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Titel 
 

Alternativa metoder och en språkstimulerande miljö för barn med språkstörning i 

förskolan. 

 

 

English title 
 

Alternative methods and language stimulating environment for children with language 

disorders in preschool. 

 

 

Abstract 
 

SLI is a diagnosis given at about 4 years of age and means that the child has a markedly 

impaired language skills compared to other children of the same age. It may for 

example be difficulties in learning new words, make themselves understood or 

understand others. To these children during preschool time to get an optimal language 

development, children need including access to alternative methods (AKK) for his 

language development. With AAC refers character support (TAKK), motivated teachers 

who are able to give children time to language training, as well as an inspiring visual 

and clear environment such as schedule images (GAKK). 

 

The aim of our study was to examine how teachers and speech therapists work to 

achieve a language stimulating environment and what alternative methods can be used 

for children with language disorders in preschool.  

We have used a qualitative approach with a focus on interviews. We conducted six 

interviews in three different preschools with seven respondents distributed on both 

educators and speech therapists. When the results were compiled, we saw that there 

were differences in usage and type of methods as well as the language stimulating 

environment build-up between these preschools. 

 

The three preschools worked actively with alternative methods, but one of the 

preschools, preschool 1, had a larger group of children and significantly fewer speech 

therapy hours than children in preschool 2 and 3 were given access to.  

As for the language stimulating environment all three preschools had clarity and 

structure of their organization. Preschool 1 and 2 had been scheduled slides for the kids 

and everything was marked with pictures that made the environment clear and visual. 

Preschool 2 had a more stripped-down environment with less material laid out. Also, 

they did not much matter tacked on the walls, making the environment less messy. All 

three preschools had many alternative ways to achieve an inviting play environment. 

We also concluded that preschool 3 was the nursery where the children got the most 

access to alternative methods and most speech therapist training both can be 

individually and in groups.  
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In our discussion, we believe that these varying conditions in preschools can also 

provide various opportunities to succeed in school. We see that the municipality the 

children live in can be crucial for their achievement and development later in school. 

In order to develop an optimal language development in children with language 

disorders, we believe in early intervention, small groups of children, professional 

educators, availability of alternative methods and a speech therapist linked to preschool. 

We also believe in the need of a language stimulating environment where everything is 

designed with a linguistic awareness, both with obvious and underlying intent. 

 

Sammanfattning 

Språkstörning är en diagnos som ges vid ca 4 års ålder och innebär bland annat att 

barnet har en påtagligt nedsatt språkförmåga jämfört med andra jämnåriga barn. Det kan 

till exempel röra sig om svårigheter att lära sig nya ord, göra sig förstådd eller förstå 

andra. För att dessa barn under förskoletiden ska få en optimal språkutveckling behöver 

barnen bland annat få tillgång till alternativa metoder (AKK) för sin språkutveckling. 

Med AKK kan menas tecken som stöd (TAKK), motiverade pedagoger som har 

möjlighet att ge barnen tid till språkträning samt även en inspirerande visuell och tydlig 

miljö som t.ex. schemabilder (GAKK). 

 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur pedagoger och logopeder arbetar för att 

åstadkomma en språkstimulerande miljö och alternativa metoder för barn med 

språkstörning i förskola. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med fokus på 

intervjuer. Vi har genomfört sex besöksintervjuer på tre olika förskolor med sju 

respondenter fördelade på både pedagoger och logopeder. När resultatet var 

sammanställt såg vi att det skilde sig en del i arbetet med alternativa metoder och den 

språkstimulerande miljön mellan dessa förskolor.  

 

De tre förskolorna arbetade aktivt med alternativa metoder men en av förskolorna, 

förskola 1, hade större barngrupp och väsentligt färre logopedtimmar än vad barnen på 

förskola 2 och 3 fick tillgång till. När det gäller den språkstimulerande miljön hade alla 

tre förskolor en tydlighet och struktur i verksamhet. Förskola 1 och 2 hade schemabilder 

för barnen och allt var uppmärkt med bilder som gjorde miljön tydlig och visuell. 

Förskola 2 hade en mer avskalad miljö med mindre material framme. De hade heller 

inte mycket alster uppsatt på väggarna, vilket gjorde miljön tilltalande. Alla tre 

förskolor hade på många olika sätt en inbjudande lekmiljö. 

 

I vårt resultat kom vi fram till att förskola 3 var den förskola där barnen fick mest 

tillgång till alternativa metoder samt mest logopedbehandling både inviduellt och i 

grupp. I vår diskussion anser vi att dessa olika förutsättningar på förskolorna också kan 

ge olika möjligheter att lyckas i skolan. Barn är generellt under uppväxten mottaglig för 

inlärning och att vilken kommun1 man bor i ska vara avgörande om de kommer lyckas 

                                                 
1 Olika kommuner ger olika mycket tilläggsbelopp till  förskolor beroende på funktionsnedsättning. 
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bra eller inte senare i skolan, anser vi ger en olikvärdig start i livet. För att utveckla en 

optimal språkutveckling hos barn med språkstörning är det av stor vikt med tidig 

intervention, liten barngrupp, professionella pedagoger, tillgång till alternativa metoder 

och en logoped knuten till förskolan. Det behövs även en språkstimlulerande miljö där 

allt gentemot barnen är genomsyrat av en språklig medvetenhet. 

 

 

Nyckelord 
 

Alternativa metoder, GAKK, språkavdelning, språkförskola, språkstörning, 

språkstimulerande miljö, TAKK. 

 

 

Keywords 

 
Alternative methods, GAKK, language department, language preschool, language 

impairment, language stimulating enviroment, TAKK. 
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1.0 Inledning 

 ”Att utveckla språket är att utveckla tänkandet”   - Lev S Vygotskij 

 

 I dagens samhälle ställs stora krav på kommunikation och främst att kunna formulera 

sig korrekt i tal och skrift. Redan när barn är ett och ett halvt år undersöks deras 

språkliga utveckling av BVC (barnavårdscentralen) som förmedlar om barnet kanske 

behöver extra stöd med språket. Barn utvecklas i olika takt och en del barn kommer 

igång med talet först efter att ha fyllt två eller tre år något som inte behöver betyda att 

barnet har en språkstörning. Språkstörning innebär bland annat att barnet har en 

påtagligt nedsatt språkförmåga jämfört med andra jämnåriga. Det kan till exempel röra 

sig om svårigheter att lära sig nya ord, men också med att göra sig förstådd och förstå 

andra (Nettelbladh & Salameh, 2007). Enligt Färlin (2015) visar en statlig utredning 

som gjordes 2015 att 4-5% av alla barn i Sverige har diagnosen 

språkstörning.Vanligtvis får många av dessa barn med språkstörning även ytterligare en 

diagnos inom det neuropsykiatriska spektrat som till exempel ADHD eller Autism 

(a.a.).  

 

Efter att den nya läroplanen 2011 (Lgr 11) infördes har större fokus riktats mot de 

språkliga förmågorna. Svårigheterna i skolan kan variera för barn med språkstörning 

från lätta till grava problem. Det innebär främst läs- och skrivsvårigheter, svårigheter att 

ta till sig innehållet i undervisningen, hantera information och begrepp samt kunna 

tänka och analysera om sitt eget lärande (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015).  

För att barn med språkstörning på bästa sätt ska klara av skolans höga krav är det viktigt 

att de får en bra grund genom förskolans verksamhet och att förskolan genomsyras av 

hög kvalitét. Studier har visat vilken positiv betydelse förskolan har på barns språkliga 

förmåga (Skolverket, 2013). För en optimal språkutveckling för barnen behövs bland 

annat motiverade och professionella pedagoger som är medvetna om sin inverkan. Det 

behövs också en inspirerande språkstimulerande miljö för att barnen i ett vidare 

perspektiv ska kunna klara av skolans alla mål (Skolverket, 2012).  

 

Med en språkstimulerande miljö menas den fysiska men även den osynliga miljön. Som 

Linder (2016) framhåller innebär det bland annat att hur pedagoger ser på sin roll och 

vilken syn de har på barn påverkar språkutvecklingen hos barnen. Utifrån våra egna 

yrkeserfarenheter som förskollärare i förskolor kan vi se att det kan vara svårt att ge alla 

barn det de behöver på grund av för stora barngrupper och för få pedagoger. Detta kan 

leda till att barn med språkstörning som går i en typisk förskolegrupp kanske inte får 

den hjälp de behöver för att utveckla sitt språk på bästa sätt.  

 

Skillnaderna mellan en typisk förskola, förskola med språkavdelning och  språkförskola 

är främst att en språkavdelning och språkförskola har fler pedagoger, en logoped mer 

eller mindre tillgänglig, samt färre barn på avdelningen så att pedagogerna har mer tid 

för varje barn (Mattsson, 2010).  Vår egen erfarenhet är liksom Nordin Hultmans 

(2004),  att det behövs en organisation kring förskolan som ser barnens välbefinnande 

och trygghet som det mest viktigaste. 
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Inför denna studie har vi kommit i kontakt med en språkförskola samt förskolor med 

avdelningar för barn med språkstörning när vi sökt material till vår undersökning. Vi 

har sökt efter språkförskolor och språkavdelningar på internet och på så sätt kommit i 

kontakt med studiens valda förskolor. Detta har gett oss ett vidare intresse för ämnet 

språkstörning, alternativa metoder och vikten av en språkstimulerande miljö. Därmed 

har vi valt att fördjupa oss i hur den valda språkförskolan och förskolorna med 

språkavdelning använder sig av alternativa metoder för att underlätta språkinlärning och 

kommunikation samt om det arbetet skiljer sig åt mellan förskolorna. 

 

2.0 Syfte och problemformulering 

 

2.1 Syfte    
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och logopeder i valda förskolor 

arbetar för en så gynnsam språkutveckling som möjligt för barn med språkstörning.  

 

2.2 Frågeställningar   
 

Hur arbetar pedagoger och logopeder med alternativa metoder för barn med 

språkstörning?   

 

Om skillnader finns mellan de valda förskolorna i arbetet med alternativa metoder och 

den språkstimulerande miljön, hur ser i så fall skillnaderna ut? 

 

3.0 Centrala begrepp i studien 
            

AKK står för Alternativ Kompletterande Kommunikation vilket menas att det finns 

komplement till det talade språket. AKK är ett samlingsnamn för all alternativ och 

kompletterande kommunikation som kan kompletteras när verbal kommunikation inte 

är tillgänglig (Heister Trygg, 2005). 

 

TAKK är benämningen för tecken som alternativt kompletterande kommunikation, då i 

form av stödtecken (Heister Trygg, 2005). 

 

GAKK kallas den alternativa kompletterande kommunikationen när det används 

grafiska, visuella hjälpmedel som till exempel bilder, konkreta föremål och fotografier 

(Heister, Trygg, 2005). 

 

Språkstörning – Nettelbladh & Salameh (2007) refererar till International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems (1997) där språkstörning 

beskrivs som ”störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de 

tidigaste utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk 
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sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning 

eller miljöfaktorer. Dessa tal-  och språkstörningar är ofta följda av andra störningar 

såsom inlärningssvårigheter, kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och 

beteendestörningar” ( Nettelbladh & Salameh. s. 15,  2007). 

 
4.0 Bakgrund  
 

4.1 Tillvägagångssätt för litteratursökning 
 

De namn som kommer upp när vi sökt på svenska samt internationella vetenskapliga 

artiklar och doktorsavhandlingar är bland annat Nettelbladt, Salameh, Bruce, McNeill, 

Johnston, Kalnak, Miniscalco, Sundqvist och Reuterskiöld Wagner. De områden vi sökt 

kring vetenskapligt och i littertur handlade om språkstörning, språkstimulerande miljö, 

pedagogers förhållningssätt, barns språkutveckling och kommunikation samt alternativa 

hjälpmedel i förskolor. 

 

 

4.2 Språk och Kommunikation 
 

För barns utveckling och deras självständighet är det av stor betydelse att kunna 

kommunicera med sin omgivning (Brodin, 2008). Enligt Jakobsson (2012) startar 

utvecklingen tidigt ”Barnets tal  och språkutveckling startar redan vid födseln:” ”från 

den första kontakten med föräldrarna till en utvecklad förmåga” (s. 88). All typ av 

kommunikation har stor betydelse för att ett barn ska utveckla sitt lärande och få 

förståelse för alla begrepp i sin vardag. Barn har en medfödd förmåga att lära sig språk 

genom interaktion, dvs barn socialiseras genom språk och kommunikation som startar 

redan vid födseln (Brodin, 2008). 

 

Vid två års ålder konstruerar de flesta barn enkla tvåordsmeningar. Före tre års ålder 

brukar den grundläggande strukturen för språket vara utvecklat och de flesta barn kan 

göra sig förstådda (Wedin, 2011). Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) beskrivs barns 

språkutveckling som en trappa. Först ut är samspel och joller för att sedan ta sig vidare 

upp till begrepp och ord. Till slut handlar det om att förstå samt uttrycka det talade 

språket och senare även förstå att ljuden i orden (fonemen) kan bilda bokstäver. Det 

sista steget är att lära sig skriftspråket, vilket kräver en fonologisk medvetenhet för att 

kunna ”knäcka” den alfabetiska koden. Barn som tidigt på olika sätt mött skriftspråket 

vid till exempel högläsning hemma och på förskolan samt att själva ”läsa” böcker, har 

lättare att utveckla en förståelse för att bli skriftspråkligt medveten. 

 

Enligt Nettelbladt et al (2007) skriver de att det finns olika teorier om hur barn lär sig ett 

språk. Under 1900-talet hade behaviorismen stort inflytande. Genom positiv 

förstärkning när barnet sa rätt, samt tvärtom att visa ogillande när barnet sa fel, skulle 

det leda till att barnet lärde sig ett korrekt språk. Idag vet man bättre då det under 70- 

och 80-talet genom bland annat Ragnhild Söderberg, som beskrev barns 
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språkutveckling med att barnet själv interagerar med sin omgivning och hittar på egna 

ord. Hennes synsätt var ett argument som kom att användas mot behaviorismens teori 

gällande språkinlärning. Vygotskij och Säljö har också de genom deras sociokulturella 

perspektiv haft betydelse, då de påvisade att språk lärs in genom naturliga sammanhang 

genom interaktion med andra människor (Nettelbladt et al 2007). 

 

Brodin (2008) skriver att kommunikation betyder ett erfarenhetsutbyte. Med det menar 

hon ett sätt att dela en handling i andras närvaro. Det krävs enligt Johansson (1990) två 

eller fler för att en kommunikation ska kunna ske men innefattar även de som saknar ett 

talat språk. De som inte har ett talat språk kommunicerar genom att uppmärksamheten 

riktar sig mot samma sak eller mål (Brodin, 2008).  

Kommunikation är inte endast det talade språket utan kommunikation är även blickar, 

kroppsspråk, mimik och gester.  Enligt Heister m fl (2009) är totalt sett endast 10 % av 

kommunikationen enbart tal. För att språk- och kommunikation ska kunna utvecklas är 

det viktigt att motivation skapas och att miljön är inspirerande, stimulerande och att 

inlärningsmetoden passar just det individuella barnet (Brodin, 2008).  

