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1 Inledning 
 
Talförmågan […] har antagligen funnits lika länge som mänskligheten och talspråk har 
alltid existerat i alla samhällen som har befolkats av människor. Att kommunicera via 
tal är en förmåga som har utvecklats under tusentals- tiotusentals- och antagligen så 
långt tillbaka som 100 000 år.  
   

                      Stefan Samuelsson, Det hänger på språket (2006:375) 

 
Inom området barns språkutveckling och språksvårigheter pågår det ständigt ny forskning 
som vi bör vara öppna för och omvandla våra teorier och tankar efter. I förskolans läroplan 
står det att ”Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling” 
(Lpfö 98, 1998:6). Kopplat till det här anser vi att varje pedagog i förskolan bör ha en 
grundkompetens när det gäller barns språkliga utveckling. Genom det här examensarbetet vill 
vi få ökad kunskap och förståelse kring barn i behov av språkligt stöd och för att vi i vårt 
kommande yrke som lärare i förskolan lättare ska kunna upptäcka samt ge stöd till de barnen. 

 Kommunikation med andra människor är en av människans grundläggande förmågor. 
Vi lever idag i ett informationssamhälle där kraven på språkliga färdigheter har ökat. 
Människor av idag bör kunna tala fort, hörbart och helst grammatiskt rätt. Ordförrådet ska 
vara varierat men korrekt och för många tvekanden och pauser bör undvikas (Nettelbladt & 
Salameh, 2007).  

Genom tiderna har det uppkommit en rad olika synsätt på vad som har betydelse för 
barns språkutveckling. Två stora teoretiker var den konstruktivistiske Jean Piaget och den 
sociokulturellt inriktade Lev. S. Vygotskij, som båda menade att samspelet mellan arv och 
miljö inverkar på språkinlärningen. Piaget betonade dock arvet medan Vygotskij framhöll 
barnets språkliga miljö (Lindö, 2002). Lev. S. Vygotskij (1999) menade även att ”Språkets 
primära funktion är kommunikation och ett medel för social samvaro” (Vygotskij, 1999:13).   

En annan teoretiker som har inspirerats av såväl Piaget som Vygotskij är Jerome 
Bruner. Han menade att en viktig förutsättning för att ett barn ska kunna utveckla sitt språk är 
ett nära samspel med andra människor, därför är föräldrar och andra vuxna i barnets 
omgivning mycket betydelsefulla. Det kan kopplas till Vygotskij och hans teori om att 
drivkraften i barnets språkutveckling är just interaktionen med vuxna. Det väsentliga i den 
teorin är hur den kognitiva förmågan utvecklas i samspel med andra människor. Han menade 
att barnet kan nå högre än sin egen utvecklingsnivå tillsammans med någon som har nått 
längre i sin utveckling, vilket Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen. I och med 
det här är det viktigt att samtalspartnern är lyhörd och ger barnet en chans att i sin egen takt 
kunna lösa problem men med ett visst stöd (Svensson, 1996). 

Ytterligare en teoretiker är spädbarnsforskaren samt psykoanalytikern Daniel Stern som 
har skrivit om barns språkutveckling och i samband med det behandlat begreppet ”ett 
tveeggat svärd”. Det här tveeggade svärdet klyver världen och självet i två delar. Alla de 
sinnesupplevelser som en människa kan ha, går inte att fånga i ord då något alltid går 
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förlorat. När språket träder in i ett barns liv uppstår en paradox, barnet får dels många nya 
möjligheter att kommunicera med omgivningen men även en ökad medvetenhet om att 
allting inte går att kommunicera (Brodin & Hylander, 1997).  

För att underlätta för läsaren vill vi redan här ta upp begreppen tal och språk. Tal är ett 
sätt att uttrycka språket på, att med röst och artikulation forma ljud till ord och meningar. 
Uttal är både varje enskilt språkljud och språkets helhet, språkmelodin med dess rytm och 
betoning (Ellneby, 1998). Svensson (1998) menar att talet grundar sig i ett samspel mellan 
den talande och den lyssnande. Vilka måste anpassa sig till varandra för att ett utbyte ska 
kunna äga rum. Talet kan ses som informationsbitar som slumpmässigt sätts ihop utifrån 
talarens perspektiv. Ellneby (1998) menar däremot att språk är en mer abstrakt företeelse, ett 
symbolsystem som vi använder för att forma vårt tankeinnehåll. Det är ett system av ljud, ord 
och grammatiska regler som vi har gemensamt med alla som talar samma språk Sett till 
språket menar Svensson (1998) att det i huvudsak är en social funktion. Språket är även en 
viktig del i den kognitiva förmågan det här i och med att det inverkar på vårt tänkande. 
Vidare menar hon även att språket hjälper oss att lösa problem då vi kan diskutera problemet 
med andra, oss själva och göra analyser.  

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i förskolan arbetar med att stimulera 
barns tal och språk, samt att ta reda på vilka tal- och språksvårigheter som lärare i förskolan 
kan ställas inför. Ett annat syfte är att med hjälp av en teoretisk referensram beskriva språkets 
uppbyggnad och redogöra för språkutvecklingen hos förskolebarn.  

1.2 Frågeställningar  

1. Hur kan lärare stimulera och stödja barns tal och språk i förskolan? 
2. Vilka vanligt förekommande tal- och språksvårigheter kan lärare 

uppmärksamma hos barn i förskolan, samt vad kännetecknas svårigheterna av?  
3. Hur gör lärare i förskolan när de uppmärksammar barn som har tal- och 

språksvårigheter? 

1.3 Disposition 

I teoribakgrunden som följer redogör vi för tidigare forskning, här beskrivs språkets 
uppbyggnad, barnets språkutveckling i åldrarna noll till fem år, språkstimulering i förskolan, 
språklig medvetenhet och språksvårigheter samt tänkbara insatser. Efter det följer en 
genomgång av vår metod innehållande urval, genomförande samt olika krav på 
forskningsprinciper. I resultat- och analysavsnittet utgår vi ifrån våra frågeställningar, 
avsnittet innehåller analys av den information vi fick fram genom våra intervjuer. I 
slutdiskussionen diskuterar vi våra resultat och reflekterar över vår undersökning samt ger 
förslag på vidare forskning.       
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2 Teoribakgrund  

2.1 Språkets uppbyggnad 

Språket är uppbyggt av olika delar, uppdelningen görs för att språket lättare ska förstås då det 
är väldigt komplext (Rygvold, 2001). De olika delarna är språkets pragmatik, semantik och 
form. En utförligare presentation av de olika delarna följer nedan: 

2.1.1 Pragmatik; hur språket används i sociala sammanhang 

Pragmatik handlar om den allmänna kommunikationsförmågan och den specifika 
språkanvändningen (Nettelbladt & Salameh, 2007). Hur vi använder och anpassar språket i 
olika sociala sammanhang alltså hur vi rättar språket efter olika personer och situationer. Det 
sker genom att vi väljer ämnen, ord och sätt att formulera oss på samt att vi ändrar vårt 
röstläge. Ett exempel på det här är att vi inte samtalar på samma sätt med våra närmaste som 
med en myndighetsperson (Svensson, 1998). 

För att den pragmatiska förmågan ska bli mer lättförståelig kan den enligt Svensson 
(1998) delas in i sex olika områden där språket anpassas till den rådande situationen. Det 
första området handlar om samtalsämnet, som innefattar vem som har valt ämnet och hur det 
har skett. En persons ämneskunskaper, ålder, kön, social ställning, psykiska egenskaper samt 
fysisk styrka är det som bestämmer vem som leder samtalet. Det andra området är turtagning 
vilket inbegriper hur samspelet om talutrymmet sker gällande ordning, samtalslängd per 
person, pauser och hur man avbryter varandra. Det tredje området handlar om ordvalsregler, 
om hur vi talar och väljer ord. Vi väljer olika ord beroende på om vi är på ett föräldramöte 
eller på en middag med vänner. I det fjärde området som kallas stilistisk variation handlar det 
om att vår karaktär avgör hur vi pratar. Den verkliga eller den önskade sociala tillhörigheten 
kännetecknas av ordvalet. Till exempel kan slangord visa på en viss social tillhörighet. Det 
femte området kallas för den emotionella tonen som bland annat handlar om vilken röststyrka 
vi har, hastighet, språkligt flyt samt prosodi (betoning, intonation, pausering och röstkvalité). 
Med hjälp av den emotionella tonen visar vi olika sorters känslor. Det sista området handlar 
om kroppsspråket som kan utgöras av fysiska kontakter, kroppshållning, ansiktsuttryck, gester 
samt blickar. Stämmer inte kroppsspråket överens med talet uppstår förvirring dock är det 
vanligtvis kroppsspråket som avgör hur budskapet tolkas (Svensson, 1998). 

2.1.2 Semantik; språkets betydelse 

Semantik är läran om språkets betydelse, det innebär hur ord och satser sätts ihop. Det handlar 
om att förstå bildliga uttryck, till exempel kan ordet slingra sig ha två olika betydelser, vilket 
beror på om det är en orm eller en människa det handlar om (Svensson, 1998).  

2.1.3 Språkets form; fonologi, morfologi, syntax 

I språkets form ingår det ytterligare tre delar; fonologi, morfologi och syntax. Läran om 
språkljudens struktur kallas för fonologi, ordet kommer ursprungligen från grekiskans ord för 
ljud – phoné. Språkljuden, fonemen, är den minsta delen i orden. Skillnaden mellan fonem 
och bokstäver är att till exempel bokstaven m uttalas ”äm” den består alltså av två fonem, ä 
och m. Omvänt kan enskilda fonem skrivas med flera bokstäver, så som i sje-, tje- och ng- 
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ljud. Antal fonem varierar i olika språk. Vi måste känna till de olika fonem som ingår i 
språket för att kunna behärska det, av stor vikt är också att veta hur fonemen uttalas och att 
kunna uppfatta dem när andra talar (Svensson, 1998). Thiessen (2007) skriver att små barn 
måste upptäcka vilka kontraster som är betydelsefulla i deras egen språkmiljö. Vidare framgår 
att barns anpassning till den fonetiska strukturen i sitt språk, under första levnadsåret, verkar 
ha betydelse när de ska lära sig nya ord.  

