinciperna att varje barn har rätt att få uttrycka sin 

mening (UNICEF, 2016). För att varje barns röst ska bli hörd krävs det att pedagoger som är 

verksamma i förskolan uppmärksammar vilka språkliga och kommunikativa förmågor barnen 

har och därefter tillämpar de språk- och kommunikationsverktyg som behövs för att stötta 

varje barn med det som krävs för att de ska kunna uttrycka sig.  

 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) kan språk- och kommunikationsstödjande 

insatser användas som ett komplement till det talade språket. När vi använder det förstärks 

och förtydligas förståelsen i det som sägs. I andra fall kan insatserna vara avgörande för 

förståelsen av det talade ordet, samt ett alternativt uttryckssätt när det verbala språket inte 

räcker till (ibid). Därmed kan förskolor tillämpa språk- och kommunikationsstöd som en 

generell och inkluderande insats i barngruppen, oavsett om inte alla barn är i behov utav det. I 

denna undersökning vill vi åskådliggöra förskolepedagogers arbete med språk- och 

kommunikationsstödjande insatser och hur dessa kan gå tillväga. Skolinspektionens 

granskningar av arbetet med barn i behov av särskilt stöd, samt barn med annat modersmål än 

svenska, har gett oss vetskapen om att det finns kvalitativa skillnader på olika förskolor, vilket 
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innebär att barn faktiskt ges olika möjligheter i att tillgodogöra sig den kunskap och lärande 

som erbjuds i förskolan (Skolinspektionen, 2017, 2010).  

 

För att runda av denna inledning vill vi förtydliga att vår undersökning avser alla 

förskolebarns möjlighet till språk- och kommunikationsstöd och därmed begränsas varken 

datainsamling eller tidigare forskning till endast barn som är i extra behov av särskilt stöd. 

 

Sökprocess: Vi har i vår sökprocess efter tidigare forskning, filtrerat sökningen med peer-

reviewd eller doktorsavhandlingar på diverse databaser, för att på så vis kunna få fram 

vetenskapligt material till denna undersökning. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur verksamma pedagoger uppger att de 

arbetar med språk- och kommuniktionsstöd i förskolan. Undersökningen syftar även till att 

undersöka hur språk- och kommunikationsstöd framträder i förskolans fysiska miljö. 

                     

 Används språk- och kommunikationsstöd i förskolan, och i så fall hur? 

 Vilka stödinsatser är det som används? 

 Hur framträder språk- och kommunikationsstöd i förskolans fysiska miljö? 

 

1.3 Definition av centrala begrepp 

Språk- och kommunikationsstöd- Stödinsatser som avser alternativ kompletterande 

kommunikation (likt AKK, se nedan). 

Modersmålsstöd- Stödinsats i form av (för barnet) relevanta modersmålsbegrepp som 

alternativ och kompletterande kommunikation då det svenska begreppet är svårförståeligt för 

barnet,  samt som insats för att uppmärksamma barngruppens alla modersmål. 

Tecken som stöd- Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 

Bildstöd- Visuell stödinsats som alternativ och kompletterande kommunikation. 

AKK- Alternativ kompletterande kommunikation. 
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2. Bakgrund 

I detta stycke relateras forskningsområdet språk- och kommunikationsstöd till lagar, 

styrdokument och myndigheter som på olika sätt verkar som riktlinjer och stöd i förskolans 

arbete.  

 

2.1 Styrdokument & Riktlinjer 

Under rubriken likvärdig utbildning redogör förskolans läroplan för att utbildningen ska 

anpassas med avseendet att möta varje barns olika förutsättningar och då i synnerhet 

uppmärksamma de barn som befinner sig i extra behov av olika sorters stödinsatser 

(Skolverket, 2018). Det stycket bygger på den lag som styr utbildning inom skolväsendet, 

nämligen Skollagen. I enlighet med Skollagen (2010:800), SkolL, 8 kap. 9 §, ska ”b  n  om 

av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, ges det stöd som 

de     peciell  behov k  ve ”. För att stödjas i arbetet med dessa riktlinjer finns möjligheten 

för förskolepersonal att vända sig till den statliga förvaltningsmyndigheten; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

  

Den specialpedagogiska skolmyndigheten, förkortat SPSM syftar till allas rätt att lära och 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, oavsett funktionsförmåga. Kopplat till förskolan, 

driver de arbetet med att stödja förskolepersonal i utformningen av tillgängliga och 

utvecklande lärmiljöer, för att skapa just det läroplanen benämner som likvärdig utbildning 

(Skolverket, 2018). På myndighetens hemsida finns stödmaterial, begreppsdefinitioner och 

information om språk- och kommunikationsstöd.  

  

Språk- och kommunikationsstöd används i denna undersökning som ett samlingsnamn för 

olika sätt att tala och kommunicera på, vilket kan liknas med det Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) benämner som AKK. AKK är en förkortning av alternativ och 

kompletterande kommunikation och även ett samlingsbegrepp för olika sorters språk- och 

kommunikationsstöd, som kan användas för att förstärka det talade språket och skapa 

möjligheter för människor att förstå varandra. De huvudsakliga stödinsatserna inom AKK är 

tecken som stöd, visuellt stöd i form av bilder, föremål och symboler, men även gester, ljud 

och reaktioner.  
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Tecken som stöd ryms i undersökningens forskningsområde språk- och kommunikationsstöd, 

men inte ordagrant i förskolans läroplan. Det står att barn som är döva, har hörselnedsättning 

eller behov av teckenspråk, ska ges de förutsättningar som krävs för att utveckla det 

(Skolverket, 2018). Denna undersökning syftar inte till själva teckenspråket, utan det som 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) benämner som TAKK. TAKK är en förkortning 

av tecken som alternativ kompletterande kommunikation och beskrivs av myndigheten som 

ett stöd till det talade språkets avläsning, vilket inte är detsamma som att erbjuda teckenspråk. 

 

Som nämnts i undersökningens inledning, har ett brett forskningsfält valts, och därför 

inkluderas även modersmålsstöd utöver de insatser som ryms i Specialpedagogiska 

skolmyndighetens (2015) beskrivning av AKK. Då modersmålsstöd delvis syftar till att 

förstärka det talade ordet menar vi att det kan förstås som en slags alternativ och 

kompletterande kommunikation, samt att det i tillägg verkar som ett översättningsverktyg och 

ett sätt att uppmärksamma och uppvärdera flera språk i förskolan. Skolinspektionen (2010) 

som arbetar för barns rätt till en trygg miljö och kvalitativ utbildning, menar att det är ett fåtal 

förskolor som har ett medvetet arbetssätt gällande barn med annat modersmål, vid deras 

granskningar av slumpmässigt utvalda förskolor. Då faktum är att det i dagsläget finns 

flertalet barn med annat modersmål än svenska i förskolorna, ville vi därför inkludera även 

den aspekten i vårt forskningsområde. 

 

I läroplanen står det skrivet att barn ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål (Skolverket, 

2018). När vi i denna undersökning talar om modersmålsstöd, avser det inte 

modersmålsundervisning med personal som behärskar hela språket. Vi syftar snarare på ett 

vardagligt stöd som översätter centrala ord och begrepp som återkommer i förskolans vardag 

och därmed förstärker och förtydligar det talade ordet, likt arbetet med AKK som beskrivits 

ovan. Skolverket (2013) lyfter vikten av förskolepersonal med ett språkutvecklande 

förhållningssätt gentemot barnen och en öppenhet för olika sätt och språk att kommunicera 

på. Det finns också fördelar med att kombinera olika stödinsatser. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) beskriver hur tecken som stöd, bildstöd och tal kan bli till en bro som 

skapar en gemensam språk-ö, i en barngrupp med olika språk.  

 

Då vår undersökning även syftar till att se över den fysiska miljön och dess språk- och 

kommunikationsstöd, lutar vi oss återigen mot Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) 

som beskriver hur förskolan ska erbjuda barnen en lärmiljö där språk- och 
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kommunikationsstöd integreras på ett naturligt sätt, vilket även möter förskolans uppdrag med 

att skapa förutsättningar för barnen att kunna kommunicera i varierande sammanhang 

(Skolverket, 2018). Med avstamp i de riktlinjerna ser vi värdet i att tillgängliggöra språk- och 

kommunikationsstöd i den fysiska miljön, för att undgå risken med att det blir något som 

endast pedagogerna utövar. Genom att förvandla den fysiska lärmiljön till en språk- och 

kommunikationsresurs kan även läroplansmålet som syftar till att förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla förståelse för symboler och hur de används för att förmedla 

budskap uppnås (Skolverket, 2018). Symboler kan i detta avseende förstås som visuellt stöd i 

form av bilder och symboler, tillgängliga för barnen att luta sig emot i det språkliga- och 

kommunikativa samspelet på förskolan. 

 

Kommunikation är sammantaget något som sker i en ömsesidighet mellan människor, vilket 

ställer krav på att erbjuda barnen ovannämnda språk- och kommunikationsstödjande insatser, 

både i det sociala samspelet och den fysiska miljön, då barnen ska ges förutsättningar att 

utveckla- och vid behov även erövra ett språk (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015), 

(Skolverket, 2018). 
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3. Tidigare forskning 

I följande stycke presenterar vi tidigare relevant forskning kopplat till vårt forskningsområde 

språk- och kommunikationsstöd.  