 

Kommunikation är också ett redskap och ett beteende för mänskliga handlingar som till 

exempel att få mat. Om barnet skulle sakna mat har de också en anledning att 

kommunicera (Johansson, 1990). För att kunna uppnå språklig kompetens och förstå hur 

orden sätts ihop till meningsfulla sammanhang behövs grammatisk medvetenhet och 

stor ordförståelse. Det behövs även en förmåga att tolka språket, det vill säga att ”läsa 

mellan raderna” (Wedin, 2011). Fonologin i språket är också viktigt för förståelsen av 

ordets betydelse, dess form och innehåll, liksom vetskapen om att ordet tåg är kortare än 

ordet långtradare (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

 

När barn pratar behöver det inte alltid betyda att de förstår vad de själva säger och inte 

heller att barn och vuxna tolkar ordets betydelse på samma sätt, fast vi uttrycker samma 

saker på samma sätt. Ordet nalle vara just en nalle men det kan även vara ett annat 

gosedjur som är lika mjukt och i samma färg som barnets nalle. Kommunikation 

utvecklas genom lek, men barn kan ha svårt att förstå leksignaler och lekregler 

(Håkansson, 2014). 

 

Brodin (2008) beskriver hur viktigt det är att lära barn leka som har svårt för att leka. 

Med det menar hon att ge barnen verktyg för att lära sig leka så att de barnen kan förstå 

oskrivna regler och osynliga signaler så att det kan bli ett inlärt beteende. 

Initiativförmågan för att leka kan också vara begränsad hos vissa barn då de inte alltid 

förstår syftet av kommunikationens betydelse och behöver stöd i att lära sig det. 

 

Språk- och kommunikation har stor betydelse i sociala sammanhang. För de barn som 

inte har ett talat språk finns alternativa möjligheter som bland annat AKK (alternativ 

och kompletterande kommunikation) ett begrepp som började användas i Sverige i 

mitten av 1990 talet (Magnusson, 2013). Tecken kan vara ett bra alternativ att 

kommunicera med om barnet inte har ett talat språk. Genom användandet av 

teckenkommunikation blir tecknet ett stöd för ordet. Det kan användas som stöd och 
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stimulans till barns språkutveckling därför att barn förstår mängder av ord innan de 

börjar använda ett talat språk (Westerlund, 2009). Grafisk kompletterande 

kommunikation GAKK i form av bildstöd kan även det underlätta kommunikationen 

(Heister, Trygg, 2005).  

 

Talmotoriken har också den stor betydelse för barns språkutveckling och med hjälp av 

teckenkommunikation blir taltempot långsammare vilket gör det lättare för barnet att 

både förstå och att göra sig förstådd (Westerlund, 2009). Heister Trygg (2004) anser att 

genom att kommunicera med TAKK kan individen ”fråga, välja, säga nej, ropa på och 

inleda samtal, veta vad som händer, ta del av samtal och föra meningsfulla samtal” (s. 

79). 

 

För utvecklandet av kommunikation har även tekniska hjälpmedel som till exempel 

Ipads, talsyntes2 och inspelningsbara stepknappar stor betydelse 3. Men vissa tekniska 

hjälpmedel som passar vissa barn kanske inte passar ett annat då det är individuellt. Ett 

annat sätt att kommunicera med barn är genom bilder i pratbubblor, så kallade 

seriesamtal. Seriesamtal tydliggör för ett barn vad de vill eller vad de vill förmedla 

(Hejlskov Elvén, 2014). Sammanfattningsvis; för att utveckla språket och 

kommunikationen på bästa sätt är det optimala för barn att vistas i en språklig miljö som 

bland annat förskolan, där de ges stimulerande utmaningar (Wedin, 2011). 

 

4.3 Konsekvenser vid språkstörning 
 

Språkstörning som diagnos ställs när barnet inte i förväntad takt utvecklar sina språkliga 

förmågor och inga andra underliggande svårigheter finns som bland annat språklig 

understimulering, hörselproblem eller någon neurologisk funktionsnedsättning. Det är 

viktigt att ta hänsyn till vilka språkliga domäner (fonologi, grammatik, semantik och 

pragmatik) som är drabbade när en diagnostisering sker och hur de kan begränsa barnets 

dagliga liv (Holmström, 2015).  

 

Ordförrådet utvecklas under hela livet. Vi lär oss nya ord och gamla kan få en utökad 

betydelse. Barn börjar tidigt att organisera ord i kategorier. Från början organiseras 

orden som teman och händelser för att sedan utvecklas till att ord inom samma 

semantiska fält kan kopplas samman. Den lexikala storleken ökas och kunskap om de 

olika orden utvecklas, lexikal organisation utvecklas. Barn som har en språkstörning 

behöver höra samma ord flera gånger för att skapa en mental representation av ordet i 

jämförelse med barn som har typisk språkutveckling. Förutom svårigheter att lära sig 

nya ord har barn med språkstörning även svårigheter att lagra information gällande 

ordets egentliga betydelse (Holmström, 2015).  

 

                                                 
2 Talsyntesprogram i datorn som talar när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord eller mening samt har ljudning och 

stavningskontroll.   
3 En steppknapp är en inspelningsbar dosa med tillhörande tryckknapp där barn och vuxna kan spela in saker som ”jag vill ha mat”, 

”jag vill ha vatten” och liknande som barnet sedan kan trycka på för att kommunicera om barnet har ett begränsat verbalt språk. 
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Om språkstörningen inte uppmärksammats under förskoletiden upptäcks troligtvis 

språkproblemen senare. Den upptäcks genom att barnet inte kan lyssna, konversera eller 

förstå ”mellan raderna” av det som sägs. Bruce (2007) anser att framtida svårigheter hos 

ett barn redan går att förutse vid 1,5 års ålder. Varför vissa barn får språkstörning anses 

bero på ett samband mellan biologi och miljö, det vill säga arvet och genetiken i en 

kombination med miljön som både Carlberg Eriksson E (2009) och Nettelbladt & 

Salameh (2007) beskriver.  

 

Men för att ett barn ska få diagnosen språkstörning ska det finnas en stor skillnad 

mellan den förväntade utvecklingen av språket vid en viss ålder och barnets faktiska 

språkförmåga. En långsam språkutveckling betyder inte automatiskt att barnet har en 

språkstörning. Bedömningen utförs vanligtvis av en logoped när barnet är ungefär tre 

till fyra år och kommer sig av att barnet har stora svårigheter med att uttrycka sig i tal, 

men det kan också handla om att barnet har svårigheter med språkförståelse eller en 

kombination av dessa. Det är främst pojkar som får diagnosen (Nettelbladt & Salameh 

et al, 2007). 

 

Johnston (1994) anser att språkstörning inte enbart handlar om svårigheter med språket 

utan handlar även om brister inom olika kognitiva områden som till exempel. 

minnessvårigheter och att ha förmågan att kunna anpassa sitt beteende. Typiska drag 

kan generellt vara svårigheter med att lära sig nya ord, svårt att hitta ord i berättande, 

nedsatt språkförståelse, begränsad språkanvändning, långsam språkutveckling och att 

vara kommunikativt passiv och så vidare.  

 

Det finns olika grader av språkstörning som till exempel grav språkstörning, måttlig 

språkstörning och lätt språkstörning. Mycket grav språkstörning betyder att 

språkstörningen mer eller mindre kommer att finnas kvar hela livet men kan förändras 

sig en del över tid. En lätt språkstörning innebär att barnet enbart har problem med 

uttalet. Vilken grad av språkstörning ett barn har kan ibland vara svårt att avgöra, då 

gränserna är svåra att fastställa. Relevant för språkstörning kan även vara att uttrycka 

sig i termer av expressiv språkstörning. Med det menas att barnet har svårt med 

språkproduktionen som uttal, grammatik och ordförråd men inga svårigheter med 

förståelse och språkanvändning, samt impressiv språkstörning som betyder att barnet 

har svårt med språkförståelsen men bra uttal och grammatik. Utifrån dessa olika 

områden görs sedan en fastställning av vilken grad av språkstörning barnet har och 

därefter vilket stöd som barnet behöver (Nettelbladt & Salameh et al, 2007). 

 

Barn med fonologiska svårigheter har ett begränsat korttidsminne samt en svaghet att 

komma ihåg inkommande information, svårigheter med uttal och hur ljud kombineras 

(Nettelbladt, 2007). En del ljud kan tappas bort eller bytas ut mot andra ljud 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Vanligaste typen av problem för barn 

med språkstörning gäller fonologin. Det betyder att barnet inte kan forma de olika 

språkljuden, hur språkljuden sätts samman, samt att den melodiska formningen av 

meningar som kallas prosodi, har en felaktig takt. En annan problematik är att dessa 

barn oftast även har försvagade minnes- och inlärningssvårigheter, svårt att koncentrera 
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sig på det som sägs och därav blir det lätt missförstånd med andra i barnets omgivning 

(Nettelbladt & Salameh, 2013) En språkstörningsdiagnos kan därför vara en garanti för 

att barn med en språkstörning får genomgå en noggrann och strukturerad kartläggning 

och att barnets hela situation kartläggs när de börjar skolan, för att barnet ska få ett 

optimalt lärande (Bjar, 2010).  

 

Vid grammatiska svårigheter har barnets meningar böjningsfel, utelämningar, 

ersättningar och de kommer på egna böjningsändelser av ord, eller att ändelsen av ord 

saknas. Barnet kan vid utelämningar av ord och stavelser ha svårigheter med bestämd 

eller obestämd artikel som en, ett, den, det eller utelämning av verb. Svårigheten vid 

ersättningar kan vara bestämd eller bestämd artikel som ”ett stort huset” eller ”jag ha 

den stor kaka”. Barnet kan även ha svårigheter med singular och plural ”hon har ingen 

händer” eller substantivsfel som ”detta stolen” eller ”sitter på mitt bordet” (Håkansson 

& Hansson, 2007).  

 

Vid semantiska svårigheter har barnet svårt att förstå framför allt muntliga instruktioner, 

svårigheter med att komma på ord och svårigheter att kategorisera att bilmodeller som 

Volvo, Skoda och Audi tillhör kategorin bilar. Semantiska svårigheter innebär även ett 

begränsat ordförråd (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015).  

 

När barn har lexikala svårigheter pratar de med stereotypa fraser. Pragmatisk 

språkstörning är vanligast hos barn med autism, ADHD och utvecklingsstörning.  

Istället för att svara på en fråga upprepar barnet frågan, s.k. ekolali. Barnet kan svara till 

synes helt fel på en fråga för att den förknippar något i frågan till något annat 

(Nettelbladt & Salameh, 2013). En generell språkstörning innehåller alla ovannämnda 

områden men vid en ospecificerad språkstörning kan det inte fastställas vilket område 

som barnet har svårigheter med (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

4.4 Språkstimulerande förskolemiljö 
 

Med en språkstimulerande förskolemiljö menas bland annat pedagogernas 

förhållningssätt. Beroende på pedagogernas syn på barnen påverkas barnens 

begreppesbildning och inlärning (Linder, 2016). Språkstimulering innebär också att 

medvetet arbeta med litteracitet. Litteracitet betyder också att barn kan lära sig tolka och 

förstå budskap som uppstår i samspel och samtal med andra (Villaneuva Gran, 2013). 

En språkstimulerande miljö kan också röra sig om dokumentationer i form av bild och 

text (Björklund, 2008). För optimal språkstumulering krävs även att den fysiska miljön 

består av t.ex. ett stort urval böcker, rim & ramsor och att miljön som helhet är visuellt 

uppbyggd (a.a.). 

 
 
4.4.1 Pedagogernas förhållningssätt för en språkstimulerande förskolemiljö 

 

Enligt Linder (2016) belyses miljön på förskolan som den tredje pedagogen, 

pedagogerna som den andra och barnen som den första pedagogen. Förskolans 
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pedagogiska miljö är till för att förbereda barnen för framtiden, till ett liv i samhället 

(Eidervald & Wallander, 2016). För en utvecklande språkstimulerande miljö på 

förskolan handlar det inte bara om den fysiska miljön som till exempel möbler och 

material. Det handlar även om den osynliga miljön som innebär hur pedagoger ser på 

barn och förskolans uppgift. Pedagoger med en medveten syn på språkets betydelse för 

barnens tänkande förstår även att barnens begreppsbildning och inlärning samtidigt 

utvecklas (Linder, 2016).  

 

Eidervald & Wallander (2016) beskriver också att den pedagogiska miljön är styrd av 

pedagogers syn på vad barn och barndom är. Förskolemiljön utformas efter 

pedagogernas synsätt och i och med det indirekt barnets möjligheter till utveckling.  

 

För att förstå vad en språkstimulerande miljö är ur barnens perspektiv behövs det som 

Lindö (2009) beskriver, att pedagogerna verkligen lyssnar på det barnen har att säga och 

ser saker ur barnens perspektiv. 

För att uppmuntra barns förståelse är det är av stor vikt att man som pedagog stimulerar 

barns frågande som är en del av en språkstimulerande miljö (Håkansson, 2014). En 

språklig inlärning sker när barnet får svar på sina frågor. Frågandet gör även så att 

barnets tänkande och begreppsbildning utvecklas (Lindgren & Modin, 2011). Samtidigt 

kan frågor från barn inte alltid betyda att de vill veta något. Barnens frågor kan likväl 

betyda att de bara vill prata eller starta ett samtal (Håkansson, 2014). 

 

För att miljön på förskolan ska vara språkstimulerande behöver pedagogerna använda 

sig av ett tydligt och medvetet språk. Med det menas bland annat att meningarna 

behöver innehålla prepositioner och begrepp samt hela tiden ligga lite över barnets 

språknivå. (Bengts, 2013). För att inspirera och motivera barnen till kommunikation kan 

verktyg så som sand, lera och arbete med olika slags naturmaterial bidra till det. 

Tillsammans med andra barn som använder samma slags verktyg får barnen möjlighet 

att lära sig att uttrycka sina åsikter samt respektera andra åsikter (Richter, 2013).  

 

Som pedagog kan man även använda sokratiska samtal tillsammans med barnen. 

Sokratiska samtal betyder att man diskuterar kring en bild och där samtalet inte handlar 

om vad som är rätt eller fel, utan pedagogen ställer öppna frågor, väntar in svaren utan 

att stressa fram något svar och att barnen kan ändra sig under samtalets gång (Nöjd, 

2013).  

 

Pedagoger kan vidare uppmuntra till att fånga språkliga aspekter genom att 

kommunikation kan ske på flera sätt beroende på sammanhang och ge barnen den 

förförståelse de behöver för att utveckla språket optimalt (Skolverket, 2012). Det är av 

stor vikt att pedagoger alltid tar hänsyn till barnets individuella språkutveckling så att 

rätt språkinlärning kan ske. För att behärska språket innebär det bland annat att barnet 

kan utrycka sig själv samt tolka andra i sin omgivning (Skolverket, 2012). 

 

En pedagogisk språkmiljö innebär även att barn med språkstörning får träna sin 

språkförståelse genom att till exempel leka med rim och ramsor, träna färg- och 
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formbegrepp, leka med ord så att ordkunskapen ökar, träna räkneord, leka med 

sammansatta ord och ord som hör ihop. Med en god språkstimulerande miljö menas 

även att det finns ett stort utbud av böcker. Högläsning för barnen har också stor 

betydelse eftersom det ger möjlighet till att samtala kring bokens bilder, återberätta och 

reflektera över det lästa. (Lindgren & Modin, 2011). 