Rudberg (1992) beskriver morfologi som läran om ordbildning och ordböjning. Även 
ordet morphé kommer från grekiskan och betyder form, morfemen är de minsta 
betydelsebärande enheterna i orden (Svensson, 1998). Morfologi handlar om hur orden böjs i 
singularis, pluralis, bestämd och obestämd form eller presens och imperfekt (Rygvold, 2001). 
Det görs en åtskillnad mellan lexikala och grammatiska morfem. De lexikala morfemen går 
inte att dela upp i mindre betydelsebärande delar utan ordet i sig utgör ett morfem tillexempel 
hallon och salt. Däremot går det att dela upp de grammatiska morfemen som i ordet ros-en-s 
(tre morfem) eller sommar-dag-ar-na-s (fem morfem) (Svensson, 1998). 

Syntax är läran om satsers uppbyggnad (Rudberg, 1992). Det är det regelsystem som 
styr hur vi sätter ihop ord till meningar. Om vi ser till svenskan kan samma ord ge en mening 
olika innebörd utifrån subjekten och objektens placering. Ett exempel på det är ”Haren 
hoppade över grodan” eller ”Grodan hoppade över haren (Svensson, 1998). Ett annat exempel 
är ”Leker pojken med bilen?” eller ”Pojken leker med bilen” (Rygvold, 2001).   

2.2 Barns språkutveckling från noll till fem år 

Vanligtvis brukar den språkliga utvecklingen delas in i olika stadier, de här stadierna är dock 
inte tydligt avgränsade utan går in i varandra. Det är individuellt från barn till barn vid vilken 
tidpunkt eller ålder de träder in i olika stadier, även tempot genom de olika stadierna varierar 
(Rygvold, 2001). I det här avsnittet beskriver vi barnets förspråkliga ålder, de första orden, de 
första meningarna och slutligen det sammansatta talet. 

2.2.1 Förspråklig ålder 

Den förspråkliga fasen är den första perioden i ett barns språkutveckling, det vill säga den 
period innan barnet börjat använda sig av talet i form av ord. Redan från födelsen 
kommunicerar barnet med sin omgivning genom ögonkontakt samt har ett intresse för röster 
och ansikten (Rygvold, 2001). För språkutvecklingen är de här icke-språkliga ”samtalen” en 
viktig grund. Viktiga delar inom kommunikation och samspel med föräldrarna är barnets 
första ljud, skriket och gråten. De första ljud som inte är gråt kommer oftast först vid två 
månaders ålder, de ljuden ger uttryck för barnets känslomässiga tillstånd, såsom 
välbefinnande och obehag. Jollret är ett viktigt steg i språkutvecklingen som kommer när 
barnet börjar närma sig sex månaders ålder. Barnet använder jollret på ungefär samma 
kommunikativa sätt som vuxna använder ord. Jollrandet blir mer och mer likt det språkljud 
som barnet hör i sin omgivning och det är också det ljud som ligger till grund för talet 
(Evenshaug & Hallen, 2001).  
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2.2.2 De första orden   

Vid omkring ett års ålder kommer de första begripliga orden med en vanlig variation från åtta 
till arton månader. Först går ökningen av barnets ordförråd relativt långsamt, från det första 
till det tionde ordet tar det oftast tre till fyra månader. Därefter sker det en snabb utveckling då 
barnet under loppet av några veckor fördubblar sitt ordförråd (Evenshaug & Hallen, 2001). 

Barnets första ord handlar oftast om saker som rör sig eller ger ljud ifrån sig, som 
mamma, pappa, vovve och pippi. Det innebär att orden innefattar sällan ”döda” ting som stol, 
vas eller bord (Evenshaug & Hallen, 2001). 

Lindö (2002) menar att när barnets språkliga kommunikation mer aktivt kommit igång 
framträder de så kallade ettordssatserna, vilka ofta får sin mening av det sammanhang barnet 
befinner sig i. I och med att barnet nu börjar använda riktiga ord behöver han eller hon 
mycket respons från sin omgivning för att kunna vidareutveckla språket.  

När barnet så småningom har cirka 50 ord i sitt ordförråd sker det oftast en övergång 
från ettords- till tvåordsyttranden. Barnets första tvåordsyttranden består oftast av ord som de 
har använt sig mycket av innan. Strukturen av tvåordssatserna har redan en grammatisk form, 
exempelvis säger barnet ”mera kaka” och inte ”kaka mera”. Genom det här kan barnet bilda 
satser vars betydelse är olika. Orden ”Pussa nallen” kan betyda att mamma ska pussa nallen 
medan ”Nallen pussa” kan ha en annan betydelse nämligen att nallen ska pussa mamma 
(Lindö, 2002).  Begreppsutvecklingen blir tydligare då barnet börjat uttrycka sig i 
tvåordssatser. Från ett år och åtta månaders ålder till två år blir det vanligare att barnet börjar 
tala om dåtida eller framtida händelser (Svensson, 1998).  

När barnet är omkring två år använder han eller hon språket allt mer, men barnet förstår 
mer än vad han eller hon kan berätta, det aktiva ordförrådet består av cirka 200 till 300 ord.  
Prepositionerna i, uppe, nere, framför och bakom börjar nu barnet få en förståelse för. Det 
sker en anpassning av språket om inte motparten förstår avsikten med det barnet säger.  De 
flesta barn utesluter både ändelser och böjningar av orden i en mening, på det här sättet kan 
det liknas vid ett telegrafiskt meddelande. Exempelvis när barnet säger ”bil borta” kan det 
betyda att han eller hon vill berätta att mamma har kört iväg med sin bil (Svensson, 1998).  

2.2.3 De första meningarna  

Från två- till treårsåldern börjar barnet bilda mycket långa meningar, dock är inte längden på 
meningarna det mest väsentliga utan hur sammansatt barnets tal blir. Satsbyggnaden liknar 
mer de vuxnas, då den blir mer konsekvent. Något som också utvecklas i den här åldern är 
inlärningen av grammatiska morfem, alltså språkliga enheter som ändrar betydelsen hos ord 
eller satser. Barnet börjar få en förståelse för exempelvis hur substantiv böjs i flertal (fiskar) 
men även hur verb böjs i olika tidsperspektiv (fiskade, lekte). Barnen prövar sig fram och 
använder sig av olika strategier som att undvika undantag och leta efter regelbundenheter som 
finns i språket. En strategi är bland annat övergeneralisering, då barnet säger ”bokar” (böcker) 
eller ”gådde” (gick) (Evenshaug & Hallen, 2001).  

I två- till treårsåldern börjar treordssatsen att framträda hos barnet, det här 
vidareutvecklas sedan i med att barnen kombinerar två tvåordssatser. Substantiv och verb är 
de vanligaste ordklasserna, barnet använder allt oftare adjektiv, adverb, några prepositioner 
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och vissa pronomen. Barnet har svårt att förstå innebörden av tidsbegreppen igår, idag och 
imorgon men trots det använder han eller hon dem ändå. I leken försöker barnet samtala med 
sina kamrater och förklara hur leken ska utformas. Barnets förmåga att anpassa språket så att 
kamraterna kan förstå är begränsad, eftersom barnet utgår ifrån sig själv och har svårt att sätta 
sig in i sin kamrats situation, men barnet lyssnar, frågar och repeterar gärna i leken. Barnet 
ersätter språkljuden r, s, tje- och sje-ljud med andra ljud, då de ännu inte kan uttala dem 
korrekt. Andra svårigheter kan vara vissa ljudkombinationer, en del konsonanter samt 
konsonantkombinationer utesluts eller ersätts. Exempel på det är att trumma blir plumma och 
att snöre blir nöre. Barn i den här åldern kan ha svårt att hitta orden och kontrollen över 
talapparaten är inte fullständig. Det gör att språket kan bli hackande och tvekande, men den 
här så kallade fysiologiska stamning går oftast över av sig självt (Svensson, 1998).  

2.2.4 Sammansatt tal 

När barnet är i fyraårsåldern uttrycker det sig oftast så pass tydligt att omkring 80 procent av 
det barnet säger förstås av främmande människor. Dock kan vissa ljud fortfarande vara svåra 
att uttala såsom tje- och sje-ljuden, även vissa konsonantkombinationer kan vara knepiga 
såsom exempelvis sk och vl. För att bemästra de här kombinationerna väljer barnet att kasta 
om ljuden eller utesluter vissa. Exempel på det här är att mask blir maks och stövlar blir 
stölvar. Andra uttal som kan vara svåra är likvidor (l, r) om de befinner sig intill nasala ljud 
(m, n och ng) eller j och v. Exempel på det är när mjölk blir mölk, mlök eller möjk och fjäril 
blir färil eller flälil (Svensson, 1998).   

I fyraårsåldern börjar barnet även alltmer kunna sätta sig in i andras situationer vilket 
gör att de kommunicerar mer med andra barn i bland annat leken. Språket anpassas till 
samtalspartnerns ålder, när barnet samtalar med äldre människor använder han eller hon 
längre och komplicerade meningar jämfört med om barnet samtalar med yngre människor. 
Barnet får en förståelse för att saker kan uttryckas på olika sätt. När han eller hon använder 
sig av många olika ordklasser i språket ger det en fingervisning om att språket är väl 
utvecklat. Språket börjar nu mer likna den vuxnes sett till uttal och grammatik, barnet kan 
alltmer föra en dialog, böja ord, behärskar några prepositioner och konjunktioner. Han eller 
hon kan även använda vissa tidsbegrepp samt formulera nekande satser i en viss utsträckning. 
Barnet böjer oftast meningarna rätt men det kan få problem vid böjning av oregelbundna verb 
exempelvis när skära – skar – skurit blir skära – skärde – skärt. I den här åldern njuter de 
flesta barn av att kunna uttrycka sig och leker mycket med språket, till exempel genom rim 
och ramsor (Svensson, 1998).   