 

3. 1 Barns delaktighet och inflytande 

Barns delaktighet och inflytande kan i den här undersökningen förstås som en grogrund till 

varför vi tillskrivit språk- och kommunikationsstöd en betydande roll i förskolan. I enlighet 

med läroplanen för förskolan ska barns inflytande och delaktighet beaktas så att de behov och 

intressen barnen ger uttryck för, ska ligga till grund för såväl utbildningens planering som 

miljöns utformning (Skolverket, 2018). För barn som av olika anledningar inte kommunicerar 

med hjälp av det verbala språket, blir personalens lyhördhet för andra uttryckssätt avgörande 

för dessa barns möjlighet till inflytande och delaktighet. Likt Ungerberg (2019) som forskat 

om just barns inflytande i förskolan, med fokus på flera uttryckssätt än det verbala, funderar 

vi i vår undersökning på hur det lyssnas till barnens ickeverbala-röster. 

 

Ungerberg (2019) beskriver hur barns kroppsliga uttryck inte alltid tas på allvar och att 

lyssnandet stundvis begränsas till endast det som kan urskiljas som verbalt språk. Vi menar att 

barn som av olika anledningar inte förmås att uttrycka sig språkligt, ändå kommunicerar med 

andra resurser som även de bör uppmärksammas som inflytande och delaktiga handlingar. 

Ungerberg (2019) benämner ett sådant förhållningssätt som att inkludera kroppsliga uttryck 

och att utgå i det som görs, snarare än i det som sägs. Vi tolkar det som att Ungerberg (2019) 

intagit ett perspektiv på kommunikation som uppvärderar alternativa och icke-verbala 

uttryckssätt, i likhet med det vi menar att göra i denna undersökning.  Exempel på uttryckssätt 

kan vara kroppsspråket och att med kroppen sedan hänvisa till fysiskt material, vilket 

Skaremyr (2019) lyfter som ett vanligt förekommande kommunikativt redskap. För att barn 

ska kunna kommunicera på det sättet ställs kraven på att miljön är rik och stimulerar 

språkutvecklingen (Skolverket, 2018). Under rubriken språkutvecklande miljö (stycke 3.5) 

redogör vi för tidigare forskning om visuellt bildstöd.  

 

3. 2 Språk- och kommunikationsstöd 

Eberhart, Forsberg, Fäldt, Nilsson och Nolemo (2011) har granskat ett stort antal 

vetenskapliga studier gällande insatser framtagna för förskolebarn med språk- och 

kommunikationssvårigheter, i syfte att ta reda på evidensnivån för dessa studier. Resultatet 
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visar att många av de granskade studierna håller hög eller måttlig evidensnivå. Majoriteten av 

de granskade studierna fokuserar på barn med någon form av funktionsnedsättning, främst 

barn som befinner sig inom autismspektrat, men även barn med Downs syndrom och andra 

diagnoser ingår i de granskade studierna. I den senaste revideringen från 2017, finns även 

forskning med där barn inte har någon fastställd diagnos utan insatsen har då tillämpats med 

anledning av andra orsaker till socio-kommunikativa svårigheter (ibid). 

 

I resultaten framkom att AKK är ett värdefullt redskap för att underlätta den omedelbara 

kommunikationen och för att stimulera språk- och talutvecklingen. Att det skulle fungera 

hämmande är ofta en farhåga för vårdnadshavare och andra människor i barnets nätverk 

beskriver Eberhart m.fl. (2011). Det finns dock inga belägg för att AKK på något vis hämmar 

utvecklingen av språk och tal, det stimulerar i själva verket språk- och talutvecklingen (ibid). 

Därför ska barn som befinner sig på en tidig kommunikativ nivå erbjudas stödinsatser i form 

av AKK, menar Eberhart m.fl (2011). 

 

Det framkom även att insatser bör sättas in så tidigt som möjligt. Flertalet av de granskade 

artiklarna visar att det inte finns någon lägsta ålder för användande av AKK. Insatserna bör då 

vara multimodala, vilket författarna beskriver som flera olika AKK-insatser i kombination till 

varandra (ibid). De menar, att barnen i fråga sedan själva kan välja vilken typ av AKK-insats 

de föredrar. Genom att tillämpa en multimodal insats kan man tillgodose barnets rätt till 

kommunikation, vilket flertalet författare anser är det enda etiskt riktiga alternativet (ibid). I 

barnkonventionens artikel 12, framgår det att “b  n med f nk ion ned    ning h         ill e   

f llv  dig  och  n   ndig  liv    m  hj lp      k iv  del   i   mh lle ” (UNICE    0 6      )  I 

relation till förskolan kan artikeln förstås som att barn med funktionsnedsättning och behov av 

särskilt stöd, ska ges rätt till en fullvärdig vistelse, med de hjälpmedel som krävs för att aktivt 

kunna delta i utbildningen.  

 

Vidare så beskriver de att flertalet nya forskningsrön visar att kommunikationssvårigheter är 

nära kopplat till problemskapande beteende, vilket skall kunna minskas med hjälp av AKK 

(ibid). 

 

Resultat visar att barnen tar mer kommunikativt initiativ samt ökar sitt expressiva språk om de 

människor som ingår i barnets nätverk använder en responsiv kommunikation. Då kamrater 

till barn med funktionsnedsättning utbildas i att använda den alternativa  kommunikation som 
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barnet i fråga använder, kan det ske en ökning av social och kommunikativ interaktion mellan 

barnen (ibid). Skogman (2004) menar att barn med funktionsnedsättning oftare tenderar att bli 

offer för mobbning än andra barn, vilket hon anser är ett tecken på att den förskoleverksamhet 

där det händer, inte är anpassad för alla barn. Renblad och Brodin (2014) lyfter vikten av att 

det är miljön samt pedagogernas förhållningssätt som måste förändras, inte det specifika 

barnet. Utifrån detta menar vi, att genom att sätta in generella och förebyggande insatser kan 

verksamheten anpassas på ett sätt som passar bra även för barn med olika 

funktionsvariationer, och på så vis minska risken för mobbning. 

 

Eberhart m.fl (2011) poängterar avslutningsvis fördelen med att inte begränsa användandet av 

AKK till en specifik grupp eftersom positiva resultat framkommit oavsett vem mottagaren av 

stödinsatsen har varit. 

 

3. 3 Tecken som stöd 

Att använda språk- och kommunikationsstöd i förskolan bidrar i enlighet med 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) till att delaktigheten och engagemanget i 

språkliga aktiviteter ökar och då bidrar med kvalitet för förskolans arbete med inkludering och 

alla barns rättigheter. Kvalitet i förskolan är något som Jonsson (2016) riktat fokus på och då 

med fördjupning på kvalitativa skillnader i förskollärares kommunikation med de yngre 

barnen i förskolan. I sin studie har hon kategoriserat olika kommunikativa tillvägagångssätt 

under tre rubriker. Att beakta barns uttryck och vidga lärandeerbjudanden är den kategori 

som innefattar tecken som stöd och annan gestaltande handling som gör att pedagogen 

förstärker det som sägs (Jonsson, 2016, s. 9). Ett sådant förhållningssätt att kommunicera på, 

lyfts i studien fram som kvalitativt för barnet, då samtalet kännetecknas av en pedagog med 

närvaro i samtalet.  

 

Vidare menar Jonsson (2016) att ett annat kommunikationssätt som framträder i samspel med 

de yngre barnen är det som dessvärre kännetecknas av att pedagogen i hög grad utför en 

handling som saknar koppling till det som sägs. Exempel på en sådan situation är då 

pedagogen samtalar verbalt med barnet och samtidigt utför en handling som inte involverar 

barnet. Ett sådant möte saknar pedagogens närvaro i samtalet och talet kan upplevas abstrakt 

för barnet. 
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För att få klarhet i pedagogers användande av tecken som stöd, lutar vi oss mot Norling 

(2015) som genom en kombination av intervjuer och observationer nått resultatet att 

förskolepersonal redogör för att de använder sig av tecken som stöd när de kommunicerar 

med barn och att det fungerar som ett gemensamt språk, i en miljö med olika 

språkförutsättningar. Vid Norlings (2015) observation av de intervjuade pedagogerna visade 

sig användandet av tecken som stöd i en allt lägre utsträckning än den som angetts i 

intervjuerna och således levde inte pedagogerna upp till vision av sitt arbete med tecken som 

stöd. En anledning till att observationens iakttagelser inte överensstämmer med intervjusvaren 

kan bero på det pedagogerna nämnt angående barngruppens storlek och tidsbegränsningen 

den medförde. 

 

3. 4 Modersmålsstöd 

För att synliggöra variationen av språkutvecklande förutsättningar, har vi även tagit stöd i 

Skaremyr (2019) som i en delstudie av sin doktorsavhandling observerat hur modersmålet 

stimuleras hos två nyanlända barn i förskolan. Syftet med studien var att efter en 

femmånadersperiod urskilja vilka betydande förutsättningar de två barnen erbjudits, för att 

kunna ingå i en språklig gemenskap. Barnen som deltar i studien har modersmålen engelska 

respektive persiska. När Skaremyr (2019) presenterar studiens resultat framkommer markanta 

skillnader i huruvida de två barnen ges möjighet till modersmålsstöd. En bidragande aspekt 

till att skillnaderna uppstår är att ett utav barnen har ett modersmål som även pedagogerna kan 

tala. Barnet i fråga ges därigenom modersmålsstöd genom högläsning, översättning av 

instruktioner, samt hjälp med medling i samspel och lek med andra barn. Det andra barnet 

som studien observerat är däremot ensam om att tala sitt modersmål, och går därmed miste 

om det språkstöd det andra barnet ges. Således möjliggör pedagogerna upplevelsen av 

språklig gemenskap och deltagande i språkliga möten för ett utav barnen, medan det andra 

barnets förutsättningar till det försvåras.  