 

Alla barn lär på olika sätt, en del lär visuellt och andra via hörsel eller genom fysisk 

aktivitet. Som pedagog bör man ha detta i åtanke när barn ges utmaningar i 

lärandesituationer. Genom att ge barn möjlighet att använda flera sinnen och vara 

kreativa kan de bli delaktiga och utveckla sitt lärande på bästa sätt. För att 

språkutvecklingen ska vara stimulerande och kunna tillgodose barns olika 

språkutvecklingsnivåer och olika förutsättningar är det av stor vikt att flera 

uttrycksformer finns med i lärandesituationerna. Det kan t.ex. handla om att arbeta med 

film där barnen är med i hela filmprocessen och ger dem ett lärande i att reflektera, 

lyssna, diskutera och argumentera. Vid inspelningen kan barnen få möjlighet att lyssna 

på sin egen röst, tala tydligt, hitta rätt rytm och nyans i sin röst men även att träna sin 

munmotorik. I och med en filminspelning kan barn få nya uttrycksformer att 

kommunicera med. Förutom vanlig film där barnen är delaktiga kan animerad film vara 

språkstimulerande, då kan för barnen kända sagor bli animerade sagotolkningar. Andra 

alternativa språkstimulerande verktyg kan vara ”digitalt berättande”. Det betyder att 

genom musik och sång, göra egna digitala böcker och att arbeta med olika språkappar. 

Genom språkapparna kan barnen öva på att bokstavera, ljuda, göra bokstavsljud, 

bokstavsnamn, skriva, läsa, stava, ord, rim och ramsor. (Gyllensvärd, 2015). 

 

Det är enligt Doverborg (m fl) & Pramling & Pramling Samuelsson (2013) viktigt med 

stor variation i barns lärande. Det finns tydliga strävansmål i förskolans läroplan om 

språkinlärning som tyder på ett varierat lärande. Exempel på vad som står i Läroplanen 

Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010, s 9-10) är: 

 
                             Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga 
Att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera 
och kommunicera med andra 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner 

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga 
att använda sig av, tolka och samtala om dessa 

 

Specialpedagogik innefattar både den psykiska och fysiska miljön (Björck- Åkesson, 

2014). I en språkstimulerande miljö ges barnen möjlighet att använda språket i flera 

olika sammanhang. Det är ett ömsesidigt givande och tagande (Bjar & Liberg, 2010). 

För att barn ska ges den möjligheten gäller det att förskolans personal har goda 

kunskaper inom det specialpedagogiska området. Då kan alla barn som är i behov av 

särskilt stöd få tillgång till en pedagogik som ger optimal språkutveckling (Björck-

Åkesson, 2014).  
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4.4.2 Språkstimulerande miljö -  en optimal start för barnens litteracitet 

 

Litteracitet är ett begrepp som är relaterad till läsande och skrivande. För att kunna läsa 

och skriva krävs först och främst en god språkförmåga och språkförståelse. Förskolan 

med dess olika aktiviteter under en dag ger barn många tillfällen att möta texter och 

bilder, vilket är en del av en språkstimulerande miljö. Det kan till exempel vara 

information till föräldrar i hallen i form av text eller bild samt dokumentationer 

(Björklund, 2008).  

 

Att få en god litteracitet betyder att barn kan lära sig att läsa mellan raderna, tolka och 

förstå budskap, vara kritisk och dra slutsatser utifrån bilder, texter, datorspel och filmer. 

Litteracitet kan bland annat uppstå i samspel i samtal med andra eller vid bearbetning av 

texter (Villanueva Gran, 2013). Doverborg & Pramling & Pramling Samuelsson (2013) 

beskriver bland annat litteracitet som en språkövergång mellan förskola och skola. 

Andra exempel för optimal språkstimulans och därmed till litteracitet är att förskolan 

har flera exemplar av den bok som läses högt på en ”läsvila” så att alla barn kan följa 

med i text och bild. Att medvetet arbeta med barns språkutveckling kan ske i alla 

vardagliga situationer. Några exempel på det är av- och påklädning, blöjbyten, 

matsituationer och utevistelse. Andra språkstimulerande aktiviteter för en god litteracitet 

som pedagogerna kan göra är att tillsammans med barnen titta på bilder av genomförda 

aktiviteter, återkoppla och resonera kring det. Detta språkstimulerande sätt skapar goda 

möjligheter till kommunikation (Bengts, 2013). 

 

Vanligt förekommande på förskolor både en och flera gånger per dag är samlingar. En 

samling innebär till exempel en stund där barn och pedagoger samlas och där utrymme 

ges för samtal, berättande, sång och samvaro. En samling bidrar till relationer och 

kommunikation när den fungerar som en social aktivitet och på en samling finns en 

tydlig förbindelse mellan sång och litteracitet (Björklund, 2008). Semiotiska och 

multimodala system innehåller sånger och bilder vilket används i dessa samlingar. 

Semiotiska och multimodala system betyder att teckensystem används så som bilder, 

stödtecken, gester och blickar, vilket är en stor del i språk och kommnikation (Selander 

& Kress, 2010). 

 

Barn lär sig att lyssna vilket också är en del i utvecklandet av litteracitet, eftersom ljud 

urskiljs när barnen till exempel får rimma som ofta kan relateras till något i 

omgivningen. Björklund (2008) menar vidare att förskolan erbjuder många aktiviteter 

som gynnar litteracitet som bland annat bilderböcker, högläsning, ritande, skrivande och 

berättande. Björklund (2008) refererar också till Kress (2003) genom att han 

uppmärksammat barns komplexa användande av litteracitet (s. 62). Med Kress 

“Multimodala” synsätt visar han på att språk- och kommunikation kan utvecklas till nya 

dimensioner än hur vi i vanliga fall uttrycker oss på.  
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4.4.3 Förskolans språkstimulerande miljö – den tredje pedagogen 

 

Förskolans miljö brukar beskrivas som att den har tre pedagoger. Den första pedagogen 

är pedagogerna själva, den andra är barnen och sen är det förskolans miljö som brukas 

kallas den tredje pedagogen. Den tredje pedagogen bör erbjuda en språkstimulerande 

miljö med till exempel ett stort urval av böcker och rim och ramsor. Det verbala språket 

stärks också när barnen arbetar med lera, målar eller dansar. Det verbala språket och alla 

kroppsliga gestaltande språk är sammanflätande med varandra. Det är uttrycksformer 

som hänger ihop och kan ses som jämställda vilket underlättar för barn att erövra ett rikt 

nyanserat språk (Claesdotter, 2013). 

 

Förskolans miljö består mer eller mindre av enda stor teckenmiljö. Med det menas 

bland annat att det finns böcker, visualiserade sagor och även teckensystem som till 

exempel texten på mjölkpaket, burkar och kläder som hela tiden omger barnen på 

förskolan samt talar om betydelsen av dess funktion. Något annat som är vanligt är att 

barnen även har en egen pärm på förskolan som visar deras utveckling i form av foton, 

teckningar och målningar. Ibland hänger även barnens alster uppsatta på väggarna samt 

bilder på själva processen när barnen utför sin konst (Björklund, 2008).  

 

Förskolan kan också ha bilder som visar vad som finns i varje rum. Det kan även handla 

om improvisationsbilder som sitter uppsatta vid olika lekstationer och som ska inspirera 

barnen till lek och kommunikation (Richter, 2013). Barns språkkunskaper påverkar hela 

deras senare utveckling och lärande i situationer och sammanhang under hela livet. 

Därför är det viktigt att förskolan uppmuntrar till användandet av språket så att barnens 

kunskaper fördjupas (Björklund, 2008).  

 

Den teckenmiljö som Björklund (2008) talar om kan även kopplas till det 

socialsemiotiska multimodala perspektivet som Leijon & Lindstrand (2012) skriver om. 

En annan viktig del i språk- och kommunikationsanvändandet är semiotik som betyder 

teckenanvändning. Kress menar enligt Björklund (2008, s. 62) att bilder är en del av 

semiotiken. Selander & Kress (2010) anser att semiotik är en viktig del i språk- och 

kommunikationsanvändandet och att barn ständigt kommunicerar med gester, tal och 

blickar, vilket han benämner som tecken.  

 

Ytterligare en viktig del av semiotik är stödtecken (TAKK) som används för att 

förstärka det talade språket. Genom att barnet ytterligare får ett sätt att kommunicera på 

ökar också självförtroendet då språket är en del av ens identitet. Exempel på TAKK kan 

vara sångpåsar med visuell rekvisita samt stödtecken till sångerna. I och med 

användandet av stödtecken blir talet tydligare och ger därmed en större språkförståelse. 

Förutom TAKK kan det även vara bra att ha ett eller flera bildscheman till barnen som 

visar dagens aktiviteter i tur och ordning. Bildscheman är även det ett stöd till språket 

och förstärker kommunikationen (Götberg, 2013).  
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4.5 Språkförskola och språkavdelning i förskolan. 
 
4.5.1 Språkförskola 

 

En språkförskola tar emot barn som har en diagnostiserad språkstörning och då oftast en 

grav språkstörning. För att få en plats måste barnet ha en remiss från en logoped som är 

den som oftast ställer denna typ av diagnos. För att bedriva en språkförskola behöver 

förskolan följa Landstingets regler som bland annat innebär max 8 barn i barngruppen 

och en logoped anställd samt att barnen inte får ha några tillägssdiagnoser förutom 

språkstörning. På en språkförskola erbjuds barnen språkträning under hela dagen och 

individuell träning med logoped och språkträning i grupp. De flesta barn som går på 

språkförskola är mellan fyra och sex år gamla 

(http://www.sprakforskola.se/vad_ar_en_sprakforskola.htm).  

 

 

 

4.5.2 Språkavdelning  

 

På en språkavdelning genomsyras hela verksamheten av en medveten språkstimulans. 

Avdelningen kan ligga i en typisk förskola eller vara en enskild förskola. Det som 

skiljer språkförskola och en språkavdelning åt är att språkavdelningar inte behöver följa 

Landstingets regler. Språkavdelningar har oftast en logoped ansluten till förskolan och 

de barn som går där har en diagnostiserad språkstörning. De kan ha även ha lättare 

tilläggsdiagnoser som till exempel autism. Det ser olika ut på språkavdelningar. En del 

avdelningar har barn med språkstörning integrerat med barn med typisk språkutveckling 

medan andra språkavdelningar har endast barn med språkstörning. Förskolor med 

språkavdelning samverkar oftast med logopeder och har ibland även tillgång till 

psykolog, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. (www.google.se)  

 

4.5.3 Gemensamt för språkförskola och språkavdelning 

 

Det som är gemensamt för både språkförskolor och språkavdelningar är att i alla 

aktiviteter som barnen har i den dagliga verksamheten smyger pedagogerna in 

språkträningen på ett lekfullt sätt. Det kan till exempel vara genom leken, påklädningen 

och matsituationerna. En viktig uppgift för pedagogerna är att på ett optimalt sätt stärka 

barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek. För att utveckla och ge barnen 

en möjlighet till kommunikation använder språkförskolor och språkavdelningar olika 

slags alternativa metoder som till exempel TAKK och GAKK. Genom att pedagogerna 

använder TAKK och GAKK ger de barnen en möjlighet att kommunicera på ett sätt 

som motsvarar barnens mentala utveckling trots svårigheterna med att uttrycka sig 

muntligt genom tal (Mattsson, 2010). 

 

 

http://www.sprakforskola.se/vad_ar_en_sprakforskola.htm
http://www.google.se/
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4.6 Barns rätt till specialpedagogiskt stöd 
 

I förskolans läroplan (Lpfö98/2010) står det om förskolans uppdrag “Språk och lärande 

hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. ”Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till 

vara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö98/2010 

s. 7). Enligt Skollagen har alla barn bosatta i Sverige rätt till förskola.  

 

I Skollagens 5§ står det “Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den 

omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 

barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt” och i skollagens 7§ 

står det “Barn ska även erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola”. När det gäller skolan erbjuder 

Skollagen, om behov finns för barn med diagnosen grav språkstörning, plats i en 

specialskola. Detta prövas av Specialpedagogiska skolmyndigheten efter att en 

utredning gjorts i samråd med vårdnadshavarna. Utredningen omfattas av en 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk samt en social bedömning (Skollagen 6§, 3 kap, 

2010).  

 

5.0 Litteraturgenomgång 

  

5.1 Tidigare forskning 
 

Avsnittet är strukturerat utifrån följande tematisering: Språkstörning som diagnos, 

Kommunikativa hinder för barn med språkstörning, Intervention och mentalisering hos 

barn med språkstörning. 
  

5.1.2 Språkstörning som diagnos 

 

Reuterskiöld Wagner (1999) avsåg med sin avhandling att bland annat ta reda på ett 

mindre utforskat område hos svenska barn med språkstörning som nonordsrepetitoner, 

berättarförmåga och förmågan att benämna och förstå bildspråk. Studien bestod av 28 

barn, 10 flickor och 18 pojkar som alla var 5 år och hade språkstörning. Med 

nonordsrepetitioner avses ord som saknar egentlig betydelse men ställer höga krav på 

fonologiskt minne, fonologisk produktion och språkförståelse. Det audiativa minnet är 

direkt kopplat till barns språkförståelse och det audiativa minnet mäts genom dessa 

nonord. Studien visar att det finns en koppling beroende på grad av språkförståelse och 

förmåga att strukturera en berättelse innehållsmässigt. Avvikelser kan kartläggas 

gällande den innehållsmässiga strukturen. Barn med språksvårigheter har oftast med 

irrelevant information i berättelser. 
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Kalnak (2014) skriver också om barn och nonordsrepetition och att denna förmåga 

brister hos barn med språkstörning och är en stark klinisk markör. Med klinisk markör 

menas en språklig form som är typisk att använda som mätindikator för barn med 

språkstörning (Rice & Wexler, 1996, s. 1239). Kalnaks (2014) studie visar även att barn 

med grav språkstörning har mycket större risk att få läs- och skrivsvårigheter då 

kopplingen mellan läsförståelse och språkförståelse hänger samman. Hon har även 

precis som Bishop (1995) fått fram att språkstörning är genetiskt förekommande då det 

bland barnen med språkstörning fanns släktingar med språkliga problem jämfört med 

barnen med normal språkutveckling. Bishop (1997) skriver att även om gener har stor 

betydelse för om barnet får språkstörning eller inte har det stor betydelse med tidig 

intervention för att dessa barn ska utveckla sitt språk optimalt. Hur mycket språket 

utvecklas är individuellt men det som är mer eller mindre gemensamt för dessa barn är 

att de har svårt med bland annat nonordsrepetition. 

 

Johnston (1994) anser att språkstörning förutom problem med språket även handlar om 

brister inom olika kognitiva områden som till exempel minnessvårigheter och att ha 

förmågan att kunna anpassa sitt beteende i sociala sammanhang. Typiska drag kan 

generellt vara svårigheter med att lära sig nya ord, svårt att hitta ord, nedsatt 

språkförståelse, begränsad språkanvändning, långsam språkutveckling och att vara 

kommunikativt passiv etc. Månsson (2003) skriver att barn med språkstörning som har 

lärt sig använda gester och stödtecken förstärker kommunikationen, talet och den 

kognitiva förmågan vilket underlättar inlärning och de kognitiva förmågorna hos dessa 

barn. Även enligt McNeill (1992) ökar förmågan att förstärka de kognitiva förmågorna, 

språket, minnet, interaktion och samspel med andra genom användandet av kroppsspråk 

och stödtecken för barn med språkstörning. 

