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Abstract 
Syftet med vår studie är att få en kännedom om och förståelse för hur olika professioner 

förhåller sig till och arbetar kring språkstörning hos barn i förskoleåldern. Att i denna 

kvalitativa studie undersöka om det finns någon skillnad mellan olika områden i den 

kommun vi valt för våra intervjuer och om det visar sig någon ökning av dessa barn. Vi 

skriver om hur språkstörning upptäcks och vilka metoder som används av de olika 

professionerna för att stödja ett barn med språkstörning. Vi framhåller även historiken 

kring språkstörning men mycket fokus ligger på språkets utveckling och dess betydelse 

i sociala sammanhang. Hur vi lär oss och tar till oss språk där pedagoger och miljön har 

betydelse för utvecklingen. Vi funderade om ett barns språkutveckling påverkas om 

barnet är flerspråkigt, då vi lyfter tidigare forskning kring detta och där flera myter 

cirkulerar enligt Lindberg (2002) och Hallin (2016). Vi valde att intervjua fyra 

specialpedagoger, två BHV-sköterskor och en logoped. Specialpedagogerna 

representerade olika socioekonomiska områden då vi använde en budgetmall som 

underlag vid val av områden vilket var av intresse i vårt arbete.  

Resultatet visar att det inte var någon nämnvärd skillnad mellan områden som vi hade 

en viss förförståelse kring. Hemförhållanden och kulturella förhållningssätt kunde ha en 

viss inverkan enligt informanterna hur barnets språkutveckling stimulerades. Utifrån 

vårt resultat, tidigare forskning och litteratur drar vi slutsatsen att en tidig upptäckt och 

ett gott samarbete mellan olika professioner och vårdnadshavare är en god förutsättning 

för att stödja barnet. Genom dessa insatser upptäcks barn tidigare men det är inte lika 

med att fler barn har språkstörning och en ökning är inte trolig enligt informanterna.   
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1. Inledning 
Barnet är en växt som behöver en trädgårdsmästare som kan ge växten de bästa 

möjligheter att utvecklas enligt dess säregna art skrev Ellen Key redan i början på 1900-

talet (Key, 1900). Alla barn är unika och språket utvecklas under barnets första år med 

en enorm hastighet enligt Arnqvist (1993). Behärskningen av språket kan ibland nästan 

liknas vid ett mirakel vilket har intresserat många forskare världen över. Språkets 

primära roll är att förmedla budskap, känslor, attityder och behov (a.a). 

Språkutvecklingen stimuleras enligt Bruse (2008) i leken där inträdesbiljetten för att få 

komma in i samspelet är språkförmågan. Detta beroende visar att leken är av vikt för 

språkutvecklingen och att inträdesbiljetten för att komma in i leken är språket. Det 

första barnet lär sig är här- och nuspråket vilket är ett språk som benämner det som 

pågår i nuet. Barnet är därefter moget att förstå det som har hänt och det som berättas 

vilket leder till ett där- och dåspråk. Språket ger då “vingar” för barnet att överbygga 

begränsningar (Bruce, 2008). Ehrlin (2012) skriver att språket är ett verktyg och ett 

redskap som utvecklas i det sociala samspelet mellan oss individer. Författaren lyfter 

fram Vygotskijs tankar att språket är en länk mellan människor och omvärld där i det 

språkliga sociala samspelet sker en utveckling i tänkandet och handlandet. Språkets 

struktur är inte en enkel avspegling av tankens struktur och det går därför inte att sätta 

likhetstecken mellan språket och tanken. Språket fungerar inte som ett uttryck för den 

färdiga tanken utan en tanke omsätts i språk där den struktureras om och förändras  

(Ehrlin, 2012). 

Vygotskijs tankar kring socialt samspel ligger till grund då Stensmo (2007) skriver att 

barnets första erfarenheter av ord är att de fungerar som en social funktion. Det är med 

hjälp av ord som barnet kan kommunicera med sin omvärld, kontrollera samt 

kontrolleras av den (a.a). Enligt Rakstang-Eck och Rognhaug (1995) använder vi orden 

för att förmedla budskap mellan varandra, att de är ett redskap för att uttrycka och 

förmedla känslor som glädje och sorg, ställa frågor samt komma med önskemål. Den 

språkliga förmågan får vidare konsekvenser för läsandet. Utifrån SOU (2012:65) kan 

det utläsas att värdet av läsning knappast kan överskattas då betydelsen av läsförståelse 

och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information ingår som en viktig komponent i 

språklig förmåga generellt. Den är grundläggande för att uttrycka sig själv och förstå 

andras tankar, förstå samband, att reflektera, kunna dra slutsatser och argumentera. Den 

språkliga förmågan har även stor betydelse för att leva sig in i olika människors 

situation, kunna se olika perspektiv och kunna uttrycka empati (SOU, 2012:65). 

Barn idag lever i en snabbt föränderlig värld med mycket intryck, information, 

elektronik och många möten. I dagens samhälle lever många familjer i ett högt tempo 

med många måsten och krav. Det finns en fundering hos oss om hur mycket barn 

påverkas av detta och där vikten av anknytning är av betydelse då både barn och vuxna 

lever ett ganska stressigt liv. Hur mycket språk och kvalitetstid får barnen med sina 

föräldrar genom samtal och läsning? Broberg m.fl. (2006 och 2008) lyfter 

anknytningsteorin där tidigt samspel med anknytning är av betydelse för barnets 

utveckling avseende: förmåga att skapa relationer, känsla av kompetens, kognitiv 

förmåga, inställning till och lust att utforska världen. Tidigt samspel är en förutsättning 

för hjärnans utveckling. Den tidiga utvecklingen begränsar hjärnans framtida 

flexibilitet, känslomässig regleringsförmåga. Erfarenheter av tidigt samspel formar 

senare samspel (Broberg m.fl. 2006 och 2008). Vi tänker att barn är på förskolan en stor 

del av dagen med många kontakter till både barn och vuxna. Vi har arbetat som 
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förskollärare sedan flera år tillbaka och har under de senaste åren upplevt en ökning av 

barn som har någon form av språkstörning. Vi började fundera kring om det är så eller 

om det beror på några andra omständigheter. En annan fundering var om det fanns 

någon skillnad beroende på det område där barnet bor, vilken socioekonomisk grupp 

som representeras och hur språksvårigheter tolkas. Hur upptäcks barn med en 

språkförsening? Den kultur och det sociala sammanhang som råder i ett område 

påverkar specialpedagogens roll. Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra till 

kunskap och förståelse kring språkstörning hos barn i förskoleåldern och att belysa hur 

språkstörning kännetecknas och beskrivs utifrån flera specialpedagogers, sjuksköterskor 

på barnhälsovården (BHV) och logopeders perspektiv som arbetar i olika 

socioekonomiska områden. Vi vill undersöka informanternas syn på språkstörning samt 

hur deras samarbete med olika professioner ser ut kring barn med språkstörning. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur informanterna, som representerar olika 

professioner, förhåller sig till och arbetar med språkstörning hos barn i förskoleåldern 

från olika socioekonomiska områden. Hur de olika professionerna beskriver 

språkstörning och när det upptäcks hos barn i förskolan. 

● Hur beskrivs språkstörning och har det ökat hos barn i förskoleåldern enligt 

informanterna? 

● Är det någon skillnad mellan de områden vi undersöker hur språkstörning 

upptäcks och vilka orsaker kan påverka? 

● Vilka insatser gör specialpedagoger- barnhälsovården- och logopeden kring barn 

med språkstörning och sker det en samverkan mellan dessa professioner? 

 

 

3. Bakgrund 

 3.1 Historik om språkstörning     
Det finns historik att tillgå hur språkstörning hos barn har beskrivits över tid 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Redan på 1800-talet började det diskuteras och 

dokumenteras om vad som orsakade språkstörning. Nettelbladt (2007) skriver om Gall 

som återfinns i en vetenskaplig skrift om hjärnans funktioner som påverkar 

språkstörning och i ett kort stycke nämner han om barn. Gall differentierar mellan 

språkstörning och en mer omfattande utvecklingsstörning, precis som han skiljer mellan 

mer centralt betingade problem och perifera talproblem. Det Gall kallade centralt 

betingade problem motsvarar det vi idag kallar för språkstörning. Nettelbladt (2007) 

framhåller ordet talrubbning som kom att användas i början på 1900-talet och det var 

främst Tamm som uppmärksammade barn med talrubbningar i Sverige. Hon inrättade 

1914 den första talkliniken och gav ut en lärobok: Talrubbningar och deras behandling 

- en handledning för lärare och föräldrar, 1916. Tamm utbildade själv de lärarinnor 

som arbetade på kliniken och talade för en hälsopedagogik där kunskap delades mellan 

medicin och pedagogik. Hon sökte orsaker till talrubbningar och vad som har betydelse 

för en harmonisk språkutveckling som känselns betydelse för talutveckling, 

språkförståelse och miljöns betydelse. Tamm grundade sina teorier på den tyska och 

österrikiska traditionen med dess språkläkare men anlade också ett 
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utvecklingsperspektiv, Behandling av talrubbning borde starta tidigt, vid fem års ålder, 

för att förebygga skolsvårigheter ansåg Tamm. De metoder hon använde kan liknas vid 

det som görs idag (Nettelbladt & Salameh 2007).  

Efter första världskriget övertog brittiska och amerikanska forskare den ledande rollen 

av studier om språkstörningar (Nettelbladt & Salameh 2007). Barnens utveckling av 

tillväxt och motorik kartlades och språkutvecklingen började bli alltmer intressant. 

Under 1900-talet förändrades samhällets syn på barn radikalt där bland annat Key 

presenterade ett nytt revolutionerade synsätt på barn genom sin bok: Barnets 

århundrade (1900). De yngre barnens behov kom i fokus och flera typer av utbildning 

riktat mot barn växte successivt fram. Nettelbladt (2007) skriver att under 1960-talet 

fick barnspråkforskningen sitt egentliga genombrott då barns fonologiska utveckling 

utifrån en strukturalistisk teori förklarades av Jakobson och Chomskys 

transformationsgrammatiska teori där små barns syntaxutveckling kunde systematiskt 

och i detalj analyseras. Vid den tidpunkten fick de förståelse för hur barns språk 

utvecklades och att de skapade egna språkliga regler. Med hjälp av de nya 

språkvetenskapliga teorierna kunde språkstörning beskrivas, definieras och förstås. 

Barns språk betraktades inte längre som något ofullständigt och felaktigt i jämförelse 

med vuxenspråket, istället olika utvecklingsstadier som återspeglade barnets 

språksystem med sina egna regler. Nettelbladt (2007) berättar vidare att på 1980-talet 

avgränsades diagnosen språkstörning på så sätt att de barn som ingick i definitionen inte 

skulle ha några påtagliga funktionshinder utöver språkstörning. Nu på 2000-talet har det 

förändrats då talandet ses som beteende i ett kommunikativt sammanhang och 

språkstörning kan variera utifrån omgivningens agerande (Nettelbladt & Salameh, 

2007). 

 

 3.2 Språket och dess utveckling         
Barnets språkutveckling startar redan vid födseln genom den första kontakten med 

föräldrarna. Vidare utvecklas en språklig förmåga utifrån fyra principer (Jacobsson & 

Nilsson, 2011). Barnet upptäcker och utforskar världen med en nyfikenhet och lust att 

lära. Barns språk och kommunikationsutveckling beskrivs som en trappa med stegen: 

samspel och joller, begrepp och ord, uttal och grammatik, metaspråk och mentalisering 

samt skriftspråk. Språkutvecklingen vilar på en grund som består av de nedre stegen i 

trappan och utvecklingen sker genom samspel och kommunikation med vuxna och 

andra barn (Jacobsson & Nilsson, 2011). Enligt Björk-Willén m.fl. (2013) sker barnets 

första språkande med joller och under den perioden är likheterna i barnets språkliga 

utveckling som störst, oavsett vilket modersmål barnet föds in i. Det tidiga jollret 

utvecklas på samma sätt för att efterhand bli mer likt det språk som talas i barnets 

omgivning. Barnet kommunicerar under jollerperioden med sin kropp med hjälp av 

rörelser, gester och blickar. Detta måste fångas upp av omgivningen då det i detta första 

samspel läggs en grund för turtagning. Arnqvist (1993) skriver att barns uttalsutveckling  

vanligen visar på stora individuella skillnader och det är vanskligt att säga i vilken 

ordning språkljuden tillägnas och behärskas av barnet. I grova drag kan dock sägas att 

de ljud som formas i främre delen av munnen tillägnas före de som formas i bakre 

delen. Forskning tyder enligt Arnqvist (1993) på att det finns en koppling mellan 

barnets joller och de första orden som barnet säger. Under förskoleåldern sker det en 

stor utveckling av barnets ordförråd vilket barnet tillägnar sig aktivt genom att prova 

nya ord i olika sammanhang. De första orden är ord för objekt som följs av ord för 
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handlingar och ord för tillstånd. Arnqvist (1993) framhåller att modernare forskning har 

visat att den vuxne har ett stort ansvar för att det sker en utveckling genom att vara aktiv 

och ge förklaringar till ord som används. En viktig färdighet som barnet utvecklar under 

sina första år är att kunna delta i en dialog, den pragmatiska utvecklingen som visar hur 

barnet använder sitt språk. Detta påverkar i stor utsträckning språkets utveckling (a.a).  

Vårt språk är människans viktigaste verktyg för att skapa samhörighet och gemenskap. 

Vi använder orden för att förmedla budskap mellan varandra då orden blir redskap för 

att uttrycka känslor, komma med önskemål, förmedla sorg, glädje och ställa frågor 

(Ahlberg, 2013, Rakstang - Eck & Rognhaug, 1995).  När vi kommunicerar är inte bara 

orden det viktiga utan tonfall, ansikts- och flera kroppsuttryck är också viktiga 

(Molander, 2003). Man kan beskriva språket som ett abstrakt system där 

grundelementen i systemet är ord (a.a). I talspråket är vi alla uppfinnare enligt 

Hammarén (2009) där språket omfattar det som kan förmedlas människor emellan. Vi 

har alla våra koder och dessa koder kan vara svårt att avläsa för flera av våra barn (a.a).  

Det är enligt Lindö (2010) förskolan, hemmet och skolans viktigaste uppgift att utveckla 

barns språk i tal, skrift och gestaltande. Som människa behöver vi språket för personlig 

växt och för att lära. Barn lär sig språk genom att omges av det, genom  att bada i 

språket i stora och små grupper, tillsammans med vuxna och kamrater. Författaren 

menar att utifrån det sociokulturella perspektivet är kommunikation och samspel 

avgörande för kunskapsutvecklingen och vi ska tidigt låta barnen få bada i språket. Få 

vistas i en stimulerande språkmiljö där språket flödar under hela dagen i meningsfulla 

sammanhang. Barnen får då en grogrund för att utvecklas i sin egen takt och på sina 

egna villkor. Barnen behöver inte bara få ett rikt inflöde enligt författaren utan de måste 

också få tillfällen till utflöde, dvs. att själv föra sin talan och att bli lyssnad på. Det är 

först när barnet får simma i språkbadet och inte bara öva torrsim som vi upptäcker om 

barnet flyter eller ej. Enligt Eneskär (1991) lär sig barnet inte språket enbart genom att 

imitera vuxna. Förr trodde man enligt författaren att mera träning automatiskt ledde till 

att barns språkfel försvann och att språket så småningom blev identiskt med de vuxnas 

språk. Nu menar man att språkutvecklingen är en aktiv skapande process, som sker i 

samspelet med omgivningen där barnet bygger upp en språklig förmåga med hjälp av 

egna regler och mönster. Vidare skriver Eneskär (1991) för att kunna bygga måste 

barnet uppleva språket i meningsfulla sammanhang och själv få möjlighet att använda 

språket. Miljön måste vara stimulerande där barnet får möjlighet att se, höra, känna och 

uppleva språkligt samspel. Eneskär (1991) skriver att flera forskare funnit samband 

mellan språkutveckling och olika bakgrundsfaktorer. Det kan vara fysiska faktorer, 

psykiska faktorer eller miljöfaktorer dit barnets yttre omgivning räknas. Detta 

sammanhänger ofta enligt författaren med socioekonomiska förhållanden, dvs 

boendemiljö, materiell standard, bokbestånd i hemmet, förälders utbildning och 

inkomster (a.a).  

 

  3.3 Språkets betydelse i det sociala samspelet 
Det är ett grundläggande behov hos oss alla att kunna kommunicera med sin omgivning 

enligt Serrebo (1998). Att få detta behov tillfredsställt är en mänsklig rättighet. Behovet 

och viljan till samspel, kommunikation och att utvecklas finns hos varje barn enligt 

författaren. Det gäller att vi vuxna runt barnet ser och tar vara på dessa möjligheter. 
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Respekten för barnet och kunskap ska leda oss, men också vår inställning och vårt 

förhållningssätt. 