 

Svensson (2012) menar att det är vanligt förekommande att majoritetsspråk bemöts med en 

högre status, medan barn med ett (för pedagogerna) främmande modersmål sällan ges 

uppmuntran till att tala sitt språk, eller beröm när de väl gör det. Det resulterar i att enskilda 

språk blir framhävda i förskolan, i synnerhet de språk som personalen själva behärskar.  
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3. 5 Språkutvecklande miljö 

Med stöd i Benjaminsson, Nilsson och Thunberg (2015) vill vi lyfta vikten av tydligt och 

synligt språk- och kommunikationsstöd utifrån en forskningsartikel som skildrar ett 

jämförelseperspektiv på barns välmående under sjukhusvistelser med och utan användning av 

bildstöd. Artikeln tar sin utgångspunkt i hur barn ges information gällande sin behandling och 

dess innehåll. Sjukhustermers abstrakta innebörd kan upplevas främmande och svåra för 

barnet att skapa sig en förståelse för, vilket kan medföra oro inför och under sjukhusvistelsen.  

 

Forskningsartikeln redogör för att vårdnadshavare upplevt att barn med kommunikativa 

funktionshinder givits en begränsad tillgång till sin egen hälsoinformation och förberedelser 

inför undersökning. Benjaminsson m.fl (2015) menar även att bildstödet riktar sig till en 

större målgrupp än endast barn med kommunikativa funktionshinder, nämligen de yngsta 

barnen som ännu inte utvecklat sitt verbala språk, samt familjer med annat modersmål som 

inte utvecklat det svenska språket och i synnerhet inte det språk som förekommer i sjukhusets 

kontext och termerna de innefattar. Bildstödet nyttjades därför i undersökningen som en 

generell insats vid mottagande och behandling av alla barn, oavsett ålder och 

kommunikationsförmåga.  

 

Benjaminsson m.fl (2015) beskriver att det visuella bildstöd som använts i studien var visuella 

bildscheman som sjukhuspersonalen pekade på i takt med att de muntligt informerade barnet 

och dess vårdnadshavare. Sjukhuspersonalen skickade även med bildscheman hem, med 

syftet att förbereda barnen inför besöket tillsammans med vårdnadshavarna. Barnen kunde 

därmed följa sjukhusvistelsens händelseförlopp steg för steg, och på så sätt få klarhet i hur 

länge proceduren skulle vara. 

 

Resultaten som framkom visade att barnens nivå av ångest och stress inför sjukhusvistelsen 

sänktes då de försågs med bildstöd, men under och tiden efter sjukhusvistelsen var ångest- 

och stressnivån nästintill densamma för grupperna med och utan bildstöd. Benjaminsson 

m.fl  (2015) når slutsatsen att bildstödet ger barnen en känsla av kontroll över sin situation, en 

konkret översikt av sjukhusvistelsen, samt en möjlighet att kunna kommunicera med 

sjukhuspersonalen. I relation till vår undersökning så menar vi, att likt barnen på sjukhuset, 

behöver barnen i förskolan också ges en förberedelse på dagens utformning och rutinerna den 

innehåller. Precis som forskningsartikelns resultat visar, så kan det möjligen finnas barn på 
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förskolan som upplever en stress i ovissheten om hur dagen ska se ut, och därför kan 

bildschemat stödja barnen i att få den överblickbar.  

 

3. 6 Barn i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling 

Varje enskilt barn har rätt till särskilt stöd om behov finnes, såväl om det är varaktigt eller 

tillfälligt (Skolverket, 2018) vilket medför att särskilda stödinsatser inte alltid behöver vara 

bestående då det kan finnas omständigheter som gör att ett barn tillfälligt behöver någon form 

av extra stöttning. En tillfällig stödinsats menar vi, i enlighet med Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015), skulle kunna vara ett språk- och kommunikationsstöd som 

hjälpmedel fram tills att det verbala språket fungerar som ett kommunikativt redskap. Renblad 

och Brodin (2014) har i en studie om specialpedagogers roll i förskolan intervjuat tre 

specialpedagoger, som arbetar i samma kommun. I intervjuerna framkom att ett vanligt 

förekommande stödbehov ofta handlar om språkutveckling. Med stöd i Renblad och Brodins 

(2014) studie ser vi relevansen i att undersöka området språk- och kommunikationsstöd, då 

specialpedagogerna i deras undersökning beskriver hur svårigheter kopplat till 

språkutveckling hos barn i förskoleåldern är något som ökat de senaste åren.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Vår undersökning tar sin teoretiska utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella teori, där språk 

och lärande oupplösligt hänger samman. Nedan följer en redogörelse av de delar vi tagit fasta 

på, med relevans för vårt forskningsområde. 

 

4. 1 Utveckling och lärande 

Som vi har nämnt i uppsatsens inledning ser vi vikten i att erbjuda barn det stöd som krävs för 

att de ska kunna ingå i den språkliga och kommunikativa gemenskapen som finns på 

förskolan, vilket också är en central aspekt i det sociokulturella perspektivets syn på lärande 

och utveckling. Säljö (2011) beskriver hur Vygotskij menade att lärande och utveckling i 

livets inledande fas, styrs av biologiska processer hos det lilla barnet. Här erövras kroppsliga 

färdigheter, oberoende av den miljö barnet växer upp i. Det är först när barnet börjar 

kommunicera med sin omgivning som lärande och utveckling börjar påverkas och även 

bestämmas av de sociokulturella faktorerna som omger barnet. Därigenom lär och utvecklas 

barnet i samspel med andra och den omgivning barnet befinner sig i.  

 

4. 2 Språket 

I ett sociokulturellt perspektiv ses språk och kommunikation som den huvudsakliga 

förbindelsen mellan människan och hennes omgivning. Kommunikation i ett sociokulturellt 

perspektiv innefattar enligt Säljö (2011) både kroppsspråk, gester och blickar, men språket 

anses vara det allra starkaste redskapet. Språket skapar möjligheter att dela erfarenheter, 

människor emellan, samt möjligheten att leva sig in i andras upplevelser (Säljö, 2014).  

 

4. 3 Redskap & Mediering 

Betydelsefulla begrepp i ett sociokulturellt perspektiv är fysiska och psykologiska redskap. 

Redskapen avser de hjälpmedel som människan skapat och fortsätter att skapa, för att förstå 

och agera i sin omvärld. De fysiska redskapen benämns i ett sociokulturellt perspektiv som 

artefakter enligt Säljö (2014), vilket i vår undersökning kan förstås som den materiella 

stödresursen bildstöd. Bildstödet är en artefakt, framtaget för att bistå med stöd till, eller 

ersättning för, det talade ordet. När vi använder oss av de redskap vi skapat för att underlätta 

vår vardag, samspelar de med våra inre psykologiska funktioner. Inom den sociokulturella 

teorin benämns det samspel enligt Säljö (2014) mediering. Utifrån vårt forskningsområde 

språk- och kommunikationsstöd, kan exempel på mediering ske vid användning av bildkort 
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från ett visuellt dagsschema. I förskolans kontext är då varje bildkort kopplat till en rutin eller 

aktivitet, vars innebörd barnen kan utveckla en förståelse för. Därmed blir bildkorten till ett 

medierande redskap, då pedagoger och barn kan hänvisa till dem vid önskan om exempelvis 

utevistelse eller blöjbyte.  

 

Säljö (2014) menar att de fysiska och psykologiska redskapen ger människan möjlighet att 

agera bortom sina biologiska förutsättningar och begränsningar, och de bör därför inte 

betraktas som passiva och döda föremål. Ett barn som exempelvis inte kan gå till följd av en 

medfödd sjukdom, kan med hjälp av en rullstol ändå ta sig fram. Likväl kan ett icke-verbalt-

kommunicerande barn uttrycka sig med hjälp utav bildstöd. Således är artefakterna något vi 

samspelar med. Redskapen och förmågan att kunna använda dem, finns enligt Säljö (2014) 

inneboende hos individer, i sociala möten och i den materiella omvärlden, vilket är faktorer 

som Säljö (2014) sammanfattar med begreppet kultur.  

 

4. 4 Den proximala utvecklingszonen 

Säljö (2014) redogör för Vygotskijs definition av den proximala utvecklingszonen, och 

beskriver dess innebörd som det en människa kan åstadkomma på egen hand, i förhållande till 

vad hon kan åstadkomma i samarbete och med stöd av någon mer kompetent. De problem vi 

inte klarar lösa på egen hand, löser sig oftast med vägledning av någon eller något i vår 

omgivning. Vid mötet med barn i förskolan kan man som pedagog bistå med den stöttning 

som krävs för att barnet ska kunna klättra uppför sin befintliga utvecklingsnivå och därmed nå 

den proximala utvecklingszonen.  
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5. Metod 

Nedan presenteras de datainsamlingsmetoder som använts i undersökningen. Vidare beskrivs 

tanken bakom urval samt hur hänsyn tagits till etiska principer. Därefter följer en redogörelse 

för undersökningens genomförande, samt hur bearbetning av insamlad data gått tillväga. 