 När barnet är omkring fem år lär han eller hon sig att förstå mångtydigheter i språket 
som exempelvis gåtor, vitsar och metaforer. Barnet använder sig av en mer komplicerad 
satsstruktur i sin meningsbyggnad. Den språkliga medvetenheten börjar utvecklas i den här 
åldern, vilken har betydelse för kommande läs- och skrivinlärning (Rygvold, 2001). Det här 
beskriver vi längre fram i avsnittet Språklig medvetenhet samt tal- och språksvårigheter. 
Förmågan att anpassa språket till mottagaren har nu utvecklats i hög grad, i rolleken för barnet 
längre och ömsesidiga samtal med sina kamrater. Barnet har även utvecklat sin förmåga att 
följa med i längre berättelser, kunna återberätta och beskriva vad han eller hon har upplevt. I 
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den här åldern börjar barnet också anamma de etikettsregler gällande hur man på ett fint sätt 
ber eller avböjer om något (Svensson, 1998). Här visas ett exempel på hur barnets 
talspråksutveckling sker mellan ett och ett halvt till fem års ålder, barnet berättar för mamma 
att pappas bil inte längre finns på den plats där den brukar finnas: Borta bil - Bilen borta - 
Pappa bil borta - Pappas bil borta - Pappas bil är borta (Evenshaug & Hallen, 2001).  

Trots att barn i femårsåldern verkar ha en god språklig förmåga betyder det inte att de 
behärskar språkets alla komponenter, den fortsatta utvecklingen sker till största del upp till 
åtta-nio års ålder (Rygvold, 2001). Språket fortsätter naturligtvis att utvecklas under hela 
livet, vi utvidgar vårt ordförråd, förbättrar grammatiken samt ökar vår ordförståelse i samspel 
med vår omgivning (Granberg, 1996).  

2.3 Språkstimulering i förskolan 
I förskolans läroplan står det att ”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen 
genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling” 
(Lpfö 98, 1998:10). Eriksen Hagtvet (2004) menar att i förskoleåldern är förutsättningarna för 
att barnet ska tillägna sig språklig stimulering som bäst då barnets motivation att lära samt 
mottaglighet är som högst. I förskolan har barnet inte lika stora krav på sig som i skolan, han 
eller hon kan i lugn och ro samt i sitt eget tempo utveckla sitt språk. Eriksen Hagtvet (2006) 
skriver också om att under de här åren är det som enklast att förebygga misslyckanden som 
kan skada barnets självförtroende samt ge honom eller henne känslan av att ha lyckats. 
Perioden innan barnet börjar skolan kallas i och med det för en pedagogisk guldålder.  

Eriksen Hagtvet (2004) pekar även på att en bristfällig stimulering av språket eller 
frånvaro av insatser under barnets tidiga period i livet, kan ge negativa följder för barnets 
emotionella, sociala och språkligt-intellektuella utveckling. Alltså är det av stor vikt att börja 
ett medvetet arbete i barnets tidiga år, vilket ger större effekt än om insatsen görs senare i 
livet. Hon menar även att förskolepedagogiken bör vara allmänt förebyggande, alltså att 
”normalpedagogiken” ska vara anpassad för riskbarnen. Det här i och med att en del brister 
kan vara svåra att upptäcka i förskolan som till exempelvis barn med risk för att utveckla läs- 
och skrivsvårigheter.  

Att stimulera barns språk handlar om att vara aktiv och röra på sig samt om samspel och 
ömsesidighet med omgivningen. För det yngre barnet är det viktigt att samtala om föremål 
som han eller hon kan känna på och använda sig av så som exempelvis en boll som barnet kan 
rulla, studsa och kasta, det hellre än att samtala om exempelvis bilder. Dagliga rutiner i 
förskolan så som utflykter, musik, fingermålning, docklek, rollek är exempel på aktiviteter 
som ger barn och vuxna gemensamma upplevelser och erfarenheter som de kan samtala om. 
Det är väldigt viktigt att nyttja de aktiviteter och objekt som finns i vardagliga situationer 
kring barnet samt att barnet får samtala om vad han eller hon hör, ser, känner, luktar och gör. 
De språkliga uttrycken kopplas till aktiviteter i situationen som sker här och nu genom att de 
vuxna pratar samtidigt som de gör någonting eller kommenterar det som sker. För att 
känslouttryck ska tydliggöras är även det kroppliga språket en viktig del, exempelvis grimaser 
(se ledsen, glad eller nyfiken ut), gester (klappa händerna, skaka på huvudet eller rycka på 
axlarna) och rösten (glad, ledsen eller rädd) (Rygvold, 2001). När vi vuxna samtalar, lyssnar 
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och berättar för barnet stimuleras ordförrådet, uttrycksförmågan, meningsbyggnaden samt 
grammatiken (Granberg, 1996). Det är även betydelsefullt hur den vuxne ger respons på vad 
barnet säger. Studier har visat att barnets förmåga att bygga meningar beror på om den vuxne 
har bemött barnets ofullständiga meningar med korrigeringar eller med utvecklande frågor. 
Ett utvecklat ämnesinnehåll samt följdfrågor ger en ökad grammatisk förmåga hos barnet. 
Exempelvis när barnet säger ”Öta båten.” kan den vuxne korrigera genom att svara ”Ja, vi 
måste ösa båten.” eller, som är att föredra, ställa en utvecklande fråga så som ”Vet du varför 
vi måste ösa båten?” (Svensson, 1998). Vuxna i barnets omgivning bör uppmuntra barnet att 
leka med och smaka på orden samt se till att barnet dagligen får möjlighet till intressanta och 
utvecklande samtal. De äldre förskolebarnen brukar tycka om att vända och vrida på ord så att 
de blir bakvända. Barnet får en ökad språklig medvetenhet bland annat genom att tala 
baklänges och hitta på nya ord (Svensson, 1995). 

Vidare är även sånglekar, rim och ramsor en viktig del i den språkliga stimulansen. 
Barnet och den vuxne leker fram olika typer av språkliga dialoger, språklig rytm samt olika 
språkliga strukturer (Rygvold, 2001). Svensson (1995) anser att det är viktigt att ta tillvara på 
alla de tillfällen som ges i förskolan till språkliga aktiviteter såsom i samlingen och i den 
vardagliga verksamheten. Målet med språklekar är inte att barnet ska få känslan av att det är 
en övning utan det ska ske på hans eller hennes villkor och i lekfulla sammanhang. De kan 
med fördel göras vid samlingar och andra gruppaktiviteter, exempelvis vid matsituationen 
(leta föremål på bordet som börjar på ett visst ljud), under uteleken (leka detektiv och leta 
föremål som innehåller ett visst ljud), lekar ute eller inne (leta efter saker som har långa eller 
korta namn, gren respektive vattenpöl).   

Svensson (1995) menar att många språklekar med fördel görs i grupp, då barnet får en 
upplevelse av att lekarna ger dem utvecklande kontakttillfällen. ”Barn njuter ofta av de 
sociala delarna i inlärningssituationer och det är vanligt att de lär mer av andra barn än av 
vuxna.” (Svensson, 1995:13). Eriksen Hagtvet (2006) ställer sig dock kritisk till om 
samlingen passar för ett individuellt lärande. Det är inte under sådana tillfällen som de stora 
framstegen görs i lärande på områden där barnen är på olika nivåer och därmed behöver olika 
sorters stimulans. Hon anser att dialoger och språklekar hellre görs enskilt eller i en mindre 
grupp. 

Det är väldigt viktigt att barnen tycker det är roligt att leka med språket, 
språkövningarna ska ge barnen positiva känslor och inställningar till att lära sig. Vidare ska en 
trevlig stämning råda i språklekarna samt att barnet inte ska ha några krav på att säga och 
uttala rätt. Språklekarna ska utföras regelbundet, helst dagligen, det är också viktigt med 
repetition för att barnen inte ska hinna glömma vad de gjorde senast (Svensson, 1995). 

Kommunikation och språk kan även kopplas till matematik då det ger matematiken en 
mening, i ett ständigt samspel utvecklar språk och lärande varandra. Genom att pedagoger i de 
vardagliga situationerna lägger stor vikt vid matematiken då barnet bland annat sorterar, 
jämför, urskiljer mönster och former samt räknar föremål, upptäcker barnet den matematiska 
världen. Barn utvecklar den matematiska förståelsen på bästa sätt i vardagliga, praktiska och 
meningsfulla sammanhang (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). En grundläggande 
färdighet för det matematiska tänkandet är att kunna generalisera, för det här krävs en 
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utvecklad förmåga att se strukturer och mönster hos föremål samt i matematik. I med det här 
är det nödvändigt att ge barn ett flertal erfarenheter av att till exempel skapa och uttrycka 
mönster samt att sätta ord på sina iakttagelser, det här för att barnet med tiden ska kunna bilda 
abstrakta begrepp. Att kommunicera och beskriva sina upptäckter och erfarenheter med hjälp 
av språket är också viktigt bland annat för att längre fram kunna beskriva dem symboliskt 
(Sterner, 2000). 

 Rygvold (2001) tar upp två viktiga faktorer för att barnets språk ska stimuleras. Den 
första är motivationen som är en grundsten för att kunna arbeta med språket. Barnet lär sig att 
tala genom att se den faktiska nyttan med att kunna göra sig förstådd. Istället för att barnet ska 
behöva göra sig förstådd genom att peka, skrika eller ta någon vuxen i handen kan vi vuxna 
runt omkring främja barnets motivation genom att han eller hon ser hur bra det kan fungera 
med ett verbalt språk. Det andra är förstärkning som är en viktig del i språkinlärningen. Den 
här biten handlar inte bara om att vuxna ger beröm till barnet utan att de också förstärker 
genom att lyssna aktivt och att utföra de handlingar barnet ber dem om. På det här viset får 
barnet en upplevelse av att de har nytta av språket. 