Med hjälp av språket får vi kontakt med andra människor, vilket innebär att språket är  

väsentligt för människans hela utveckling (Svensson, 2009). Enligt författaren talar ofta 

pedagoger i generella termer kring barns språkutveckling. Allt för sällan preciseras vad 

som är försenat i språket. Vid bedömning av ett barns språkutveckling finns en mängd 

aspekter att ta hänsyn till. Svensson (2009) lyfter de tre begreppen kommunikation, 

språk och tal. Kommunikation är ett ömsesidigt möte som avses att dela med någon där 

det sker ett utbyte som kan gälla tankar, behov, önskningar, information, känslor eller 

upplevelser. Språket är ett system av symboler som gör det möjligt att använda det på 

ett varierande sätt som exempel teckenspråk, brailleskrift som är en punktskrift för 

synskadade, morsesignaler samt kroppsspråk. Talet är ett av våra sätt att uttrycka oss 

vilket bygger på ett samspel mellan den talande och den lyssnande. För att det ska ske 

ett utbyte måste de anpassa sig till varandra. Talet kan ses enligt Svensson (2009) som 

informationsbitar som sätts samman och som kan studeras ur flera perspektiv. Det som 

kan undersökas är 

- Innehåll: ordens och satsernas betydelse, d.v.s.semantik 

- Funktion: pragmatik och det är på vilket sätt språket används, regler och 

principer 

- Form: fonologi d.v.s. språkljuden,  morfologi d.v.s. ordformen och syntax d.v.s. 

hur ord blir till fraser (a.a).  

En viktig förutsättning för läsinlärning är språklig färdighet och med det menas både 

ordförråd, begreppsförståelse, syntaktisk kompetens och artikulatorisk färdighet (Hoien 

& Lundberg, 2013).       

 

 3.4 Hur vi lär och tar till oss språk 
Förutsättningarna för ett barn att utveckla sitt språk påverkas av attityder barnet möter, 

vilken språklig stimulans barnet får (Björk-Willén, m.fl. 2013). Ett förhållningssätt som 

visar på öppenhet, nyfikenhet och ett intresse om barns språk ökar barnets möjligheter 

att utveckla sitt språk (a.a).  

Redan i mammas mage startar barnets språkutveckling. Barnet bekantar sig med 

familjens ljud och börjar som nyfödd kommunicera med sin omgivning genom 

kroppsrörelser, mimik och så småningom joller. Tillsammans med andra utvecklar 

barnet sin förmåga att förstå och att själv uttrycka sig.  

                                                 (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015, s.7)       

Enligt Björk-Willén m.fl. (2013) är det viktigt att de vuxna runt barnet uppmuntrar, 

stödjer och skapar möjligheter till utveckling. Förskolan ses som en domän där 

språkande är centralt för och bidrar till språkutvecklingen. Domäner kan vara av olika 

slag som exempelvis förskolan, kamraterna, hemmet, släkten och familjen där olika 

domäner är förknippade med olika attityder och normer. Personalen i förskolan spelar 

en viktig roll för språkliga normer och även hur förskolan medvetet och omedvetet 

kommunicerar med barnen (a.a). 
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Enligt Svensson (2009) lär barn sig talspråket genom två huvudsakliga strategier: 

- individuellt undersökande 

- praktisk vägledning genom andra 

Dessa delar och kombinationer är unika för varje enskilt barn. Därför finns det en stor 

normal variation i barns språkutveckling. Barn har olika sätt att lära sig språket och att 

uttrycka sig. Vissa fokuserar på enstaka ord andra fokuserar på att härma språket, dess 

melodi med långa, obegripliga meningar med en intonation som är lik de vuxnas språk. 

Svensson (2009) lyfter Bates m.fl.s metastudie från 1988 där individuella skillnader i 

språklig utveckling sammanställs i en tabell som speglar olika dimensioner av hur språk 

kan tillägnas, en analytisk strategi där delar undersöks eller en holistisk strategi där 

helheten undersöks. Detta ger en beredskap att bemöta barnet och få en större förståelse 

för barnets språkliga utveckling  (Svensson, 2009).  

 

 3.5 Förskollärarens och miljöns betydelse för språkutveckling 
Sheridan, Sandberg och Williams (2015) menar att idag är det än mer viktigt att 

förskollärarna är medvetna om förskolans betydelse för barns uppväxtvillkor både 

utifrån ett individ- samhälls- och kunskapsperspektiv. Under de första fem åren av barns 

liv grundläggs de kognitiva, sociala, språkliga, emotionella och motoriska 

kompetenserna. I förskolan ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet där 

förskollärarens kompetens är, ur barnets perspektiv, förkroppsligad i handlingar. Vidare 

skriver Sheridan m.fl. att förskolläraren ska ha kompetens i hur kunskaper, färdigheter 

och förståelse kommer till uttryck i handling och vara duglig i de situationer som 

uppstår och behärska dem. Brännpunkten i kompetensen ligger i det konkreta mötet 

med barnet, i relationen, mellan förskolläraren och barn. Barnen vill bli förstådda, 

bekräftade i sina intentioner, samt lyssnade på och känna tillit och emotionell närhet 

(a.a). Barns meningsskapande, förändring av kunnande och utveckling av förmågor är 

därmed beroende av de erfarenheter barn gör och av de villkor för lärande som skapas 

i förskolan (a.a. s. 29).     

Enligt Björk-Willén m.fl. (2013) blir ett språkligt lärande bäst när språket används i 

sammanhang i vardagen. Förskolans personal kan utveckla rutiner som främjar 

språkutvecklingen för alla barn oavsett om de har svenska som sitt modersmål eller 

något annat språk (a.a). I vardagssamtalet är det viktiga tillfällen där barnet kan skaffa 

sig kunskaper om omgivningen och en positiv effekt av muntlig språkkunskap. Det är 

viktigt att fokus riktas på så kallade kognitiva utmanande samtal, vilka innebär 

berättelser, förklaringar där barn återskapar händelser, analyserar erfarenheter och delar 

idéer och åsikter (a.a). Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) trycker på att alla 

barn har rätt till en miljö som stödjer och utvecklar det de är bra på och att de barn med 

språkstörning har ett stort behov av tydlighet. Genom att barnet får se, uppleva och 

samtala om det som finns i omgivningen får barnet ett rikare språk. Det är av stor vikt 

att se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i miljön. För att ta reda på 

detta behövs en pedagogisk kartläggning där pedagoger tittar på hur barnet bemöts, hur 

resurser fördelas, gruppstorlek, samarbetet och lokalenas utseende (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015).  

Det är upp till varje förskola, avdelning och personal att avgöra vilka pedagogiska 

verktyg som ska användas enligt Palla (2011). För personalen kan det vara svårt att 
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manövrera verktygen och blicken fokuseras då på barnet och barnets beteende istället 

för på miljön och verksamheten.  Specialpedagog kopplas då in och handleder personal. 

Enligt Palla (2011) är det det dokumentära synliggörandet som utgör en grund för 

utveckling och lärande men det kan också medföra att barnet bedöms i förhållande till 

vissa uppsatta normer och förväntad kunskap och förväntat beteende, istället för att 

miljön och verksamheten granskas. Det saknas forskning inom detta område vilket 

författaren lyfter i sin studie (a.a). Ett förebyggande arbete måste bygga på vad som är 

en god uppväxtmiljö menar Ogden (2003), men också på en förståelse för vad barnet 

behöver för att utvecklas. Författaren lyfter dessa kännetecken: 

- En förutsägbar miljö där vuxna är överens om värderingar och förhållningssätt, och 

där det ges konsekventa reaktioner som förutsätter att både kompetent beteende och 

problembeteende registreras och följs upp. 
- En påverkbar miljö ger barn medbestämmande där deras intressen och synpunkter tas 

på allvar. Där man försöker uppnå förhandlings lösningar och kompromisser genom 

medling. 
- En emotionell bekräftande och intellektuellt stimulerande miljö ger barn de 

möjligheter de behöver för att utvecklas och hantera sin tilltro. En bekräftande miljö är 

inkluderande, accepterande och stödjande, men erbjuder också utmaningar.  
                                                                                      (Ogden, 2003, ss.159-160)  

 

 3.6 Orsaker som kan bidra till språkstörning 
Orsakerna till en språkstörning kan vara många och vitt skiftande. I flera fall kan ingen 

enskild orsak identifieras då det ofta är ett samspel mellan olika faktorer (Petersson, 

1998). Språket och talet bör ses som två aspekter, dvs att kommunicera, där 

kommunikationen sker mellan sändare och mottagare enligt Arnqvist (1993). För att 

detta ska kunna fungera måste båda parter förstå budskapets innerbörd vilket kan 

minskas på grund av språk- och talstörning. Dessa störningar kan vara allt ifrån problem 

med att forma språkljud till oregelbunden talrytm. Talet är viktigt i processen där 

samtliga delar påverkar varandra, vilket  är viktigt att man uppmärksammar. Enligt 

Arnqvist (1993) är det vanliga att skilja på två typer av problem när det gäller språkljud: 

Fonologiska problem, då ljuden kan uttalas men barnet har svårt för att använda ljuden 

rätt. Fonetiska svårigheter, då barnet har svårt att producera språkljud. Språksvårigheter 

är inte detsamma som att ha problem med språkljuden vilka vi använder för att förmedla 

budskap, medan språket används för formuleringen av budskapet och tanken. Dessa 

språksvårigheter kan delas in i tre huvudgrupper. 

-språkets innehåll: ordförråd, semantik 

-språkets form: fonologi, morfologi, syntax 

-språkets användning: pragmatik          

Barn som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som sina jämnåriga då 

de ofta har svårt att förstå andra och själv göra sig förstådd, vilket kan visa sig inom ett 

eller flera språkliga områden - form, innehåll och användning (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015). Störningen kan variera från lätt till grav vilket innebär att ju 

fler områden som är berörda ju grövre är störningen. Man kan även ha en grav störning 

inom ett område. Barn som har en grav språkstörning i förskoleåldern har oftast kvar 

den i skolåldern då den dock kan se annorlunda ut. Språkstörning får betydelse för 

förståelse, möjlighet att tänka språkligt och ta till sig innehåll i undervisning (a.a). 
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Barn som har en språkförsening hamnar ofta utanför kamraternas gemenskap och klarar 

inte av att delta fullt ut i det sociala samspelet (Arnqvist, 1993).  

 I Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2012:65) lyfts det att ett ökat läsande har ett 

egenvärde oavsett vad som läses men en god förmåga  uppnås då olika typer av texter 

läses med en viss regelbundenhet. För även om det skrivs och läses mer än någonsin på 

sociala medier och genom kommunikation via Internet är det av stor betydelse vad som 

läses. Det räcker inte med grundläggande kunskaper och förmåga att ta del av korta 

budskap för att utveckla en mer avancerad läsförståelse. Det krävs koncentrerad läsning 

av längre sammanhängande texter av både resonerande och litterär art. SOU (2012:65) 

skriver att det viktigaste i sammanhanget är att kunna förhålla sig reflekterande och ha 

en förmåga att ta till sig text av en viss komplexitetsgrad. Det har mindre betydelse i 

vilket medieformat texten publiceras då läsförståelse kommer ur läsande som bygger på 

läslust och intresse för litteratur. Barn och unga läser det de känner intresse för och det 

är bättre att de läser något än inget alls men det är viktigt med en förmåga att kunna läsa 

längre sammanhängande texter och utveckla en läsförståelse för att som medborgare 

kunna delta fullt ut i det demokratiska samtalet (a.a).  

 Praktiska färdigheter och förmågor som behövs för att leva och verka i ett 

 demokratiskt samhälle, ex läs- och skrivförmåga, grundläggande matematiska 

 färdigheter, kommunikationsförmåga, informationssökande kompetens och 

 kritiskt tänkande. Lära sig bedöma och hantera det ständiga kunskaps- och 

 informationsflödet  (Skolinspektionen, 2012, rapport 2012:9, s. 12).  

Vidare skriver SOU (2012:65) att det finns en risk att grunderna för demokratin 

urholkas av en försämrad läsförståelse då det krävs en god språklig förmåga för att ta 

ställning till gemensamma angelägenheter och även för att kunna hävda sin egen 

mening i en offentlig diskussion. Dessutom är läsförståelsen avgörande för att få goda 

förutsättningar i ett kunskapsintensivt samhälle för den enskilde. En av de viktigaste 

nycklarna till samhällets möjligheter är utbildning för individen och för  hela Sveriges 

konkurrenskraft i framtiden.    Därav skriver SOU (2012:65) att läsförståelse är kopplat 

till teoretiskt tänkande och viktigt att denna kompetens utvecklas tidigt för att få 

framgång i de allra flesta skolämnen. För att läsförståelse inte bara ska ses som en 

instrumentell förmåga eller färdighet ligger det ett stort värde i att få möjlighet att ta del 

av det litterära kulturarvet - de klassiska olika litterära kulturarven som utgör 

världslitteraturens ryggrad som innefattar mänsklighetens konstnärliga storverk. Vid 

kännedom om denna del kan en djupare förståelse av dagens konstnärliga uttryck och 

samhällsutveckling vara av betydelse (a.a).  

SOU (2012:65) refererar till flera undersökningar som under senare år har konstaterats 

visa på  en negativ utveckling gällande läsförståelse, läsvanor, intresse för litteratur och 

läsning i Sverige. Ungas läsfärdighet och tendenser på läsvanor bygger i stor 

utsträckning på de så kallade PISA-undersökningarna. I dag är det en ständigt ökande 

ström av information i olika kanaler i det snabbrörliga informationssamhälle som vi har 

och med internets intåg har en annan mediakonsumtion minskat. SOU (2012:65) skriver 

att trots ny informationsteknologi och medieformer är det texten som är den starka 

bäraren av information då mycket av aktiviteten på nätet är textbaserad och boken lever 

kvar parallellt med det nya. Under den senaste tioårsperioden kan man spegla hur 

mediekonsumtionen förändrats i bland annat Nordicoms undersökningar av den 

genomsnittliga så kallade mediedagen (SOU, 2012:65).  
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 3.7 Styrdokument, lagar och förordningar 

Det är förskolechefens ansvar att verksamheten utformas så att barn får det särskilda 

stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver (Skolverket, 2010, s. 16). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra  (Skolverket, 2010 s. 10). 

Läroplanens text kan enligt Björk - Willén m.fl. (2013) ses ur ett sociokulturellt 

perspektiv på språkutveckling, där språket ses som ett redskap för lärandet. 

Redan i det Pedagogiska programmet för förskolan fanns ett fokus där språket lyftes 

fram:  

Språket är ett redskap för den tankemässiga utvecklingen, begreppsbildningen, känslan. 

för bearbetning och kommunikation. Språket är en viktig del av identiteten och intimt 

förbundet med personlighetsutvecklingen i övrigt. Förskoleåldern är den viktigaste 

perioden för utveckling av språket  (Allmänna råd från socialstyrelsen, 1987:3, s. 31). 

I artikel nummer 23 i FN:s barnkonvention tas det upp att barn med något psykiskt eller 

fysiskt handikapp har rätt att leva ett anständigt liv som främjar självförtroendet och 

möjliggör att barnet kan delta aktivt i samhället (Rädda barnen, 2010). 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen  (Skollagen, kap 1, § 4). 

 

 3.8 Samverkan mellan professioner 
För att samverkan ska kunna genomföras behövs det grundläggande nyckelbegrepp som 

handling, kommunikation och samarbete. I inledningen av ett samarbete behövs 

kunskaper om vad det ska handla om och vilka som ska ingå för att kunna driva en 

tanke, en vision om vad som ska uppnås med samarbetet. Genom äkta och genuin 

dialog kan erfarenheter utbytas och få ett lärande av varandra (Falk-Lundqvist, Hallberg 

m.fl. 2014). Samverkan och samarbete är begrepp som är väletablerade samtidigt som 

de är i allmänhet dåligt definierade och kan förklaras olika (Hjortsjö, 2006). I Svenska 

Akademiens (2005) ordbok definieras ordet samarbete med att arbeta tillsammans. 

Samverkan har enligt samma bok en mer övergripande mening där en person eller flera 

utövar en verksamhet tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Inom ramen av en 

samverkan sker ett samarbete (Hjortsjö,2006). Det som är avgörande för 

samverkanskvaliteten mellan olika verksamheter och yrkesföreträdare är enligt 

Jakobsson och Lundgren (2013) väl fungerande relationer, respekt för och tillit till 

varandras yrkeskompetens. Målet är att uppnå förändring och då behöver relationer 

skapas. Den kanske viktigaste förutsättningen är att de var för sig har väl fungerande 

och tydlig ledarskap som skapar delaktighet och motivation (a.a).  