Avslutningsvis beskrivs undersökningens validitet samt reliabilitet. 

Då frågeställningarna undersökts utifrån två olika datainsamlingsmetoder, presenteras de 

under separata rubriker.  

5.1 Metodval enkätundersökning 

För att möta undersökningens syfte och frågeställning, samt vår önskan om ett brett 

forskningsfält föll metodvalet på enkätundersökning. Beslutet om att genomföra 

enkätundersökning motiverades av dess möjlighet att nå ut till många respondenter, vilket inte 

hade hunnits med vid intervju som metodval. Tidsramen som tilldelats undersökningen hade 

resulterat i några få intervjuer och en transkriberingsprocess som även den hade tagit värdefull 

tid, som istället prioriterades på undersökningens andra datainsamlingsmetod; observation.   

Enkätundersökning som metodval, motiverades även då frågor som mötte undersökningens 

frågeställningar kunde formuleras på ett sätt som Christoffersen & Johannessen (2012) 

beskrivit som konkret utformande. De menar att enkätformulären ska vara självinstruerande 

och att frågorna ska kunna besvaras självständigt.  

 

5.1.1 Urval 

Vi valde att låta verksamma pedagoger oavsett utbildningsnivå delta i undersökningen, för att 

på så vis inte lägga någon värdering i deltagarnas behörighet. Undersökningen utfördes på 13 

avdelningar, fördelat på  totalt 5 förskolor. Av dessa 13 avdelningar var det 6 

småbarnsavdelningar 1-3 år, 6 storbarnsavdelningar 3-6 år samt 1 åldersblandad avdelning 1-

6 år. Förskolans läroplan riktar sig till barn i åldrarna 1-6 år och syftar till att främja 

utvecklingen hos alla barn, oavsett ålder (Skolverket, 2018). Därför har vi valt att inkludera 

samtliga förskoleåldrar i vår undersökning. 
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5.1.2 Etiska ställningstaganden  

Inom humanistisk-sammhällsvetenskaplig forskning finns fyra huvudkrav som forskaren 

måste ta hänsyn till, vilket Vetenskapsrådet (2002) sammanfattar i rubrikerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

För att beakta informationskravet informerades respondenterna muntligt om undersökningens 

syfte. Respondenterna informerades dessutom om att deltagandet var anonymt och frivilligt. 

På så vis togs hänsyn även till samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Denna information 

framkom även skriftligt i enkätens följebrev. För att anonymisera respondenterna har vi, i 

likhet med Vetenskapsrådet (2017) utformat våra enkäter utan att individens identitet 

antecknats, och på så vis har kopplingen mellan svar och individ eliminerats. Eftersom vi valt 

att inte använda oss utav några personuppgifter har vi inte behövt ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) fjärde huvudkrav; nyttjandekravet.  

 

För att även avidentifiera förskoleavdelningarna som undersökningen utförts på, har dessa 

inte benämnts med namn i undersökningen. 

 

5.1.3               

Nedan beskrivs enkätundersökningens genomförande i tre steg. 

 

5.1.3.1 Framställande av enkäter  

Enkäterna framställdes genom att vi tillsammans konstruerade ett antal frågor av strukturerad 

karaktär. Detta innebär frågor där det finns färdiga svarsalternativ att kryssa i, till skillnad från 

öppna frågor där respondenten själv kan fylla i sitt svar (Hjalmarsson, 2014). Enkäten 

innehöll 11 frågor där svarsalternativen besvarades genom att respondenten fick kryssa i rutor. 

Vid några av frågorna var fler svarsalternativ möjliga, detta tydliggjordes då vid den aktuella 

frågan. Det fanns även utrymme för att lägga till annat svar vid vissa av frågorna. En 

lättöverskådlig begreppsdefinitionslista sammanställdes och bifogades enkäten. Detta för att 

underlätta för respondenterna så att de inte skulle bli osäkra på vad som efterfrågades. 

Dessutom lämnades våra kontaktuppgifter ut skriftligt, för att ge respondenterna möjlighet att 

ställa frågor eller lämna synpunkter på enkäten.  

 

För att minimera bortfall i en enkätundersökning bör man vid framställandet av enkäten 

reflektera över hur man väljer att utforma den. Det ska vara enkelt att besvara frågorna, för att 

underlätta för respondenten, menar Hjalmarsson (2014). En av målsättningarna var därför att 
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göra enkätens frågeställningar konkreta. Frågorna begränsades till 11 stycken strukturerade 

frågor. Detta i hopp om att deltagarna skulle känna sig motiverade att delta samt att de inte 

skulle uppleva att enkäten var tidskrävande att besvara.  

 

Sv    l e n  iv  om ”ve  in e” valdes medvetet bort, för att få respondenterna att ta ställning i 

frågorna. Hjalmarsson (2014) menar att det är en risk med att välja svarsalternativ som har ett 

mellanalternativ, eftersom detta kan leda till att respondenten då svarar oreflekterat. Dessutom 

är det en fördel att välja bort dessa svarsalternativ då det underlättar det efterföljande 

analysarbetet (ibid). 

 

5.1.3.2 Utskick av enkäter 

52 enkäter delades ut på 13 avdelningar och de lämnades över personligen i hopp om att få ett 

större deltagande om vi först presenterade oss själva, samt vårt arbete. Information gavs 

samtidigt om att deltagandet var helt anonymt och frivilligt. Denna information bifogades 

även skriftligt tillsammans med enkäten. Avslutningsvis delades insamlingskuvert ut till 

vardera avdelning, samt information om att de skulle återinsamlas en vecka senare. 

 

5.1.3.3 Insamlande av enkäter 

Vid insamling av enkäterna hade samtliga avdelningar kuverten klara. Ingen utav 

avdelningarna hade valt att helt avstå från undersökningen. 

 

5.1.4 Bearbetning av insamlad data 

För att bearbeta den insamlade datan, granskades samtliga enkätsvar. Det visade sig att hela 

43 enkäter utav de 52 som delades ut hade besvarats. Först undersöktes om enkäterna var 

fullständigt ifyllda, för att reda ut om de var möjligt att använda dem i undersökningen. Så 

många som 42 enkäter var fullständiga och därmed användbara i undersökningen. Det var 

endast en av enkäterna som uteslöts ur undersökningen, då den inte var fullständigt ifylld. 

Därefter granskades varje fråga i tur och ordning. Eftersom en strukturerad enkätmodell med 

färdiga svarsalternativ användes, så räknades antalet svar på varje svarsalternativ och 

sammanställdes sedan i ett statistiskt resultat i form av stapeldiagram. På så vis skapades en 

konkret och lättöverskådlig redovisning av resultatet. Kvantitativa metoder kännetecknas 
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enligt Christoffersen och Johannessen (2012) av att den insamlade datan förekommer i 

siffertal, vilket redovisas statistiskt, i likhet med hur denna undersöknings resultat redovisats. 

Eftersom vissa frågor lämnade utrymme för fler svarsalternativ, så resulterade det i att antalet 

svar kunde variera på några utav frågorna. 

5.1.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär hur hög trovärdigheten av det som undersöks är, i förhållande till det som 

avses att undersökas (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). För att fastställa undersökningens 

validitet har enkätfrågorna granskats för att de ska möta  nde   kningen    f e och 

f  ge   llning         olkning         e ponden e n  h   f        enk  en  f  go  och     de    

svar möjliggjort att undersökningens syfte och frågeställningar har kunnat besvaras. Vi kan 

därmed konstatera att vår undersökning har en hög validitet.  

 

I enkätundersökningen deltog 43 respondenter varav 1 enkät togs bort då den var felaktigt 

ifylld. På det sättet har en möjlig felkälla identifierats, samt eliminerats från undersökningen, i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2017).  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en undersökning (Trost & Hultåker, 2016). En 

huvudsaklig aspekt gällande reliabilitet är den grundprincipen att alla enkäter som ingår i en 

studie är identiska med varandra (ibid). I denna undersökning innebär det, att samtliga 

respondenter tilldelats likadana enkäter. Respondenterna tilldelades enkäterna vid samma 

tidpunkt, samma dag och fick samma tidsfrist på sig för att besvara enkäten. Vi menar att 

undersökningen har hög reliabilitet då resultaten sannolikt skulle bli detsamma om enkäterna 

skickades ut på nytt, vilket anses vara en förutsättning för att nå hög reliabilitet (ibid).  

 

5.2 Metodval observation 

För möta frågeställningen ”Hur framträder språk- och kommunikationsstöd i förskolans 

fysiska miljö?” valdes observation som datainsamlingsmetod. Metodvalet motiveras med stöd 

i Christoffersen & Johannesen (2012) som menar att observation lämpar sig väl till 

undersökningar som syftar till en direkt tillgång till forskningsfrågan. Därmed kan 

observation som metod resultera i det mest utförliga och tillförlitliga svaret på 

undersökningens frågeställning. Vid intervjuer hade en beskrivning av miljön kunnat 
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återberättats av förskolepersonalen, men den direkta tillgången till hur det rent visuellt ser ut, 

kan endast ges genom observation.  