 

5.1.3 Kommunikativa hinder för barn med språkstörning 

 

Bruce (2007) har i sin avhandling genomfört fyra olika studier om barn med 

språkstörning. De två första studierna gick ut på att ta reda på hur och när språk- och 

kommunikationsproblem kan identifieras. De två sista studierna handlade om hur man 

kan stimulera och stödja barn med språkstörning, dels i naturliga sammanhang och dels 

i professionella. Studie 1 gick ut på att identifiera språkstörning före barnet uppnått 18 

månaders ålder. Detta genomfördes med observationer. I studie 2 var syftet att, genom 

enkäter till barnens föräldrar, undersöka barn och ungdomar med ADHD och deras 

eventuella, språkrelaterade, problem. Syftet med studie 3 var att se hur barn med 

språkstörning interagerar verbalt med barn med typisk språkutveckling och 

språkmatchade barn. Detta gällde dels språklig interaktion och dels språklig produktion, 

alltså antal ord per minut och yttrandemedellängd. Barnen som var med i studien var i 

olika åldrar och befann sig på olika språkutvecklingsnivåer. Resultaten visade att 

innehållet i samtalen var av större vikt än att barnen var åldersmatchande. Studiens 4:e 

syfte var att jämföra språklig produktion och verbal interaktion hos barn med 

språkstörning. Detta gjorde barnen tillsammans med deras respektive logopeder. 
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Bruce (2007) kan sammantaget i hennes resultat från dessa fyra olika studier bland 

annat se att problem med språk och kommunikation påverkar det sociala samspelet och 

kan ge barnet allvarliga konsekvenser så som senare skolsvårigheter. Språkstörning ger 

oftast fler än ett språkproblem som till exempel både semantiska, lexikala samt 

svårigheter med arbetsminnet. Detta kan leda till negativa konsekvenser om inte dessa 

barn får rätt stöd från början. Resultatet av de fyra olika studierna visade även hur 

viktigt det är att tidigt identifiera språkförmågan hos barn för att kunna avgöra vilken 

eller vilka olika förebyggande åtgärder som det enskilda barnet behöver. 

 

Miniscalco (2007) har i sitt resultat fått fram att det redan vid två och ett halvt års ålder 

går att identifiera barn med språkliga problem och därmed arbeta förebyggande med 

språklig intervention. Hennes testresultat har visat vilken betydelse det har för barn att 

tidigt ges professionell språklig stimulans för att barnen på bästa sätt bland annat ska 

kunna lära sig läsa och skriva när de börjar skolan. Bruce (2007) skriver att det redan 

tidigare, vid ett och ett halvt års ålder går att förutse barns språkliga problem.  

  

Nettelbladt och Salameh (2007) visar att kommunikativa hinder vid språkstörning 

påverkar det sociala samspelet negativt i den bemärkelse att barnen lätt hamnar i sociala 

svårigheter som t.ex. att bli missförstådd av andra i deras omgivning. Därför har det stor 

betydelse att pedagoger tidigt på förskolan sätter in olika slags individuella konkreta 

åtgärder för att utvecklingen för dessa barn kan ske på bästa möjliga sätt. Detta är av 

hög prioritet då dagens samhälle kräver social kompetens för att senare klara sig som 

vuxen.  

 

Enligt Wagner Reuterskiölds (1999) har barn med språkstörning svårt att ta lyssnarens 

perspektiv och förstå vad lyssnaren vill höra, som det mest innehållsrika i samtalet. 

Förmåga att förstå och i tal och skrift producera en berättelse, den narrativa förmågan, 

kan därmed vara svårt för dessa barn. De behöver formulera korrekta meningar i logisk 

följd och samtidigt läsa av lyssnarens reaktioner. Den grammatiska strukturen hos de 

barn i studien som hade språkstörning var mer avancerad och de använde sig av längre 

meningar under berättande än i vardagligt tal. Däremot använde barnen mer så kallade 

tvekljud under sitt berättande som exempel hmm och ähhh.  

 

Theory of mind, vilket betyder förståelse för hur andra människor tänker och känner, är 

även det ovanligt bland barn med nedsatt språkförståelse. Oförståelse för andra kan leda 

till att barnet missförstås vilket vidare kan göra att barnet får sociala svårigheter. Ett 

exempel på hur barnet kan missförstås kan vara förmågan att tolka bildspråk. För ett 

barn med språkstörning kan det vara komplext att förstå uttryck som t.ex att “hoppa i 

byxorna nu” då det mer eller mindre tas bokstavligt, vilket kan skapa missförstånd. 

(Wagner Reuterskiölds, 1999). 

 

En annan svårighet för barn med språkstörning kan vara att ta andras perspektiv och det 

finns oftast brister i den semantiska-lexikala förmågan. Detta yttrar sig i att barnet har 

svårt att förstå språkets olika betydelser samt att bygga upp och sortera sitt ordförråd. 

Att snabbt mobilisera ett ord är en annan central aspekt av förmågan för att till exempel 
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kunna formulera en berättelse (Wagner Reuterskiöld, 1999). Att snabbt hitta rätt ord 

behövs också för att kunna föra ett samtal, men är även viktigt för läsinlärningen. 

Wagner Reuterskiölds (1999) resultat visade också hur man kan ge barn med 

språkstörning olika behandlingsmetoder och ställa tidiga diagnoser för att barnen på ett 

optimalt sätt ska ges förebyggande åtgärder som underlättar deras språkinlärning och 

kommunikation.  

  

5.1.4 Intervention och mentalisering hos barn med språkstörning 

 

Forskning om intervention och alternativa metoder beskriver Segers & Verhoeven 

(2004) utifrån en Holländsk studie i förskolor för barn med språkstörning. Studiens 

syfte var att ta reda på i vilken utsträckning förskolebarn med språkstörning kunde 

utveckla sina fonologiska färdigheter genom olika slags dataprogram. Studien var även 

till för att se om förskolebarnens språkutveckling och deras fonologiska medvetenhet 

utvecklades. Studien bestod av 31 pojkar och 5 flickor från 5 olika grupper på två 

språkförskolor. Genomsnittsåldern på barnen var mellan fem till nio år. Barnen arbetade 

vid datorn 15 minuter varje dag i 5 veckor. Resultatet visade att barnen svarat positivt 

på studien. De drog fördel av dataintervention för sin fonologiska utveckling.  

 

En annan slags intervention hos barn med språkstörning skriver Sundqvist (2010) om i 

sin avhandling. Hon undersöker flera olika faktorer som kan ha en påverkan på 

mentaliseringsprocessen4 hos barn som använder TAKK. Resultatet med TAKK som 

intervention hos de deltagande barnen visar att den icke-verbala åldern tydligt stämmer 

överens med uppgifterna. Det vill säga att de inte nämnvärt skiljer sig från icke-verbala 

barn utan funktionshinder eller barn i behov av särskilt stöd i samma åldersgrupp.  

Olika signaler, som behövs för att mäta mentaliseringsmöjligheterna för barnets aktiva 

deltagande observerades också vid analysen av samspelet. Barnens egna sociala nätverk 

var begränsat till ytterst få kamrater, vilket begränsade möjligheterna till ett aktivt 

samspelande. Antalet sociala kontakter i deras närmaste sammanhang återspeglade sig 

direkt till hur deras individuella mentaliseringsförmåga såg ut. En vidare översikt kring 

vad som påverkar mentaliseringen hos barn i vardagliga situationer beskrivs utifrån 

olika förmågor och förutsättningar. Utvecklandet av dessa förmågor är en grund för 

barnets möjligheter att mentalt kunna anpassa sitt beteende utifrån deras egna inre 

analys av vad olika situationer kräver. Utvecklingen av barnens mentaliseringsförmåga 

påverkar även deras nära vänskapsband, det vill säga det aktiva deltagandet i sociala 

samspel, en fungerande språkförmåga och ett varierat nätverk av såväl vuxna och 

jämnåriga.  

 

6.0 Teoretiska perspektiv  
 

Vi har valt två teoretiska perspektiv för denna undersökning som båda har fokus på 

språk och kommunikation men med vissa specifika skillnader. Det sociokulturella 

                                                 
4 En snabb definition av mentalisering är att hålla tankar och känslor i tankarna. Mentalisering kräver uppmärksamhet och mental 

ansträngning; det är en form av medveten närvaro, det vill säga att samtidigt vara uppmärksam på vad andra tänker och känner 
och på vad du själv tänker och känner. 
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perspektivet syftar mestadels på språkets betydelse i samspel med andra medan det 

multimodala socialsemiotiska perspektivet främst avser lärande utifrån olika slags 

teckensystem. Med dessa teorier som grund i vår studie vill vi undersöka hur pedagoger 

och logopeder i valda förskolor arbetar mot en så gynnsam språkutveckling som möjligt 

för barn med språkstörning. Våra frågeställningar för denna studie är,  

 

Hur arbetar pedagoger och logopeder med alternativa metoder för barn med 

språkstörning?   

 

Om skillnader finns mellan de valda förskolorna i arbetet med alternativa metoder och 

den språkstimulerande miljön, hur ser i så fall skillnaderna ut? 

 

Genom dessa frågestälningar vill vi ta reda på hur barn utvecklas språkligt fast de har ett 

begränsat eller inget talat språk. Vi vill också få en större förståelse för hur barn trots ett 

begränsat språk kan kommunicera och utvecklas med hjälp av verktyg, teckensystem, 

mimik, blickar och hur de lär i samspel med andra.   

 
 
6.1 Det sociokulturella perspektivet   
 

Det sociokulturella perspektivet innebär att kommunikation, upplevelser och lärande 

skapas tillsammans med andra. Genom att diskutera och analysera med andra kan vi få 

fler idéer och nya förutsättningar för aktiviteter. På så sätt kommunicerar vi kunskap. 

Människans kunskap är till största del språklig och diskursiv till sin natur (Säljö, 2000). 

 

Vi är människor som tänker och samspelar med andra i vardagliga aktiviteter. I den 

sociokulturella värld vi lever i har vi olika redskap och verktyg (artefakter) som 

hjälpmedel att ta till för att lära och utvecklas, men med biologiska begränsningar 

(Säljö, 2000). Säljö skriver även att vi förstår vår omvärld när vi använder oss av dessa 

artefakter som språkliga, intellektuella och fysiska resurser. Men även genom att 

interagera med andra blir vi delaktiga i den kulturen som råder i just det specifika 

sammanhanget. Sociokulturella teorier ser alltså medvetandet, tanken och den materiella 

världen som en helhet. Det som påverkar och möjliggör tänkandet är den materiella 

världen i form av olika artefakter och kulturella produkter som står i ömsesidig kontakt 

med oss.  

 

Människors tänkande och kunskaper undersöks eller förstås genom att analysera språk 

och handlingar i relation till de kulturella och sociala resurser som vi människor 

använder. Mediering är ett annat centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet och 

beskriver samverkan mellan människors tänkande, handlande och kulturella produkter. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det fokus på att förstå hur människan påverkas i 

interaktion med andra i olika situationer och hur lärprocesser uppstår i denna interaktion 

med andra människor (a.a.).  
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Relationens betydelse mellan människor och artefakter har sitt ursprung i Vygotskijs 

(1978). Forskning har visat att högre mentala funktioner skapas och utvecklas beroende 

på hur vi använder och har tillgång till olika slags verktyg och hur vi använder dessa 

verktyg för att interagera med vår omgivning. Vygotskij menar med att dessa verktyg 

som han benämnde som artefakter innefattar språk, texter, konst, kartor, diagram och 

andra typer av representativa system (Jakobsson, 2012). I ett sociokulturellt perspektiv 

kan vi människor se lärandet som en utveckling beroende av vår förmåga att använda 

och tänka med hjälp av språk, begrepp och teorier.  

 

Vygotskij myntade även begreppet Den proximala utvecklingszonen. För att nå nästa 

mentala utvecklingsnivå måste individen få någon slags stöttning och vägledning. 

Denna stimulans från en annan individ eller med hjälp av artefakter skapar möjligheter 

för mediering och lärande. Genom att lyssna på andra människor ges nya tankar som 

gör att vi kan se på världen med andra ögon och tillämpa nya tankegångar vilket vidare 

betyder att individen nått nästa proximala utvecklingszon (Jakobsson, 2012).  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet lär barn på ett eller annat sätt i alla relationer, 

sammanhang och i alla samtal med vuxna och andra barn. Det finns flera nivåer av 

lärande i samtal. Det kan vara saker som sägs direkt och det som förstås utifrån barnets 

ordförståelse. Men det kan även vara det som finns underförstått i kommunikationen 

som t.ex. gester, tonfall och det ämne som samtalet handlar om. Enligt den 

sociokulturella teorin lär sig barn i samspel med andra vad som är okej att säga och inte, 

samt vad som är ett önskat eller oönskat beteende. I samtal mellan varandra tränas också 

ordförståelse, meningsbyggnad, sociala spelregler samt vår förmåga att analysera, förstå 

och lösa problem (Richter, 2013).  

 

6.2 Det socialsemiotiska multimodala perspektivet  
  
Multimodalt lärande sker genom tal, skrift, blickar, beröring, fysiska verktyg, 

handlingar, utformningen av rummet, sin egen och andras placering i rummet (Selander 

& Kress, 2010). Med hjälp av det socialsemiotiska multimodala perspektivet kan vi 

förstå hur kommunikation och lärande formas i teckenskapande processer. Dessa 

processer är riktat på hur människor skapar och formar kunskap utifrån val av 

teckensystem. Med teckenskapande processer som verktyg kan lärande och dess 

förutsättningar underlätta så att lärandet skapar mening för individen. Människan är en 

meningsskapande social person som samspelar med andra i sin omgivning (Leijon & 

Lindstrand, 2012).  En teckenskapande process i förskolans/skolans värld kan vara till 

exempel bild och film som är datoriserade (Selander & Kress, 2010).  

 

Enligt Elm Fristorp & Lindstrand (2012) ligger det sociokulturella perspektivet till 

grund för socialsemiotiska teorier. I båda perspektiven riktas fokus på kommunikation 

och språk. Skillnad är att synen på språk ur det socialsemiotiska perspektivet inbegriper 

dels det talade språket men också gester, mimik, ljud, blickar och beröring. De 

verktygen kallas utifrån det socialsemiotiska perspektivet för teckensystem, som också 
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kan uttryckas genom dans, drama eller andra estetiska uttrycksformer (Elm Fristorp & 

Lindstrand, 2012).  

 

Med det socialsemiotiska multimodala perspektivet menas att det finns ett visst sätt att 

tolka och förstå sin omvärld (Selander & Kress, 2010). Ett socialsemiotiskt multimodalt 

perspektiv inbegriper också design för och i lärandet, med uppmärksamhet på 

individens läroprocess som utformas av individen själv. Kommunikation och 

representation ses som sociala processer av teckenskapande och är en central punkt för 

detta perspektiv. Lärandet blir en process som är aktiv och dynamisk. Med hjälp av 

tecken och texter kan vi kommunicera och skapa meningsfulla utvecklingsmöjligheter. 

Mening skapas även på olika sätt när det uttrycks eller tolkas och den är hela tiden 

föränderlig (Leijon & Lindstrand, 2012).  