När alla har en trygg yrkesidentitet ökar förutsättningarna för ett bra samarbete mellan 

olika professioner. Yrkeskunnandet stärks genom en formell utbildning och praktisk 

yrkeserfarenhet (Normell, 2002). Yrkeskompetens är förmåga att förstå och förhålla sig 



 

 

 

15 

 

till krav som uppstår i professionella sammanhang. För att kunna förstå och samverka 

med andra människor på ett bra och ändamålsenligt sätt krävs det en relationskompetens 

i yrkesutövningen. En relationskompetent yrkesutövare kan kommunicera på ett 

meningsfullt sätt, värna om syftet med samverkan, inte kränka den andra parten och har 

situationsförståelse, kulturell lyhördhet, självinsikt och empatisk förmåga (Rökenes & 

Hanssen, 2007). Kommunikationen mellan olika aktörer är enligt Jacobsson och Nilsson 

(2011) mycket viktigt. En väl fungerande kommunikation kan bidra till att skapa goda 

förutsättningar för delaktighet och lärande för alla inblandade. Björk-Willén m.fl. 

(2013) skriver att det är inte enbart barnen som kommer till förskolan utan det är också 

en plats för föräldrar. Föräldrasamverkan handlar om samarbete mellan hem och 

förskola på lika villkor där förskolan är ett komplement till hemmet, vilket inte ska 

förväxlas med att kompensera. Hampson-Lundh och Michnik (2014) rapporterar om det 

projekt som drogs igång för att öka föräldrars medvetenhet om läsningens betydelse för 

språket och där biblioteken  medverkade i BHVs  föräldrautbildningar som en 

integrerad del. Vid integreringen fanns möjligheter för både bibliotekarier och BHV-

sköterskor att använda sig av varandras kompetens och fick tillgång till fler verktyg att 

möta och identifiera familjernas varierande behov. Bibliotekets potential för barns 

språkutveckling kan bli tydligare för familjer om BHV, med sin mer kontrollerande och 

diagnostiserande funktion,  visade hur biblioteket kan vara ett stöd (a.a).  

Projektet som helhet bygger på grundantagandet att arbete med små barns 

språkutveckling är ständigt relevant, inte minst mot bakgrund av vikande resultat i 

internationella läs- och skrivtester exempelvis utifrån Litteratur utredningen 2012.  

(Hampson- Lundh, Michnik, 2014, s.10).  

 

 3.9 Metoder för att upptäcka och verktyg för att underlätta  
Säljö (2014) skriver att ur ett sociokulturellt perspektiv har termerna verktyg och 

redskap en speciell betydelse. Författaren syftar till de resurser så väl språkliga, 

intellektuella som fysiska, vi har tillgång till och använder när vi förstår vår omvärld 

och agerar i den. Genom ett sociokulturellt perspektiv är det hur vi tillägnar oss de 

resurser som finns att tillgå. Förskolans personal ska enligt Björk – Willén m.fl. (2013) 

ta vara på vardagssituationer för att samtala, använda ett rikt språk, uppmana barnen att 

klä sina upplevelser i ord. Personalen agerar som en vägledare och låter barnen ha 

inflytande över hur samtalet utvecklas. Det kan låta som ett enkelt knep att ta tillfället i 

akt, men även spontana samtal kräver en del och att samtalsparterna har tillit till 

varandra. Högläsning lyfts ofta upp enligt författarna som ett bra tillfälle för 

språkutvecklingen hos barn. Den bidrar med att utveckla barns ordförståelse, ordförråd, 

textförståelse och förmåga att uttrycka sig. Det går inte enligt författarna att presentera 

metoder som passar alla barngrupper då förutsättningarna är så olika. Det optimala är att 

utgå från de förutsättningar som råder och de lokala möjligheter som finns till 

utveckling och lärande. Förskolans uppdrag är att skapa en språkmiljö som stimulerar 

och utvecklar varje barn. Traditionellt arbetar förskolan enligt Arnqvist (1993) kring 

olika teman där sagoläsning, återberättande och begreppsbildning finns med i den 

dagliga verksamheten, vilket bidrar till att förbättra barnets förståelse för omvärlden. 

Det kan enligt författaren finnas anledning att se vidare om det finns någon koppling 

mellan dessa aktiviteter och det som senare sker i grundskolan (a a). Det finns olika 

verktyg som används för att upptäcka och underlätta för barn med språkstörning i 
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förskoleåldern. Verktygen är en naturlig del av förskolans verksamhet och vi vill lyfta 

vikten av att vara medveten om deras betydelse för språkutvecklingen. Några av dessa 

redovisas här nedan:   

3.9.1 TAKK 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är ett komplement 

till talet i språket för hörande med sen språkutveckling. Tecknen är nyckelord och ger 

barnet ett verktyg till att samspela språkligt. Tecken och tal ska användas tillsammans 

och alla i barnets omgivning ska använda sig av tecken som ett komplement (TAKK, 

2010). 

3.9.2 In Print bilder 

In Printbilder används när man vill skapa schema eller instruktioner för att göra det 

begripligt, strukturerat och överskådligt för barnet, vilket ger trygghet  (Communicate in 

Print, 2016). 
        

3.9.3 Piktogram 

Piktogram är ett verktyg med bildliknande symboler som kan vara till hjälp att 

förtydliga vad som menas och förväntas. Det fungerar som ett kompletterande 

kommunikationssätt där varje bild står för ett ord eller en händelse som ska ske. Bilden 

är ett stöd,  förstärker det barnet vill säga, fångar barnets uppmärksamhet och hjälp i 

koncentrationen [Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016-10-04].  

3.9.4 Sång och Musik  

Musik kan användas som ett verktyg i förskolan kring barn med språkstörning. Ehrlin 

(2012) framhåller att musik används som ett verktyg som möjliggör för det enskilda 

barnet att bekräfta sig själv i de sociala sammanhangen. Kommunikation övas liksom 

samspel när barnet deltar i gemensamma sång- och musikaktiviteter. Flera studier har 

enligt författaren sökt kopplingar mellan musik och språk genom att det fästs 

uppmärksamhet på språkljuden. Rim och ramsor kräver mycket uppmärksamhet från 

barnet på olika språkljud och därmed skapas ett fonologiskt medvetande (a.a). 

3.9.5 Lek och samspel 

Människan leker med språket genom hela sitt liv vilket stimulerar språket (Svensson, 

1995). Spädbarnet leker med sitt språk genom joller, förskole- och skolbarn leker med 

rim, ramsor, dikter och visor. Språket kan vara en källa till glädje och ett verktyg som 

kan hjälpa oss att förstå omvärlden och få perspektiv på företeelser och händelser. 

Språkliga egenskaper blir tydliga och i lekens form får barnet hjälp med att betrakta 

språket utifrån. Språklekar gör barnet medveten om språket på olika sätt, underlättar för 

kommande läs- och skrivinlärning, skapar kontakter och gemenskap (a.a). Björk- Willén 

m.fl. (2013) framhåller flera filosofer som sett leken som grund i det sociala samspelet 

där utveckling av olika förmågor sker som exempelvis empati, turtagning, 

kommunikation och att se sammanhang. Leken ges en central plats i förskolan och 

författarna framhåller att lek är en viktig del i barns kamratsocialisation vilken har 

4.betydelse för barns språkande och språkliga lärande. I ett flertal studier poängteras 

vikten av barns förmåga att kunna förhandla språkligt och på så vis få tillträde i leken. 

Leken uppfattas som en arena för lärande enligt Kullti (2012) där barnet har kontrollen 

och där leken bidrar till både kognitiv och emotionell utveckling. Begreppet lek är inte 

det samma som lärande enligt författaren som menar att gemensamma aktiviteter skapar 
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goda villkor för språklig utveckling. Lärare kan rikta sig både till det enskilda barnet 

och till gruppen, ge stöttning som är tydligt grundad i förskolans värdegrund. 

 

4. Tidigare forskning 
När vi sökt tidigare forskning har vi valt att fokusera på språkutveckling, språkstörning, 

flerspråkighet, samverkan och hur barnets språk påverkas av miljön. Det är inte enbart 

språket som påverkas vid en språkstörning utan även det sociala samspelet och 

förmågan att ta in kunskap. Avsnittet är strukturerat utifrån tematiska begrepp som 

språkstörning, miljöns betydelse, samverkan och orsaker som kan påverka 

språkutvecklingen. 

 

 4.1 Språkstörning 
Miniscalco-Mattsson (2016) förklarar att språkstörning är en paraplyterm som används 

för att beskriva en rad olika svårigheter. Barnets språkliga utveckling avviker från det 

normala mönstret och kännetecknas av ovanliga processer/mönster. En eller flera av de 

språkliga domänerna (fonologi, grammatik, semantik eller pragmatik) kan vara 

påverkade i olika grad och kombinationer hos barn med språkstörning. Miniscalco-

Mattsson (2016) framhåller att barn med språkstörning oftast har svårigheter med både 

expressiva, det vill säga drabba produktionen av ord, och det impressiva, drabba 

förståelsen, men svårigheterna kan förekomma enskilt. Barnen har markanta svårigheter 

inom dessa språkliga områden och ju fler språkliga områden som är påverkade, desto 

gravare anses språkstörningen vara. Sämst prognos har de barn som på förståelsesidan 

har problem med språkligt innehåll (semantik) och språkanvändning (pragmatik) (a.a).  

Miniscalco-Mattsson (2016) skriver att hos svenska förskolebarn i en årskull 

förekommer språkstörning i 2-6% och de fångas upp via den hälsoövervakning eller 

screening som utförs av barnhälsovården (BHV) vid 2,5år och 4år. Språkstörning är ofta 

ärftlig och det är vanligt att flera släktingar har haft svårigheter med talat språk och/eller 

läs- och skrivsvårigheter. I flertalet tvillingstudier har det bekräftats arvets betydelse. 

Det finns dock inget diagnostiskt genetiskt test. I de flesta fall av språkstörning hittas 

troligvis inte en isolerad orsak utan istället anses språkstörning vara en komplex 

multifaktoriell störning där ett antal riskfaktorer samverkar med gener och stör 

språkutvecklingen (a.a). Det finns tecken enligt Miniscalco-Mattsson (2016) som visar 

på att barnet är sent/avvikande i sin språkutveckling vid 2.5års ålder. 

  

● Tyst som bebis, joller i mindre omfattning än förväntat 

● Sen taldebut  

● Långsam tal- och språkutveckling  

● Svårförståeligt tal  

● Svårt att lära sig nya ord  

● Svårt med meningsbyggnad  

● Språkförståelse, språkanvändning och kommunikation (pragmatik) påverkad 

                                                                                                                    (a.a)        
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Det finns behov av tidig intervention för barn med språkstörning eftersom tidiga tal- och 

språkproblem påverkar flera utvecklingsområden negativt enligt Miniscalco-Mattsson 

(2016). Det rekommenderas i behandlingen både ett kort- och ett mer långsiktigt 

omhändertagande för barn i 2-3 års åldern. Det kortsiktiga målet är att optimera 

vardagskommunikationen för att minimera beteendeproblem och stärka självförtroende, 

främja lek- och samspelssituationer. Det långsiktiga målet innebär att förebygga senare 

språk-, tal- och lässvårigheter. Miniscalco-Mattsson (2016) skriver att tyvärr har barn 

med grav språkstörning nästan alltid andra utvecklingsavvikelser såsom 

neuropsykiatriska diagnoser som autismspektrumtillstånd, ADHD och de riskerar att 

senare identifieras med läs- och skrivsvårigheter samt allmänna inlärningssvårigheter. 

Miniscalco-Mattsson (2007) visade genom sin forskning att svår tal- och språkstörning 

närmast kunde ses som en riskmarkör för diagnoser som adhd och autismstörning när 

barnen har kommit upp i skolåldern. Miniscalco har forskat vidare och är med i flera 

projekt som pågår under en längre tid bland annat startades det 3 åriga projektet FORTE 

upp 2014 som handlar om språkförmågan hos barn med autismspektrumstörningar och 

är en populationsbaserad longitudinell studie. Gillberg (2016) har presenterat ett nytt 

koncept som innebär att man ser på barn under fem år i ett utvecklingsperspektiv, utan 

att omedelbart låsa sig vid bara en viss diagnos. Han och Fernell undersökte samtliga 

barn som under en viss period remitterades till stödinsatser och träning. Alla barn hade 

diagnostiserats med någon autismspektrumstörning och barnen som då var mellan 2,5 

och 4,5 år, fick göra ett funktions- och språktest. Föräldrarna fick besvara frågor 

angående barnet. Barnen följdes upp två år senare med samma procedur och det visade 

sig att flera av barnen bedömdes ha allt annat än autism. Exempel på detta var adhd, 

intellektuell utvecklingsstörning av olika omfattning, olika epilepsiformer eller 

genetiska avvikelser såsom Fragile-X (ärftlig utvecklingsstörning). Utifrån denna 

studiens resultat tycker Gillberg att slutsatsen blir att dessa barn som var med skulle 

behövt ett mer allsidigt grepp både vad gäller diagnos, behandling och uppföljning 

(Gillberg, Fernell, mfl. 2016).  

 

 4.2 Miljöns betydelse för barns språkutveckling  
Lacerda (2012) har tillsammans med flera forskare undersökt om de yngre barnens 

språkutveckling och en del av resultatet har Lacerda presenterat i en artikel i 

Barnläkaren (nr.3/12). Miljön har stor betydelse för barns talspråksutveckling då den 

språkliga kommunikationsförmågan utvecklas snabbt under småbarnsåren. Barnets 

talspråksutveckling domineras tidigt av samspelet mellan barnet och barnets miljö. 

Enligt Lacerda (2012) riktar barnet sin uppmärksamhet på vokalerna i sitt modersmål 

vid 6-7 månaders ålder. Barnet associerar vissa ljudsekvenser så småningom med det 

den vuxne refererar till. Vid 8-10 månader kan barnet koppla ihop återkommande 

ljud/ordsekvenser med ett specifikt objekt. Barnet övar genom upprepade stavelsejoller 

först på enskilda stavelser som senare blir friare kombinationer av konsonanter och 

vokaler. Lacerda (2012) menar på att detta mer avancerade joller krävs för att så 

småningom bli en kompetent talare. Jollrets långa talljudssekvenser påminner starkt om 

det omgivande språket fram till ca 18 månaders ålder. Därefter kommer två-ords 

meningar som visar på att barnet upptäckt språkets kombinatoriska principer. Den 

språkliga kommunikations förmågan utvecklas snabbt i samspel med andra aktörer 

under småbarnsåren och miljön har en stor betydelse för utvecklingen av språket och en 

absolut anpassning till den omgivande språkliga miljön kan göra så att den missförstås 

helt i en annan social kontext.Enligt Lacerda (2012) är barnets talspråksutveckling en 
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komplex och mångfacetterad process och ska betraktas ur ett systemiskt perspektiv 

förankrat i realistiska teoretiska modeller  där barnets anatomiska, fysiologiska och 

kognitiva förutsättningar samspelar med dess ekologiska miljö och 

kommunikationsbehov (Lacerda, 2012). 

 

 4.3 Språkstimulerande miljö i förskolan 
I sin avhandling om språk och kommunikationsproblem skriver Bruce (2007) om hur 

man kan stödja och stimulera barn med språksvårigheter i vardagliga stunder, i leken 

och de pedagogiska samtalen, som ofta utgår från logopeders underlag (a.a). Barn med 

språkstörning behöver ha tillgång till olika samtal. Lätta samtal tillsammans med barn 

som ligger på samma språkutvecklingsnivå och utmanande samtal där några barn 

kommit längre i sin språkutveckling. Det är viktigt att lägga fokus på den fungerande 

språkförmågan och samtalen har en stor vikt för barns språkutveckling (a.a). Vikten av 

ett tidigt ingripande och därmed en god möjlighet att arbeta förebyggande är tankar som 

väcks i Bruces avhandling ( Bruce, 2007). Den fysiskt utformade miljön är av stor 

betydelse för att få en utveckling i språket där små olika rum kan signalera till olika 

aktiviteter där även ett lugn kan få infinna sig för samtal, tänk och lyssnandet kan 

stimuleras (a.a). En språkstimulerande miljö kan även vara att skapa mindre grupper för 

att underlätta kontakt och att komma in i det sociala samspelet. Att ge pedagogerna 

kompetensutveckling kring språk och språkutveckling är betydelsefulla faktorer för en 

språkrik samt stimulerande miljö som gynnar barn med språksvårigheter (Bruce, 2009). 

Bruce (2010) ser dock tyvärr en viss risk med den ökande målfokuseringen i förskolan 

då lekens utrymme kan minska och därmed påverka språkutveckling negativt. 