 

5.2.1 Urval 

Två förskoleavdelningar, oberoende av varandra kontaktades med förfrågan om en 

observation av den fysiska miljön kunde genomföras. Personalen informerades om 

undersökningen och frågeställningen gällande språk- och kommunikationsstöd i den fysiska 

miljön. Förfrågan ställdes till två slumpmässigt utvalda förskoleavdelningar och därmed ingen 

specifik åldersgrupp.  

 

5.2.2 Etiska ställningstaganden  

Vid observationsstudier kan det enligt Vetenskapsrådet (2017) uppkomma vissa etiska 

problem. Den som deltar i en observation skall informeras om att hen ingår i forskning och 

det skall finnas ett skriftligt samtycke på att deltagaren accepterar att observationen utförs. 

Vidare skall deltagaren informeras om att hen när som helst kan välja att avbryta sitt samtycke 

(ibid). Dock valde vi en observationsmetod som enbart riktade sig till den fysiska miljön, och 

avdelningarna var tomma på både barn och personal, vilket innebar att vi inte behövde ta 

hänsyn till dessa etiska principer.  

 

5.2.3 Genomförande 

Vid observation av de två förskoleavdelningarna, fördes anteckningar i form av löpande text 

där allt med relevans till forskningsområdet noterades. Under observationens genomförande 

genomsöktes avdelningarnas olika rum upprepande gånger och för varje ny genomgång 

upptäcktes alltmer språk- och kommunikationsstöd.  

 

5.2.4 Bearbetning av data  

Med stöd i Rennstam och Wästerfors (2015) har datan bearbetats genom sortering och 

reducering. Vi gav oss ut på fältet med språk- och kommunikationsstöd som ett filter i vår 

observation, men ändå upplevde vi att viss del av det insamlade materialet saknade direkt 

relevans till forskningsområdet. Det sorterande arbetet inleddes med en noggran granskning 

av fältanteckningarna som tagits vid observationen, för att på så vis bli det Rennstam och 

Wästerfors (2015) redogör för som förtrogna med materialet. När vi bekantat oss med 

materialet kunde vi sedan börja urskilja och kategorisera centrala, återkommande delar från 
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våra observationer. Därigenom växte en struktur fram i materialet och det kunde fördelas i de 

mest framträdande temana; bildstöd, modersmålsstöd och tecken som stöd. När sorteringen 

var avklarad fortsatte bearbetningen med det Rennstam och Wästerfors (2015) benämner som 

reducering. Reduceringen bidrog till att bli av med det material som tidigare förklarats som 

saknad av direkt relevans till forskningsområdet. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att 

allt material inte kan inkluderas och därför gjordes ett urval, baserat på de centrala teman som 

framkom. Vidare menar Rennstam och Wästerfors (2015) att man som forskare inte vill 

presentera ett missvisande resultat, vilket beaktades genom avlägsning av de anteckningar 

som beskrev saker i miljön, utan anknytning till vårt forskningsområde och frågeställning. 
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6. Resultat av enkätundersökning 

Nedan redovisas resultatet av enkätundersökningens samtliga frågor i form av stapeldiagram. 

 

 

 

Figur 1 visar att majoriteten av respondenterna har varit verksamma i 21 år eller mer.  

 

 

Figur 2 Endast 5 respondenter saknar utbildning medan resterande 37 har en nästintill jämn 

fördelning av gymnasieutbildning samt Högskola/Folkhögskola/Universitetsutbildning.  
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Figur 3 Med undantag av 3 respondenter anger samtliga att språkstöd används. 

 

 

Figur 4 visar att majoriteten av respondenterna är överrens om att samtliga inom sitt ordinarie 

arbetslag använder språkstöd. 
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Figur 5 Bildstöd följt av tecken som stöd är det mest använda språkstödet. Modersmålsstöd 

används i lägre grad än de två förstnämnda. Andra typer av språkstöd som framkom under 

stapeln annat var: Läslyftet, språkappar samt kroppsspråket. 

 

 
Figur 6 Majoriteten anger att språkstödet finns synligt/tillgängligt på arbetsplatsen. 
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Figur 7 Digitala resurser används i språkstödjande syfte av 36 respondenter medan 6 st angav 

att de inte använder det. 

 

 

Figur 8 visar att språkstöd används mest vid dagliga rutiner, men vanligt förekommande är 

det även vid samlingstillfällen samt vid barnens fria lek. Hälften angav att de även använder 

språkstöd vid högläsning. 17 respondenter angav även följande situationer då språkstöd 

används: daglig föräldrakontakt, föräldramöte, utvecklingssamtal samt tolksamtal. 
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Figur 9 Majoriteten använder språkstöd som en kombination av en generell insats för alla 

barns språkutveckling och för barn i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling.  

 

Figur 10 Samtliga respondenter anser att språkstöd är ett bra hjälpmedel i verksamheten.  
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Figur 11 Större delen av respondenterna har gått kompetensutvecklande fortbildning.  
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7. Diskussion enkätundersökning 

Nedan följer en metoddiskussion där vi diskuterar den valda metoden, följt av 

resultatdiskussion där resultatet diskuteras utifrån undersökningens syfte och frågeställningar.  

7.1 Metoddiskussion 

Trost och Hultåker (2016) betonar vikten av att utesluta ett avancerat språkbruk i enkäter. 

Detta riskerar att resultera i att det kan finnas respondenter som missuppfattar, eller rent utav 

inte förstår frågan. Genom detta får man då en låg reliabilitet i sin undersökning. Väljer man 

enkla ord och satser som respondenterna utan tvekan förstår, ökar reliabiliteten (ibid). Med 

detta i åtanke bifogades en lista över vad de utvalda begrepp som ingick i enkäten innebar, för 

att minimera risken för låg reliabilitet. Vår utformning av enkäten indikerar till både hög 

svarsfrekvens och hög reliabilitet. Den höga svarsfrekvensen antar vi till stor del berodde på 

att vi valde att personligen leverera enkäterna till förskolorna. Visserligen når man ut till färre 

möjliga respondenter än om man hade skickat mail till fler förskolor än vi hade möjlighet att 

besöka, men det kan å andra sidan bli ett stort bortfall om man använder det 

tillvägagångssättet. Med det sagt så menar vi att det i vårt fall var lämpligast att gå tillväga 

som vi gjorde. Dessutom antar vi att det höga deltagandet också berodde på att våra enkäter 

var konkret utformade och därmed lätta att besvara. Att endast en av de ifyllda enkäterna inte 

var komplett ifylld indikerar enligt oss att respondenterna var medvetna om vad vi 

efterfrågade. Genom intervjuer hade vi kunnat få en djupare kunskap om respondenternas 

svar, men undersökningens frågeställningar var utformade för att rikta sig till flertalet 

respondenter för att få en vidd av svar på våra frågeställningar. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion  

De frågeställningar vi ville ha besvarade genom vår enkätundersökning var; Används språk- 

och kommunikationsstöd i förskolan, och i så fall hur? och Vilka stödinsatser är det som 

används? 

Utifrån de svar som framkom i enkäterna har undersökningens frågeställningar besvarats. 

Nedan följer en diskussion av det resultat som framkom i vår enkätundersökning. 
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7.2.1 Presentation av respondenter 

De 42 respondenter som deltagit i denna undersökning har gemensamt att de alla arbetar i 

barngrupp i förskolan. Majoriteten av våra respondenter har varit verksamma i 21 år eller mer. 

Endast 5 saknade utbildning medan det fanns 19 med gymnasial utbildning, och 18 med 

eftergymnasial utbildning. 

7.2.2 Användandet av språk- och kommunikationsstöd 

Resultatet visade att majoriteten (39 av 42) av undersökningens respondenter använder sig 

utav språk- och kommunikationsstöd i förskolan. Det framkom att endast 3 av 42 svarande 

respondenter angav att de inte använder sig utav språk- och kommunikationsstöd just nu. 

Däremot angav de att då det funnits behov i barngruppen, har språk- och kommunikationsstöd 

tillämpats. I denna undersöknings inledning (stycke 1) har vi tidigare nämnt att 

Skolinspektionens (2017) granskning visat att endast en tredjedel av deras 35 granskade 

förskolor, har ett välfungerande arbete med särskilda stödinsatser. Till skillnad från det har en 

stark majoritet av våra respondenter angett att de arbetar med det, att de är positiva till det, 

samt att det sker i en bred utsträckning. Det ser vi som positivt med tanke på 

Skolinspektionens (2017) resultat.  

 

Skolinspektionen (2017) redogör för att de förskolor som har ett välfungerande arbete 

gällande särskilda stödinsatser, planerar och organiserar för att de ska kunna ingå som en 

naturlig del i barngruppen, vilket vi benämnt som en generell insats i denna undersökning. I 

vårt resultat framkom att de flesta använder språk- och kommunikationsstöd delvis som en 

generell insats för alla barns språkutveckling och delvis för barn i behov av särskilt stöd i sin 

språkutveckling. I likhet med Eberhart m.fl (2011) förespråkar majoriteten av våra 

respondenter alltså ett arbetssätt som inte begränsar stödinsatserna till endast barn i särskilt 

behov av dem.  

 

Trots att samtliga respondenter angav att de använder, eller har använt sig utav språk- och 

kommunikationsstöd, så framkommer i resultatet att 10 av våra respondenter menar att 

samtliga pedagoger på sin avdelning inte använder sig av språk- och kommunikationsstöd. 