2.3.1 Högläsning och språk 

Det är av stor betydelse att vuxna läser högt för barnet, för att främja barnets språkutveckling 
samt läs- och skrivinlärning. Den vuxne som läser högt bör delvis vara aktiv som 
samtalspartner och tala om bokens innehåll samt bilderna i den. Han eller hon bör stanna upp 
då och då för att ta upp svåra ord och ställa frågor kring handlingen. Barnet bör även 
uppmuntras till att återberätta delar av innehållet i berättelsen. Den här sortens dialog kallas 
för ”interaktiv högläsning”, vilket gör att barnet lär sig de strategier som krävs för att lära sig 
något genom att läsa en text (Eriksen Hagtvet, 2006). 

Högläsningssituationerna är speciellt fördelaktiga för barnets utveckling av språket. 
Läsningen ökar barnets ordförråd och ger upplevelser av språk som inte är kopplat till en 
given situation. Vidare får barnet en uppfattning om vad läsning är samt hur berättelser skapas 
(Svensson, 1998). Förskolan bör ha tillgång till böcker samt en läshörna för barnens 
språkutvecklings skull, att barnen får möjlighet att gå iväg och låna böcker från ett bibliotek 
är också betydelsefullt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).   

2.3.2 Lek och språk 

En viktig del i språkstimuleringen är leken eftersom språkträningen då blir aktiv. För att leka 
tillsammans är det en nödvändighet att barnet kan uttrycka sig så att andra förstår och måste 
även kunna förstå vad andra säger. I leken binds orden samman med både verkliga saker och 
situationer samt till inre bilder av dem. Den kommunikativa kompetensen utvecklas när 
barnen leker tillsammans genom att de lär sig förstå varandras subtila signaler. 
Kommunikationen sker bland annat med hjälp av ord, rörelser, gester, ljud, speciella tonfall 
och röstlägen. Barnet varierar sin röst och olika tempusformer beroende på om barnet 
befinner sig i eller utanför leken (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). I det sociala 
samspelet förändras och förfinas de språkliga uttrycken. Betydelsen av leken i barnets 
språkutveckling och förmåga att kommunicera med andra betonas av många forskare. Det 
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finns studier som visar på att den symboliska leken, där en pinne kan bli ett svärd, är en 
nödvändighet vid barnets utveckling av språket, och den kan även utövas vid träning av 
språket hos barn med försenat tal (Lindö, 2002).  

2.4 Språklig medvetenhet samt tal- och språksvårigheter 
I det här avsnittet tar vi dels ta upp och förklarar närmare det som Svensson (1998) menar är 
en mer specifik del av språkutvecklingen nämligen den språkliga medvetenheten. Vi tar även 
upp en del tal- och språksvårigheter som kan upptäckas hos barn.  

Eriksen Hagtvet (2006) skriver att forskare är oense om utifall den språkliga 
medvetenheten är en del av den allmänna språkutvecklingen eller om medvetenheten 
utvecklas som en oberoende del. Svensson (1998) menar att när det kommer till språklig 
medvetenhet bör det inte blandas ihop med språklig förmåga, för lika väl som att barnet kan 
ha en god språkförmåga utan att vara språkligt medveten, kan det även vara tvärtom. Ett 
exempel på det här är när Jennie tre år visar att hon är språkligt medveten, dock är hennes 
språkliga förmåga ännu inte helt utvecklad. 

 
Jennie satt en dag stilla och funderade. Plötsligt säger hon: ”Du momo, jag tan inte 
säga tata.” ”Men snart kan du säga kaka”, svarar mormor uppmuntrande. Efter en 
halvtimmes lek kommer det motspänstiga k-ljudet på tal igen: ”Du momo, snart tan jag 
säga tata.” 

                                                                          
                                                                              Bente Eriksen Hagtvet, Språkstimulering – Del 2:                         

                                                                            Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern (2006:55)  
 

Vidare handlar språklig medvetenhet om att barnet på egen hand medvetet funderar över hur 
språket är uppbyggt. Barnet måste få en förståelse för att ordflödet i talet inte är en 
sammansatt helhet. Om barnet är språkligt medvetet uppmärksammar han eller hon hur något 
sägs eller skrivs, däremot är det barn som är språkligt omedvetet helt inriktat på vad som sägs 
och inte på uttal, ordval eller meningsbyggnad (Svensson, 1998). 

Tal- och språksvårigheter hos barn kan bero på många olika faktorer. Bruce (2006) 
menar att det kan vara lättare att upptäcka språksvårigheter i förskoleåldern, en förklaring till 
det är de flertal olika kontroller som görs av barnavårdscentralen (BVC) där de redan i två och 
ett halvt till tre års ålder börjar följa barnets språkutveckling. Det här har visat sig vara ett bra 
tillvägagångssätt för att finna de barn som behöver extra stöd. Ny forskning har visat att det 
till och med vid ett och ett halvt års ålder är möjligt att upptäcka barn som senare kan uppvisa 
språk- och kommunikationssvårigheter. Ytterligare en förklaring är att de barn som haft svårt 
med språket under sin uppväxt, har oftast då de kommit upp i tioårsåldern hunnit bli medvetna 
om sina svårigheter. På grund av den här medvetenheten har barnet försökt kompensera sina 
svårigheter eller dölja dem genom att undvika talsituationer eller avleda fokus från språket. 
Det kan generera till att omgivningen uppfattar beteendet som uppmärksamhets- och 
koncentrationssvårigheter. Förskolebarnet har dock inte fått den medvetenheten om sina 
svårigheter och gör därför ingenting för att dölja dem (Bruce, 2006).  

Svensson (1998) delar in den språkliga medvetenheten i olika kategorier; fonologisk, 
morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk. 
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2.4.1 Fonologisk medvetenhet och svårigheter 

Fonologisk medvetenhet handlar om att få en insikt i språkets ljudsystem (Stadler, 1998). Mer 
ingående innebär det att barnet uppmärksammar fonemen, det vill säga språkljuden. Den 
fonologiska kompetensen är en medfödd och omedveten process som utvecklas under den 
period då barnet lär sig tala (Samuelsson, 2006). För att senare kunna tillgodogöra sig det 
alfabetiska skriftsystemet, på ett maximalt sätt, behövs det en speciell känslighet för ljud 
(Stadler, 1998). Det här kopplar vi till det som Samuelsson (2006) skriver om att fonologisk 
medvetenhet är en grund för den framtida utvecklingen av läs- och skrivförmågan. Det är 
även en grund för det verbala korttidsminnet (att minnas saker under kort tid) samt 
möjligheten till att utveckla ett passivt och aktivt ordförråd.  

Professor i specialpedagogik, Mats Myrberg, menar i tidningen Förskolan (2006) att 
”Förskolans personal kan bidra till att diagnosen dyslexi aldrig behöver ställas” (Löfstedt, 
2006:17). Studier har visat på att barn med dyslexi, redan vid två års ålder uppvisade på 
specifika problem med att uppfatta en del ljud och ord eller att förstå innebörden av en 
mening. Det innebär att det är viktigt att så tidigt som möjligt i ett barns liv fånga upp och 
stödja den riskgruppen, det för att förhindra framtida läs- och skrivproblem (Lindö, 2002). Att 
svårigheter med talet i ung ålder kan leda till framtida skrivsvårigheter framgår av en studie 
som gjorts angående språkljudssvårigheter. Det framkom att ”Children with unresolved 
problems at 5 years 6 months of age continued to have problems in both spoken and written 
language at 15-16 years.” (Lewis m.fl. 2006: 4.discussion).    

Ett laborerande med ljuden och orden i olika sorters språklekar stimulerar den 
fonologiska medvetenheten. Till exempel genom att ”rimma, identifiera ljud i orden, räkna 
ljud i ord, bilda ord med ett specifikt ljud, ta bort fonem, lägga till fonem, byta ut fonem i ord, 
fonemsegmentering och fonemsyntes.” (Svensson, 1998:86)  

När det gäller barn som har problem med språkljud, det vill säga fonem, är reaktionerna 
från dem olika. För en del spelar det inte någon roll medan andra går undan eller blir väldigt 
frustrerade över att de inte kan göra sig förstådda. Barnet som har problem med språkljuden 
kan antingen ha svårt med ett eller två specifika ljud eller kan barnet ha så stora svårigheter att 
han eller hon har problem med flertalet av ljuden. Det medför att omgivningen kan ha svårt 
att förstå barnet (Rygvold, 2001). 

Språkljudssvårigheter brukar delas in i två typer, fonetiska problem samt fonologiska 
problem. De fonetiska problemen, även kallade artikulatoriska, innebär att barnet har en 
förståelse för vad ordet betyder men kan inte uttala ordet korrekt. Ett exempel på det kan vara 
att barnet har svårt med att uttala tungspets-r då han eller hon istället för att säga gris säger 
”glis” eller ”gjis” samt att s-ljudet blir en läspning. Fonologiska problem handlar om 
svårigheter med att sortera och organisera språkljudssystemet, i det här fallet har barnet inte 
en förståelse för vad ordet betyder. Barnet kan ofta uttala ljuden vart och ett för sig men när 
han eller hon ska sätta in ljudet i ett ord uttalas de på lite olika sätt. Exempelvis kan barnet 
säga t-ljud istället för s-ljud så ”sol” kan bli ”tol”. I det här fallet verkar det som att barnet har 
svårt att hitta och använda språkets fonologiska regler, han eller hon har inte fått insikten om 
att det är viktigt att skilja de här ljuden åt för att tydliggöra att ord har olika innebörd 
(Rygvold, 2001 & Rudberg, 1992). 
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Rygvold (2001) tar upp frågorna kring vad gränsen går för en allmän eller en avvikande 
användning av fonemen samt när uttalssvårigheterna blir ett verkligt problem. Det går bara att 
uppskatta ungefär när barnet tillägnar sig språkljuden, det här i och med att det finns stora 
variationer i barns språkutveckling. Rygvold (2001) presenterar en mall över när barn lär sig 
olika ljud, vilken dock inte ska uppfattas som en norm utan mer som en vägledning för att 
kunna uppmärksamma de ljud som barnet inte kan uttala. 