 

 4.4 Samarbete  
När det rör sig om samarbete mellan olika professioner finns det en återkommande 

uppmaning om ett förebyggande arbete kring barnfamiljer och barn som riskerar att fara 

illa (Hjortsjö,2006). Ett vanligt antagande är att samarbete åstadkommer bättre 

resursnyttjande och förespråkas vara något värdefullt och nödvändigt. En stark 

föreställning om samarbete är att det förhindrar individer att hamna ”mellan stolarna” i 

systemen (a.a). Samarbete beskrivs som ett medel att uppnå ett mål, men ibland blir det 

ett mål i sig, samarbete blir då lösningen. Det är alltid svårare att samarbeta än vad man 

tror och det är resurskrävande med en problematik som kan uppstå när aktörer med 

olika organisationstillhörighet ska samarbeta. Hjortsjö (2006) skriver om 

familjecentralen som en samarbetsmodell som bygger på samarbete mellan olika 

professioner i en samlokaliserad verksamhet. Familjecentralen ska tjäna barnfamiljer 

inom ett geografiskt avgränsat område. Syftet är att utifrån hela familjens livssituation 

främja god hälsa och erbjuda socialt stöd med tidiga insatser (a.a). Samarbete är något 

mer än vad enskilda aktörer skulle uppnått var för sig med en form av 

gränsöverskridande. Samarbetet blir ett komplement till den egna kompetensen, 

professionen, organisationen och/eller samhällssektorn. Olika individer eller 

verksamheter kan använda sig av varandras konkreta handlingar, arbetsuppgifter och 

informationsbyten.   

Samarbete mellan olika professioner ses enligt Hjortsjö (2006) också som en 

förutsättning för att skapa den helhetssyn som eftersträvas utifrån barnfamiljers behov. 
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Helhetssyn är ett återkommande begrepp för att tidigt kunna identifiera barn och 

familjer med behov av särskilt stöd (a.a). Helhetssynen på individnivå innebär att 

insatser utformas i enlighet med individens behov sett i sitt sociala sammanhang med 

tidiga insatser och finnas till hands. Olika yrkesgrupper anser sig bedöma en familj 

utifrån en helhetssyn men alla har olika helhetssyn. Genom samarbete och helhetssyn 

kan arbetet mellan olika verksamheter underlättas och skapa gynnsammare 

förutsättningar för rationella lösningar (Hjortsjö, 2006). 

 

 4.5 Konsekvenser av försenad språkutveckling 
Vi pedagoger benämner och vägleder i det sociala samspelet då språket stärks vad gäller 

att läsa av koder, kroppsspråk och att förstå vad andra i ens närhet egentligen menar. 

Detta lyfter Päivikki Aarne (2015). Hon har i huvudsak studerat utvecklingen av två 

förmågor. Förmågan till delad uppmärksamhet och att kunna dela eller delta i en annan 

människas uppmärksamhet och förstå vad hen har uppmärksamheten på. Den andra 

förmågan kallas mentaliseringsförmågan som handlar om hur vi tänker kring våra egna 

känslor och tankar. Den ger oss möjlighet att reagera och reglera våra känslor och 

tankar. Båda dessa förmågor påverkar vår inlärningen av nya ord och därmed 

språkutvecklingen. Författaren menar att det kanske inte bara hjälper att  öva på språket 

utan att ge andra typer av stöd i det sociala samspelet och att dessa barn bör vistas i 

mindre barngrupper. Leken framhålls av Bruce (2010) som ett tillfälle där barn och 

vuxna kan mötas, ge varandra bekräftelse och utmaningar och där förutsättningar för 

goda möten skapas. Hon menar att det finns ett förhållande mellan språket och leken där 

det är “språkande i lekfulla former” (Bruce, 2010, s.117) det sociala samspelet och 

nyfikenheten i väl utformade pedagogiska miljöer som den största framgången till en 

språkutveckling sker. Det fordras att barnet besitter många förmågor innan barnet 

tillägnar sig ett fungerande tal. Det handlar om den egna förmågan att uttrycka sig och 

använda språket där inlärningen består av olika delar där barnet måste ha en förmåga att 

bearbeta och tolka språkljud. En annan grundläggande del som Lutz (2006) belyser i sin 

studie är den känslomässiga aspekten att inte kunna göra sig förstådd och då känna 

frustration över sin situation. Barn behöver kunna ta emot instruktioner i stora grupper i 

förskolan vilket är något som påverkar ett barn med en språkstörning då ofta förståelsen 

är svag. När det gäller samspelet med andra barn framhåller Lutz (2006) risken av att 

barnet blir ensamt och leker själv när svårigheter att bli förstådd framkommer i leken. 

Kopplingen mellan den sociala utvecklingen och brister i språket blir tydligt.  

 

 4.6 Flerspråkighetens betydelse i barns språkutveckling 
Nästan vart femte barn i förskolan använder fler än ett språk dagligen enligt Björk-

Willén m.fl. (2013). Flerspråkighet är en tillgång för både samhället och för den egna 

individen där viktiga faktorer är personalens förhållningssätt och attityder.Ett 

förhållningssätt som kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet och ett intresse att ta reda på 

mer om barns språk ökar barnets möjligheter att utveckla sitt språk. Språket utvecklas i 

meningsfulla sammanhang. Oavsett om barn lever med ett eller flera språk menar 

författarna att barn lär sig olika normer för hur man använder ett språk i olika språkliga 

domäner, där förskolan är en domän. Vårt samhälle förändras, barngrupperna och 

personalgrupperna förändras men frågan är om förskolans innehåll och arbetssätt 

förändras? Skans (2011) framhåller att flerspråkiga barn har ökat och flerspråkigheten 
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är en av förskolans utmaningar i dag. Han lyfter vad och hur frågorna som kontinuerligt 

bör diskuteras där vem ska lära vad och hur det ska genomföras (a.a). Ehrlin (2012) 

skriver att det språk vi lär oss först är vårt första språk, vårt modersmål, medan det 

språk vi lär efter det första är vårt andra språk. Ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande har forskning visat att barn med ett andraspråk är i behov av en klar och stark 

koppling mellan tidigare erfarenheter och innehållet. Det sociala samspelet har visat sig 

ha en stor betydelse för lärandet. Sång, rim och ramsor är exempel på bra aktiviteter 

som ger en betydelse när innehåll, ord och begrepp ska förklaras (a.a). Det är en myt 

enligt Lindberg (2002) att barn lär sig ett andraspråk i en rasande fart utan några som 

helst ansträngningar  Författaren framhåller att det är en mödosam och tidskrävande 

process (a.a). Barn kan i stora drag skriver Arnqvist (1993) bli tvåspråkiga på två olika 

sätt. Man kan lära sig två språk samtidigt, simultan tvåspråkighet, eller kan man lära sig 

ett språk först och det andra vid ett senare tillfälle, vilket kallas successiv tvåspråkighet. 

Yttre faktorer har visat sig vara av värde oavsett vilken metod som används där en 

positiv attityd påverkar utvecklingen av tvåspråkighet i en gynnsam riktning. I ett 

mångkulturellt samhälle blir det vanligt med barn som behärskar flera språk då det är 

viktigt att kunskap kring flerspråkighet ökas. 

 

 4.7 Språkstörning relaterat till flerspråkighet 
Språkstörning upptäcks senare hos tvåspråkiga barn. Trots att fler och fler barn talar 

annat modersmål än svenska har det inte funnits någon forskning kring språkstörning 

hos dessa barn. Eva-Kristina Salamehs avhandling (2003) ses som ett pionjärarbete där 

hon visar på att språkstörning hos tvåspråkiga barn uppmärksammas betydligt senare än 

hos enspråkiga barn. På BVC uppmärksammas om ett barns språk är försenat och det 

skickas en remiss till logoped, medan när det gäller tvåspråkiga barn sker detta mer 

sällan. Salameh (2003) visar på att en större andel av de tvåspråkiga barnen och deras 

familjer antingen inte alls kommer till sin logopedtid eller inte fullföljer det. Ytterligare 

en förklaring kan vara att föräldrarnas förväntningar inte stämmer överens med 

verkligheten då svenska logopeder lägger stort ansvar på vårdnadshavare, en syn som 

inte är självklar i andra kulturer enligt författaren. Salameh (2003) ser det som ytterst 

akut att undersöka den saken närmare, eftersom barn med en språkstörning ofta samlar 

på sig ytterligare problem om inga åtgärder sätts in (a.a). 

I Aktuell forskning [160830] skriver Hallin om Språkstörning och flerspråkighet - en 

aktuell utmaning och tar upp myter angående språkstörning:  

Förhållandevis regelbundet så cirkulerar artiklar i mina nätverk på sociala medier om 

flerspråkighet, språkutveckling och språkstörning (jag har ett väldigt trevligt och 

upplysande nätverk!). Och det finns fortfarande många myter att kämpa mot. T.ex. att 

det vore bättre för barn och elever med språkstörning att bara höra ett språk FEL: alla 

kan bli flerspråkiga, även de med språkstörning, eller att flerspråkighet leder till 

språkförsening NEJ! Möjligtvis kan ordförrådet ta något längre tid, eftersom barnet 

exponeras för vanligt förekommande ord på båda/alla sina språk.                                                            

                                         

   [Hallin, Aktuell forskning, 16-08-30]   

Hallin uppdaterar fakta regelbundet i sin blogg “Aktuell forskning” där hon vill öka 

förståelsen för språkstörning och slå hål på de myter som florerar i olika medier. 
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 4.8 Förskolans roll i flerspråkiga barns språkutveckling  

Svensson (2011) betonar vikten av att utveckla barnens intresse för böcker och 

berättande i olika former, att stimulera språket och kulturen hos både barn med svenska 

som modersmål och för flerspråkiga barn var målsättningen. De deltagande förskolorna 

fick själva utveckla ett språkstimulerande arbetssätt men de fick tillgång till 

föreläsningar och workshops. I slutet av projekttiden studerades sextio 

förskoleavdelningar som var ungefär hälften av de deltagande avdelningarna i projektet, 

mer ingående. Svensson (2011) berättar vidare att deras miljö skattades med avseende 

på hur språkstimulerande den var och speciell uppmärksamhet ägnades bokhörnorna. På 

många avdelningar förkom läsning flera gånger om dagen och tillgången till böcker var 

riklig. På några avdelningar lästes det sällan och  tillgången till böcker var skral. 

Dessvärre fanns det en tendens enligt Svensson (2011) att dessa avdelningar låg i 

resurssvaga områden. Efter avslutat projekt intervjuades deltagande förskolors personal 

och bibliotekarie där deras uppfattning pekade på att projektet ledde till en utveckling 

av språkmiljöerna och en större förståelse kring läsandet (a.a). 

Förskolan har en viktig roll i att stödja och utveckla barns språkutveckling och speciellt 

för de barn som inte har svenska som modersmål, då det är deras första kontakt med 

svenska språket betonar Svensson (2009). När barnen känner sig trygga i olika 

situationer ska barnens både förstaspråk och svenska uppmuntras och stimuleras med 

höga förväntningar på barnens verbala medverkande i olika situationer. De lär sig 

kommunikationsmönstret på förskolan och blir väl förtrogna med de ord som är centrala 

i verksamheten. Svensson (2009) skriver att tyvärr krockar dessa ord med skolan där lek 

inte förekommer och det kan ta flera år för flerspråkiga barn att lära sig ord som 

underlättar vardagen i skolan men det tar ännu längre tid för att lära sig det mer 

abstrakta, kunskapsrelaterade språket. Därav vikten att ge kommentarer, förklaringar 

och ha samtal kring det som läses i böcker för att öka förståelse och ordförrådet 

(Svensson, 2009).  

 

5. Teoretiska perspektiv 
De teoretiska utgångspunkter vi avser att ta upp och utgå ifrån i vår analys och 

diskussion. är den sociokulturella teorin, specialpedagogiskt perspektiv och det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. 

 5.1 Sociokulturella teorin 
Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete utgår ifrån den sociokulturella teorin som 

tar sin utgångspunkt i kontexten och sammanhangets betydelse för individens 

utveckling. Påverkan från barnets omgivning och omständigheter avgör språkutveckling 

i denna teori där språket har en funktion att integrera, att språket är ett hjälpmedel för att 

nå dit och där språket utvecklas som en konsekvens av att människan söker social 

kontakt (Svensson, 2009). Enligt Vygotskij visar den sociokulturella teorin på att  

barnets språkutveckling påverkas av dess omgivning och omständigheter som barnet 

befinner sig i. Han anser att språket har som funktion att integrera oss människor och att 

språket är ett hjälpmedel i detta och språket utvecklas som en konsekvens av att 

människan söker social kontakt (Svensson, 2009 s.38). Vygotskij framhåller också att 

leken påverkar och har en betydande roll i barnets utveckling. Genom leken befinner sig 

barnet högre i utvecklingen än i verkligheten och lekens bidrag är att barnet försöker 
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komma lite högre än i verkligheten (Vygotskij,1980:196). Säljö (2014) skriver att det 

sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i att individens färdigheter och 

kunskaper relateras till omgivningen då den sociokulturella teorin belyser den 

kommunikativa process som sker i samspelet med omgivningen. Allt vi lär oss, lär vi 

oss i sociala sammanhang (a.a). Svensson (2009) tolkar Vygotskij som att vuxna har en 

betydelsefull roll gällande barnets språkutveckling då de hjälper barnet att använda 

språket och visar på att språket har en social roll. Dessa sociala erfarenheter som barnet 

får ta del av under sina första år har visat sig ha stor betydelse för språkutvecklingen där 

barnet imiterar (Svensson, 2009). 

 

 5.2 Specialpedagogiskt perspektiv 
Specialpedagogiken innefattar flera perspektiv och teorier enligt Nilholm (2007). Han 

lyfter tre perspektiv vilka han menar har avgörande konsekvenser för hur vi ser på det 

mesta som har att göra med specialpedagogik (a.a). De tre perspektiven är det 

kompensatoriska perspektivet som har ett stort inflytande på vardagen och som 

dominerar inom forskningen. Där läggs problemet på individen och 

specialpedagogikens uppgift är att kompensera behov hos individen. Det andra 

perspektivet är det kritiska som har ett ökat inflytande inom den internationella 

forskningen (Nilholm, 2005/2007).Det som främst utmärker detta perspektiv är ett 

missnöje med begreppet normal och perspektivet lyfter olika förutsättningar hos barn. 

Det kritiska perspektivet är ideologikritiskt och där specialpedagogik är något icke 

önskvärt som har föreställningar om det normala och det onormala (a.a). Det tredje 

perspektivet är dilemmaperspektivet vilket inte är på långt när lika vedertaget som de 

båda andra synsätten. Det har vuxit fram ur en kritik av det kritiska perspektivet och 

belyser det komplexa inom specialpedagogiken, som inte har någon egentlig lösning 

(det beror på) och där specialpedagogiken ska hantera det (a.a). I den relationella 

pedagogiken grundas tanken på att människan växer, lär sig och utvecklas i sina 

relationer. Relatoner existerar och förändras i mötet mellan människor och ting, texter, 

djur, natur och så vidare (Aspelin, Persson, 2011). I specialpedagogiken sett ur ett 

relationellt perspektiv är det viktigt att se vad som sker i förhållandet och interaktionen 

mellan olika aktörer enligt Emanuelsson mfl (2001). Den enskilde individens 

uppträdande eller beteende ska betraktas ur ett socialt och miljörelaterat perspektiv 

istället för att belägga svårigheterna på den enskilde individen. Det relationella 

perspektivet kan förenklat uttryckas som elever i svårigheter medan det kategoriska står 

för elever med svårigheter (a.a) 

 

 5.3 Socialkonstruktionistiska perspektiv 
Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet beskriver Bjervås (2011) att vi alla 

genom ett socialt sammanhang skapar kunskap och formar vår omvärld. Det beror inte 

på hur vi är, utan på hur vi talar och vad vi gör. Ett grundantagande inom det 

socialkonstruktionistiska perspektivet är att i samtalen mellan pedagoger formas en 

föreställning om ett barn som sedan återspeglas i vårt bemötande. Det finns inte en 

objektiv verklighet utan alla beskriver sin verklighet utifrån deras relation till omvärlden 

(a.a). Denna teori kan kopplas ihop med att specialpedagoger arbetar på olika 

socioekonomiska områden och att de påverkas av den kultur och miljö de vistas i. Varje 

specialpedagog lever i sin verklighet och beskriver den på sitt sätt som kan skilja sin 
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från en annan specialpedagog. Thurén (2007) skriver om konstruktionalism, där 

begrepp inte är en gång för alla givna utan socialt konstruerade. Begreppen finns i 

människans tankar och i deras språk. Den som konstruerar hämtar vanligen sitt 

råmaterial ute i verkligheten och vid kontakt med kollektiva begrepp kan man fundera 

på vilken verklighetsbakgrund begreppet har (a.a).  

 

6. Metod 
Detta avsnitt tar upp hur undersökningen har gått till, vilken metod, vilket urval som 

gjorts och hur datainsamlingen samlats in. Dessutom beskrivs forskningsetiska aspekter. 