Detta kan möjligen bero på att pedagogerna kan ha olika föreställningar om hur språk- och 

kommunikationsstöd används, och i vilken grad det används. Dessutom kan detta resultat 

innefatta respondenter som valt att avstå från undersökningen. Å andra sidan kan resultatet 

eventuellt liknas vid Norlings (2015) resultat, som vi presenterat under rubriken tidigare 

forskning (stycke 3.3). Likt hennes medverkande pedagoger kan de vara så att några av våra 
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respondenter har en vision och kanske en planering av hur arbetet med stödinsatser i förskolan 

skall bedrivas, men rent praktiskt så genomförs det inte i den grad som de önskar och därav 

heller inte uppmärksammas av kollegorna.  

 

7.2.3 Språkstödets synlighet och tillgänglighet 

På frågan gällande språkstödets synlighet och tillgänglighet var det ett 10-tal respondenter 

som medgav att det inte fanns synligt. Vår gissning är att pedagogerna möjligtvis använder sig 

utav språk- och kommunikationsstöd som en envägskommunikation, alltså från pedagog till 

barn. 

 

Än mer rimligt tror vi, att vi kunnat ge respondenterna fördelar med att ange exempel på vad 

för slags språkstöd som kan finnas synligt och tillgängligt. På så vis hade vi kunnat tydliggöra 

vad vi menar med hjälp av exempel som visuellt bildschema och känslokort m.m. Därigenom 

hade vi eventuellt kunnat nå ett annat resultat, då vi vill mena att språk- och 

kommunikationsstöd innefattar så mycket mer  än vad man vid första anblick av en 

förskolemiljö kanske tror, vilket vi själva upplevde under vår observationsundersökning (se 

stycke 5.2.3). Därför tror vi att respondenterna kan ha mer synligt och tillgängligt språk- och 

kommunikationsstöd än vad de själva tror.  

 

Med avstamp i de respondenter som svarat att språk- och kommunikationsstöd inte fanns 

synligt, så vill vi med stöd i Säljö (2014) och vår undersöknings teoretiska utgångspunkt lyfta 

språkets starka funktion, som gör det möjligt att peka ut och benämna ting omkring sig. Säljö 

(2014) beskriver hur språket kan uppmärksamma specifika föremål med en kraft som 

kroppsspråket inte förmår på egen hand. Kroppsspråket kan användas för att rikta fokus mot 

ett gemensamt mål, genom att peka på det med ett finger, medan språket i sin tur, kan föra 

samtalet om det gemensamma mål som uppmärksammats vidare, och på så vis dela 

erfarenheter som bidrar till kunskap. I relation till enkätsvaren och avsaknaden av synligt och 

tillgängligt språk- och kommunikationsstöd, ges barnen förminskade tillgångar till ett språk, 

och därmed möjligheterna till att kunna ingå i samtal med andra (Säljö, 2014). Resterande 

respondenter medgav att språk- och kommunikationsstöd finns synligt på arbetsplatsen, vilket 

även framkom i vår undersöknings observationsresultat, som vi redogör för i stycke 8. 
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7.2.4 Olika typer av språk- och kommunikationsstöd 

Under denna rubrik har vi delat in de olika stödinsatser som framkom i enkätundersökningen i 

separata stycken.  

 

7.2.4.1.Bildstöd 

I enlighet med vår teoretiska utgångspunkt (se stycke 4.3) ges barnet möjlighet till 

kommunikation med hjälp av olika artefakter. I vår undersökning uppger respondenterna att 

bildstöd är den artefakt som främst används som kommunikativ stödinsats. Som nämnts ovan 

(stycke 3.1) menar Skaremyr (2019) att det är vanligt förekommande bland yngre barn att 

använda sig av fysiskt material för att kommunicera. Benjaminsson, Nilsson och Thunberg 

(2015) ser fördelar i att erbjuda yngre barn bilstöd som kommunikativt stöd, men de lyfter 

även fram fördelen med att använda sig utav bildstöd till alla barn, oavsett ålder samt 

kommunikativ förmåga, vilket även respondenterna i vår undersökning tenderar att göra. 

 

7.2.4.2 Tecken som stöd 

Tecken som stöd är den stödinsats som enligt resultatet används näst mest, där endast 10 av 

42 respondenter angett de inte arbetar med det.   

 

Vid vår genomgång av tidigare forskning har vi tagit stöd i Skaremyr (2019) som redogör för 

att barn som delar ett gemensamt språk med sina pedagoger, ges fördelar i sin 

språkutveckling. Vi ser logiken i den slutsatsen, då barnet ges tillgång till sitt språk i en större 

utsträckning än på en arbetsplats där pedagogerna inte behärskar barnets språk. Vi menar 

jämförelsevis, att de respondenter som inte fyllt i att tecken som stöd används, kanske heller 

inte har kunskap om hur det används. Till skillnad från bildstödet, så ställer tecken som stöd 

höga krav på pedagogernas förmåga med att själva minnas hur tecknet ser ut för olika begrepp 

och därmed ser vi antalet som svarat att de arbetar med det som högt.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv blir tecken som stöd, i likhet med bildstöd ett medierande 

redskap då det sker i ett samspel med människans inre psykologiska funktioner, symboler och 

språk. De båda stödinsatserna hjälper barnet att hantera sin omvärld med hjälp av artefakter 

och psykologiska redskap (Säljö, 2014). 
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7.2.4.3 Modersmålsstöd 

Modersmålsstöd användes också, men i lägre grad än de två förstnämnda. Detta menar vi kan 

bero på att de barngrupper våra respondenter arbetar i, ser olika ut vad gäller behovet av 

modersmålsstöd. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) redogör för att användningen 

av tecken som stöd och bildstöd är ett framgångsrikt komplement till barnets talade 

modersmål, då det förstärker det talade ordet både på svenska och barnets modersmål. På så 

vis blir bildstöd och tecken som stöd det vi i vår bakgrund (stycke 2) benämnt som ett 

gemensamt språk, samt att personal och barn ges möjligheten att ta del av barnets modersmål, 

samtidigt som barnet i fråga får ta del av det svenska språket. Svensson (2012) lyfter vikten av 

att förtydliga sitt kommunikationsmönster, så att barn med annat modersmål hinner skapa sig 

en vana vid det. Om pedagogerna då erbjuder barnen stöd i sitt modersmål, med kombination 

av alternativa kommunikationsmedel kan barnet ges större möjlighet att mötas av det 

Svensson (2012) benämner som bekant kommunikationsmönster.  

 

7.2.4.4 Digitala verktyg  

Ytterligare stödinsatser som används av respondenterna är digitala verktyg. I enkäten valde vi 

att inte specificera frågan till vilken typ av digitala verktyg som används eftersom vi var 

intresserade av olika språk- och kommunikationsstöd mer generellt. Eftersom det finns många 

möjligheter med digitala verktyg i ett språkstödjande syfte, ansåg vi att undersökningen skulle 

bli alltför omfattande om vi skulle gå in på olika typer av digitala verktyg, och nöjde oss 

därför med frågan om det används. Vidare fanns även möjlighet för respondenterna att 

specificera sitt svar på enkätfrågan vilken typ av språkstöd används, under svarsalternativet 

annat, om de så önskade. 

 

I resultatet framkom att de allra flesta, med undantag 6 respondenter anger att de använder 

digitala verktyg i ett språkstödjande syfte. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) lyfter 

fram fördelarna med att använda digitala verktyg för att främja barns lärande och dess 

kommunikativa förmåga. Utifrån målsättningarna i förskolans läroplan ansvarar 

förskollärarna för: ”    v  je b  n f    nv nd  digi  l  ve k  g p  e         om   im le    

  veckling och l   nde” (Skolverket, 2018, s.15). Genom att arbeta med dessa verktyg som en 

självklar del i den pedagogiska verksamheten, oavsett vad barnen har för behov så bidrar detta 

till ett inkluderande arbetssätt (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 
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7.2.4.5 Övriga stödinsatser som framkom av undersökningen 

Ytterligare stödinsatser som våra respondenter angav att de arbetar med är Läslyftet, som är 

en kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning 

(Skolverket, 2019), Polyglutt som är en flerspråkig digital bilderbokstjänst för förskolan 

(Inläsningstjänst, 2019), olika språkappar samt kroppsspråket. 

 

Att pedagogerna anger kroppsspråk som en stödinsats indikerar att det finns en lyhördhet även 

för barnens kroppsliga uttryck, i likhet med Ungerberg (2019). Hon beskriver i sin 

doktorsavhandling hur ordlös och kroppslig kommunikation kan uppstå, då pedagoger 

bemöter barns kroppsspråk med lyhördhet. Med ett sådant förhållningssätt kan man som 

pedagog uppmärksamma hur barn initierar till olika aktiviteter. För att skapa inflytande för 

barnen kan man därtill ge stöttning till deras kroppsliga initiativtagande, med en fortsatt 

lyhördhet för den kroppsliga kommunikationen.  

 

En lyhördhet för kroppsliga uttryck kan med stöd i Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2015) utmärkas genom att barnets kroppsliga uttryck läses av och besvaras med användandet 

av ett alternativt och kompletterande språk- och kommunikationsstöd såsom bildstöd, för att 

bekräfta en förståelse, eller förundran över det barnet uttryckt.  