 

Meningsskapande sker inte bara genom språket utan i arbetet med den språkliga 

kommunikationen med hjälp av teckenskapande även utanför de språkliga ramarna. 

Med hjälp av olika och flera teckensystem sker kommunikation med en kombination av 

språk, gester, text och bild. Dessa teckensystems funktion blir olika. Genom ett 

multimodalt socialsemiotiskt perspektiv ges redskap för att kunna analysera 

meninsskapandet. Teckensystemet transformeras och bearbetas av den lärande personen 

(Leijon & Lindstrand, 2012).  

 

I och med att ett eller flera teckensystem representeras i en lärandesituation innebär det 

att det hela tiden finns flera olika möjligheter till meningsskapande, vilket är beroende 

av intresset för stunden. Mening skapas utifrån intresse och behov inom ramen för ett 

socialt sammanhang och tillgången till olika resurser (Leijon & Lindstrand, 2012). 

Multimodalitet tar resurser som sin utgångspunkt för att skapa mening och resurserna 

finns till hands för individen när omvärlden tolkas (Selander & Kress, 2010).   

 
 
7.0 Metod  
 

7.1 Val av metod 
 

Vid planering av en undersökning anser Leppänen (2011) att metodvalet hela tiden 

måste hålla sig till undersökningens syfte och frågeställningar och konstant kunna 

styrkas. Andra aspekter vid val av metod är att ta hänsyn till vilka hinder som kan 

försvåra undersökningen och vilka strategier man kan använda sig av för att undvika 

detta. För denna undersökning har vi använt oss av en kvalitativ intervjumetod. En 

kvalitativ intervjumetod kan relateras till ett kvaliativt tillvägagångssätt. Med det menas 

att bland annat förstå människors sätt att fungera, tänka och handla genom att försöka 

sätta ord på till exempel vanor och strukturer, där de små detaljerna kan göra skillnad 

(Bengtsson, 2011). 
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7.2 Urval 
 

I och med att vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjumetod behöver vi tänka på 

ett antal etiska regler som kan gälla för denna typ av forskning (Ehn & Öberg, 2011). 

För denna kvalitativa studie valde vi utifrån olika kommuners hemsidor att kontakta tre 

förskolor för barn med språkstörning i tre olika kommuner nära en större stad i Sverige. 

Vi har inte strategiskt valt våra respondenter på dessa förskolor utan valt de som tackat 

ja till att vara med i studien när vi ringt runt till respektive förskola. Kravet vi haft har 

varit att det ska vara en pedagog och en logoped som tillhör samma verksamhet.  

 

Spridningen på respondenterna har slumpmässigt fördelat sig att ingen av förskolorna 

ligger i närheten av varandra, utan är fördelade geografiskt över ett stort område. Vårt 

urvalskriterium har strategiskt varit att fördela intervjuerna på pedagoger och logopeder 

som tillhör samma förskola. Denna strategi tror vi ger en djupare och bredare bild av 

varje förskolas verksamhet. Att förskolorna inte ligger nära varandra gör också att vi 

troligtvis kan upptäcka skillnader mellan förskolorna. Totalt sett har vi intervjuat fyra 

pedagoger och tre logopeder som är fördelade på tre språkförskolor i tre olika 

kommuner. Till pedagogerna har vi ställt sex frågor samt följdfrågor och till 

logopederna fyra frågor samt följdfrågor. Vi har valt att göra sex besöksintervjuer enligt 

överenskommelse med de valda respondenterna. 

 

7.3 Tillvägagångssätt 
 

Vi har ställt öppna men väl strukturerade frågor då vi i förväg gjort iordning ett 

frågeformulär. (Dahmström, 2011). Vi har följt Ehn & Öbergs (2011) råd om att vara 

väl förberedd med frågor och ljudinspelning och att vi skapat en god relation som 

uttrycker förtroende, samt att vi varit noga med att fråga respondenterna om vi får spela 

in deras berättelser och använda det i ett forskningssyfte. Vi har lyssnat med 

uppmärksamhet och respekt, samt ställt följdfrågor och försökt få ett bra avslut på 

intervjuerna så att alla parter känt sig nöjda (Ehn & Öberg, 2011). Ahrne & Svensson 

(2015) menar att med en kvalitativ metod kan vi fråga personer vad de tycker och 

tänker, vad, hur och varför de gör som de gör. Denna metod gav oss även möjlighet att 

iaktta responenderna i olika situationer, vad de sa och hur de handlade.  

 

7.4 Bearbetning 
 

Vid varje intervjutillfälle har vi använt oss av diktafon men även skrivit ned väsentliga 

delar med penna och papper. Intervjuerna har tagit cirka en timme vardera. Efter 

intervjuerna har vi transkriberat dessa genom att gå igenom det vi spelat in och 

samtidigt skrivit ned allt som respondenterna sagt. Sedan har vi sammanställt resultatet 

av intervjuerna genom att tillsammans gå igenom det vi transkriberat för att identifiera 

både likheter och skillnader mellan de tre förskolorna.  
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7.5 Analysmetod 

 

Bryman (2011) skriver ”En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk” (s. 341). Vi har enligt denna metod som Bryman beskriver som 

innehållsanalys kategoriserat vårt resultat i olika områden för att se likheter, mönster 

och skillnader mellan respondenternas svar. Vi har även grupperat svaren som är 

gemensamma och de svar som inte är gemensamma i dessa olika områden för att kunna 

tolka materialet på ett så korrekt sätt som möjligt.  

 

Bengtsson (2011) skriver att det är av stor vikt att noga välja ut materialet som ska 

analyseras från intervjuerna för att kunna få svar på studiens frågeställningar. Vi har 

följt Bengtssons råd och analyserat det slutgiltiga resultatet av intervjuerna med hjälp av 

teorier, tidigare forskning och litteratur. Tillvägagångssättet för att komma till det 

resultatet har varit att vi letat gemensamma nämnare i respondenternas svar.  

 

De gemensamma uttalandena från intervjuerna som vi kunde urskilja ur den mängd data 

vi transkriberat var barnens språkutveckling, samarbetet mellan pedagoger och logoped, 

samt alternativa metoder. Vi diskuterade kring detta och kom fram till att vi skulle 

använda oss av dessa områden som rubriker i vår resultat -  och analysdel. Under varje 

rubrik har vi sedan urskiljt likheter, skillnader och mönster mellan de tre förskolorna 

och ställt det i relation till forskning, teorier och litteratur. 

 

7.6 Forskningsetiska överväganden 
 

Enligt Vetenskapsrådets rapportserie (2011) beskrivs forskningsetik som relationen 

mellan forskning och etik. Vid utförande av en studie har man ett antal etiska krav att 

följa för att bedriva studien på ett korrekt sätt. Detta för att forskningens inriktning och 

genomförande ska bedrivas etiskt korrekt. De fyra etiska huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa fyra 

huvudkrav utgör riktlinjer och viktig information som är avsedda att vägleda den som 

utför studien och de övriga inblandade om de etiska rättigheter som gäller. Genom 

informationskravet och samtyckeskravet har vi informerat våra respondenter om syftet 

med studien, fått deras godkännande att använda deras information i intervjuerna samt 

upplyst de om att deras deltagande är frivilligt och att deras medverkan kan avbrytas. 

 

Vid en undersökning måste hänsyn även tas till olika aspekter som integriteten hos 

respondenterna, att kunna redovisa sina metoder och resultat öppet, inte stjäla 

forskningsresultat från andra, samt vara rättvis i bedömningen av andras forskning. 

Exempel på detta är bland annat hur informationen från respondenterna i intervjun 

behandlas och att dessa personer helt måste skyddas från kränkningar eller skador när 

de ingår i studien. Respondenterna ska också vara helt anonyma och inte kunna kopplas 

till studien. Även studiens geografiska område ska avidentifieras. Forskaretik betyder 

att forskaren har en skyldighet och ett ansvar att hantera dessa olika beskrivna aspekter 

på ett etiskt korrekt sätt (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har tagit hänsyn till respondenterna 
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genom att i denna studie varken nämna deras namn, vilken förskola eller kommun de 

tillhör för att helt avidentifiera dessa personer och därmed ge de anonymitet. 

 

Genom att vi tydligt framfört vårt syfte och våra avsikter med studien i ett missivbrev 

samt på e-mail och muntligt vid intervjutillfället, är respondenterna i studien helt 

medvetna om att vi genomför studien med största sekretess och vi har därmed följt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Enligt nyttjandekravet får inte det insamlade materialet utlånas eller användas i andra 

icke vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk. Det innebär även att insamlade 

personuppgifter inte får användas så att det påverkar den enskilde utan dennes 

medvetande (Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna berörs inte av detta krav då vi 

inte ställt frågor som kan kopplas till nyttjandekravet, vi har oavsett informerat alla 

inblandade om våra skyldigheter. 

 

Det ska även gå att redovisa var ens egen forskning står i förhållande till tidigare 

forskning. Viktigt är även att kunna stödja det resonemang som finns i ens egen text 

med hjälp av källhänvisning utan att det på något sätt har kopierats från någon annans 

undersökning. Undersökningen ska till exempel byggas på en bas av tidigare kunskap 

och därtill ska ny kunskap tillkomma med hjälp av de metoder man valt (Hultman & 

Eriksson, 2014). 

 

Alderson & Morrow (2011) anser också att de som utför en forskningsstudie måste ha 

överenskomna etiska regler med respondenterna. En etisk korrekt gjord studie ska vara 

utformad så att det skyddar forskarna och den institution som forskarna tillhör, likväl 

som forskningens goda namn. Efter intervjuerna har vi transkriberat våra 

ljudinspelningar och läst igenom våra anteckningar och ställt svaren i relation till de 

vetenskapliga teorier vi valt att ha som grund i vår studie och analyserat och diskuterat 

det vi kommer fram till med hjälp av den forskning vi tagit del av. 

 

 

7.7 Validitet och reliabilitet  
  

Vid en kvalitativ studie är det avgörande hur väl tillförlitlig studien är utförd och att 

man dessutom har kunskap om vad begreppet validitet betyder. Med validitet menas att 

syftet, frågeställningarna och den metod man valt verkligen hänger samman som en röd 

tråd och att man har undersökt det man vill undersöka som står i syftet och 

frågeställningarna och ingenting annat. Det ska finnas en tydlighet och en väl anpassad 

struktur i studien där det inte går att tvivla på att undersökningen håller hög kvalitét 

genom att studien är väl genomförd (Thurén, 2013).  

 

När vi intervjuat våra respondenter har det även varit viktigt att vi varit väl förberedda 

och haft som Thurén (2007) kallar det för, förförståelse. Vi har skaffat oss förförståelse 

av förskolor som driver avdelningar för barn med språkstörning. Vi har även läst på om 
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vad begreppet språkstörning står för, samt har skaffat oss kunskap om den senaste 

forskningen inom detta område och alternativa metoder för barn med språkstörning.  

 

 

8.0 Resultat & Analys    
 

Vi har sammanställt våra intervjuer med fokus utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Genom transkriberingen kunde vi kategorisera materialet som därefter 

utmynnade i de rubriker vi valt. 

Som teoretisk grund för denna undersökning har vi utgått ifrån det sociokulturella 

perspektivet som bland annat syftar på språkets betydelse i samspel med andra. Vi har 

även utgått från det multimodala socialsemiotiska perspektivet som framför allt avser 

lärande utifrån olika slags teckensystem.  

 

Tillvägagångsättet för att få struktur på vårt material har varit att vi först lyssnat igenom 

intervjuerna och samtidigt transkriberat materialet genom att skriva ned det på datorn. 

Vi transkriberade alla sju intervjuerna tillsammans. Varje transkribering tog ungefär två 

timmar vilket resulterade i ungefär fem sidor material per respondent. Efter det gick vi 

igenom varje nedskrivna transkribering tillsammans och sökte efter gemensamma 

nämnare. Kategorierna kom fram efter diskussioner och noga överväganden där våra 

åsikter överensstämde om vilka rubriker som skulle ligga till grund för studien. När 

kategorierna väl var bestämda började vi analysera materialet utifrån de områden vi valt 

och letade likheter och skillander mellan förskolorna. 

 

Efter varje resultatbeskrivning har vi med hjälp av tidigare forskning, de valda teorierna 

samt övrig litteratur diskuterat intervjuresultatet. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger och logopeder i valda 

förskolor arbetar mot en så gynnsam språkutveckling som möjligt för barn med 

språkstörning. Vi har utgått från dessa frågeställningar: 

 

Hur arbetar pedagoger och logopeder med alternativa metoder för barn med 

språkstörning?   

 

Om skillnader finns mellan de valda förskolorna i arbetet med alternativa metoder och 

den språkstimulerande miljön, hur ser i så fall skillnaderna ut? 

 

 

8.1 Kort beskrivning av respondenternas avdelningar 
 

Förskola 1 –Den här förskoleavdelningen har barn med språkstörning samt barn med 

typisk språkutveckling integrerat med varandra. De har något färre barn än en typisk 

förskola. Där går 14 barn på tre heltidspedagoger, en barnskötare och två förskollärare 

med lång erfarenhet från barn med språkstörning. Förskolan har köpt in 

logopedhandledning. Barnen på förksolan med språkstörning besöker 
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logopedmottagnngen en gång varannan vecka då de får logopedbehandling i en 

halvtimme.  

 

Förskola 2 – Denna förskoleavdelning är för barn med diagnosen språkstörning och 

andra lindriga funktionsnedsättningar som till exempel autism, men fokus är på 

språkstörning. Förskolan delar utegård med en förskola för barn med typisk utveckling. 

På avdelningen går sju barn och det arbetar två barnskötare och en logoped samt en 

assistent som är där specifikt för ett barn. Alla pedagoger arbetar heltid förutom 

logopeden som är på en annan arbetsplats en förmiddag i veckan. 

 

Förskola 3 - Denna förskola är en så kallad språkförskola som består av en avdelning 

som ligger integrerat i en typisk förskola. De har gemensam utegård. Med språkförskola 

menas att de följer vissa riktlinjer som Landstinget utformat som till exempel att en 

logoped ska finnas på plats hela dagarna. Andra krav är att det ska vara max åtta barn i 

gruppen och barnen ska inte ha några tilläggssdiagnoser. Alla tre förskollärare på 

förskolan har lång erfarenhet av barn med språkstörning. Logopeden arbetar heltid på 

förskolan. 

 
 
8.2 Barnens språkutveckling 
 

Respondenterna på alla tre förskolorna menar att det sker en språkutveckling under kort 

tid efter att barnen börjat på språkavdelningen eller språkförskolan. Pedagogen på 

förskola 1 säger: 

 

 ”Tidigare tysta barn öppnar upp sig, vågar ta för sig och kan bli som ett nytt barn". 

 

Logopeden för förskola 1 anser också att barnen utvecklats: 

 

 ”Jag tycker jag ser att barnen utvecklas, men de språkliga svårigheter de har  
kommer de troligtvis ha länge p.g.a. deras språksvårigheter”. 

 

På förskola 3 arbetar de till skillnad mot både förskola 1 och förskola 2 i teman. Dessa 

teman har sin grund i barns typiska språkutveckling. De arbetar med samma slags teman 

återkommande årligen. Dessa teman består av lägesbeskrivningar som i och på, antal en, 

många, 1-10 och adjektiv som till exempel stor och liten samt saker som barnen känner 

igen som fordon och husdjur o.s.v. Varje tema håller på i ca fyra till åtta veckor. Både 

pedagogerna och logopeden ser en positiv utveckling efter dessa temaarbeten. 