Sökord som använts för att samla in data är: Språkutveckling, språkstörning, 

språkförsening, barns språkutveckling, språkförsening i förskolan,  

Alla empiriska forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen bygger på, enligt Ahrne 

och Svensson (2011), att få kunskap om samhället genom sinnesdata av något slag, 

vanligast är se och höra data. Data kan beskrivas som blommor som forskaren plockar, 

tar hem till sitt skrivbord där de organiseras och sorteras. Den stora utmaningen för 

forskaren blir enligt författarna att välja de data och metoder som bäst samlar in det hen 

är intresserad av. Det finns en skillnad mellan data och empiriskt material. Data kan ses 

som det som produceras i exempelvis intervjuer, medan det empiriska materialet bygger 

vidare på datan. Det inspelade ljudet i en intervju är data, medan transkriberingen av 

ljudet, den utskrivna intervjun, utgör det empiriska materialet enligt Ahrne och 

Svensson (2011).    

Studien bygger på kunskap kring barn med någon form av språkförsening och utgår från 

ett hermeneutiskt förhållningssätt, där vi försöker förstå och tolka vår insamlade data. 

Hermeneutik är ett synsätt som utformades från början för förståelser eller tolkning av 

texter. Till grund för hermeneutiken är idén att den forskare som analyserar en text ska 

försöka få fram meningen i texten utifrån det perspektiv som upphovsmannen haft 

(Bryman 2011). Vi måste förstå det hela ur det enskilda och det enskilda ur det hela 

(Gadamer, 1997, s.137). Kvalitativa ansatser har enligt Carlsson1 i regel som syfte att 

komma in under ytan. Syftar till djupare kunskap, förståelse om människors tankar, 

uppfattningar, mönster och beteende. 

 

 6.1 Urval 
Den forskningsfråga som valts är enligt Ahrne och Svensson (2011) helt avgörande av 

vilken grupp människor man väljer att intervjua. Vi har valt att intervjua fyra 

specialpedagoger, en logoped och två BHV- sjuksköterskor i en kommun i södra 

Sverige. De vi valt att intervjua representerar olika socioekonomiska områden i den 

kommun vi utför vår studie i, då detta är av intresse i vårt arbete. Till hjälp för att välja 

område använde vi oss av en budgetmall,  där fördelning av socioekonomisk resurs 

2016 ( kr per barn) redovisas  för varje enhet. Vi valde två områden med hög peng och 

två med låg peng för att undersöka eventuella skillnader och likheter. När områdena var 

utvalda sökte vi på kommunens hemsida över förskolor med specialpedagoger som 

arbetade på de berörda områdena.    

                                                 
1
 Carlsson, Lena. 160421, föreläsning Linnéuniversitetet Växjö. 
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 6.2 Tillvägagångssätt  

Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer av logoped, BHV-sjuksköterskor och 

specialpedagoger. Alla informanter kontaktades via telefon där förfrågan om deltagande 

gjordes. Därefter mailades missivbrev och intrevjufrågor. Specialpedagogernas 

intervuer gjordes på deras respektive kontor. Logoped och BHV-sköterskor intervjuades 

per telefon. Alla intervjuer tog ca 1 timma var. I intervjuerna har vi använt oss av öppna 

frågor för att få en bredd på svaren och tillfälle för reflektion. En fördel med att göra 

kvalitativa intervjuer är enligt Ahrne och Svensson (2011) att man inte behöver 

bestämma i förväg hur många intervjuer man ska göra. Det är en bra strategi att varva 

intervjuer och analys då man kan avgöra när man uppnått någon form av mättnad. 

Bryman (2011) framhåller att det är av betydelse att skriva ut intervjuerna en så kallad 

transkribering då det förbättrar vårt minne och tolkningarna vi gör kan lättare 

kontrolleras och det underlättar en analys (a.a). Vi har delat upp transkriberingen, men 

sammanställt gemensamt genom ett sociokulturellt-, socialkonstruktionistiskt och 

specialpedagogiskt perspektiv. Vi var med båda två vid samtliga intervjuer då vi tror det 

har varit till fördel med fler ögon och öron som tar in och tolkar just för att vi har olika 

förförståelse. Vi tematiserade sedan resultatet från intervjuerna utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Vi markerade återkommande begrepp och ringade in de olika teman i 

vårt transkriberade material med hjälp av färgpennor. Därefter har vi sammanställt detta 

under resultat men följande analys.  

 

 6.3 Etiska överväganden 
Frithiof 2 betonar vikten av att ha etiska glasögon på under hela skrivprocessen. Vi 

behöver diskutera och reflektera kring de forskningsetiska frågorna och kraven och 

aktualisera dessa krav i just detta arbete, vad det innebär i just denna studie. Att lyfta 

validitetsfrågor, som att det är två som tolkat intervjuerna, har intervjuerna skickats 

tillbaka för feedback? Att vi belyser forskningsetiska aspekter löpande under hela tiden 

studien bedrivs. Det är varje individs rättighet att känna sig trygg att vara skyddad i ett 

resultat från en intervju. Jag som intervjuare har ett ansvar att individskydda de jag 

intervjuar. Det är extra viktigt att intervjupersonerna får vara anonyma och vilka 

områden de arbetar på då studien bygger på likheter och skillnader utifrån de olika 

socioekonomiska områden som är väl valda utifrån forskningsområdet. Att det finns en 

förförståelse från vår sida kring de olika områden som representeras i studien. Vad som 

är viktigt att beakta med förförståelse är att det finns ingen anledning att utan vidare 

förutsätta att den egna är den rätta då alla tolkar och uppfattar verkligheten på sitt sätt 

utifrån sina referensramar (Thurén, 2007). Det datamaterial som framkommer under 

studiens gång ska behandlas med varsamhet. Det ska inte dras några förhastade 

slutsatser då det kan göra mer skada än nytta för de berörda områdena och studiens 

relevans. Det ska skapas så säker kunskap som möjligt och att det är bättre med en liten 

kärna av fast kunskap än mängder av spekulationer och löst tyckande (Thurén, 2007).  

Vi har strukturerat och tänkt igenom vårt projekt utifrån de fyra forskningsetiska 

principerna inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. De fyra allmänna 

kraven är  informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet  med dess gällande regler som finns (Vetenskapsrådet, 2011). 

Deltagarna informeras i ett missivbrev (bilaga 1) om studiens syfte och ämnesområde, 

                                                 
2
 Frithiof, Elisabet. 160310, föreläsning Linnéuniversitetet Växjö. 
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att det är frivilligt och de har möjligheter att dra sig ur när som helst. Även frågorna 

(bilaga 2)  har vi mailat till deltagarna i förväg. Missivbrevet skrivs på vid 

intervjutillfället då respondenten samtycker till brevets innehåll. All information som 

genereras kommer att anonymiseras och efter bästa förmåga lovar vi att göra allt som 

krävs för att respondenten inte ska kunna bli identifierad. Allt material kommer förvaras 

på ett säkert ställe och kommer endast att användas i denna studie. Alla berörda 

personerna erbjuds att läsa den färdiga studien. 

Forskning handlar enligt Ahrne och Svensson (2011) om att läsaren ska tro på det hen 

läser. Att forskningen är trovärdig och inger förtroende. Vetenskap handlar om att veta, 

inte om att tro. Enligt författarna finns det flera sätt att göra en kvalitativ studie 

trovärdig, tre av dessa är transparens, triangulering och återkoppling till fältet. Med 

transparens menas att texten är genomskinlig med en möjlighet att diskuteras, kritiseras 

och en medvetenhet om att det kan finnas svagheter. Triangulering är en 

navigeringsmetod. Genom att kombinera olika metoder, typer av data och teoretiska 

perspektiv går det att åstadkomma en mer korrekt, objektiv eller sann beskrivning än att 

utgå från enbart en metod. Att återkoppla till fältet kan vara ytterligare ett sätt att öka 

trovärdigheten i studien. Att låta de berörda ge sina synpunkter på studien.  

 

 6.4 Analysmetod 
Bryman (2011) skriver att ord som används ofta kan ha en viss betydelse och utgöra en 

utgångspunkt för en tematisk analys. Vi har utgått från detta och intervjuerna har 

transkriberats, kategoriserats och analyserats utifrån en tematisk analys och belyst 

skillnader och likheter mellan olika socioekonomiska områden. För att få fram 

eventuella likheter och skillnader mellan specialpedagogers arbete och seende på 

språkförsening var djupgående intervjuer det som bidragit mest. När analysarbetet 

påbörjas är det är viktigt enligt Fangen  och Sellerberg (2011) att vara medveten om 

sina egna fördomar och undvika att de inverkar på analysarbetet utan att förstå hur de 

inverkar. Som forskare behövs ett öppet sinne för vad den andre personen säger, gör och 

tolka dess betydelse utan att begränsa sig till sin egen förhandsuppfattning. Författarna 

belyser dock vikten av att inte behöva vara neutral inför det man hör och ser eller att 

utplåna sig själv (a.a). Genom att vi har lyft dessa tankar, reflekterat kring vår 

förförståelse och skapat en medvetenhet är vi mer uppmärksamma kring hur vi tolkar 

utifrån våra perspektiv. 
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7. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån analysens teman. De tematiska rubriker som vi 

använder oss av är: begreppet språkstörning, orsaker som kan påverka språket, 

samverkans betydelse, tidiga och förebyggande insatser.  I direkt anslutning till varje 

stycke diskuterar vi vårt resultat. 

 

 7.1 Presentation av informanterna  
I studien ingick sju intervjuer med fyra specialpedagoger, en logoped och två 

sjuksköterskor på BHV. Nedan följer en kort presentation av informanterna, deras 

erfarenhet och trivsel i sitt respektive yrke. 

 

Specialpedagog A trivs bra i sin “lilla idyll”, som hon kallar det. Hon jobbade tidigare 

som specialpedagog i ett mer krävande område, vilket enligt henne var lärorikt. Hon har 

jobbat  ett år på detta område som har en låg socioekonomisk peng och fyra år i det 

område med hög socioekonomiska peng.  

Specialpedagog B har jobbat i 25 år i detta område med hög socioekonomisk peng. Hon 

trivs mycket bra, speciellt nu när hennes tjänst är 100% mot förskolan,  med en chef 

vilket medför att hon känner att hon jobbar med pedagogerna. 

Specialpedagog C har jobbat nio år som specialpedagog och dessförinnan som 

förskollärare sedan 1981. Hon trivs mycket bra nu sen  hon bara har förskolan som 

upptagningsområde och därmed kan vara nära i verksamheten. Området har en låg 

socioekonomisk peng. 

Specialpedagog D trivs bra, väldigt bra. Det passar henne bra att vara i en så fri roll som 

yrket är enligt henne, då hon har sin arbetsbeskrivning, men kan göra som hon vill och 

vad som krävs. Hon har jobbat som specialpedagog i åtta år och  hennes nuvarande 

området har en hög socioekonomisk peng. 

Logoped A tog examen som logoped 1996. Hon trivs bra med sitt arbete men betonar 

också att när man arbetat länge ser man samband och förbättringsområden tydligt på ett 

övergripande plan. Det som ofta är frustrerande enligt logopeden är att de fortfarande är 

för få i sin yrkeskår och att de skulle behöva vara organiserade på ett annat sätt mycket 

närmare barnen och deras vardag. Logopeden får remisser från fyra olika kommuner 

inom samma län och hennes specialområde är barn med språkstörning. 

BHV-sköterska A har arbetat i 8år, trivs bra och tycker att det är ett stimulerande arbete. 

Upptagningsområdet har en hög socioekonomisk peng. 

BHV-sköterska B har jobbat på BHV i 7år, på ett och samma ställe. Även detta 

upptagningsområde har en hög socioekonomisk peng.  

 

 7.2 Användning av begreppet språkstörning 
Tidigt i vårt arbete med denna studie uppmärksammade vi att benämningen 

språkförsening och språkstörning används varierande bland olika professioner samt i 
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litteraturen. Logopedens förklaring var att det är ett återkommande tema som diskuteras 

i logopedförbundet kring vilket ord som ska användas. Det råder begreppsförvirring 

kring benämningen av språkliga svårigheter som barn visar vilket leder till att 

språkstörning/språkförsening används dock fortfarande parallellt. Logopeden menar att 

det är en störning i språkutvecklingen just nu medan en försening tros kunna försvinna, 

vilket man inte vet i nuläget. Logopedförbundet menar att vi ska använda ordet störning 

i vardagsspråket vilket då också kan sudda ut det laddade i själva ordet. Detta gör att det 

i vår studie förekommer båda benämningarna beroende på var det är hämtat ifrån eller 

uttalat av vem. Båda BHV-sköterskorna använde sig av ordet språkförsening. med 

hänsyn till hur vårdnadshavarna skulle ta emot bedömningen. 

-Störning låter så hårt på något vis. Tänker att det är lättare för föräldrarna att ta till 

sig att barnet är sen i sin utveckling.( BHV- sköterska, B ) 

Språkförsening är ett begrepp vi stöter på i skolan enligt Nettelbladt och Salameh 

(2007) vilket är en term som betyder en lätt språkstörning som barnet lätt kan hämta 

upp. Bedömningen kan påverkas av vem som gör den, där olika yrkesgrupper 

uppmärksammar olika problem (a.a). 

 

7.2.1 Diskussion  

Enligt resultatet är begreppet språkstörning en laddad term som flera av informanterna 

valde att inte använda sig av.  

Termen för att benämna barn som har problem med språket varierar både inom viss 

forskning, i litteraturen och ute bland praktikerna, medan logopeder oftast använder 

termen språkstörning (Nettelbladt och Salameh, 2007). Författarna menar på att termen 

språkförsening frångås allt mer då den indikerar en försening i språket hos barnet och  

den går att hämtas upp, vilket endast är möjligt i de lättare fallen. I den internationella 

forskningen och litteraturen används den engelska termen genomgående, Specific 

language impairment, SLI (Nettelbladt och Salameh, 2007). Det gemensamma draget 

hos barn med språkstörning är att omgivningen har svårt att förstå barnet, då de 

fonologiska problemen är den vanligaste typen av språkproblem hos barn i 

förskoleåldern. Det kan vara ett enskilt symtom, men förekommer också i kombination 

med andra symtom, vilket innebär att de som kommer i kontakt med barnet och inte har 

kompetens lätt kan identifiera problemet som en språkstörning (a.a). Synen på barn 

förändras över tid då de under moderniteten ansågs vara inne i en mognadsprocess och 

fortfarande ofullkomliga (Bjervås, 2011). Vuxna ansågs som stabila och oföränderliga. 

Utifrån socioekonomiska och kulturella förändringar i vårt samhälle har bilden av den 

vuxne som slutpunkt ifrågasatts då istället barnet och den vuxne båda kan vara inne i 

parallella processer av mognad. Det förändrades i sättet att prata om barn på 1990-talet 

då fokus byttes från barns brister till att betona barns kompetenser (a.a). I vårt resultat 

framkommer det från informanterna att begreppet språkstörning och språkförsening 

förekommer parallellt ute i de olika verksamheterna där det råder en osäkerhet vilket 

begrepp som ska användas. Specialpedagogerna betonar att de är inte diagnossättare och 

kan därför inte använda sig av begreppet språkstörning (a.a).   
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 7.3 Orsaker som kan påverka språkutvecklingen 

De orsaker vi kommer ta upp som kan påverka utvecklingen av språket är 

kommunikationens betydelse, uppväxtvillkor och flerspråkighet. 

 

 
7.3.1 Kommunikationens betydelse  

Specialpedagogerna menar att det inte skett en ökning av språkförsening hos barn i 

förskoleåldern. däremot var  alla var överens om att språket upplevs som torftigare hos 

barnen. De var dock lite osäkra vad det kunde bero på. Alla specialpedagoger var ense 

om att vuxna runt barnet kommunicerar mindre med barnet idag. 

-Vårt samhälle är tillgängligt idag där barnet inte behöver fråga och vi vuxna banar 

väg för barnet som inte behöver kommunicera som förut (specialpedagog C).  

Vidare betonar specialpedagogerna att de tror föräldrar läser mindre för barnen i dag, 

det lånas inte  böcker i någon större utsträckning på biblioteken och barnen  tillbringar 

mer ensamtid framför digitala skärmar. Det framkom även att flera specialpedagoger 

funderade på hur det påverkar  barn att hamna som ettåring i en stor grupp, att det inte 

finns något lugn när språkinlärningen ska ske. Att det till och med upplevdes stressigt 

både på förskola och i hem för dagens barn. Logopeden menade att de får in fler små 

barn med större språkliga svårigheter idag än för några år sedan, då en större andel barn 

remitterades för uttalssvårigheter.  

 - Det är visserligen givande med många olika kulturer, men man har färre 

gemensamma nämnare   privat. Det ser man i barnens lek att de inte associerar till 

samma saker (specialpedagog B). 

Informanterna som arbetade i ett lågt socioekonomiskt område hade funderingar på om 

språket kunde hämmas av att svenskan inte fanns som ett gemensamt språk i området 

och att vissa språk anses ha högre status än andra.     

 

7.3.2 Uppväxtvillkor   

Samtliga informanter berörde hur sociokulturell bakgrund  påverkar barns 

språkutveckling. De såg konsekvenserna av att föräldrarna var arbetslösa, sjukskrivna 

eller av någon annan anledning inte orkade ta hand om och stimulera sina barn. En 

BHV-sköterska hade mycket kontakt  med socialen utifrån det område hon arbetade 

inom.  