 

• Cirka tre år: vokalerna samt m, p och b 

• Cirka fyra år: n, t, d, l, j, v och f 

• Cirka fem år: k, g och ng 

• Cirka sex år: r 

• Cirka sju år (efter tandlossningen): s 

• Cirka nio år: olika former av sje- och tje-ljud  
 
Orsaker till språkljudssvårigheter kan vara att det finns vissa anatomiska faktorer (tungans 
storlek och form), motoriska svårigheter (problem att samordna och röra på talapparatens 
olika delar samt svårigheter med tungmotoriken). Ytterligare en faktor är om hörseln är 
nedsatt, vilket kan medföra svårigheter med uttalet eftersom barnet då har svårt att uppfatta 
det som sägs. Barnet som har svårt att skilja mellan olika språkljud får då själv också svårt att 
uttala samma ljud. Att barnet inte kan höra sitt eget felaktiga uttal behöver dock inte betyda 
att han eller hon inte kan höra skillnad mellan språkljuden (Rygvold, 2001). Om barnet under 
sina första levnadsår har återkommande inflammationer i mellanörat, med nedsatt hörsel som 
följd, finns det en risk för att utveckla dåliga lyssningsstrategier och en bristande 
uppmärksamhet, problemen kan pågå även efter att hörseln blivit normal, vilket kan följa med 
långt upp i skolåldern (Horn, 2004). 

De vanligaste svårigheterna med fonemen hos barn hänger dock samman med att barnet 
har lärt sig en felaktig artikulation, en orsak till det kan vara att ett felaktigt uttal har blivit 
permanent. Eller så kan det bero på att barnets språkliga förebilder, som exempelvis föräldrar 
och syskon, förstärker barnets ofullständiga artikulation genom att uttala vissa ljud fel 
(Rygvold, 2001).       

2.4.2 Pragmatisk medvetenhet och svårigheter 

Pragmatisk medvetenhet hos barnet ger en känsla för hur barnet ska använda språket samt hur 
han eller hon ska anpassa det till mottagaren. Det här genom att barnet bland annat använder 
kortare och enklare meningar till det yngre barnet men något längre till det äldre barnet samt 
den vuxne (Eriksen Hagtvet, 2006). Barnets pragmatiska medvetenhet utvecklas bland annat 
genom att gissa gåtor, berätta vitsar samt leka med orden (Svensson, 1998).  

Trots att det har forskats om barns språksvårigheter inom vetenskapen i över hundra år 
så är det först under de senaste decennierna som barns pragmatiska svårigheter 
uppmärksammats (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003). Något som visar sig vid 
pragmatisk språksvårighet är problem med att samspela med andra. Den pragmatiska 
språkstörningen kan vara svår att identifiera, i och med att den först blir synlig när barnet 
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börjar prata och samspela med sin omgivning. En brittisk språkpsykolog vid namn Dorothy 
Bishop ger en övergripande beskrivning av pragmatisk språkstörning så som ”’problem att 
använda språket på ett lämpligt sätt i en viss situation’” (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 
2003:178). I en studie med två barn med pragmatisk språkstörning genomförd av Sahlén och 
Nettelbladt (1993) fann de att vanliga symtom var att de vägrade svara, ekolali (ordagrant 
upprepa det som samtalspartnern just sagt) samt plötsligt byte av ämne (Nettelbladt & 
Reuterskiöld Wagner, 2003). 

2.4.3 Morfologisk medvetenhet och svårigheter 

Det krävs en god förståelse för morfologiska regler för att ett tydligt och förståeligt språk ska 
kunna utvecklas. En sådan medvetenhet hos barnet medför att han eller hon fort inser att ett 
ord börjar eller slutar på en särskild förstavelse och ändelse, vilket gör att den delen av ordet 
inte behöver läsas ut. Läshastigheten men också avkodningen, läsförståelsen och stavningen 
påverkas av den morfologiska medvetenheten. När barnet börjar skriva är det viktigt att han 
eller hon har en vetskap om varifrån orden har sitt ursprung, det här för att underlätta 
stavningen. Till exempel är det svårt att höra om ordet snabbt stavas snabbt eller snappt. Då 
blir det enklare om barnet vet att snabbt kommer ifrån ordet snabb och inte snappa. För att 
stimulera den morfologiska medvetenheten är bland annat språklekar en bra metod. I de här 
lekarna får barnet exempelvis möjlighet att identifiera ord eller stavelser, bilda egna ord, sätta 
samman två ord till ett ord, exempelvis när jul och gran blir julgran (Svensson, 1998). Något 
som visar på en morfologisk medvetet är när barnet mycket kreativt hittar på nya ord för 
uttryck som han eller hon inte kan. Till exempel när ett barn berättar att hon vill prata danska; 
”Nu ska vi danska” eller att elefanten äter; ”Elefanten snablar upp bananer” (Eriksen Hagtvet, 
2004).  

Svårigheter med det morfologiska innebär att barnet har det besvärligt med att böja och 
analysera ord i mindre enheter.  Barnet uppfattar inte att när substantiv, verb och adjektiv böjs 
så förändras också ordens innebörd. Till exempel –ar i bilar betyder att det handlar om mer än 
en bil, eller att –it i ätit innebär en avslutad handling. Barnet har även en begränsad 
användning av funktionsord så som den, ett och men (Rygvold, 2001).   

2.4.4 Syntaktisk medvetenhet och svårigheter 

När barnet utvecklat en syntaktisk medvetenhet har det fått kännedom om att ordningsföljden 
har stor betydelse för meningarnas innebörd. För att få en ökad möjlighet till semantiska 
finesser och nyanseringar krävs det ökad syntaktisk förmåga (Eriksen Hagtvet, 2004). En 
syntaktisk medvetenhet visar sig även genom att barnet rättar sig självt och reflekterar över 
hur han eller hon talar. Till exempel när barnet säger ”’Nu slut mjölken … nej, jag menar nu 
är mjölken slut’ eller ’sprang ut han … nej, han sprang ut.’” (Svensson, 1998:94). 
Vidare påverkar även den syntaktiska förmågan, att kunna kombinera ord till meningar, 
läsförståelsen och läshastigheten (Svensson, 1998). 

Barnet som har syntaktiska svårigheter i sitt språk bildar ovanligt korta eller 
ofullständiga meningar, han eller hon har också svårt med att uppfatta innehållet i långa och 
komplexa meningar. Det kan visa sig genom en outvecklad satsstruktur exempelvis ”mamma 
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mat” istället för ”kan jag få lite mer mat?”, eller en avvikande syntax som till exempel ”penna 
ingen hittade jag”. Om barnet har ett litet ordförråd kan det också leda till syntaktiska 
svårigheter, barnet har då inte tillräckligt med ord för att kunna sammanfoga ord till hela 
satser (Rygvold, 2001).  

2.4.5 Semantisk medvetenhet och svårigheter 

När det handlar om den semantiska medvetenheten börjar barnet reflektera över varför saker 
heter som de heter, exempelvis vem har bestämt att katt ska heta katt? Det är svårt för små 
barn att tänka sig att saker skulle kunna byta namn, till exempel att buss skulle kallas för 
blomma (Svensson, 1998). Barnet måste utveckla en medvetenhet om att ett och samma ord 
kan ha olika betydelser men stavas lika, till exempel ren och väst. Först när ordet 
kommuniceras och sätts in i ett sammanhang får vi en förståelse för om ren betyder djuret 
eller motsatsen till smutsig. Omvänt kan olika ord ha samma betydelse, synonymer till 
exempel far och pappa (Eriksen Hagtvet, 2004). 

Barnet kan ha problem med begreppsförståelse och begreppsbildning när det gäller det 
semantiska. Det ställer krav på hans eller hennes kognitiva bearbetning samt klassificering, då 
det gäller att förstå och använda orden på ett sätt som hör till sammanhanget, exempelvis 
beteckningar på föremål, händelser, relationer, tankar samt känslor (Rygvold, 2001). I ett 
outvecklat semantiskt system är ordförrådet begränsat och det finns en otillräcklig förmåga att 
kategorisera, vilket innebär att hitta överordnade och underordnade begrepp. Exempel på en 
flicka som har svårt att kategorisera är när hon säger att hon inte äter sill men att hon äter fisk 
(Rudberg, 1992). En bristfällig semantisk förmåga ger problem med läsförståelsen då 
personen har svårt att tolka och avkoda textinnehållet medan han eller hon läser (Svensson, 
1998). 

2.5 Insatser vid språksvårigheter  
Det finns många olika sätt att arbeta med språksvårigheter hos barn, i det här avsnittet 
beskriver vi en del av de åtgärder som finns kring fonologiska -, pragmatiska - samt övriga 
språksvårigheter. Avslutningsvis tar vi upp ett observationsmaterial som används för att 
kunna fånga upp de barn som är i behov av språkligt stöd. 

Före det att några insatser sätts in måste man se till det enskilda barnets språksvårigheter 
samt titta på barnets ålder, intressen och personlighet. Vidare måste stimulansen kopplas 
samman med barnets övriga utveckling och sätt att fungera. Målet med att arbeta med 
språkstimulans för de barn som är i behov av språkligt stöd är att de ska utveckla en 
fungerande kommunikation, antingen genom att nyttja talspråket eller med hjälp av någon 
annan sorts kommunikation (Rygvold, 2001).  

När det gäller att stimulera barn som har svårigheter med språket är begreppsinlärning 
ett nyckelord. För barnet som presterar svagast är det viktigt att börja med att förstärka 
förståelsen av att ljud kan beteckna en mening, utan att ställa krav på korrekt språklig 
formulering. De första orden handlar ofta om en kombination av språkljud samt kroppsspråk. 
För att barnet ska bli intresserad av att tala bör de första orden vara ord som är viktiga för 
honom eller henne, eller som finns i barnets direkta miljö. Är det exempelvis välling som är 
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viktigt för barnet ska det ordet lockas fram och inte ”flaska” eller ”mat”. Det är därför viktigt 
att sätta ord på substantiven i barnets närhet. Barnets egna erfarenheter främjar inlärningen av 
verb då barnet genomför dem, så som att gå, hoppa eller springa. Efterhand som barnet lär 
sig nya ordklasser utvidgas begreppen genom att bland annat arbeta med olika kategorier 
såsom matvaror, drycker eller helgdagar. Om barnet har stora språksvårigheter kan det bli 
nödvändigt att gå tillbaka och börja med tvåordssatser. För att barnet ska träna sin 
syntaktiska förmåga kan ordföljden ändras i en mening till en frågande form, använda 
frågeord (vem, vad och hur) samt att barnet blir medvetet om att utformningen av en 
frågande sats kan se olika ut. Exempel på det är ”Var är bilen?” och ”Är bilen här?” 
(Rygvold, 2001).   