7.2.4.6 Multimodal kommunikation 

Av resultatet att tyda så uppger flertalet respondenter att de använder sig utav flera olika 

stödinsatser vilket kan likna en multimodal kommunikation som beskrivs som en 

nödvändighet både utifrån Eberharts m.fl. (2011) granskade artiklar och Specialpedagogiska 

skolmyndighetens (2015) skrift om alternativ och kompletterande kommunikation. 

7.2.5 Situationer som språk- och kommunikationsstöd används 

Situationer som anses mest betydande att tillämpa språk- och kommunikationsstöd i, tenderar 

enligt vårt resultat att vara i samlingssituationer samt vid dagliga rutiner såsom exempelvis 

påklädning, toalettbesök och matsituationer, vilket även framkommit i de resultat våra 

observationer av den fysiska förskolemiljön gett oss (stycke 8). Mer än hälften av 

respondenterna ansåg att det även var användbart i barnens fria lek, vilket vi menar är en 

viktig aspekt i arbetet med att främja en språkstödjande miljö. Detta är något vi diskuterat i 

vårt observationsresultat, stycke 8.4 då vi upptäckt att det synliga språk- och 

kommunikationsstödet begränsats till enskilda rum och inte hela förskolemiljön. Med 
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anledning av detta, vill vi understryka vikten av att pedagogerna integrerar språk- och 

kommunikationsstöd vid samtliga delar av dagen.   

 

7.2.6 Andra situationer som respondenterna anser värdefulla 

Respondenterna lyfter även fram en annan viktig aspekt av språk- och kommunikationsstöd 

som vi i utformandet av vår undersökning inte reflekterat över. Detta gäller användandet av 

språk- och kommunikationsstöd i situationer gällande kontakt med vårdnadshavare. 

Respondenterna lyfter daglig föräldrakontakt, föräldramöten, utvecklingssamtal samt 

tolksamtal som värdefulla stödinsatser.  

          k p  b     m jlig  f        ning   f       b  nen  k  k nn    veckl    ik  och 

m ng idig   k  f   kol n   m  be   p  e   n    och f    oendef ll       med hemmen” 

(Skolverket, 2019, s. 17).  

Med avstamp i detta citat ser vi vikten i att även rikta fokus mot att tillämpa språk- och 

kommunikationsstöd för de vårdnadshavare med försvagade kommunikativa förutsättningar, 

för att nå ut så långt som möjligt till samtliga vårdnadshavare, vilket ingår i vårt uppdrag 

(Skolverket, 2019).  

7.3 Avslutande kommentar av resultatet 

Vår förhoppning med denna undersökning har varit, att i likhet med bla. Eberhart m.fl (2011) 

samt Benjaminsson, Nilsson och Thunbergs (2015) resultat, kunna presentera ett eget resultat 

som visar att språk- och kommunikationsstöd tillämpas i ett inkluderande syfte och inte enbart 

som en åtgärd att vidta då det finns barn i behov av särskilt stöd i barngruppen. Det glädjer 

oss därför att kunna presentera detta resultat. Det tycks förefalla en stor medvetenhet hos våra 

respondenter om fördelarna med att använda språk- och kommunikationsstöd. Samtliga av 

undersökningens respondenter menar att det är ett värdefullt verktyg, och det gör även vi. 

 

Utifrån våra enkätsvar ser vi att intresset för språk- och kommunikationsstöd finns hos våra 

respondenter, men att flera utav dem saknar någon form av fortbildning inom området. Som 

vi i undersökningens bakgrund redogjort för (stycke 2), finns en mängd material att luta sig 

emot, både hos Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket, för att nämna några. 

Om kommunen inte erbjuder personalen fortbildning, så menar vi att man kan komma långt 

på det som finns tillgängligt, utan större kostnader på dessa hemsidor. Vi upplever att arbetet 

med denna undersökning gett oss möjlighet att tillgodogöra oss en bredd av ny kunskap inom 
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vårt forskningsområde språk- och kommunikationsstöd, med hjälp av det material de olika 

myndigheterna tagit fram.  Exempel på stödmaterial vi rekommenderar är: 

 

Läslyftet - ett kompetensutvecklande material, framtaget av Skolverket. Syftet med materialet 

är att skapa tillfällen för språkutveckling hos barn i olika åldrar (Skolverket, 2019). 

 

AKK i lärandet - Ett bra stöd- och inspirationsmaterial som lyfter de centrala aspekterna av 

alternativ och kompletterande kommunikation (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

 

Flera språk i förskolan - ett kunskapsgivande vägledningsmaterial att luta sig emot i arbetet 

med flera språk i förskolan (Skolverket, 2013). 

 

Ritade tecken -  en tjänst som tar fram bildstöd med tillhörande tecken i hopp om att stödja 

användandet av tecken i förskolan (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). 
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8. Resultat av observationsundersökning 

Nedan följer resultatet av hur språk- och kommunikationsstöd framträder i förskolans fysiska 

miljö. Resultatet bygger på observationer av två olika förskoleavdelningar.  

8.1 Bildstöd 

På de två förskoleavdelningarna som observerats var bildstödet det mest framträdande språk- 

och kommunikationsstödet i den fysiska miljön. Gemensamt för avdelningarna var det 

bildstöd som var placerat på väggarna. En utav avdelningarna använde sig mestadels utav 

realistiska fotografier som bildstöd, medan den andra avdelningen främst hade tecknade 

bilder.  

 

De båda avdelningarna använde sig av känslokort som gestaltade olika sinnesstämningar 

såsom ledsen, arg och glad och en utav avdelningarna hade även med bildkort föreställande 

hunger, vila, hemlängtan och utanförskap i lek. Vi fann även bildkort föreställande det 

lekmaterial och de aktiviteter som fanns att tillgå på avdelningen placerade på väggen, 

tillgängliga i barnens nivå på ena avdelningen, medan den andra avdelningen hade en leklåda 

ovan räckhåll för barnen, innehållande liknande bildkort.  

 

De båda avdelningarna hade även bildstöd som visade på måltidssituationer, utevistelser samt 

andra aktiviteter och rutiner som sker på förskolan. Det som skiljde avdelningarna åt var att 

bilderna fanns placerade i ett visuellt översiktsschema över dagen på en av avdelningarna, 

medan de fanns i häften, hängandes på barnens nivå på den andra avdelningen. Det visuella 

översiktsschema som fanns på en av avdelningarna inleddes med ett färglagt namn på dagen 

och följdes sedan av bildstöd föreställande frukter, samling, utevistelse, blöjbyte/toalettbesök, 

lunch, vila, lek, mellanmål och hemfärd. Den avdelning som hade det visuella schemat hade 

även ett schema på barnens påklädnad inför utevistelse, samt bildstöd som visade vilken 

ordning varje plagg kunde kläs på i.  

 

Gemensamt för avdelningarna var även att bildstödet begränsats till några utav rummen och 

det återfanns därmed inte på avdelningens alla ytor. Däremot hade ena avdelningen, i kontrast 

till den andra, bildstöd på de dörrar som angränsade till det större samlingsrummet. På 

dörrarna fanns då bildstöd som beskrev vad som fanns i rummen och vad man kunde göra i 

dem. Exempelvis var det bilder på böcker, toalett och blöja, barn som har samling, och färger 

och penslar. Bilderna stämde överens med vad som fanns i rummen innanför dörrarna. Den 
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avdelningen som inte hade bildstöd på väggarna hade dock en bild som gestaltade ett sovande 

barn på vilorummet, vilket de två avdelningarna hade gemensamt. Avslutningsvis så kunde vi 

se att båda avdelningarna hade synlig dokumentation i form av bilder från verksamheten och 

bilder på barnen och personalen.  

 

8.2 Modersmålsstöd 

Modersmålsstödet var endast framträdande på en utav de observerade avdelningarna. Det 

fanns placerat i hallen, gissningsvis som stöd till vårdnadshavare vid lämning och hämtning, i 

form av informationsfraser. Fraserna fanns på svenska och sedan översatt till andra 

modersmål och gällde främst barnets välmående men även förskoleaktiviteter och 

hälsningsfraser. Inne på avdelningen fanns modersmålsstödet synligt i flera av rummen, intill 

bildstöd och tecken som stöd. Det var då färger, frukter, mat och hälsningsfraser som fanns 

översätta till olika språk och en hänvisning till hur de uttalades på respektive språk.  

 

8.3 Tecken som stöd 

Tecken som stöd var likt modersmålsstödet, endast framträdande i en utav förskolemiljöerna. 

Det återfanns då oftast i kombination med ett bildstöd. Vi fann bilder av tecken i 

samlingsrummet, ateljén och vid barnens matbord och de förekom då likt modersmålsstödet i 

färger, frukter, mat och hälsningsfraser.  

 

8.4 Diskussion observationsundersökning 

De två förskoleavdelningarna visade sig båda ha språk- och kommunikationsstöd 

framträdande i miljön, varpå den ena avdelningens utbud var bredare till delen bildstöd, och 

ensam om modersmålsstöd och tecken som stöd. Vi vill förtydliga att de genomförda 

observationerna inte ger oss ett givet svar på om pedagogerna arbetar med tecken som stöd 

eller modersmålsstöd baserat på den mängd synliga språk- och kommunikationsstöd 

observationsresultaten gett oss (vilket heller inte var vårt syfte med observation).  