- Det här är ett psykosocialt område där föräldrar mår dåligt på grund av olika orsaker 

och då orkar de inte ge barnen det de behöver och det blir mindre läsning, pussel, spel 

med mera. Vi har många barn som har svårt med koncentrationen, plus språket, och är 

utåtagerande, hamnar i konflikter (BHV-sköterska A).  

Logopeden var av samma åsikt då hon lyfte att det fanns studier på att sociokulturell 

bakgrund påverkar språkutvecklingen då barnen får se på TV och använda dator och 

IPAD i större utsträckning. Hon sa också att det fanns färre böcker i dessa hem och 

högläsning förekom i mindre utsträckning. Två av specialpedagogerna och en BHV-

sköterska lyfte just vikten av ett gott samarbete med föräldrarna för att barnen ska få det 

bra hemma.  
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- Föräldrarna kan behöva hjälp med hur ett barn ska skötas (specialpedagog B).  

Samarbete är av stor vikt och informanterna gav flera tips under intervjuerna på hur 

barnen kan stimuleras i hemmen till exempel vad de kan läsa och att de kan lyssna på 

band. Det lyftes ytterligare ett dilemma från några specialpedagoger att en del föräldrar 

inte kan läsa. Föräldrar behöver stärkas i sin roll och genom att få tips på hur en bok kan 

läsas med hjälp av  bilder gör föräldern till en förebild för barnet.Men 

specialpedagogerna var överens om att det är en balansgång med kontakten till 

föräldrarna då det är viktigt att föräldrarna känner sig respekterade och inte känner sig 

kränkta. Flera av informanterna poängterade dock att om ett barn skulle lida men av sin 

hemsituation måste en anmälan göras.  

- Vi är väl medvetna om vad barn behöver ha med sig från tidig ålder för att klara av 

skolan med läs- och skrivutvecklingen. Att de behöver ett visst antal tusen ord, 

ordförståelsen, begrepp och grammatiken, att de behöver ha med sig det 

(specialpedagog D). 

De två specialpedagoger som arbetade i flerspråkiga områden funderade  på om barnens 

hemmiljö med dess kultur påverkade att det blev skilda världar mellan hem och 

förskola. Dessutom gick dessa barn ofta femton timmar på förskola då någon förälder 

var hemma på grund av arbetslöshet, sjukdom eller föräldraledighet. Pedagogerna 

menade på att barnen inte hann lära sig tillräckligt på femton timmar och att de halkade 

efter på en gång. 

 

7.3.3 Flerspråkighet 

Vart femte barn i förskoleåldern använder dagligen fler än ett språk och är då 

flerspråkiga (Björk-Willén m.fl. 2013). Flerspråkighet är en tillgång både för individen 

och för samhället, där av vikten att förskolan uppmuntrar och skapar möjligheter för 

barnet att använda svenska språket och sitt modersmål (a.a). De specialpedagoger vi 

intervjuat såg en viss försening i språkutvecklingen hos en del barn med flerspråkighet 

och de tyckte att det kunde vara svårt att avläsa yngre barn som precis börjat befinna sig 

i en miljö där svenska språket dominerar. De menade vidare att samarbetet och 

förståelsen från vårdnadshavarna ser olika ut beroende på kultur, vilket kan vara 

frustrerande för specialpedagogerna. Logopederna har däremot fått en utbildning om 

kulturmöten och även en utbildningsinsats inom BHV har gjorts för att öka kunskapen 

kring flerspråkiga barn så att de kan remittera de flerspråkiga barnen i tid om deras 

språk inte kommer igång. Logopeden sa att flerspråkiga barns språkutveckling väntades 

in av vuxna  för några år sedan då det var vanligt  med uppfattningen att det tar längre 

tid för barn som ska lära sig flera språk samtidigt. 

 -Men forskning visar på att det är tvärtom, snarare en fördel då hjärnan arbetar på fler 

sätt och stimuleras till att utvecklas bättre (logopeden).  

Däremot är det inte lika lätt att fånga problematiken då logopeden inte förstår språket, 

utan barnet får följas över tid, i samverkan med förskolan. Det finns vissa förväntningar 

på att något ska hända med språket under första halvåret. Båda språken måste testas och 

uppvisa negativ utveckling om det ska röra sig om en språkstörning. Man börjar med 

det svagaste språket först. Kontrollera vilket språk som har högst status. Alla nyanlända 

har hälsosamtal och många är medvetna föräldrar och lyfter sin oro om barnen har 
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problem med talet. Alla  kulturer är inte lika medvetna om språket/talets betydelse och 

larmar inte lika snabbt berättade logopeden. När det gäller barn med flerspråkighet 

upplevde inte specialpedagogerna någon skillnad. Ett flerspråkigt barn är oftast  lite 

senare i båda språken än ett enspråkigt barn. Det har sina naturliga skäl då två språk ska 

läras in. Två av specialpedagogerna påpekade att det i vissa områden, med högre 

socioekonomisk peng, kan vara svårt att få föräldrarna att förstå allvaret i språkets 

utveckling då de ser sina barn som individer som inte ska ha några krav på sig eller 

regler att följa, en “det löser sig” anda hos vårdnadshavarna. En BHV-sköterska menade 

att de upplevde flerspråkiga barn som lite senare i talet men det kan bero på att de har 

annat med sig i bagaget, det vill säga, upplevt och sett otäcka saker som hämmar 

språket.  

-När det gäller de flerspråkiga släpper vi nog igenom dem lite mer, det vill säga ger 

dem lite mer tid och tänker att det kommer nog, vilket man inte ska (BHV-sköterska A).  

Flera specialpedagoger menade att flerspråkiga barn är senare i sin språkutveckling och 

en av pedagogerna beskrev att många av barnen med logoped kontakt var flerspråkiga. 

Hon funderade på varför då flerspråkighet inte ska hindra språkutvecklingen. Hon hade 

en teori om att det kunde bero på de skilda världar som barnet lever i, det vill säga 

hemmiljö kontra förskolemiljö och som kan vara svårt att förhålla sig till. Det är en ny 

miljö med mycket intryck i förskolan och då blir språket hämmat. Flera av barnen går 

femton timmar i veckan som de är berättigade till men det räcker inte för att ta till sig 

det nya språket.  

- Så det tror jag också är en orsak. Att inte få höra språket tillräckligt mycket. Det är 

även viktigt hur vi pratar och benämner saker. Fullständiga meningar och med 

propositioner osv (specialpedagog D).  

Förskolan är betydelsefull för dessa barn och de specialpedagoger som arbetade på 

liknande område menade att de överlag skrev in barn med språkförseningar på fler 

timmar. Anledningen var att dessa barn skulle kunna vara med i både den strukturerade 

verksamheten och i den fria leken som utvecklar språk och kommunikation. 

- Kanske vår ribba för språkförsening ligger högre på områden med flerspråkiga och 

det gynnar inte barnen inför skolstart. Inskolning är jätteviktigt och att det måste få ta 

tid. Anknytning är viktigt. Det är ofta stora skillnader mellan hem och förskola 

(specialpedagog D). 

 Med dessa ord summerade Specialpedagog D sin intervju som arbetade på ett 

flerkulturellt område. Hon hade funderat mycket på hur de inom förskolan kunde göra 

en bra övergång från hem till förskola och senare förbereda barnen för skolstart.  

 

7.3.4 Diskussion 

Resultatet visar på att det ges alldeles för mycket färdiga svar till barnen idag med den 

teknik som finns och tillgängligt material som barnen inte behöver fråga efter. 

Informanterna tyckte att barn idag får mindre tid med vuxna och att det  lästes mindre 

för barnen. Säljö (2014) betonar att allt vi lär oss, lär vi oss i sociala sammanhang och 

den sociokulturella teorin belyser att det är i den kommunikativa processen som 

samspelet med omgivningen sker (a.a). Vygotskij har myntat begrepp som den 

potentiella eller den proximala (närmaste) utvecklingszonen vilket handlar om att möta 
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barnet och se möjligheter till lärande som barnet har och därefter organisera 

verksamheten så att den utmanar och bemöter barnets förförståelse. När sedan en 

förförståelse uppstått kan man utmana barnet inom den närmaste utvecklingszonen och 

med hjälp av och i samspel med vuxen eller kamrat överskrida sin förmåga. 

Tillsammans med någon kan då barnet lära sig att klara av en färdighet eller lösa 

problem som annars inte skulle kunnat ske på egen hand (Vygotskij, 2006, i Lindö, 

2009). Därav vikten av att pedagoger ska få kompetensutveckling kring barns 

språkutveckling vilket ger en medveten och språkstimulerande miljö som gynnar barn 

med språksvårigheter (Bruce, 2009). Utifrån en socialkonstruktionistisk utgångspunkt 

ses den sociala världen med oss människor som konsekvenser av de sociala processer 

runt oss där socialkonstruktionismen tar avstånd från att synen på kunskap är en avbild 

av verkligheten. Kunskap ses istället som något  vi konstruerar tillsammans och utgår 

från olika perspektiv där språket är en förutsättning för tanken (Bjervås, 2011). Utifrån 

detta perspektiv svarade  informanterna att  barnens hem-miljö skilde sig markant åt i 

många fall från förskolans värld att det kunde vara en orsak som påverkade 

språkutvecklingen. Specialpedagogerna menade att barnen har fullt upp med att ta in allt 

nytt de upplever i förskolan och språket kan då bli lidande. Specialpedagogerna 

funderade även på vilken påverkan de stora barngrupperna har på de yngsta barnen och 

de nämnde att forskning visar på att små barn inte ska vistas i stora grupper med för 

många kontakter under en dag. Svensson (2009) lyfter förskolans betydelse för att 

stödja och utveckla barns språkutveckling och då speciellt barn med annat modersmål 

än svenska. När barnen är trygga ska både deras första språk och svenskan uppmuntras 

och stimuleras. Pedagogerna ska i olika situationer ha höga förväntningar på barnens 

verbala medverkande (a.a). Detta var informanterna medvetna om, vilket de ändå 

frångick då de hade mer tolerans och lägre förväntningar på flerspråkiga barns 

språkutveckling. 

Det sociala sammanhanget är av vikt för att utvecklas och förstås i interaktion och i 

lärandet (Säljö, 2014). Förskolan får en central roll  kring barns språkutveckling ur ett 

sociokulturellt perspektiv där språket är ett redskap som spelar stor roll när vi 

människor koordinerar tankar och handlingar i kommunikationen mellan varandra          

(Vygotskij, 2005). Samtliga informanter lyfte fram hur viktig leken och det sociala 

samspelet är för barnets språkutveckling. Det sociokulturella perspektivet har en stark 

förankring i förskolan där uppdraget är att ge stöd på gruppnivå och där verksamheten 

bör utformas med hänsyn till det enskilda barnets behov. Även Bruce (2009, 2010) 

lyfter vikten av den fysiskt utformade miljön där alla språk kan utvecklas och små rum 

kan signalera olika aktiviteter, där även tillfälle till samtal och lyssnande kan ske. Där 

det finns möjligheter att mötas och ge varandra bekräftelse och utmaningar (a.a). 

Kommunikationen i såväl språk som handling ses som central för barnets möjligheter 

till att vara delaktig i det sociala samspelet (Säljö, 2014, Vygotskij, 2005). 

Språkutvecklingen kan inte ses isolerad enligt den sociokulturella teorin utan 

utvecklingen har anknytning till det sociala, kulturella och historiska sammanhanget 

(Vygotskij, 2001). Bjervås (2011) skriver att förskolan strävar efter ett livslångt lärande, 

där det i det senmoderna samhället framträder kunskap som en individuell och 

samhällelig resurs och förutsättning för social och ekonomisk utveckling. Lärandet 

kopplas samman med en hög levnadsstandard och ett ökat välstånd där vi lever i en 

kunskapsekonomi (a.a). Specialpedagogerna från områden med låg socioekonomi 

bekräftade att vårdnadshavares möjligheter och intresse påverkar förutsättningarna till 

ett lärande hos barnen i deras respektive områden, där hemförhållanden avgör barnets 

möjligheter till utveckling. Språket är då enligt specialpedagogerna en avgörande 
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grundsten för dessa barn. Specialpedagogerna menar dock på att det skiljer sig mellan 

olika kulturer inom dessa områden då vissa vårdnadshavare prioriterar utveckling och 

lärande högt medan andra vårdnadshavare inte lägger vikt vid detta utifrån sin 

hemkultur.  

 

 7.4 Samverkans betydelse  
Alla specialpedagoger vi intervjuade lyfte fram samarbetet mellan olika professioner 
och vårdnadshavare. De menade att varje profession har sitt uppdrag och där ska inte 
göras övertramp. De som hade sitt upptagningsområde i områden med högre 
socioekonomisk peng hade fler och tätare samarbete med familjecentralen, 
socialsekreterare än i de områden med lägre socioekonomisk peng. De uttryckte även en 
viss frustration kring kulturkrockar som kan uppstå med vårdnadshavare som inte vill 
samarbeta eller ser vikten av barnets språkutveckling.  Logopeder samarbetar vid behov 
med alla yrkesgrupper inom BHV såsom sköterskor, psykologer och läkare. Även 
personal från socialförvaltning om de är inkopplade och specialpedagog/förskollärare 
från förskolan.  

 

-Samarbetet med specialpedagoger är ovärderligt. Ett samarbete som ligger nära 
barnets vardag och kan hjälpa barnet att stimuleras i sin språkutveckling (logoped). 

 

Samarbetet med andra professioner ser ganska lika ut enligt alla specialpedagoger. De 

menar dock att det viktigaste samarbetet är med pedagoger och vårdnadshavare till 

barnet. BHV, logopeder, HAB, specialpedagogiska teamet, familjecentralen och även 

bibliotekarier är professioner som det är ett nära samarbete med.  

-Samarbetet med förskolan är en bra, enkel och nära kontakt. Förr gick vi ut och 

hälsade på ute i förskolorna men med vårt nya uppdrag är det vi som bjuder in 

specialpedagog och förskolechef till möte 1g/termin. (BHV-sköterska A) 

Om specialpedagogen är inkopplad menade logopeden att kontakten ska ske via 

henne/honom. Det fungerar bäst i de områden där specialpedagogen har en stark och 

tydlig roll i sin profession att leda samverkan. 

 

7.4.1 Diskussion 

 Vårt resultat visar att uppfattningen hos specialpedagogerna är att de bör ha en 

förståelse för vilka konsekvenser ett beslut får. Enligt Nilholm (2007) är det i mötet 

mellan olika aktörer, som arbetet med barnens olikheter utformas konkret. Därför är det 

viktigt att ställa frågan vilket perspektiv som råder och vem som ska bestämma då  

perspektiven har olika förhållande till demokratiska processer. Vidare skriver Nilholm 

(2007) att det kritiska och det kompensatoriska perspektivet ger makt åt forskare och 

professionella medan dilemmaperspektivet ses neutralt beroende på vems perspektiv 

som ska gälla.  Specialpedagogernas uppgift i möten med olika professioner är ofta att 

samordna insatser och analysera svårigheter på individ-, grupp- och organisationsnivå 

(Nilholm, 2007). Alla våra informanter såg vikten och vinningen för barnet av ett nära 

samarbete där vi kan stödja och lära av varandra i våra olika professioner med alla 



 

 

 

34 

 

kompetenser som finns. Hjortsjö (2006) menar att samarbete är en förutsättning för att 

skapa den helhetssyn som eftersträvas utifrån familjers behov. 

   

 7.5 Tidiga och förebyggande insatser 
Enligt specialpedagogerna är materialet som logopederna delger personal i förskolan av 

stor vikt, där ett väl utvalt och anpassat material kan användas. Observationer, samtal 

och kartläggning är några metoder som alla professioner som vi intervjuat använder sig 

av. Vi har fått ta del av flera verktyg och metoder från våra informanter som används i 

arbetet kring ett barn med en språkstörning. Arbetsformulär för BHV kring språk vid 2 

½ år (bilaga E), frågeformulär från BHV- sköterskor till vårdnadshavare för barn i 2 ½ 

års åldern (bilaga F), logopedremiss som BHV använder sig av i ärende som ska skickas 

till logoped (bilaga G). 

När insatser ska påbörjas hos logopeden startas det med en kallelse till föräldrarna där 

lite bildstöd medföljer för att öka barnets möjlighet att förberedas inför besöket. Det 

medföljer också ett frågeformulär kring barnets språkutveckling, hälsotillstånd, 

ärftlighet och sociala situation mm. Det sker en kvalitativ bedömning av barnets 

kommunikativa och språkliga förmåga dvs samspel, kommunikation, motivation, 

koncentration uthållighet, ögonkontakt, mimik, gester och förmåga att dela och växla 

uppmärksamhet. Det sker även en kvantitativ bedömning av barnets språk med hjälp av 

olika test beroende på ålder och typ av svårigheter. Rådgivning sker kring 

förhållningssätt/språkstimulerande strategier som ger språkstimulans. Efter föräldrars 

samtycke sker en samverkan med förskolan. Logopederna upplever en ökning av 

remisser efter det att BHV införde 2 ½ års kontroller istället för vid 3 år. Andelen barn 

med språkstörning i förskoleålder har enligt logopeden legat på 5-8 % över tid, varav 

grav språkstörning 1-2 %. Däremot har kunskapen om barns språkutveckling och 

språkstörning ökat i samhället och BHV har större kunskap och jobbar mycket med 

tidig upptäckt och tidiga insatser. Därav kan det upplevas att andelen barn med 

språkliga svårigheter har ökat. 