Skillnaderna syns främst i barnens språkförståelse. Både logopeden och pedagogerna 

märker skillnad på barnens ordförråd och ordförståelse. Logopeden ser denna 

språkutveckling tydligt i det språktest hon genomför på alla barn före och efter varje 

tema. 

 

På förskola 3 har barnen även egna arbetslådor med språk- och kognitiva övningar. Det 

språkförebyggande arbetsmaterial som logoped och pedagoger använder på förskola 3 
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anpassas efter barnens individuella utveckling och görs om efter barnens behov. 

Arbetsmaterialet måste vara individuellt anpassat och allt måste upprepas ca 500 gånger 

på en vecka för att det ska automatiseras hos barnen. Logopeden säger:  

 

”Det kan ju funka inne hos mig, men inte i verksamheten,  
så då får man ju jobba mer i verksamheten”.  

 

Barnen är indelade i temagrupper utifrån deras språkliga förkunskaper. Om en grupp har 

kommit långt fram arbetar de mer semantiskt, alltså ordförrådsmässigt. 

På förskola 2 beskriver pedagogen en pojkes språkutveckling som vid matbordet endast 

sa när han var klar ”jag mätt”. Hans assistent försökte om och om igen att upprepa 

meningen ”jag är mätt” men pojken klarade inte av att imitera henne. En annan 

pedagog satte sig då ned mitt emot pojken och tecknade samtidigt som hon tydligt sa 

”Jag är mätt” då klarade han av att säga hela meningen korrekt. 

  

Sammantaget ser alla pedagoger och logopeder på förskolorna 1-3 en tydlig 

språkutveckling under en kort tid. De små detaljerna som skiljer förskolorna åt är att 

förskola 1 ser att tysta barn har börjat öppna sig efter både logopedträning och att få gå i 

en grupp med färre barn än vad en typisk förskola har. 

 

Förskola 2 ser specifikt att användandet av TAKK från de vuxna har utvecklat barnens 

språk och kommunikation. Pedagogen på förskola 2 säger: 

 

”Vi tecknar i de flesta vardagliga situationer. Vi har satt upp bilder på 

väggarna med bild på tecken och bild på vad det betyder. Jag tror att när 

det finns bild och tecken uppsatt inspirerar det oss pedagoger men även 

barnen” 

 

Förskola 3 har sett en markant utveckling av barnens språk när de jämför före och efter 

deras temaarbeten då barnen är indelade i språkmatchade grupper. Förskola 3 kan visa 

att barnen verkligen har utvecklats eftersom logopeden genomför språktester på varje 

barn före och efter varje tema. 

 

8.2.1 Analys av barnens språkutveckling på förskolorna 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utvecklas barn i relationella samspel med andra 

individer. För att få en optimal och gynnsam språkutveckling är det av vikt att barnen 

samspelar med andra barn som ligger lite längre fram i sin språkutveckling. Det är även 

viktigt med vuxna som kan vägleda barnen så att barnen blir aktiva och nyfikna i sin 

kunskapsinhämtning och därmed lär sig  själva föra resonemang (Leijon & Lindstrand, 

2012). Samtliga respondenter i studien kan se att barnen utvecklas genom samspel med 

både andra barn och vuxna. Gemensamt för samtliga av de tre studerade förskolorna är 

även att arbetet med olika slags artefakter som t.ex TAKK och GAKK ger goda 

utvecklingsresultat både språkligt och socialt vilket vidare genererar att barnen vågar 

kommunicera mera.  
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För att språk och kommunikation ska kunna utvecklas måste också motivation skapas 

hos barnet. För att lyckas med språkutveckling hos barn med språkstörning krävs en 

språkstimulerande miljö och en inlärningsmetod som passar det individuella barnet 

(Brodin 2008). Förskola 1-3 har enligt intervjuresultatet jobbat språkstimulerande 

genom att de på alla tre förskolor använt TAKK, bildstöd och visuellt material. De 

skillnader som vi främst ser gällande den språkstimulerande miljön är att förskola 2 inte 

använder GAKK i lika stor utsträckning som förskola 1 och 3. Men samtidigt har 

förskola 1 dubbelt så många barn än de andra två förskolorna vilket gör att barnen inte 

kan ges lika mycket språkstimulans. 

 

När barn får möjlighet att diskutera och analysera med varandra skapas fler idéer och 

förutsättningar för nya aktiviteter och kunskap kommuniceras (Säljö, 2000). Man bör 

dock beakta att det kan uppstå svårigheter i kommunikationen mellan barnen om deras 

språknivå är så pass olika att de inte kan förmedla det de vill säga till varandra 

(Nettelbladt et al 2007). Förskola 2 och 3 i vår undersökning har åtta barn i respektive 

barngrupp vilket gör att barnen har stor möjlighet till stöd av en vuxen med att kunna 

kommunicera utan större missförstånd.  

 

Men förskola 1 har 14 barn men endast tre pedagoger. Detta gör att barnen på förskola 1 

inte ges lika mycket språkstimulans som barnen på förskola 2 och 3.Även om barnen på 

förskola 1 får språklig stimulans genom t.ex. både GAKK och TAKK kan de omöjligt 

få samma uppmärksamhet och tillgång till en optimal språkträning som barnen på 

förskola 2 och 3.  

 

Kommunikativa hinder som uppstår hos barn med språkstörning påverkar det sociala 

samspelet negativt och barn blir därför lätt missförstådda av andra i deras omgivning. 

Det har därför betydelse att pedagoger tidigt sätter in olika individuella konkreta 

åtgärder, har tid för alla barnen samt att pedagoger har en tydlighet i allt de gör 

(Nettelbladt et al, 2007). Alla tre förskolor i denna studie arbetar med tydlighet i deras 

verksamhet då alla använder TAKK, bildstöd och visuellt material. Dessa olika 

kommunikationsmetoder har enligt samtliga respondenter utvecklat barnens språk, 

sociala förmåga och kunskap på respektive förskola. 

 

Alla tre förskolornas pedagoger och logopeder ser tydligt att barnens språkutveckling 

förbättrats sedan de börjat på språkavdelningarna. Den förskola som kunde se ett 

mätbart bättre resultat var förskola 3 där logopeden gjorde ett språktest med 

ordförståelse och uttalstest före och efter varje tema som varade i ungefär 4- 6 veckor. 

Vi kan dock inte göra någon bedömning av att barnen på någon av förskolorna utvecklat 

sin språkförmåga mer eller mindre. Vi kan bara ta till oss det samtliga respondenterna 

muntligt förmedlat till oss som bland annat innebär att språkförmågan hos barnen har 

utvecklats sedan barnen börjat på förskolan. 
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8.3 Samarbete logoped – pedagog 
 

Samarbetet mellan pedagoger och logopeder skiljer sig mellan förskola 1 och förskola 2 

och 3. På förskola 1 har kommunen köpt in handledning av en privat 

logopedmottagning och därutöver träffas pedagoger och logoped en gång varannan 

vecka, en timme varje gång på förskolan. Tillsammans med pedagogerna har logopeden 

generell handledning och diskuterar de barn som pedagogerna behöver mera stöd kring.  

Pedagogerna från förskola 1 kommer till logopedmottagningen en gång i veckan med en 

grupp på ungefär 7 barn (totalt 14 barn på avdelningen). Barnen delas därefter in i två 

grupper. Det ser lite olika ut från gång till gång bland annat med vilka barn som 

kommer till mottagningen och hur grupperna ser ut. Vid dessa inbokade tillfällen 

arbetar logopeden och pedagogerna med barnens ordförråd, språklig medvetenhet, 

lyssna efter bokstavsljud och koppla ljud till bokstav och så vidare. Pragmatik, semantik 

och uttrycksförmåga tränas också.  

 

Enligt logopeden på förskola 1 genomförs dessa logopedbehandlingar med spel, 

sekvensbilder och IPad. Samarbetet med Logopeden fungerar bra enligt pedagogen, då 

kommunikationen mellan förskola och logopedmottagning har ett ömsesidigt och tydligt 

mål som består av att att utveckla barnens språk på ett önskvärt och målinriktat sät 

På förskola 2 arbetar logopeden alla dagar i veckan förutom en förmiddag då hon är på 

en skola i närheten. Logopeden är annars aktivt deltagande tillsammans med hela 

barngruppen. Förutom då hon har individuella behandlingar två gånger per vecka med 

varje barn på cirka en halvtimme. Ibland tar behandlingarna längre tid och barnen vill 

själva fortsätta mer än en halvtimme. 

  

Logopeden på förskola 2 ser sig själv som en i arbetslaget, som en ”pedagog”, precis 

som alla andra som arbetar på avdelningen. Logopeden anser att hon har en bra kontakt 

med barnen. Avdelningen fungerar som ett team kring barnen. Då det inte finns någon 

förskollärare på förskola 2 delar alla på förskollärarrollen, både logoped och pedagoger.  

Chefen på förskola 2 står för det pedagogiska ansvaret på pappret och pedagogerna 

utbyter idéer även med henne säger pedagogen. Pedagogen säger även: 

 

"På morgonmöten som sker dagligen förmedlar logopeden om vad som 

ska fokuseras på gällande varje barn" 

 

Logopeden på förskola 2 anser även att avgörandet för en del av barnens utveckling 

beror på helheten på förskolan. Med det menar hon bland annat att det är en liten 

barngrupp med många pedagoger. Hon säger även: 

 
”att samarbetet med pedagogerna fungerar så bra beror på att de ofta 

reflekterar tillsammans och genom reflektion utvecklas arbetssättet som 

vidare gynnar barnen”. 

 

Logopeden på förskola 2 berättar även: 

 
”Jag ser stor skillnad på barnen och det beror på helheten – den 

tecknande miljön, liten barngrupp, många vuxna, det här konceptet 

gynnar de här barnen så otroligt mycket” 
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På förskola 3 beskriver logopeden att hon arbetar heltid så hon finns tillgänglig i  

verksamheten alla dagar. Hon anpassar sitt arbete efter de barn som är på förskolan just 

den dagen och efter barnens dagsform. Arbetspassen kan vara allt från 15-45 minuter. 

Förskolan följer Landstingets kriterier för att bedriva språkförskola. Barnens ska 

erbjudas individuell behandling två dagar per vecka samt en gruppbehandling en gång 

per vecka. Logopeden på förskolan säger: 

 
”Vissa barn kan få mycket mer, jag testar barnen före och efter varje 

tema”. 

 

 

Logopeden är även den som tar initiativet, har huvudansvaret och introducerar arbetet 

med barnen. Pedagogerna på förskolan samråder med logopeden angående barnens 

språkträning. Pedagogerna på förskola 3 säger även: 

 
"Är det begreppen i och på som ska tränas enligt logopeden, tränas det i 

alla situationer”.  

 

Logopeden på förskola 3 är delaktig i alla temagrupper och alla aktiviteter. Hon är med i 

verksamheten som observatör och ger direkt i situationer tips till barn och pedagoger, 

vidare påminner hon pedagogerna om att de ska teckna eller att pedagogerna måste 

vänta in barnen. Logopeden säger: 

 
”Viktigt att tydligöra för barnen, det är ett sätt att spara energi. Energi 

att lära sig det vi vill att de ska lära sig. Det vi vill att de ska träna. Inte 

spilla energi på att komma in i ett rum på samlingen och inte veta vart de 

ska sitta. De ska orka lyssna istället” 

 

Alla barnen på de tre förskolorna får logopedträning men det som enligt resultatet 

skiljer förskolorna åt är mängden logopedträning.  

 

På förskola 1 får barnen logopedträning en gång varannan vecka i en halvtimme. För 

denna logopedbehandling som varar i en halvtimme går hälften av barnen och 

pedagoger tillsammans till en logopedmottagning i närområdet.  

 

På förskola 2 är logopeden på plats alla dagar i veckan förutom en förmiddag. Hon ger 

alla barn individuell träning två gånger per vecka i ungefär 30 minuter vid varje tillfälle.  

 

På förskola 3 arbetar logopeden heltid och är därmed tillgänglig alla dagar i veckan och 

ger varje barn individuell träning två dagar per vecka. Hon har även gruppträning med 

barnen en gång per vecka. Hon har alltid samråd med pedagogerna och är delaktig i allt 

gällande barnen. Det som skiljer förskola 2 och 3 är att barnen på förskola 3 även får 

gruppträning varje vecka av logopeden. 

 

8.3.1 Analys av samarbete mellan logoped - pedagoger i det språkförebyggande 
arbetet 

 

Den största skillnaden vi kan se mellan förskolorna i det språkförebyggande arbetet är 

att på förskola 2 och 3 får barnen betydligt mer individuell behandling av logoped och i 

grupp än vad barnen på förskola 1 får. Barngruppen på förskola 1 har även dubbelt så 

många barn som på förskola 2 och 3.  
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Förskola 1 har ingen logoped på plats, den tjänsten är inhyrd från Landstinget. På 

förskola 2 och 3 är logopederna anställda på förskolan. Förskola 2 har logoped på plats 

under i stort sett hela dagen och på förskola 3 är logopeden på plats hela dagen.  

Bruce (2007) kan i sina forskningsresultat se att språk och kommunikation påverkar det 

sociala samspelet vilket även alla våra respondenter instämmer med. Ett exempel är att 

barn med språkstörning lätt blir missförstådda men genom att barnet får gå i en mindre 

barngrupp med fler pedagoger vågar de saker de tidigare inte vågat, enligt 

respondenterna. 

 

Samtliga respondenter anser att det är av stor vikt med tidiga språkförebyggande 

insatser för ett optimalt språkförebyggande arbete. Bishop (2006), Nettelbladt & 

Salameh (2007) och Segers & Verhoeven (2004) anser att tidig intervention är 

betydelsefull för utvecklande av ett optimalt språk hos barn att barn med språkstörning. 

 

Enligt Skolverket (2012) ska pedagoger uppmuntra till att medvetet arbeta med språk 

och fånga språkliga aspekter genom kommunikation på flera olika sätt beroende på 

sammanhanget och även ge barnen den förförståelse de behöver för att utveckla språket 

optimalt. Pedagoger ska även alltid ta hänsyn till barnets språkutveckling så att rätt 

språkinlärning kan ske (Skolverket, 2012).  

 

Pedagogerna på alla tre förskolor har ett givande samarbetet med respektive logoped 

vilket gynnar barnens språkutveckling. Barnen på förskola 1, 2 och 3 får olika mängd 

logopedbehandlingar vilket kan ge en olikvärdig språkutveckling. Beroende på vilken 

kommun barnen bor i ges de olika förutsättningar. Vissa kommuner erbjuder 

språkavdelning och språkförskola för barn med språkstörning och vissa inte. 

. 

8.4 Alternativa hjälpmedel 
 

De alternativa hjälpmedel som används på förskola 1 för att förebygga språkutveckling 

är bland annat seriesamtal. Detta genomförs enskilt med ett barn eller på en 

whiteboardtavla för hela barngruppen. Pedagogerna använder stödtecken hela tiden till 

exempel på samlingar, vid strukturerad lek och spontana aktiviteter. På samlingen 

berättas även visuella sagor och sånger tillsammans med stödtecken. Förskola 1 

använder även timglas för att tydliggöra tid för barnen samt pedagogiska anpassade 

program på I Pad. På förskola 1 är också saker uppmärkta med bland annat barnens foto 

på t.ex. samlingen så att det blir tydligt för var och en av barnen vart de sitter.  