Rygvold (2001) menar att en utgångspunkt som ska finnas med när insatser görs för ett 
barn med fonologiska problem är en analys av svårigheterna, reflektion över orsakerna samt 
hur barnet reagerar på svårigheterna. Syftet med att stödja barnet är att barnets tal ska bli så 
begripligt så att kommunikationen och samspelet med andra inte för med sig några negativa 
konsekvenser. Vidare tar Rygvold (2001) upp tre olika faktorer som har betydelse i arbetet 
med att stödja barns språk. Den första är situationen, alltså de barn som har språkliga 
svårigheter måste få uppmuntran av sin omgivning samt att ges möjligheten till att 
vidareutveckla sitt språk. Det här görs bäst i situationer eller miljöer som barnet känner sig 
bekväm och trygg i. Den andra faktorn är barnets förutsättningar. Det är av stor vikt att ta reda 
på de förutsättningar som barnet bär med sig, då många barn med språksvårigheter kan ha 
problem med uppmärksamhet, perception, minne och motorik. De här grundläggande 
färdigheterna ska även de stimuleras tillsammans med barnets tal. Den tredje och sista faktorn 
är samarbetet. Vuxna runt omkring barnet bör tänka på vad de säger samt att använda sig av 
ord och uttryck som ingår i barnets dialekt. Vidare att de även tänker på att använda sig av 
lagom långa satser. Om de vuxna talar med för svåra och långa ord med de barnet som har 
språksvårigheter kan han eller hon istället ignorera eller avvisa det språkliga samspelet. 

Om någon i barnets omgivning kommenterar barnets felaktiga uttal kan det leda till att 
han eller hon drar sig undan, undviker samtal samt blir utagerande genom aggressivitet på 
grund av att han eller hon inte kan göra sig förstådd. Beroende på barnets ålder, 
svårigheternas grad samt konsekvenserna för barnet kan insatserna vara antingen direkta och 
eller indirekta. Insatserna bör dels fokuseras på det omedelbara arbetet med språkljuden och 
dels på att få barnet att känna att det kan, istället för vad det inte kan, då omgivningen ibland 
kan vara alltför centrerad kring barnets fel i språkanvändningen. Vuxna som omger barnet bör 
vara sparsamma med att rätta hans eller hennes tal, de bör istället upprepa det korrekta uttalet. 
Det här för att barnet i förskolan bland annat är mitt upp i sin språkliga utveckling. När det 
gäller de här indirekta insatserna innebär det att vuxna runt omkring barnet måste vara 
medvetna om hur de talar samt vad de säger, alltså att vara språkligt goda förebilder 
(Rygvold, 2001).  

Det handlar även om att ta till vara på de vardagliga situationerna för att göra barnet 
medvetet och använda språkljuden utan att direkt peka ut barnets svårigheter. Det kan till 
exempel göras på samlingen genom att samtala om hur det ser ut i munnen samt hur mun och 
hals fungerar. Exempel på en del aktiviteter som utvecklar barnets förmåga att uttala 
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språkljuden är att barnen kan ta och titta på sin tunga, läppar och tänder. Barnet kan leka olika 
sorters lekar som att använda sugrör, andas genom näsan, blåsa såpbubblor, tugga tuggummi 
och äta äpplen. Att göra olika rörelser med tunga, läppar och kinder är ytterligare aktiviteter 
som främjar barnets språkljudsutveckling. Vidare kan barnet också använda olika ljudlekar 
utan att bilda några ord, bland annat genom att göra ljudbildningar när barnet exempelvis 
leker brandbil och låter som en siren, ett spöke som säger bu-u-u, leker orm och väser s-s-s 
eller att få gurgla med vatten för att känna att k- och g-ljud bildas långt bak i munnen 
(Rygvold, 2001).  

Vuxna kan tillsammans med barnet samtala om och prova hur det är att härma olika ljud 
på ett lek- och fantasifullt sätt. Barnet kan även få beskriva hur det känns i munnen samt att få 
titta i en spegel på hur han eller hon ser ut när det försöker uttala olika ljud, vilket kan leda till 
många skratt (Rygvold, 2001).   

För att hjälpa barn med pragmatiska svårigheter är det viktigt att förstå varför 
svårigheterna uppstår. Rädsla och undvikande av svåra situationer kan annars förväxlas med 
pragmatiska svårigheter (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003). För att kartlägga barn 
med pragmatiska svårigheter måste det göras en observation av hur barnet fungerar 
tillsammans med andra. Om resultatet visar på en samspels- eller beteendestörning ska 
åtgärderna koncentreras lika mycket på de här problemen som på de språkliga, då de stör 
kommunikationen. Några exempel på det här är delad uppmärksamhet, turtagning och 
inlevelse i andras situation (Rygvold, 2001).     

Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2003) menar att i planeringen av lämpliga 
åtgärder bör utgångspunkten ligga i de situationer som fungerar och om det är möjligt bör 
omgivningen anpassas efter barnet. Att arbeta i mindre grupper är gynnsamt för barnet. De 
diskuterar vidare om det är så att pragmatiska störningar vanligen inte upptäcks förrän i 
förskoleklassen och skolan när det börjar ställas mera formella krav på barnet. 

2.5.1 TRAS – Tidig registrering av språkutveckling  

TRAS är ett samarbetsprojekt mellan olika kompetenscentra i Norge som påbörjades hösten 
2002. Fackpersoner knutna till de olika kompetenscentrarna arbetar med barn som är 
försenade i sin språk- och läsutveckling. En gemensam erfarenhet härifrån är att 
hjälpinsatserna kommit igång för sent. De menar att om insatserna hade kommit in i ett 
tidigare stadium i barnets liv hade barnets språkinlärning varit bättre (Espenakk m.fl. 2004). 

TRAS är ett kartläggningsmaterial för barns språkutveckling i förskolan där den primära 
avsikten är att fånga upp de barn som ligger i riskzonen för utveckling av läs- och 
skrivsvårigheter. De fem delarna som ingår i TRAS-schemat är kartläggning, planering, 
genomförande, utvärdering och rapportering. Vidare är också meningen att TRAS ska vara ett 
medel för att lärare i förskolan ska kunna öka sin kompetens kring observation och förståelse 
av språk. Personerna som utvecklade TRAS menar att det är viktigt att använda TRAS på ett 
sätt som gör att det skapar reflektion och medvetandegör (Espenakk m.fl. 2004). 
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3 Metod 
I det här metodavsnittet kommer vi att beskriva den kvalitativa metoden, den semi-
strukturerade intervjun, vårt urval, genomförande, olika krav på forskning samt en kort 
presentation av de intervjuade. 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att använda oss av semi-strukturerade 
intervjuer. Det här för att intervjufrågorna skulle vara av öppet slag, då intervjupersonerna 
skulle ha möjlighet att fritt berätta vad hon eller han ansåg viktigt och väsentligt att förmedla. 
Vi har försökt att hålla fast vid den röda tråden genom våra intervjuer men samtidigt ha en 
öppenhet för nya frågor utan att komma för långt bort från vårt syfte.  Den semi-strukturerade 
intervjun är en kvalitativ undersökningsmetod (Bryman, 2002). Kvale (1997) skriver att 
öppenheten är en av vinsterna med den kvalitativa intervjun. 

 I Bryman (2002) framgår det även att den kvalitativa forskningen ofta beskrivs med 
inriktning på generering, vidare framkommer att ”Det mest uppenbara är att kvalitativ 
forskning brukar vara mer inriktad på ord än på siffror.” (Bryman, 2002:249). Det framgår 
även att betoning läggs på det generella vid utformandet av frågeställningar i den semi-
strukturerade intervjun, men också med fokus på intervjupersonernas egna uppfattningar och 
synsätt. I den här sortens intervjuer är det bra att låta intervjun vara så flexibel som möjligt 
eftersom det kan ge den som intervjuar kunskap om vad intervjupersonen anser vara relevant 
och viktigt. Vidare vill forskaren få detaljerade och fylliga svar (Bryman, 2002).  

Anledningen till att vi inte valde att använda observationsmetoden var att vi ansåg att 
det skulle bli svårt att få fram ett utförligt resultat angående hur lärare i förskolan arbetar med 
språkstimulering samt att få fram lärarnas kunskap kring barn i behov av språkligt stöd. 
Kravet för en observationsstudie är också att undersökning pågår under en längre tid vilket i 
vårt fall med en begränsad tidsram inte är möjligt. Det här är också något som Bryman (2002) 
stödjer, att observation är något som begär mycket utav den som forskar och därför ”utgör en 
undersökning som mer eller mindre enbart grundar sig på intervjuer ett mycket attraktivt 
alternativ när det gäller insamling av kvalitativa data” (Bryman, 2002:299). En enkät skulle 
inte heller ge oss de mer ingående svar som vårt syfte kräver. Den tidsmässigt snäva ramen 
gör att vi använder oss av vad Patel och Davidsson (1994) benämner som ”tillgänglig grupp”. 
Det här innebär att vi inte kan säga att resultaten kan gälla för andra än för de personer vi har 
intervjuat men vi menar ändå att man utifrån resultatet i vår studie kan se vissa tendenser.  

I semi-strukturerade intervjuer har forskaren en intervjuguide att gå efter men 
intervjupersonen har stor frihet att formulera svaren som han eller hon själv vill. Frågorna 
brukar vara av mer allmän sort. Intervjufrågorna behöver inte följa den ordningen som finns i 
intervjuguiden. Frågor utöver intervjuguiden kan också ställas om den som intervjuar 
anknyter till något som intervjupersonen tidigare sagt (Bryman, 2002). Det kopplar vi till våra 
intervjuer, då variation av ordningsföljd förekom samt återknytning kring övriga frågor.  