- Jag tror att vårt synsätt och förhållningssätt har ändrats. vi väntar inte och 

tänker att det kommer, att den inte är så gammal. Utan vi börjar jobba redan på 

småbarn (specialpedagog D). 

 

 Det kommer in fler små barn med större språkliga svårigheter idag än för några år 

sedan då större andel remitterades för uttalssvårigheter. Året efter den aktuella regionen 

införde 2,5 års-screening ökade antalet remisser från ca 3,5%  till 4,5% räknat på 

befolknings underlaget i åldersgruppen. Siffrorna är lite osäkra enligt logopeden då de 

är räknade på de remisser som logopedmottagningen tog emot. De håller på med ny 

statistik där de tittar på hur många som på BHV faller ut på språkscreeningen vid 2,5 år. 

Det ger kanske ett säkrare mått enligt logopeden eftersom en del barns föräldrar avböjer 

remiss, flyttar till annan ort mm.  

Specialpedagogerna framhåller att det idag finns en ökad kunskap kring språket ute i 

verksamheten där fler pedagogers ögon observerar ett barn, tidigare i barnets liv och 

under längre tid. Specialpedagogerna upplever också att BHV oftare skickar vidare till 

logoped jämfört med tidigare. Specialpedagogerna menar att förskolan kan göra mycket 

kring barnets språkutveckling. Det kan skapas en miljö och en verksamhet där barnet 

tvingas kommunicera, fråga efter material och uttrycka i ord sina önskningar mer än vad 
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de behöver göra idag. All pedagogik som används i förskolan såsom sång, rim och 

ramsor, lekar förstärks med tecken och bilder. Bokpåsar, sagolådor och Babblarna är 

ytterligare material som stimulerar språket. Många bäckar små kan ge resultat och en 

medvetenhet ger kunskap enligt specialpedagogerna. Logopedmottagningen och vissa 

specialpedagoger har föräldrautbildningar om hur de kan stödja och stimulera barnens 

språkutveckling. Föräldrarna får bland annat lära sig vikten av att läsa för barnen och 

prata om bilderna i böcker, att vara närvarande och låta bli mobilen i och umgås med 

sina barn i  exempelvis lekplatsen och andra vardagliga situationer .  

-  Vi arbetar mycket med föräldrarna för att det ska gynna barnet i det långa 

loppet. Ofta ber vi om att få samverka med förskolan efter att ha inhämtat 

föräldrars samtycke (logoped).  

En av specialpedagogerna hade sångstund och sagoläsning för bebisar på 

familjecentralen. Hon kunde där möta föräldrar tidigt för att implementera boken och 

läsandets betydelse. Det gavs även möjligheter att samtala om sådant som kan vara 

viktigt i barnets uppväxt.  

-  Där har vi en kulturskillnad utan att generalisera, hur viktigt det är att tala till 

barnen och kommunicera, ha en dialog så språket utvecklas tidigt 

(specialpedagog B). 

Vidare berättar specialpedagog B att det ofta kan vara svårt att veta hur barnet 

stimuleras hemma och att det är känsligt så man inte skuldbelägger vårdnadshavarna. 

 

7.5.1 Diskussion 

Resultatet i vår studie visar på att insatser kring barns språkutveckling har tidigarelagts 

från BHV där de gör en omfattande kontroll av språket vid 2 ½ års ålder ( bilaga:E). 

Detta ses av informanterna som en av andledningarna till att språkstörning hos barn i 

förskoleåldern ökat. Det skickas tidigare remiss men också att det är fler pedagogiska 

ögon kring barnet idag än tidigare. Lutz (2006) undersökning visade att först när en 

remiss skickades för att få resurs tilldelad, blev ett barns behov tillgodosett. Detta 

befäster enligt Lutz (2006) gränser mellan det normala och avvikelser men att det är 

nödvändigt för att skapa resurser, åtgärder och specialpedagogiskt stöd (a.a). 

Specialpedagogerna talar om hur viktigt det är att alla runt barnet är medvetna och har 

kunskap om vad som ska göras för att hjälpa barnet i sin språkutveckling. Detta kan 

relateras till Vygotskijs (1980) teori om att barnet utvecklas i interaktion med vuxna i 

dess närhet. Barn utvecklas olika fort och det är därför svårt att som pedagog enligt 

Bruce (2007) förhålla sig till det utan att bedöma. Det finns samtidigt ibland både 

biologiska faktorer och relationella faktorer i miljön som behöver upptäckas tidigt för 

att underlätta samarbetet mellan olika professioner (a.a). Föräldrakontakten är mycket 

viktig för ett barns bästa enligt alla informanter. De tyckte dock att i den förbyggande 

insatsen kan det krocka mellan professioner och föräldrar då de har olika referensramar 

om vad som är bäst för barnet.  Bjervås (2011) tolkar Burr och hennes tankar kring att 

socialkonstruktionismen fokuserar på interaktion och social praktik där den söker svar i 

den interaktiva processen mellan människor. Bjervås (2011) belyser även den svenska 

förskolan som kommer  ur en socialpedagogisk tradition och lyfts fram av OECD-

länder som en förebild med en läroplan som fokuserar på vikten av fostran, omsorg och 

ett lärande tillsammans och som bildar en helhet. Förskolan är den plats där grunden ska 

läggas i barnets livslånga lärande (a.a). 
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8. Avslutande diskussioner 
I detta kapitel kommer resultatet diskuteras, analyseras och jämföras med bakgrund, 

teorier och tidigare forskning. Vi kommer även ge förslag på vidare forskning inom 

ämnet språkstörning hos barn. Kvalitativ forskning är alltid subjektiv enligt Stake 

(1995) men det behöver inte ses som misslyckande utan det kan ses som en viktig del av 

förståelsen (a.a). Detta gjorde att det var viktigt för oss att vara medvetna om vårt 

förhållningssätt och kunna vara neutrala i rapporteringen av vårt resultat. 

 

 8.1 Resultatdiskussion 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur olika professioner förhåller sig till 

språkstörning och om olika socioekonomiska områden har betydelse. Vi ville undersöka 

om det hade visat sig att språkstörning ökat bland våra barn i förskoleåldern. Genom 

intervjuer ville vi få inblick i vilka insatser olika professioner gör kring dessa barn. Vår 

utgångspunkt var att vi som pedagoger i verksamheten anade en ökning av 

språkstörning hos barn i förskoleåldern. Vi ville genom intervjuer med olika 

professioner försöka få svar på om det fanns några belägg för våra funderingar. 

Resultatet visar att det finns en tvekan inom de olika professionerna om det har skett en 

ökning av språkstörning hos barn i förskoleåldern. Begreppet språkstörning är mycket 

laddat och de vill försköna bedömningen inför vårdnadshavare genom att använda 

begreppen språkförsening eller språksvårigheter. Endast logopeden  använde ordet 

språkstörning och tryckte på att begreppet skulle bli vedertaget då det är en störning i 

språkutvecklingen oavsett om det är övergående eller inte. Internationellt används 

genomgående begreppet Specific language impairment, SLI, som ett samlingsord. Detta 

menar vi kan minska förvirringen då alla istället använder samma begrepp där 

bedömning inte graderas utifrån vilket begrepp som används.  

Informanterna trodde sig inte kunna ana en tydlig ökning av språkstörning hos barn i 

förskoleåldern. Anledning till en eventuell ökning var i så fall att runt barnet idag finns 

det fler pedagogiska ögon. Pedagoger är idag enligt informanterna mer medvetna om 

språkets betydelse och vikten av att upptäcka i låg ålder för tidiga insatser. Dock sa 

informanterna att kommunikationen mellan barn och vuxen har idag försämrats i vårt 

samhälle med all den teknik som används. Även språket hos barnen har blivit torftigare 

enligt informanterna och barnens kommunikation dem emellan har blivit sämre. Flera 

av informanterna lyfte flerspråkighet och social bakgrund som en trolig anledning till 

försenad språkutveckling.  

Det är enligt Bruce (2010) av vikt för barnets språkutveckling att muntligt kunna 

kommunicera och att barnet kan använda sin språkliga förmåga i det sociala samspelet. 

Detta framkommer i vårt resultat att våra informanter är eniga om. De betonar att ju 

tidigare barnet får stöd i sin språkutveckling desto bättre socialt samspel och förmåga att 

senare lära sig läsa och skriva ökar. Svensson (1998) menar att när ett barn 

uppmärksammar och funderar kring språkets form, struktur och lägger märke till hur 

något sägs finns det en språklig medvetenhet. Läroplanen (Skolverket, 98/2010) belyser 

varje barns rätt att få utveckla språket. Det behöver inte bara vara det talade språket som 

används vid kommunikation enligt Sjöberg (2007). 
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8.1.1 Språkstörning som begrepp 

Oavsett om det skett en ökning eller inte av språkstörningar hos barn i förskoleåldern så 

finns det många barn som behöver stöd i sin språkutveckling enligt de informanter vi 

intervjuat. Definitionen av begreppet språkstörning har varit oklar redan från start av 

vårt skrivande av denna studie. Detta är en aning förvirrande för oss då även Nettelbladt 

och Salameh (2007) hävdar att lätt språkstörning handlar om svårigheter med uttalet 

som ofta är övergående men dock inte alltid. De hävdar även att det vanligaste draget 

hos barn med språkstörning är uttalssvårigheter med en kombination med andra gravare 

grader av språkstörning. Vi tolkar osäkerheten kring begreppet språkstörning som en 

tvekan och frågan om vad en språkstörning innebär. Specialpedagogerna ville inte 

använda begreppet språkstörning då det kunde uppfattas som en diagnos vilket inte 

ställs i förskolan. Sköterskorna på BHV ville inte heller använda sig av språkstörning 

som begrepp. De använde istället begreppet språkförsening för att förmildra 

informationen till vårdnadshavare. Denna osäkerhet kan även anas hos exempelvis 

Nettelbladt och Salameh (2007) där de olika hävdar vad en språkstörning är (a.a). 

Osäkerheten hänger också samman med att vi uppfattar begreppet som negativt laddat 

utifrån  resultatet av intervjuerna då flera av informanterna använde begreppet 

språkförsening till vårdnadshavare för att de tänkte att det är något övergående. Detta 

var precis det som logopeden lyfte och lade stor vikt vid i intervjun att även om det är 

något övergående har barnet en störning i språket just nu och behöver hjälp med en 

utveckling. Med stöd av logopedförbundet menade logopeden att om vi använder 

begreppet språkstörning i verksamhetsspråket kommer det laddade snart blekna och vi 

kan på så vis använda samma begrepp över alla professioner, utan att känna av den 

osäkerhet som visar sig idag.  

 

8.1.2 Möjligheter och hinder 

Miljön på förskolan ska enligt oss bidra till att skapa förutsättningar för kommunikation  

som lugna platser med lägre ljudvolym där det finns möjlighet till småprat. Leken är en 

grunden för mycket av lärandet och ska ha en naturlig och central plats i förskolan. Där 

sker en utveckling av samspelet och där utvecklas språket, men för att komma in i leken 

behövs språket som en inträdesbiljett. Språk är viktigt för varje individ vilket FN:s 

barnkonvention betonar genom att lyfta fram 

- Barnets rätt till liv och utveckling. 

- Att syftet med utbildningen är att utveckla barnets eget språk. 

- Barnets rätt till lek och fritid ( UNICEF, 2008). 

  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det som berör barn i behov av särskilt stöd 

att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Förmågan hos 

personalen att kunna förstå och samspela med barnet och att få vårdnadshavares 

förtroende är viktigt så att vistelsen på förskolan blir ett positivt stöd för barnet. Alla 

barn skall få tillfredsställelse att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva 

samhörighet i gruppen (a.a). 

Det är viktigt att de språkstörda barnen kan få goda möjligheter till utveckling och 

lärande genom anpassad miljö och verksamhet så deras språkutveckling blir optimal 

(Nettelbladt och Salameh, 2007). För barnet underlättar det att kunna göra sig förstådd 

och bli förstådd genom att använda andra kommunikationssätt. Det framkom från våra 
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informanter att TAKK och InPrintbilder är vanligt förekommande verktyg och metoder 

som används ute i verksamheten. Genom att använda TAKK i hela barngruppen hjälper 

det barnen med språkstörning att lättare komma in i det sociala samspelet då det blir 

lättare att kommunicera med de andra barnen enligt specialpedagogerna. Ehrlin (2012) 

skriver att sång och musik stimulerar den språkliga och den sociala utvecklingen 

speciellt hos barn med språkstörning och även för flerspråkiga barn (a.a). Det är av stor 

vikt att pedagogerna får kompetensutbildning kring barns språk och språkutveckling för 

att kunna ge stöd och stärka barns språkutveckling (Bruce, 2009). Specialpedagogerna 

uttryckte även en viss frustration kring kulturkrockar som kan uppstå med 

vårdnadshavare som inte vill samarbeta eller ser vikten av barnets språkutveckling. 

Detta dilemma  ska vi förhålla oss till, möta och utveckla tankar kring som då gynnar 

barnets språkutveckling. Specialpedagogerna menade att det finns mycket kompetens 

ute i verksamheten men ytterligare fortbildning kring språk vore till gagn för alla barn. 

Även logopeden var av denna åsikt och lyfte fram TAKK som ett betydelsefullt verktyg 

i verksamheten då detta kommer alla barn till gagn. Barn med koncentrationssvårigheter 

får hjälp av bilder och tecken för att få en mer begriplig dag då det oftast är rörigt för 

dessa barn. De flerspråkiga barnens dag blir mer begriplig med bilder och tecken innan 

de förstår svenska språket och innan de kan uttrycka sig. Enligt Salameh (2006) beror 

språksvårigheter aldrig på flerspråkighet utan är en separat företeelse hos barnet (a.a). 

Ett hinder för ett flerspråkigt barn att lära sig ett nytt språk kan vara traumatiska 

händelser som hänt i barnets liv före och under  en flykt, enligt några av informanterna 

vi intervjuat. De säger att detta är av vikt att ta med i en kartläggning kring barnet. 

Enligt Salameh (2008) har ett flerspråkigt barn endast en språkstörning om den 

uppträder på båda språken. Det är dock viktigt att man är medveten om att det sociala 

samspelets betydelse i språkets utveckling skiljer sig åt mellan olika kulturer där barnet 

i vissa kulturer inte förväntas delta aktivt i samtal med vuxna (a.a). Förskolan har en 

tradition att se barnets utveckling som en helhet och där inte barnets sociala utveckling 

särskiljs från den språkliga utan de påverkar varandra i samspelet (Skolverket, 2004).           

                                                                                              

8.1.3 Samarbete 

Ett samarbete kring barnet mellan flera professioner och vårdnadshavare, anser vi ska 
vara väl fungerande där tankar, erfarenheter och kunskaper lyfts fram. Det får inte bara 
bli ett möte som inte leder till något konkret utan vi ska mötas i samarbetet där vi förstår 
begrepp och texter. Läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) lägger tonvikten på 
begrepp som samarbete och stöd där föräldrasamverkan handlar om samarbete mellan 
förskola och hem på lika villkor. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet 
(skolverket, 2013). Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv räcker det inte med 
att göra det bästa för barnet i förskolan. Det måste byggas broar mellan förskola och 
hem för att barnet ska få en begriplig värld då flera av specialpedagogerna pekade på att 
det finns skillnader mellan hemkultur och förskolekultur. Alla professioner vi intervjuat 
var överens om att ett samarbete möjliggör att nå bästa resultat för barnet. Planerade och 
kontinuerliga fysiska möten där frågor, tankar och kunskap lyfts och delges varandra, 
där det kan byggas broar där band knyts och kommunikationen fungerar på bästa sätt. 
På dessa möten ska alla professioner vara representerade för barnets bästa. Hjorsjö 
(2006) benämner samarbetet som ett komplement till den egna kompetensen, 
professionen eller organisationen. Olika individer kan använda sig av varandras 
abetsuppgifter, konkreta handlingar och byte av information. Arbetet mellan olika 
verksamheter underlättas och skapar gynnsammare förutsättningar för rationella 
lösningar genom samarbete och helhetssyn (a.a). Det är av stor vikt enligt Bruce (2009) 
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att ta hand om relationer som redan finns kring barnet där vi kan stödja och bygga 
vidare. De olika  specialisterna ska tänka på vilken roll de har och kunna handleda och 
ge rätt stöd (a.a). Kommunikationen mellan individer kan ske genom muntlig och icke 
muntlig kommunikation som då kan vara texter. Vi använder inte bara språket för att 
kommunicera utan också för att utveckla vår tankeförmåga (Arnqvist, 1993). I mötet 
med andra organisationer formas det nya sätt att artikulera språket i verksamheten 
genom att det lyfts i diskurser (Lutz, 2006). När texter skrivs i olika forum är det 
betydelsefullt att alla förstår det skrivna och ha kunskap i ämnet enligt Bjervås (2011). 
Kunskap är något som människor konstruerar tillsammans och utgår från olika 
perspektiv då det ofta finns en historisk eller kulturell kontext att beakta. Utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv är vi alla i ett socialt sammanhang som skapar 
kunskap och formar vår omvärld (a.a). Det som i vardagslivet händer mellan oss 
människor ses ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som en praktik som formar vår 
konstruktion av kunskap (Bjervås, 2011). Texter är en produkt som skrivs i ett 
sammanhang och omständigheterna där texten skrivs i är av vikt att ta hänsyn till när 
texten ska analyseras. Vidare är det viktigt att vi förstår sambandet mellan den sociala 
praktiken och texten (Lutz, 2006).  