 

Pedagogen på förskola 1 säger:  

 

”AKK används under hela dagen på olika sät. Det kan vara att vi 

använder stödtecken eller att det är tydligt markerat med barnens foton 

var de sitter i samlingen eller vid lunch”. 
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På samlingen har de även dockor som symboliserar alla barn och pedagoger så att de 

tillsammans kan gå igenom vilka som är på förskolan, sjuka eller lediga. Det finns 

synliga scheman uppsatta på hur dagen kommer att se ut och vilka som gör vad, t.ex 

dukar till lunch. Sagor och sånger dramatiseras så att de blir visuella och rollspel kan 

spelas upp av pedagoger eller barn för sådant som kan ha hänt i verksamheten.  

 

Pedagogen på förskola 1 säger: 

 

”Vi ritar ofta upp som i seriesamtal händelser som skett som till exempel 

en konflikt. Vi samlar barnen och ritar på en stor whiteboard och går 

igenom händelsen. Det gör att det blir lättare för barnen att förstå. Vi 

pedagoger kan även dramatisera genom rollspel olika händelser”. 

 

Logopeden på förskola 1 använder sig ut av bland annat spel, sekvensbilder och Ipad 

som alternativa verktyg när barnen kommer på språkbehandling. 

 

Enligt pedagogen på förskola 2 används främst TAKK. De tecknar i de flesta vardagliga 

situationer som bland annat samlingar och matsituationer. På väggarna på förskola 2 

finns bilder uppsatta med tillhörande tecken så barnen kan titta på dessa och lära sig nya 

tecken. Alla barnen är motiverade att använda dessa när de kommunicerar enligt både 

pedagogerna och logopeden på förskola 2.  

 

När barnen tecknar blir även pedagogerna påminda till att teckna vilket är oerhört 

viktigt då de vuxna är förebilder. Pedagogen på förskola 2 säger att: 

 

”Barnen är mycket intresserade och motiverade att lära sig stödtecken. 

De tittar ofta på våra uppsatta teckenbilder och försköker teckna det de 

ser”.  

 

Pedagogen på förskola 2 berättar att även om ett barn har svårt att teckna kan man 

använda sig av bilder och be barnet peka, eller hjälpa barnet att peka på det han/hon vill 

förmedla. 

 

Logopeden på förskola 2 säger att: 

 

”En del barn tecknar inte så mycket men man kan se att barnen iakttar 

händerna och växlar mellan ögonkontakt och händer och enligt 

forskning hjälper det barnens språkutveckling”. 

 

Logopeden på förskola 2 spelar även regelbundet sällskapsspel tillsammans med barnen 

som de tycker är roligt, samtidigt som hon tränar de i olika språkliga begrepp. Med 

språkliga begrepp menas till exempel över, under etc. som hon vet att de behöver. 

Genom att spela sällskapsspel får barnen även träna på turtagning, att räkna, klara av 

spelregler och kommunikation. 

 

Pedagogerna på förskola 3 säger: 



 

36 

 

”Allt är ju hjälpmedel, miljön alltså, bara man kommer in i ett 

rum och man har ställt ut saker på ett visst sätt, så är det ju 

också information. Information till barnet och sen använder vi 

tecken som vi jobbar med hela tiden. Det är hjälpmedel både 

från oss  pedagoger och från barnen och förstärker det vi 

säger”. 

 

Pedagogerna på förskola 3 använder stödtecken i alla situationer som ett 

hjälpmedel och som en förstärkare till det de kommunicerar till barnen. De 

använder även schemabilder individuellt för de som är i behov av det till 

alla barnen på en tavla på samlingen. Där kan de barn som behöver gå och 

titta under dagen för att bli påminda om vad som ska hända. Pedagogerna 

använder även mycket bilder, som information som t.ex. var allt material 

ska vara, samt när och hur många barn som får vara i ett rum samtidigt. 

Alla barn på avdelningen har även varsin arbetslåda som de arbetar med 

en stund varje dag. Den består av pedagogiskt språkmaterial. I lådan finns 

det ett visuellt arbetsschema på i vilken ordning och vad som ska göras för 

att tydliggöra arbetsgången för barnen.  

 

Pedagogerna på förskola 3 säger:  

 

”Vi har schemabilder som visar dagsordningen, vissa har individuellt 

schema, annars hänger alltid dagsschemat på samlingstavlan. Vissa kan 

gå dit och titta när de behöver. Det är så olika hjälpmedel och sen bilder 

generellt, så bilder på väggen kan vara för att barnen kan gå dit eller 

titta för att träna just det ordet bilden föreståller. Det kan också vara en 

information till hjälp som att här går man in kl 13 eller här är det stopp 

eller som en informationsskylt. Det kan vara en bild på en häst och då 

ska hästen stå där, så allt är tydliggörande”. 

 

Förskola 3 använder även IPad, bildstöd och fysiska hjälpmedel som antingen är 

egenritade, utskrivna från datorn eller taget med en kamera. Förskola 3 arbetar tematiskt 

under hela året och fyra till sex veckor för varje tema då det är viktigt med upprepning. 

Temat består av t.ex. fordon, husdjur eller kroppen. Temagrupperna består av 2-3 barn 

som är språkmatchade. All barn på förskola 3 har en egen arbetslåda med uttaget 

anpassat arbetsmaterial. En pedagog säger: 

 

”Vi har pedagogiska arbetslådor där vi lagt ner material för just det 

barnet som vi vet att den behöver jobba lite extra med, men allt ska vara 

roligt. Det gäller att man ligger precis på den här nivån att man kan, 

men inte är helt 100 säker på. Vi blandar materialet så att det krävs lite 

mer tänkande med det som krävs lite mindre tänkande. Det är helt 

individuellt för varje barn. Alla barn har ett tydliggörande arbetsschena 

i form av bilder om vad de ska göra och i vilken ordning”. 

 

Pedagogerna på förskola 3 berättar hur viktigt det är med tydliggörande för barnen och 

att det är ett sätt att skapa energi och att orka vara med på samlingen. 
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”Att ha ett tydliggörande för barnen är ett sätt att spara så mycket 

energi. Våra barn behöver verkligen ha energi till att lära sig det vi vill 

att de ska lära sig, vi vill att de ska träna. Att komma in i ett rum och 

veta var man ska sitta, det är inte där energin ska läggas utan att orka 

lyssna till det vi ska göra och orka vara med på det. Därför är det alltid 

förberett i rummet innan barnen går in i det. Vid samlingen till exempel 

står barnenes stolar framme uppmärkta med deras färgprickar”. 

 

Förutom att tydliggöra allting kring barnen arbetar pedagogerna mycket med barnens 

lek. Dessa barn har inga egna inre bilder så för att själva kunna hitta på lekar använder 

pedagogerna sig av olika slags lekskript. Ett lekskript kan vara visuellt beskrivna 

leksekvenser som t.ex. hur man leker klädaffär. Pedagogerna har gjort om ett rum till en 

klädaffär genom att hänga upp olika plagg på galgar och det finns även ett bord med 

kassaapparat. Den ena pedagogen på förskola 3 berättar:  

 

”Det finns ett lekskript för den som står i kassan som tydligt 

genom steg för steg bilder visar vad han/hon ska göra och 

säga. Sen finns det även ett lekskript för kunden och det går ut 

på samma sätt att det visar steg för steg så barnet tydligt vet 

hur man gör i leken. Detta är något som uppskattas mycket av 

barnen” 

 

Logopeden på förskola 3 berättar att hon och pedagogerna  behöver göra om och 

tillverka nytt arbetsmaterial och anpassa efter barnens språkutveckling.  

 

”Vi jobbar mycket med tydliggörande och får anpassa materialet. Vi gör 

om material hela tiden och skapar nytt beroende på barnens behov. 

Barnenes språkutvecklng ändras och så måste också materialet göra”.. 

 

Pedagogen på förskola 2 berättade även att det aldrig går att vara för tydlig eller 

överdriven med tecken inför barnen då tecken underlättar och utvecklar språket. De 

vuxna är förebilder och om inte de vuxna tecknar så gör inte barnen det heller. 

Logopeden på förskola 2 säger: 

 

 ”Jag kan se hur barnen utvecklas när de vuxna tecknar med barnen”. 

 

Sammanfattningsvis använder alla tre förskolor AKK fast i olika utsträckning och 

former. Det som är lika mellan förskolorna är användandet av TAKK. Förskolornas 

användning av TAKK skiljer sig inte märkbart åt enligt respondenternas svar, men 

förskola 1 och 3 använder mer grafisk kompletterande kommunikation (GAKK) än vad 

förskola 2 gör. 

 

Exempel på vad förskola 1 och 3 använder sig av är att med bilder synliggöra vad som 

barnen kan sysselsätta sig med och bilder på var leksaker ska förvaras. På förskola 1 

fanns ett tydligt schema med bilder på var varje barn skulle sitta vid lunch. Det fanns 

även bilder på stödtecknet för lunch och mellanmål ovanför matbordet synligt. 
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Förskola 3 hade bilder utanför varje rum för att tydliggöra vad som kunde lekas i 

respektive rum. Det var också tydligt med hur många som kunde leka samtidigt.  

 

Förskola 2 hade vad vi kunde se endast bilder uppsatta i barnens höjd som visade hur 

stödtecken tecknades. Förskola 1 och 3 var de förskolor som hade mest GAKK. De två 

förskolorna använde sig även av seriesamtal. Genom att rita det som berättas till 

exempel en händelse eller en konflikt så konkretiseras händelsen för barnen. Förskola 3 

använde sig även av lekskript som med bild visar hur en lek kan lekas. 

 
 
8.4.1 Analys av Alternativa hjälpmedel 

 

De AKK verktyg pedagogerna och logopederna använder sig av på förskola 1 och 3 i 

deras språkstimulerande arbete är bland annat GAKK. GAKK symboliserar seriesamtal, 

flanosagor, visuella sagor, sånger, bilder, dockor som symboliserar barn och personal, 

synliga scheman, bilder på tecken, stödbilder, information i form av bilder vad som ska 

göras i ett rum, hur materialet ska användas, hur många som får vara i ett rum, visuellt 

arbetsschema, matbilder, foton och färgsymboler. Enligt Heister Trygg (2005) 

underlättar användandet av GAKK språkutvecklingen och kommunikationen. Många av 

de ovannämnda grafiska verktyg används på förskolornas samlingar men även i de 

flesta andra situationerna. Björklund (2008) anser att GAKK ingår i de semiotiska och 

multimodala systemen. Förskola 2 använder GAKK i mindre utsträckning än vad 

förskola 1 och 3 gör. Förskola 2 använder GAKK främst på samlingar och som 

förtydligande bilder av tecken uppsatta på väggar.  

 

Alla tre förskolor använder TAKK vilket Westerlund (2009) anser vara ett stöd till det 

talade ordet och språkutvecklingen. Barn förstår oftast mer än de kan uttrycka i ord. 

Förskola 3 använder sig även av dramatiserade rollspel av sagor och sånger med och 

utan lekskript samt dockor som symboliserar barn och personal. Magnusson (2013) 

anser att AKK är ett alternativ till barn som har en avsaknad av språk vilka vissa av 

förskolornas barn har, eller i alla fall ett begränsat språk. Timglas och timetimer 

används på förskola 1 och 3 för att synliggöra tid och Ipad används för pedagogiska 

språkutvecklande program. De ovannämnda verktygen kan ses som teckensystem som 

beskrivs i det multimodala socialsemiotiska perspektivet. 

 

9.0 Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 
 

Valet av en kvalitativ metod var från början av studien ett självklart val. Med en 

kvalitativ metod går man mer på djupet i svaren än i en kvantitaiv studie. I en kvantiativ 

studie undersöks ett större område som kan mätas i siffror som till exempel större 

enkätundersökningar med ja och nej frågor som lämnas ut till ett flertal personer. I en 

enkätundersökning går resultatet oftast att generalisera (Bryman, 2011). När vi ställde 
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kvalitativ- och kvantitativ metod mot varandra insåg vi att en kvantitativ metod med till 

exempel enkäter skulle vara svår att genomföra för att få svar på våra frågeställningar. 

Våra frågeställningar kräver mer distinkta svar från respondentena då vi ville jämföra 

tre förskolor. 

 

Den kvalitativa strukturerade intervjumetoden vi använt oss av har bestått av 

intervjufrågor. Intervjufrågorna har skiljts sig åt mellan pedagoger och logopeder. 

Varför vi inte ställt samma slags frågor till pedagoger och logopeder beror på att vi ville 

få fram ett större djup och bredd på svaren för att kunna se tydligare likheter och 

skillnader mellan förskolorna samt lättare kunna få svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

 

Vi har genom mail och telefonsamtal frågat om vi fått komma och intervjua 

respondenterna på respektive arbetsplats. Vi har medvetet valt en pedagog och en 

logoped som har anknytning till respektive förskola. När vi under telefonsamtalet med 

logopeden på förskola 3 bokade in en intervjutid med henne och skulle boka in tid med 

en pedagog, rekommenderade hon oss att intervjua två pedagoger på denna förskola. 

Hon ansåg att de pedagogerna hade specialkunskaper inom olika områden. Den ena var 

specialiserad på den språkstimulerande miljön och den andra pedagogen var mer kunnig 

inom AKK. Förskolorna som vi valt för denna studie har vi sökt via internet i den 

staden där vi bor. 

  

Under intervjuverna anser vi att vi har följt de etiska regler som vetenskapsrådet 

rekommenderar och vi har i möjligaste mån inte haft egna värderingar eller lagt ord i 

munnen på respondenterna. Vi har hållit oss till våra intervjufrågor och låtit 

respondenterna svara på frågorna i lugn och ro och gett de den tid de behöver. De 

tillfrågade pedagogerna och logopederna har visat stor vilja att delta i studien för att 

vidare kunna förmedla sina kunskaper. 

 

Intervjuerna resulterade i en analys som gav oss en ökad förståelse för resultatet. Vi är 

medvetna om att vi tolkat empirin subjektivt baserat på våra tidigare erfarenheter, 

kunskaper och förförståelse. Sannolikheten är stor att någon annan skulle tolka och 

analyserat vårt insamlade material på ett annan sätt.  

 

9.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger och logopeder i tre valda 

förskolor arbetar mot en så gynnsam språkutveckling som möjligt för barn med 

språkstörning. För att ge barnen en optimal språkutveckling var samtliga respondenter 

på de valda förskolorna överens om att barnen behöver en språkstimulerande miljö och 

tillgång till alternativa metoder som tecken som stöd och visuellt tydliggörande.  

 

En språkstimulerande miljö innebär enligt respondenterna bland annat tidig 

intervention, att barnen får tillgång till pedagoger som är medvetna om deras 

förhållningssätt, samt tillgång till språkbehandling med logoped och att förskolemiljön 
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är uppbyggd för att inspirera barnen till kommmunikation och språkutveckling. Den 

språkstimulerande miljön skilde sig främst åt mellan förskolorna när det gäller tillgång 

till logopedbehandling och användandet av TAKK och GAKK.  