Innan vi genomförde våra intervjuer valde vi att läsa in oss på ämnet och sammanställa 
vår teoribakgrund, det för att vi lättare skulle kunna sätta oss in i det som skulle komma fram 
under intervjun samt för att kunna skapa en förberedande intervjuguide. Det här kopplar vi till 
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vad Lofland och Lofland i Bryman (2002) framhåller, att egna funderingar kan dyka upp vid 
genomgången av den litteratur som finns på området.  
 

3.1 Urval  

Vi valde att intervjua fem förskollärare som arbetar i förskolan samt två talpedagoger, 
sammanlagt ingick sju intervjupersoner i vår undersökning. Numera utbildar man sig inte till 
talpedagog, utan till specialpedagog med inriktning mot tal, språk och kommunikation. I 
fortsättningen kommer specialpedagoger att vara vår benämning. Anledningen till att vi valde 
yrkesgruppen lärare i förskolan var att det är vårt blivande yrke. Specialpedagogerna med 
inriktning mot tal, språk och kommunikation valde vi på grund av att vi ville få ett mer 
fördjupat resultat i ämnet språkstimulering och språksvårigheter samt att de i grunden är 
utbildade till förskollärare. 

Specialpedagogerna blev intervjuade tillsammans, medan vi intervjuade förskollärarna 
en och en på deras respektive förskola (en intervju per förskola). För att få fram 
intervjupersoner tog vi kontakt med förskolor som vi kände till sedan tidigare, det för att 
underlätta för oss i och med tidsbristen samt att vår förhoppning var att få en öppnare och mer 
avslappnad intervju. Kontakten med specialpedagogerna togs med hjälp av vår handledare 
inom examensarbetet. Förfrågan om att få genomföra en intervju skedde via telefon, e-mail 
eller personlig kontakt. Geografiskt sett låg förskolorna inom en och samma tätort förutom en 
som låg i en grannkommun. En av förskollärarna arbetade med barn i åldrarna ett till fem år, 
de övriga arbetade med barn i åldrarna tre till fem år.   

 

3.2 Genomförande 

Vi anpassade intervjufrågorna och hade olika intervjuguider till förskollärarna respektive 
specialpedagogerna med anledning av att de har olika utbildningar och därmed olika 
yrkeskunskaper samt uppdrag. De båda intervjuguiderna bestod av vardera fyra öppna frågor 
(se bilaga 1 och 2). Intervjupersonerna fick frågorna skickade till sig i förväg via e-mail, det 
för att de skulle få en chans att förbereda sig samt att vi förhoppningsvis skulle få mer 
uttömmande svar.   

Intervjuerna spelades in på kassettband med hjälp av diktafoner. I och med det här 
kunde vi lättare koncentrera oss på det som intervjupersonerna berättade samt att vi hade 
större möjlighet att följa upp deras svar med följdfrågor. Ytterligare en anledning till att spela 
in intervjuerna var att det blir lättare i bearbetningen och sammanställningen av resultatet, då 
mer detaljer kan komma fram än om vi endast hade antecknat under intervjun. Tidsperioden 
för intervjuerna varierade mellan ungefär 20 till 70 minuter. De inspelade intervjuerna har vi 
efteråt transkriberat, vilket gör att materialet blir mer överskådligt och lättare att bearbeta. Vi 
ansåg att det var viktigt att vi tre deltog i alla de intervjuer som genomfördes, eftersom 
samtliga skulle vara medvetna och insatta i vad som framkom under intervjuerna. Vi turades 
om att leda intervjuerna och ställa frågorna ifrån vår intervjuguide, det innebar att vi höll i två 
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intervjuer var. Personen som hade ansvar för att leda intervjun hade även ansvar för att 
transkribera den.  

3.3 Etiska principer 
Före intervjuns början, informerade vi intervjupersonen om följande etiska principer som 
gäller vid en intervju, vilket framgår i Bryman (2002)  

• Informationskravet, handlar om att vi informerade intervjupersonerna om vårt syfte 
med undersökningen, att deltagandet var frivilligt samt att personerna hade rätt att 
avbryta om de så önskade.  

• Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna själva hade rätt att bestämma över 
sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter som framkommer angående 
intervjupersonerna ska behandlas konfidentiellt och anonymt. Vi har förvarat de 
inspelade intervjuerna på ett säkert sätt samt att vi inte nämnt några förskolor eller 
personer vid namn, utan istället fingerat dem.  

• Nyttjandekravet innebär att de fakta som vi får fram endast får användas för 
forskningsändamålet.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Bryman (2002) beskriver att med god validitet menas att undersökningens slutsatser hänger 
samman, att man verkligen undersökt det som avsågs undersökas. Drar vi en parallell till vår 
studie så menar vi att vårt syfte med undersökningen stämmer överens med undersökningens 
genomförande. Bryman (2002) skriver att eftersom mätning inte är kvalitativa forskares 
främsta intresse är det osäkert om validitet egentligen är av någon speciell betydelse för den 
sortens undersökningar. Det är viktigt att den insamlingsmetod och den undersökningsgrupp 
vi valt stämmer väl överens med det uppställda problemet (Bryman, 2002). Om vi knyter an 
det till vår studie ser vi den semi-strukturerade intervjun som ett lämpligt tillvägagångssätt 
utifrån våra frågeställningar. Reliabilitet innebär hur pass tillförlitliga resultaten är om 
undersökningen görs en gång till. Reliabiliteten eller pålitligheten handlar om tillförlitligheten 
i de mätinstrument och den insamlingsmetod som använts och hur bra instrumentet står emot 
slumpvärden. Validitet och reliabilitet står dock i ett visst förhållande till varandra som gör att 
vi inte bara kan koncentrera oss på det ena och låta bli det andra (Patel & Davidsson, 1994).  
 

3.5 Presentation av de intervjuade 

Intervju 1. Intervjun genomfördes med en kvinnlig förskollärare (fingerat namn Caroline), 32 
år, som arbetar på en avdelning med barn i åldrarna tre till fem år. Hon har varit verksam som 
förskollärare i sammanlagt tio år.  
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Intervju 2. Vi intervjuade en kvinnlig förskollärare (fingerat namn Lena), 62 år, som arbetar 
på en avdelning med tre- till femåringar. De antal år hon har varit verksam som förskollärare 
är 41 år.  
 

Intervju 3. Intervjupersonen var en kvinnlig förskollärare (fingerat namn Bella), 49 år, som 
varit verksam som förskollärare i 21 år. Den avdelning som hon arbetar på har barn i åldrarna 
tre till fem år.  
 
Intervju 4. Intervjun genomfördes med två stycken kvinnliga specialpedagoger (fingerade 
namn Lotta och Eva), med inriktning mot tal, språk och kommunikation. Deras ålder är 46 
och 55 år och de har varit verksamma som specialpedagoger i elva respektive tio år.  
 

Intervju 5. Vi intervjuade en kvinnlig förskollärare (fingerat namn Sara), 45 år, som har varit 
verksam i 25 år som förskollärare. Hon arbetar på en avdelning med ett- till femåringar.  
 

Intervju 6. Intervjupersonen var en kvinnlig förskollärare samt utbildad specialpedagog 
(fingerat namn Lina), 39 år, som arbetar på en avdelning med barn i åldrarna tre till fem år. 
Hon har varit verksam som förskollärare i 20 år.  
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4 Resultat och analys 
För att sedan kunna analysera och undersöka om vi uppfyllt vårt syfte samt fått svar på våra 
frågeställningar, har vi valt att i resultatredovisningen utgå från våra tre frågeställningar.  
 

4.1 Att stimulera barns språk i förskolan 

Vår första frågeställning lyder: Hur kan lärare stimulera och stödja barns tal och språk i 
förskolan? 

Något som framkom i de flesta intervjuerna var att det är viktigt att ta vara på vardagen, 
alltså att samtala med barnen vid exempelvis av- och påklädning, matsituationer samt vid 
blöjbyten. Exempel på det här är när Lina berättade följande: 
 

Ja det som jag tycker är det allra viktigaste som vi gör det är att vi möter barnen varje dag 
i samtal, i den naturliga lekmiljön och att ta till vara på alla vardagssituationer. I allting vi 
gör under dagen så möter vi barnen och försöker vidareutveckla deras tal och språk, att 
fråga vidare kring och hur tänker du då? Och hur menar du då? Liksom att utmana dem. 

                                                                                                                    
                                                                                                                                     Lina, förskollärare 
 

Det här kopplar vi till det Svensson (1995) säger om att det är viktigt att ta tillvara på alla de 
tillfällen som ges till språkliga aktiviteter såsom i samlingen och i den vardagliga 
verksamheten. Caroline berättade om ett av deras sätt att stimulera barns språk: ”Samtala 
mycket asså dom får prata å berätta både med oss enskilt å i samlingar inför gruppen å sådär, 
vid matbordet pratar vi mycket med dem. Just den här dialogen, samtalet”. Sara framhöll att 
det är viktigt att ta sig tid att lyssna på barnet, på vad han eller hon faktiskt säger och se till att 
det du vill förmedla blir förståeligt för barnet. Det är viktigt att det blir en 
tvåvägskommunikation, även med små barn. 