 

 8.2 Metoddiskussion 
Intervju som metod har både svaga och starka sidor att ta hänsyn till. Det finns en risk 

med intervjuer då jag som intervjuare kan påverka samtalet i olika riktningar (Bryman, 

2002). Vi har försökt vara flexibla under samtalet men också varit måna om att styra 

upp och hålla den röda tråden utifrån våra frågor och syfte med vår studie. Vår metod 

att välja informanter utifrån olika socioekonomiska områden tyckte vi var relevant för  

vår undersökning. Vi valde områden och det fick styra vem vi skulle intervjua. 

Områdena valdes utifrån den låga eller höga  socioekonomiska peng de tilldelas. Vi 

tänkte att det var mest etiskt att utgå från något som finns att tillgå och inte utifrån vår 

förförståelse om olika områden. Intervjuerna med specialpedagogerna genomfördes som 

planerat genom fysiska möten, där intervjufrågor mailats  i förväg till informanterna. 

Intervjuerna med logopeder och sköterskor på BHV blev utförda på annat sätt än vi 

planerat då det skett en omorganisation för logopederna och de inte kände sig ha tid 

över för att fysiskt mötas i intervjun. De ville dock gärna hjälpa till så de svarade på 

frågorna genom mail och ett påföljande telefonsamtal oss emellan där frågor och svar 

analyserades gemensamt. Det var en logoped som svarade på frågorna men hon hade 

konsulterat sina kollegor angående frågor och svar. Detsamma gällde för de sköterskor 

vi bad att få intervjua på olika BHV- centraler. Tidsbrist och en inre stress gjorde att de 

ville besvara frågorna genom mail och en telefonkontakt. Vi kände dock att det var ett 

bra alternativ för att kunna få svar utifrån deras perspektiv. Resultatet kan ha påverkats 

då alla informanters svar är sedda ur ett kvinnligt perspektiv och svaren kunde blivit 

annorlunda om vi även intervjuat manliga informanter. Intervju med ytterligare en 

profession såsom förskollärare kunde breddat eller fördjupat vår studie då de ser och 

upplever barnet ur sitt perspektiv. 
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9. Avslutande reflektioner 
Utifrån vårt resultat, litteratur och tidigare forskning angående språkstörning hos barn 

anser vi att tidig upptäckt och ett gott samarbete mellan olika professioner är en god 

förutsättning för att barnet ska få bästa möjliga hjälp och stöd i sin språkutveckling. En 

utvidgad kunskap i ämnet skapar förståelse och därmed en medvetenhet om 

förhållningssätt och vilka verktyg som kan gagna barnet. Oavsett vilket begrepp som 

används såsom språkstörning, språkförsening eller svårigheter i språket, är  de sju 

informanterna ense om att barn behöver upptäckas så tidigt som möjligt för att kunna 

sätta in stöd och hjälp till vidare utveckling av språket. Informanterna upplevde inte att 

språkstörning ökat men de ansåg överlag att språket blivit sämre/torftigare hos barn 

idag. De menade vidare att barn idag får mindre uppmärksamhet och närvaro av vuxna. 

Möjligheten att knyta an till någon vuxen har stor betydelse för barnets sociala 

utveckling enligt anknytningsteorin (Broberg, m.fl. 2006).  Informanterna påpekade 

även att barn med andra svårigheter såsom koncentrationssvårigheter, autism och 

ADHD har ökat. Frågan är om det har ökat eller om samhället skapar dessa barn då det 

ställs höga krav på att alla ska kunna kommunicera och samspela redan i förskoleåldern 

då dessa färdigheter behövs och har stor betydelse för att barnet ska klara av skolans 

uppnående mål. Detta är något som behöver lyftas upp och kanske forskas vidare kring 

för att vi ska kunna ge barnen de bästa förutsättningarna till att lyckas. Ett annat 

perspektiv är att det inte har ökat utan det är samhället som vill forma alla barn i samma 

mall fast det står i skollagen att alla ska få vara som de är och utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. Får barn vara egna individer med sin personlighet? Utifrån vems 

perspektiv? En fråga vi ställer oss är om detta kan bero på vilka pedagoger barnen möter 

och i vilket socioekonomiskt område barnen befinner sig i, vilken bedömning som sker. 

Utifrån vår studie tänker vi att en medvetenhet och kunskap kring språkstörning har 

lyfts fram som kan vara till gagn för arbetet kring barn med språkstörning. 

Användningen av begreppet hoppas vi kunna bli mer homogent för att ta bort olika 

nivåer och värderingar som idag finns ute i verksamheten. Att ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv kunna se möjligheter och verktyg som underlättar för barn med språkstörning 

där miljön och förhållningssätt är betydelsefulla. I arbetet med barn sett utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv kunna se problemet ur flera infallsvinklar då språket 

påverkas av många orsaker.           

Förslag på vidare forskning, som väckt vårt intresse under vårt arbete med denna studie, 

kan vara att utöka ytterligare professioner att intervjua. Det kunde vara av intresse att 

höra mer om hur pedagoger på avdelningar, nära barnen, ser på språkstörning. Hur ser 

deras kompetens ut idag kring ämnet och hur arbetar de praktiskt med språket på 

avdelningarna? Specialpedagoger som arbetar på barnhabiliteringen skulle vara 

intressant att intervjua utifrån våra frågeställningar då de möter alla barn som ska 

utredas för eventuella diagnoser. Det skulle även vara av intresse att få intervjua 

manliga inom de olika professionerna för att se om det finns någon skillnad mellan 

könen i tänket kring språket och det socioekonomiska  område som de arbetar i. 
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11. Bilagor  

 
 Bilaga A 

 

Missivbrev 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentstudie. 

Specialpedagogprogrammet Examensarbete ht-16. 

  

Vi, Helen Bengtsson och Helen Runald, genomför en studie i kursen Självständigt 

arbete i specialpedagogprogrammet (4PP 24E) vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet 

med denna kvalitativa studie är att belysa hur språkstörning kännetecknas. Om det finns 

en skillnad mellan olika områden i kommunen vi utför studien i och hur de som vi 

intervjuar ser på språkstörning. Finns det en känsla för att språkstörning har ökat hos 

barn i förskoleåldern? Vi kommer intervjua specialpedagoger och logopeder i vår 

studie. 

Vi genomför denna studie i syfte att bidra till kunskap kring språkstörning hos barn i 

förskoleåldern, att få erfarenhet av att genomföra en empirisk studie och att fullgöra 

kraven för att bli examinerade från specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö ht-16. 

Om du kommer acceptera att delta i denna studie kommer du att bli intervjuad med 

frågor som är relaterade till forskningsämnet. 

All information som genereras kommer att anonymiseras och garanterar att du inte kan 

bli identifierad. Allt material kommer att förvaras på ett säkert ställe och endast 

användas i denna studie. Du har din fulla rätt att avbryta deltagandet eller ta tillbaka 

samtycket när som helst utan några följder (Vetenskapsrådet 2011). 

Om du har några frågor gällande vår undersökning eller ditt deltagande, går det bra att 

kontakta oss på email eller telefon. 

XXXX 

Det går även kontakta vår handledare Kristina Hellberg  XXXX 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. Tack för att du medverkar. 

  

Deltagarens namn: 

Telefon och/eller email: 

Datum: 
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 Bilaga B 

 

Inför intervjun med specialpedagog 

  

Under vår intervju kommer vi ställa frågor kring språkstörning. Vi önskar kunna ställa 

öppna frågor där samtalet kan utvecklas kring ämnet. 

  

Hur länge har du arbetat som specialpedagog i förskolan? 

Hur trivs du? 

Samarbetar du med ytterligare några professioner? 

Vad innefattar språkstörning enligt dig och hur upptäcks det? 

Ser du någon förändring kring språkstörning de senaste åren? Antal barn, typ av 

språkstörning eller något liknande? 

När ringer en varningsklocka och varför? 

 Vad gör du då och i vilken ordning? Ex på ett ärendes gång. 

Kan du delge oss några metoder/ verktyg som du använder vid kartläggningen kring ett 

barn med språkstörning? 

Finns det något ytterligare du vill tillägga eller delge oss? 

  

Är det något du undrar över så är det bara att höra av sig till oss: 

XXXX 
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 Bilaga C 

 

Inför intervjun med logoped  

Under vår intervju kommer vi ställa frågor kring språkstörning/försening hos barn i 

förskoleåldern. Vi önskar kunna ställa öppna frågor där svaren kan utvecklas kring 

ämnet. 

  

Hur länge har du arbetat som logoped och hur trivs du med ditt arbete? 

Hur ser samarbetet ut med BHV, förskolan m fl.? 

Hur stort upptagningsområde har du? Hur lång tid är väntetiden från det att BHV 

skickar remiss till det att barnet får en tid hos er? Om det är lång väntetid, i så fall 

varför? 

Skiljer antal skickade remisser beroende på vilket område barnen kommer ifrån? 

Använder du ordet språkstörning eller språkförsening och vad är då skillnaden? 

Vilka delar inom språkstörning/försening är vanligast? Varför tror du att det är så? 

Ser du någon förändring kring språkstörning/försening de senaste åren? Antal barn, typ 

av språkstörning/försening eller något liknande? 

Finns någon statistik förd kring detta ? 

 Vad gör du när du fått en remiss och i vilken ordning? Ex på ett ärendes gång. 

Kan du delge oss några metoder/ verktyg som du använder vid kartläggningen kring ett 

barn med språkstörning/försening? 

Finns det något ytterligare du vill tillägga eller delge oss? 

  

Är det något du undrar över så är det bara att höra av sig till oss: 

XXXX 
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 Bilaga D 

 

Inför intervjun med BHV-sköterska 

Under vår intervju kommer vi ställa frågor kring språkstörning/försening hos barn i 

förskoleåldern. Vi önskar kunna ställa öppna frågor där svaren kan utvecklas kring 

ämnet. 

Hur länge har du arbetat som BHV-sjuksköterska och hur trivs du med ditt arbete? 

Hur ser samarbetet ut med förskola, logoped m fl.? 

Hur stort upptagningsområde har ni? Hur många barn har ni på ett ungefär? 

Kommer alla med sina barn till kontrollerna? Om inte, vad gör ni då? 

Använder ni ordet språkstörning eller språkförsening och vad är då skillnaden? 

Hur upptäcker ni en språkförsening/språkstörning hos barnet? Material/verktyg? 

När skickar ni en remiss till logoped? Ex på ett ärendes gång. 

Hur gör ni bedömningen om ett barn med sent tal/språk ska skickas till logoped eller till 

barnhabiliteringen? 

Ser du någon förändring kring språkstörning/försening de senaste åren? Antal barn, typ 

av språkstörning/försening eller något liknande? 

Kan ni märka en ökning? Hur då? Varför? Finns någon statistik förd kring detta? 

Är det kö till logoped? Varför? 

Finns det något ytterligare du vill tillägga eller delge oss? 

 

Är det något du undrar över så är det bara att höra av sig till oss: 

XXXX 
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 Bilaga E 

 

Arbetsformulär språk vid 2,5 år 
Datum: 

 

Tfn:  
Bedömare: 
Avviker barnet i sin språkutveckling från syskon/kusiner/jämnåriga med samma språk? 
Mor Far 
Flerspråkighet? Ja Nej 
A. Språkbedömning 
….och lägg dockan på väskan". 
 Stämmer undersökningsresultatet med föräldrasvaren? 
B. Observation av förmåga till Gemensamt uppmärksamhetsfokus, "Joint Attention" (JA-

OBS) 
1. Reagerar barnet på sitt namn? Ja Nej 
2. Söker barnet ögonkontakt med dig? Ja Nej 
3. Kan barnet följa med blicken när du pekar på något längre bort i rummet? Ja Nej 
4. Använder barnet sitt eget pekfinger för att peka på något (t.ex. i en bok)? Ja Nej 
Vänder säg mot den som tilltalar barnet. 
Fånga barnets uppmärksamhet, peka sedan på något en bit bort och säg 
"Titta"! För Ja-svar krävs att barnet tittar på det du pekar på, och inte 
enbart på t.ex din hand. 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
5. Kan barnet samverka/låtsasleka tillsammans med dig eller förälder? 
stämma av/kontrollera via ögonkontakt om du tittar på) 
Ja Nej 
(t.ex mata dockan, lägga dockan i sängen för att sova och under leken 
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 Bilaga F 

 

Frågeformulär till föräldrar när barnet är 2,5 år 
 

Barnets namn: 

Barnets födelsedatum: 

Familjesituation 

Barnomsorg 

Språk 

Hörsel 

1. Har familjesituationen förändrats? 

2. Barnomsorg? 

Om barnomsorg utanför hemmet 

3. Antal timmar/vecka: 

4. Verkar ditt barn trivas i sin förskola/hos sin dagmamma? 

5. Vilka språk talas med barnet? 

7. Kan barnet sätta samman två eller flera ord till små meningar? 

9. Använder barnet hellre gester än tal? 

10. Känner du dig orolig för ditt barns tal och språk? 

11. Har barnet problem med att tugga och/eller svälja? 

12. Dreglar ditt barn mycket? 

13. Tycker du att ditt barn hör lika bra ute som inne? 

8. Språklig förmåga är inte bara att kunna prata utan också att kunna förstå. Förstår ditt 

barn längre 

meningar, till exempel ”hämta pallen i köket”? 

6. Hur många ord kan ditt barn säga? 

(Orden behöver inte uttalas rätt, men du ska kunna förstå vad barnet menar). 

Ja 

Utmärkt 

0–25 ord 25–50 ord mer än 50 ord 

Bra Dåligt 

Nej 

Hemma 

Förskola 

Dagmamma 

Annan: 

14. Känner du dig orolig för ditt barns hörsel? Ja Nej 

Namnteckning vårdnadshavare 
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 Bilaga G 

 

LOGOPEDREMISS 

 

Remiss datum Vårdnadshavarens namn Telefon dagtid 
Behov av tolk Språk/Dialekt 
Upplysningar kring barnets språkförståelse utifrån ålder: 
Upplysningar kring barnets kommunikation och samspel: 
Upplysningar kring barnets uttrycksförmåga: 
Ordförråd Antal ord?  Har lätt att finna ord? Använder rätt ord? Använder rätt ord? Utifrån 

åldrar: 
< 3 år , 4 år, 5 år - uppåt 
Ögonkontakt 
Kan föra ett samtal 
Förstår instruktioner  efter åldern 

 

Meningsbyggnad 
Meningslängd 
Spontantal 
Upplysningar kring barnets uttal utifrån Värmlandstestet 
ja nej 
Talar barnet spontant? Talar barnet förståeligt?Ställer frågor?  
Korrekt ordföljd 
ja nej 
Korrekta böjningsformer? 

 

Kommentar: 
Dåligt 
Allmänt intryck av barnets sätt att tala 
Bra 
Övriga upplysningar 
Är föräldrarna oroliga över barnets språkutveckling? 
Har barnet problem att tugga/svälja mat eller dryck? ja nej 
Avviker barnet i sin språkutveckling från sina syskon/kusiner/jämnåriga barn som talar samma språk? ja 

nej 

 

Gäller barn 4-5 år 
Hur påverkas barnet av sina svårigheter? Inte alls Lite Mycket 
Kommentar: 
Talas annat språk än svenska i hemmet? Vilket/Vilka? 
När kom föräldrarna till Sverige 
Modern/Vårdnadshavare 1:               Fadern/Vårdnadshavare 2: 
Vilken barnomsorg? xxxxxxxxx            Sedan när? xxxxxxxxx 
Hörsel: Datum: Ej normal  
Besvärande stammning? ja nej 
Ärftlighet för stamning? ja nej 
Föräldraoro? ja nej 
Remiss till annan undersökning? Hörsel BVC-psykolog 

Övrig information 
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