 

Barn med språkstörning måste på grund av svårigheterna med att kommunicera även ha 

tillgång till alernativa metoder som TAKK och GAKK för att underlätta 

kommunikationen. Respondenterna var eniga om att olika slags alternativa metoder 

(AKK) utvecklar barnens språk. De ena metoden utesluter inte någon annan men det 

som var övergripande lika mellan förskolorna var användandet av TAKK. Tecken som 

stöd i kombination av att samtidigt säga ordet eller meningen till barnet gör att 

språkinlärninggen blir progressiv och därmed språkutvecklande (Westerlund, 2009). 

 
9.2.1 Förskolornas språkstimulerande miljö 

 

På alla tre förskolor är miljön medvetet genomtänkt för att gynna barnens 

språkutveckling på bästa sätt. Resultatet vi kommit fram utifrån respondenternas svar är 

att den språkstimulerande miljön är av yttersta vikt. Med en språkstimulerande 

förskolemiljö menas dels den osynliga miljön, det pedagogiska förhållningssätt och 

förståelse som pedagoger har för barnets språkinlärning (Linder, 2016). Den fysiska 

miljön är också av stor betydelse. Det innebär bland annat att barnen får tillgång till rim, 

ramsor, leka med ord etc. så ordkunskapen ökar och att det finns ett stort utbud av 

böcker (Lindgren och Modin (2011). Eidervald och Wallander, (2016) beskriver att 

förskolemiljön formas efter pedagogers synsätt på barn och barndom. Med en 

språkstimulerande tillåtande förskolemiljö finns även utrymme för barns frågor 

(Håkansson, 2014).  

 

Utifån vårt resultat kan vi se att alla tre valda förskolors miljöer består av multimodala 

och semiotiska system. I miljön ges möjlighet till samlingar, samtal, berättande och 

sång. Mellan dessa uttrycksformer och litteracitet finns det en tydlig förbindelse 

(Björklund, 2008). Enligt respondenterna består förskolans miljö precis som Björklund 

(2008) beskriver en stor teckenmiljö med böcker, visualiserade sagor och bilder på 

föremål som talar om dess betydelse (Björklund, 2015). Genom att barnet lyssnar på 

andra ges nya tankar som i sin tur gör att barnen kan tillämpa nya tankegångar för att 

uppnå nästa proximala utvecklingsnivå enligt det sociokulturella 

utvecklingsperspektivet (Jakobsson, 2012).  

 

Alla respondenter ansåg att tidig språkintervention är av stor vikt för en optimal 

språkutveckling för barn med språkstörning. Tidig språkintervention är också något som 

Bishop (2006) förespråkar. Pedagogerna och logopederna i studien ansåg att tillgång till 

språkförskolor och språkavdelningar var av stor betydelse för att gynna 

språkutvecklingen optimalt för barn med språkstörning.  

 

Respondenterna kunde alla se stora fördelar med att ha en logoped knuten till förskolan 

för att ge barnen en maximal språkutveckling. Enligt Brodin (2008) är det viktigt att 
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kontinuerligt arbeta språkstimulerande och ha en språkstimulerande miljö vilket även 

respondenterna återkommande betonar.  

 

Precis som Heister Trygg och Andersson (2009) är det talade språket inte allt i 

kommunikation. Även blickar, kroppsspråk, mimik och gester ingår. Brodin (2008) 

skriver att kommunikation utvecklas genom lek, men barn med språkstörning kan ha 

svårt att förstå leksignaler. På förskola 3 använde sig pedagoger och logoped av 

lekskript för att underlätta leken för barnen. Det innebar att barnen tydligt kunde se hur 

lekens tillvägagångssätt skulle genomföras med början, mitt, avslut samt hur ett 

ömsesidigt samspel går till i leken. Genom lekskript kunde respondenterna på föskola 3 

tydligt se att barnens språk och kommunikation utvecklades. 

 

Respondenterna anser att det hos barnen behövs en förmåga att tolka språket och kunna 

”läsa mellan raderna” vilket även Wedin (2011) poängterar. Genom GAKK i form av 

till exempel bildstöd underlättas den ömsesidiga kommunikationen (Heister, Trygg, 

2005).  

 

Bjar (2010) skriver att tidig intervention är av största vikt för barns språkutveckling och 

för att sedan klara av skolan på ett så optimalt sätt som möjligt, vilket även 

respondenterna säger. När barnen kontinuerligt får tillgång till användande av olika 

slags alternativa metoder så utvecklas deras språk- och kommunikationsförmåga på 

bästa sätt. Även förskolans läroplan menar att det är viktigt att barn i stor omfattning får 

språkstimulans (Lpfö 98/2010). Men studiens resultat visade en skillnad i tillgång till 

logoped samt logopedbehandling mellan de tre förskolorna. Denna skillnad tror vi ger 

barnen en olikvärdig språklig grund som kan leda till senare problem i skolan. 

 

Respondenterna tror att tillgång till logoped har betydelse för en optimal 

språkutveckling. Övergripande går det att se att barnen på förskola 2 och 3 får mer 

logopedbehandling än vad barnen på förskola 1 får tillgång till.  

 

Förskola 3 har mest logopedbehandling totalt per vecka men det skiljer sig ganska lite i 

jämförelse med förskola 2. Resultatet vi ser är att barnens språk och kommunikation på 

förskola 1 kanske inte utvecklas i samma grad som barnen på förskola 2 och 3.  

 

Barnen på förskola 3 får tillgång till den mest språkstimulerande förskolemiljön samt 

till olika alternativa metoder som stimulerar barnens språkutveckling.  

Det antagandet gör vi utifrån antalet logopedbehandlingar och utifrån deras temaarbete, 

arbetslådor, lekskript samt användandet av TAKK. 

 

9.2.2 Alternativa hjälpmedel för en optimal språkutveckling 

 

Respondenterna dvs, både pedagoger och logopeder är tydliga i sina uttalanden om 

vikten av alternativa hjälpmedel - AKK. Speciellt TAKK är den alternativa metod som 

används mest och som enligt pedagoger och logopeder är mest gynnsam för barnens 

språkutveckling. Framför allt för barnens språkförståelse och deras möjligheter att 



 

42 

kunna uttrycka sig. Men alternativa metoder i sin helhet möjliggör barns språk och 

kommunikation med kamrater och vuxna vilket påverkar deras sociala samspel positivt 

med andra enligt Bruce (2007).  

 

Både Månsson (2003) och McNeill (1992) anser att TAKK förstärker kommunikation, 

tal, språk, minne, interaktion och samspel med andra. Vi kan se att alla tre förskolor 

använder TAKK i det dagliga arbetet med barnen. TAKK är också det alternativa 

verktyg alla förskolor arbetar mest med. Förskola 1 och förskola 2 arbetar främst med 

TAKK och GAKK. En skillnad som vi kan se mellan förskolorna när det gäller 

användandet av alternativa metoder är att förskola 2 inte använder sig lika mycket av 

GAKK som vad förskola 1 och 3 gör.  

 

Andra skillnader som vi sett mellan förskolorna är att förskola 3 arbetar med årligt 

förekommande teman med utgångspunkt i barns typiska språkutveckling. På förskola 3 

hade barnen även egna arbetslådor med specifikt utvalda individuella övningar för att 

kunna träna andra områden som t.ex. kognitiva färdigheter som minnesträning Både 

Johnston (1994) och Nettalbladt & Salameh (2013) instämmer med att kognitiv träning 

utvecklar språket. Träning med arbetslådor eller teman var inget som barnen på förskola 

1 och 2 använde sig av. 

 

9.2.3 Den språkstimulerande miljöns konsekvenser för barnen på förskolorna  

 

När vi började med vår studie hade vi funderingar kring om barn med språkstörning på 

språkavdelning och språkförskolor eventuellt skulle vara exkluderade från ett socialt 

samspel med barn med typisk språkutveckling. Efter våra intervjuer ser vi att det inte 

stämmer. Förskolan är en del av barnens vardag men inte allt i deras kontext. Det kan 

bestå av relationer med hemmet, släktingar och andra barn med typisk språkutveckling. 

 

Vi har bland annat fått en större inblick i specifika språkverksamheter och förstått att det 

för barn med språkstörning som går på språkavdelning eller språkförskola genererar ett 

positivt resultat gällande deras utveckling generellt. Respondenternas kommentarer har 

rakt igenom varit att barnens självförtroende, språkutveckling samt att deras sociala 

förmågor att interagera med andra barn markant har ökat sedan de börjat på 

språkavdelningen/språkförskolan.  

 

Vår studie har lett till att vi fått ökad och fördjupad kunskap kring barn med 

språkstörning. Vi har även fått en större förståelse om språkstörning ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Med det syftar vi på att det alltid finns en eller flera 

alternativa metoder att jobba med som passar det individuella barnet samt att den 

språkliga miljön är minst lika viktig och påverkar barnens språkutveckling. 

  

 
9.3 Pedagogiska implikationer 
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Vi anser att vår studie kan leda till en ökad förståelse kring barn med språkstörning och 

alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i språkförskolor och på 

språkavdelningar. Genom att arbeta förebyggande och med tidig intervention ökar 

chansen till optimal språkinlärning för dessa barn. 

 

Denna studie bidrar med ökad kunskap för betydelsen av språkförskola/språkavdelning 

för barn med språkstörning. I rollen som specialpedagog är det av största prioritet att 

bland annat se till varje barns individuella förutsättning. Med det menas att anpassa 

arbetsmaterial och förskolemiljön på ett önskvärt sätt som gynnar det individuella 

barnets språkutveckling. Med en alternativ kompletterande kommunikation (AKK) på 

såväl språkförskolor och språkavdelningar samt med ett givande samarbete med 

logoped får det stor betydelse för om den språkstrukturerade miljön blir 

språkutvecklande eller inte.  

 

En språkstrukturerande miljö gynnar språkutveckling genom bland annat barnens 

logopedbehandling och logopedens samarbetet med pedagogerna. Detta samarbete samt 

mängden behandlingar hos logopeden är mer eller mindre avgörande för en 

framåtskridande språkutveckling. Det gäller även att som pedagog i arbetet med barn 

med språkstörning att verkligen ha en stark drivkraft att vilja arbeta språkförebyggande 

eftersom hela verksamheten vilar på den inställningen.  

 

Varje barn är dessutom unikt och är i behov av ”sitt eget” arbete, eftersom språkstörning 

är ett så vitt begrepp och det därför inte finns ett ”rätt” sätt som gäller alla. Det resultat 

vi har kommit fram till går även att implementera i typiska förskolor för typiska barns 

språkutveckling och i förskolors språkstimulerande miljö. Alla barn behöver tillgång till 

ett rikt språk oavsett språkstörning eller inte. Vi har i vår studie även sett att samarbete 

inom arbetslaget på förskolan och samverkan mellan olika yrkesgrupper har stor 

betydelse för om en optimal språkutveckling ska ske hos barn med språkstörning. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vår studie har varit spännande, intressant och inspirerande samt gett oss större kunskap 

om språkstörning hos barn, vikten av en språkstimulerande miljö och användningen av 

AKK på förskolor med språkavdelning eller på språkförskolor.  

Det hade varit intressant att vidare studera inom området språkstörning då det finns 

mycket mer att undersöka som kan bidra till att förbättra villkoren för dessa barn. 

Forskning och utveckling av alternativa hjälpmedel för barn med språk - och 

kommunikationssvårigheter är något vi förhoppningsvis ser kommer att utvecklas hela 

tiden. Vi anser även det viktigt att språkavdelningar samt språkförskolor inte minskar i 

antal utan tvärtom ökar då vi efter analysen av vårt resultat ser hur viktigt det är med 

språklig intervention och stimulans i en liten barngrupp.  

 

Även om forskning visar att inkludering är positivt på många sätt kan barn med 

språkstörning bli mer exkluderade då det oftast är stora barngrupper och få pedagoger 

på en typisk förskoleavdelning. Med exludering syftar vi även på att dessa barn får 
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svårigheter att förstå, samspela och göra sig förstådda tillsammans med barn som har en 

typisk språkutveckling. 

 

Därför anser vi att det borde genomföras mer forskning gällande språkförskolor och 

språkavdelningars betydelse på grund av alla fördelar med tidig intervention och 

språkstimulering. Genom tidig intervention kan barn med språkstörning få möjlighet till 

en optimal språkutveckling. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv vill vi också belysa 

förutom en tidig intervention och språkstimulering hur viktigt det är med AKK. Vår 

vision är även att dessa metoder och kunskaper följer med barnen vidare genom deras 

skolgång då språkstörning mer eller mindre finns kvar hos individen hela livet. 

 

Som blivande specialpedagoger vill vi efter denna studie förmedla kunskaper vidare om 

tidiga insatser, språkträning med TAKK och GAKK samt en språkstimulerande miljö. 

Med dessa kunskaper hos en specialpedagog kan barn med språkstörning få en så 

gynnsam språkutveckling som möjligt under hela deras uppväxt. Vi önskar även att 

specialpedagoger generellt får en större förståelse för barn samt elever med diagnosen 

språkstörning. 
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Bitte Bäverstam och Sandra From genomför en studie i kursen Självständigt arbete 

inom ramen för Specialpedagogprogrammet. Studiens syfte är att bidra till kunskap om 

språkstörning och alternativa metoder i förskolan. All information som genereras 

kommer att anonymiseras vilket garanterar att du som respondent inte kan identifieras.  

 

Dessutom kommer all information som delges förvaras på ett säkert sätt som förhindrar 

att materialet försvinner t ex genom stöld. 

Du som respondent kan även när som helst avbryta intervjun och du kommer att få ta 

del av det avslutande materialet och få säga om du godkänner det eller ej. 
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Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta handledare Kristina Hellberg på 0470-708257 eller på email: 

kristina.hellberg@lnu.se 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarnas kontaktinformation, telefon och/eller  

email:   

 

______________________________________________________________________

______   

 

 

Datum 

 

  

  

 

 

 

11.2 INTERVJUFRÅGOR TILL PEDAGOG  
1. Vilka alternativa hjälpmedel använder ni er av i verksamheten för att förebygga 

språkutveckling? (T.ex. TAKK, AKK, appar, logopedträning, antal barn/pedagog, 

ansvarsbarn o.s.v.)  

 

2.  Kan ni se om  barnens språkutveckling förebyggs eller förbättras genom 

användandet av de alternativa hjälpmedel ni arbetar med?  

 

3. I vilka situationer och hur ofta används alternativa hjälpmedel? Vad används när och 

hur mycket?  

4.  Vem ansvarar för vad, gällande alternativa hjälpmedel och dess funktion?  

 

5.  Träffar barnen en logoped individuellt eller i grupp och i så fall hur ofta?  

 

6.  Hur ser fortbildningsmöjligheterna ut gällande alternativa hjälpmedel?  

   

11.3 INTERVUFRÅGOR TILL LOGOPED  
1.  Hur ser ditt arbete ut med barnen på förskolan? Praktiskt och tidsmässigt?  

 

2.  Hur ser ditt samarbete ut med pedagogerna på förskolan?  

 

3.  Hur arbetar du med barnen för att förebygga gynnsam språkutveckling med 

alternativa hjälpmedel? Vilken typ av verktyg? Ser du utveckling hos barnen, vad? 

  

4.  Vilka teoretiska perspektiv ligger till grund för ditt arbete med barnen och din 

utbildning?  
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