 

Både tecken som stöd och modersmålsstöd kräver pedagogens röst och kropp för att kunna 

verka, och därmed behöver arbetet med de stödinsatserna inte framträda i den fysiska miljön. 

Sett till avdelningen med synliga tecken och modersmålsfraser vill vi likväl lyfta värdet i att 

faktiskt synliggöra dem, då vi i enlighet med Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) 

menar att det kan verka som ett minnesstöd för pedagogerna.  
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I ett sociokulturellt perspektiv, menar Säljö (2014) att biologiska förmågor och begränsningar 

hos en människa, agerar som drivkraft till att skapa och utveckla nya resurser. Det medför att 

arbetet med stödinsatser kan ske med stor variation på olika förskolor, då resurserna rimligtvis 

anpassas till den barngrupp man har. Med avstamp i det synsättet kan det vara så att 

avdelningen med ett mindre utbud av synligt språk- och kommunikationsstöd, hade andra 

stödinsatser, anpassade efter deras barngrupps behov. Vi vill då återigen ta stöd i Eberhart 

m.fl (2011) som lyfter värdet av att ändå tillämpa olika sorters språk- och 

kommunikationsstöd till samtliga barngrupper.  

 

Med stöd i Säljö (2014) så vill vi understryka de möjligheter som skapas när man i enlighet 

med de båda förskoleavdelningarna väljer att placera dokumentation och bildstöd synligt i 

barnens nivå. I den sociokulturella teorin befriar språket människan, från att vara bunden till 

endast det som omger henne just för tillfället (ibid). För de barn som inte talar det verbala 

språket, eller kan göra sig förstådda på det svenska språk som talas på förskolan, möjliggör 

den synliga dokumentationen och bildstödet även deras förmåga att kunna samtala och 

hänvisa till sådant som inte är närvarande just för stunden.  

 

Likt Benjaminsson, Nilsson och Thunbergs (2015) undersökning så återfanns ett visuellt 

bildschema, på en av avdelningarna,. Bildschemat skapar delvis det vi nämnt från Säljö 

(2014) i föregående stycke, men också förmågan att samtala om framtid och dåtid och 

exempelvis då hur dagen på förskolan kommer att se ut. I tillägg kan då bildschemats funktion 

bli stressreducerande då barnen ges extra stöttning i att förstå upplägget för dagen, precis som 

barnen på sjukhuset förbereddes i forskningsartikeln av Benjaminsson m.fl  (2015). 

 

Den synliga dokumentationen och bildstödet kan även bli ett sätt för barnet att berätta om sin 

dag för vårdnadshavare vid hämtning. Bildstödet med olika känslor blir till det Säljö (2014) 

benämner som företeelser utan direkt fysisk existens, vilket är en allvarsam aspekt att beakta, 

då varje barn i enlighet med Barnkonventionen har rätt till yttrandefrihet och därmed rätten att 

få berätta om hur de mår och bemötas utefter det (UNICEF, 2016). 

 

Har man barn i behov av särskilt språk- och kommunikationsstöd på avdelningen så menar vi 

att det blir extra viktigt att tänka igenom miljön. Genom att berika väggarna med bildstöd, 

skapas hjälpmedel för barnen att luta sig emot och som pedagog kan man sedan fråga sig om 

det finns ytterligare samtalsämnen som är centrala för barnen i förskolan att samtala om. 
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Enligt våra erfarenheter är familj och familjemedlemmar ett vanligt förekommande exempel 

och för att ge barnen möjligheten till det samtalet, kan man med hjälp av bilder skapa ett 

diskussionsunderlag som finns tillgängligt för barnen när behovet av att prata om personer 

som är viktiga i deras liv, uppkommer. Utifrån ett trygghetsperspektiv kan detta fungera som 

ett värdefullt verktyg att ta till i situationer då barnen känner oro, i synnerhet då det gäller 

inskolningssituationer.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) betonar vikten av att synliggöra bildstöd i alla 

miljöer, för att kommunikation med hjälp av bilder ska fungera optimalt. Gemensamt för de 

båda avdelningarna vi observerat var att språk- och kommunikationsstödets utsträckning 

begränsats till endast några av rummen och inte i alla miljöer som Specialpedagogiska 

skolmyndigheten lyfter. Till följd av det, riskeras även barnets språkliga och kommunikativa 

möjligheter att begränsas endast till de rummen och som nämnt i föregående stycke, menar vi 

att bildstödets tillgänglighet skapar goda förutsättningar för barnet att berätta och informera. 

Därför nås vi av förundran då det synliga bildstödet i exempelvis hallen endast var 

modersmålsstöd, riktat till vuxna. 
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9. Slutsats 

I enlighet med Svensson (2012) menar vi att det är tidskrävande att utveckla ett rikt språk och 

ett rikt ordförråd, vilket medför betydelsen av att barn, redan i de yngsta åldrarna, får möta ett 

variationsrikt språk, där alternativa och språkstödjande insatser med fördel kan ingå.  

 

Vi kan utifrån vårt undersökningsresultat, presentera att språk- och kommunikationsstöd, i 

hög grad används i förskolan. Majoriteten av våra respondenter har ett inkluderande 

förhållningssätt, där stödet tillämpas som en generell insats till barngruppen, återkommande 

under flera tillfällen på dagen. Samtliga respondenter medger att det finns en positiv 

inställning till språk- och kommunikationsstöd som ett verktyg att använda sig av i förskolan, 

och utifrån de förskolor vi observerat har vi fått möjligheten att synliggöra hur vårt 

forskningsområde kan framträda i den fysiska förskolemiljön. Våra två 

datainsamlingsmetoder enkäter och observationer, har båda resulterat i bildstödet som det 

mest använda och synliga stödet.  

 

Avslutningsvis vill vi lyfta majoriteten av de svarsalternativ våra respondenter själva lagt till i 

vår enkätundersökning, nämligen kroppsspråket. I vår undersökning fanns begreppet inte med 

som ett givet svarsalternativ, men av enkäterna att döma är det något som enligt flertalet 

respondenter, ingår i området språk- och kommunikation. Med avstamp i kroppsspråket som 

svarsalternativ, och resten av de enkätsvar som bevisar att arbetet med diverse stödinsatser 

bedrivs, upplever vi, att vi nu kan luta oss emot faktumet att alternativa sätt att kommunicera 

och uttrycka sig på i hög grad uppmärksammas, och därmed inte hamnar i skymundan av det 

verbala språket. 

 

Inför vidare undersökning vill vi lyfta ytterligare svarsalternativ våra respondenter gett oss, 

och då i fråga om vid vilka situationer språk- och kommunikationsstöd används. Flertalet av 

respondenterna svarade då på olika sätt hur behovet finns i kontakt med vårdnadshavare. Vårt 

syfte med denna undersökning har riktat fokus på barns rätt till språk- och 

kommunikationsstöd och därav har möjliga behov av insatser mellan hem och förskola inte 

getts något utrymme. Som nämnts i diskussionsstycket (7.2.6) ser vi vikten i att ett gott 

samarbete bedrivs med de vårdnadshavare vi kommer att möta, vilket också ställer krav på en 

fungerande kommunikation oss emellan. Vidare forskning hade utifrån vårt intresse kunnat bli 

en vinklad fördjupning av den undersökning vi nu genomfört, med titeln; Språk- och 

kommunikationsstöd, i samverkan mellan hem och förskola.  
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  cke   ill  E empel p   p  k-och komm nik  ion    d k n v     

 TAKK:  ecken  om    d  ill de    l de o de  

             mbole  och bilde   om f      ke  de    l de o de  

                  nv nd    v ld  beg epp p  de olik  mode  m l  om k n finn   i 

en fle  p  kig b  ng  pp  

___________________________________________________________________________ 

    ni f  go  elle    np nk e    on  k   o   g  n   

 

              Jensine                                                                    Maja 

Mail: jensines94@gmail.com                      Mail: majasundling85@gmail.com 

     

 

 

 

 

 

mailto:majasundling85@gmail.com
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Bilaga 2 

                                                     

0-     

6- 0    

  - 0    

      elle  me  

  

                                      

Ingen 

Gymnasieutbildning  

  g kol   olkh g kol  Unive  i e  

  

                                            

Ja  

Nej 

  

                                                                 

(avser ordinarie arbetslag, ej vikarier och elever etc ).  

Ja 

Nej 

 

                                 ( le    v    l e n  iv    m jlig )  

 ild   d 

 ecken  om    d 

 ode  m l    d  

Annat:______________________________________________________ 
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Ja  

Nej 

  

                                                                         

syfte? 

Ja  

Nej 

  

                                   ( le    v    l e n  iv    m jlig )   

 id   mling  illf llen 

 id d glig     ine     om p kl dning   o le  be  k bl jb  e  f  ko   l nch etc.  

 id h gl  ning 

Vid barnens fria lek  

Annat:______________________________________________________ 

  

                         

 om en gene ell in     f    ll  b  n   p  k  veckling 

    b  n i behov  v     kil     d i  in  p  k  veckling  

En kombin  ion  v ov n   ende  v    l e n  iv 

  

                                                             

Ja  

Nej 
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Ja  

Nej 

  

 

         din medverkan 

 ed v nlig h l ning   j     en ine  

 