Det framkom vidare att Sara ansåg att det är av stor vikt att vi som vuxna använder ett 
medvetet språkbruk, såväl med barn som med andra vuxna. Det här i och med att vi ska vara 
goda förebilder för barnen, eftersom barn inte gör som vi säger utan som vi gör. Till följd av 
det här ansåg hon att det viktigaste under hela dagen är att vuxna talar med ett tydligt språk, 
”att man använder egennamn på saker, att man beskriver i färg och form och i riktning, alltså 
med de orden som finns oavsett vilken ålder barnen är i […]  Så att man liksom berikar deras 
språk så mycket som möjligt.” Här drar vi en parallell till det Rygvold (2001) beskriver 
angående att vara språkligt goda förebilder, att vuxna i barnets omgivning bör vara medvetna 
om hur de uttrycker sig samt vad de säger. De språkliga uttrycken kopplas till aktiviteter som 
sker här och nu genom att de vuxna pratar samtidigt som de gör någonting eller kommenterar 
det som sker. Specialpedagogerna, Eva och Lotta, ansåg att det är av betydelse att sätta ord på 
de handlingar man utför samt benämna saker i omgivningen. Det här anser även Granberg 
(1996), då hon menar att när vi vuxna samtalar, lyssnar och berättar för barnet stimuleras 
ordförrådet, uttrycksförmågan, meningsbyggnaden samt grammatiken.  
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Något genomgående som framkom i intervjuerna är att förskolepedagogerna stimulerar 
barns språk med hjälp av rim, ramsor och sånger. Intervjupersonerna såg de här aktiviteterna 
som ett naturligt inslag i förskoleverksamheten. Även Rygvold (2001) menar att rim, ramsor 
och sånglekar är en viktig del i språkstimulansen. Ytterligare något som framkom i 
intervjuerna angående språkstimulering var ljudlekar. Rygvold (2001) förklarar, att om barnet 
får göra olika rörelser med tunga, läppar och kinder främjar det barnets språkljudsutveckling. 
Det kan till exempel göras genom att göra ljudbildningar i leken utan att bilda några egentliga 
ord.  Sara förklarade att:  

 
Vi gör många såna ljudlekar där man leker, inte att man, nu ska vi träna r idag, utan att 
man på ett lekfullt sätt morrar och väser och låter som olika saker. Å då gör vi det alla 
tillsammans, inte så att man pekar ut någon, utan att man gör det som en rolig aktivitet. 
Och det gillar dom oavsett om man kan det eller inte. 
 

                                                                                                          Sara, förskollärare 

 
Ett flertal av intervjupersonerna ansåg att matematik är något som hänger ihop med 

språk. Att det finns ett samband mellan de båda menar även Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) då de förklarar att språket ger matematiken en mening och att språk och 
lärande ständigt utvecklas i samspel med varandra. Förskolläraren Bella ansåg att ”de e 
jätteviktigt för din språkutveckling att vi pratar matematik”. Hon menade att vid till exempel 
samlingen kan barnen räkna hur många som är sjuka, hur många som är lediga och hur många 
som är närvarande. Det går att få in bland annat räknesätten plus och minus samt olika 
matematiska begrepp. Bella menade vidare att det inte är fel att ta in matematiska begrepp 
redan i tidig ålder eftersom det blir naturligt för barnet att senare använda de begreppen då de 
hört dem tidigare. Istället för att säga till exempel ”Kom vi ställer oss i en ring!” kan det sägas 
”Kom vi ställer oss i en cirkel!”. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) förklarar även 
genom att pedagoger i de vardagliga situationerna lägger stor vikt vid matematiken då barnet 
bland annat sorterar, jämför, urskiljer mönster och former samt räknar föremål, upptäcker 
barnet den matematiska världen. Barn utvecklar den matematiska förståelsen på bästa sätt i 
vardagliga, praktiska och meningsfulla sammanhang. I intervjun med Lina framkom det att de 
har arbetat med bland annat begreppsträning och prepositioner, barnen har konkret fått sitta 
på, bredvid och under. Även Sara tar upp prepositioner och pekar på dess betydelse för den 
matematiska inlärningen. 

Flera intervjupersoner tog upp barns läs- och skrivinlärning. Det framkom i 
intervjuerna att det finns barn i förskolorna som har börjat knäcka koden till läsning och 
skrivning med en variation i åldrarna tre till sex år. Caroline pekade på att förskolan fångar 
upp och uppmuntrar de barn som börjat intressera sig för läsning och skrivning. Hon 
förklarade att i den här förskolans innemiljö finns barnens namn på skyltar, till exempel i 
samlingsringen på golvet och över barnens klädkrokar. Så småningom känner barnen igen 
varandras namn. Vidare menade hon att:  
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De e mycket sånt där att de vill skriva på sina teckningar å kanske göra paket å de vill 
skriva ”till mamma från”…ibland kan man skriva före eller så säger man bokstäverna, de 
e ju många som när dom börjar bli fem sex där så snappar de upp, de vet. Säger du 
bokstaven kan dom skriva de. 
 

                     Caroline, förskollärare 

 
 
Även Bella tog upp ett liknande arbetssätt, hon nämnde också att:  
 

Barnen har en skrivarhörna, gemensamt i huset, där det finns datorer, där det finns lådor 
till varje bokstav, med saker i också som illustrerar den här bokstaven då, då hämtar vi in 
en sån låda å, å så hittar man nån bokstav i det här förändringsskåpet å så pratar man om 
de.  
                                                                                                                 Bella, förskollärare 

 

4.1.1 Olika sätt för sagoberättande  

Läsa sagor och dess vikt för språkutvecklingen är en faktor som har uppkommit i 
intervjuerna. Sara menade att sagor kan användas på många olika sätt som exempelvis att 
läsa, berätta och rita. Hon menade att barnen ska få höra minst en saga per dag oavsett vilken 
ålder barnet befinner sig i, det är som en medicinordination. Bella berättade att de använder 
sig av sagopåsar vilka de nyttjar en hel del i barngruppen. Hon beskrev att sagopåsarna 
illustrerar en saga med hjälp av små figurer. Hon berättade även att de har en så kallad 
sagotant som en av pedagogerna klär ut sig till. Sagotanten berättar en saga i ett rum på 
förskolan som förvandlas till ett sagorum med hjälp av tända ljus och ett skynke för dörren. 
De har även en flaska med färgat vatten som hälls i ett annat kärl och får symbolisera sagan. 
Lena förklarade att de har använt sig av något som kallas sagostol. Det innebar att de äldre 
förskolebarnen fick ta med sig en guldpåse hem som de fick förse med sin favorit bok och för 
att sedan på förskolan sitta på en sagostol och berätta sagan med sina egna ord för sina 
kompisar. Lena ansåg att det var stor individuell skillnad hos barnen i sättet att framföra en 
bok. Vidare anser hon att det vore önskvärt att kunna sitta med bara två barn och läsa en saga, 
då avbrott för förklaringar kan göras om så behövs, vilket i en större grupp inte alltid är så 
omtyckt av de andra. Det ovan nämnda kopplar vi samman med vad Svensson (1998) menar 
angående att högläsningssituationerna är speciellt fördelaktiga för barnets utveckling av 
språket. Hon menar att läsningen ökar barnets ordförråd och ger upplevelser av språk som inte 
är kopplat till en given situation. Vidare får barnet en uppfattning om vad läsning är samt hur 
berättelser skapas. 

4.1.2 Påsar med olika teman  

Bella beskrev en språkpåse som en påse där du kan välja att lägga i saker med exempelvis 
samma färg eller välja ett speciellt djurtema, då du kan välja att lägga i djur från bondgården 
med mera. I intervjun med Lena framkom något som de kallade för upplevelsepåsen, vilket 
innebär att barnen fick ta med sig något föremål hemifrån, exempelvis en bok eller en leksak 
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vilken sedan läggs i en påse. Sedan får kompisarna känna med handen i påsen och gissa och 
beskriva vad de känner och efter det visas föremålet upp, den här aktiviteten var mer inriktad 
för de yngre förskolebarnen. Det här är även något Rygvold (2001) tar upp då hon menar att 
för det yngre barnet är det viktigt att samtala om föremål som han eller hon kan känna på. 

4.1.3 Språklådor – ett lekmaterial  

På en utav förskolorna beskrev förskolläraren att de arbetar med språklådor, ett lekmaterial 
som de har tagit fram tillsammans med specialpedagoger, vilket till största del handlar om 
språkets innehåll. Där delar som kvalitetsuppfattning (vad?), kvantitetsuppfattning (hur 
mycket?), tidsuppfattning (när?), orsaksuppfattning (varför?) samt rumsuppfattning (var?) 
ingår. Exempel på aktiviteter som innefattas är sorteringsövningar, gömmalekar, härmlekar, 
turasomlekar samt ord- och begreppsförståelse. Materialet har även ett användningsområde 
som innehåller hur språket användes samt till vilken nytta. Ytterligare ett område är form, 
som består av bland annat mungympa, lystringslekar samt grammatiska övningar. 
Språklådorna vänder sig till alla barn i åldrarna ett till tre år samt för barn i tre till fem års 
ålder. Materialet i språklådorna skiljer sig åt då materialet för de yngsta barnen är en grund för 
tre till fem års materialet. Då det senare innehåller mer avancerade övningar med större 
utmaningar. Förskolläraren förklarade att de använder de här språklådorna kontinuerligt, året 
runt.    

4.1.4 Gå in i en annan roll genom dramatisering  

Ett tillvägagångssätt som lyfts fram i intervjuerna är drama och då särskilt användningen av 
handdockor. Specialpedagogerna menade att drama är en bra metod bland annat när det är ett 
barn som inte gärna talar, att använda handdockor gör att barnet inte blir så utsatt, då det inte 
handlar om barnet själv utan han eller hon får träda in i en annan roll. Bella och Lina lyfte 
även fram dramats roll för att lösa konflikter, bland annat hade de på den förskola som Lina 
arbetar på använt sig av så kallad forumteater. Då spelar pedagogerna upp en scen för att efter 
en stund göra en ”frysning”, därefter får barnen ge förslag på vad som ska hända sedan och 
pedagogerna spelar upp scenen ytterligare en gång utefter barnens önskemål. Lina menade att 
det här är en del av språkträningen, speciellt för de barn som har svårt att följa en röd tråd i ett 
sammanhang eller en berättelse, då det blir väldigt konkret. En utav förskollärarna lyfte fram 
teatern som ett medel för att få barn att våga uttrycka sig och agera, ett konkret exempel på en 
bok som de skapat en pjäs utifrån är Snick och Snack; Vännerna i kungaskogen bygger en 

koja (Grane, 2005). Hon ansåg att det är en väldigt bra saga med fantastiska sånger i.  

4.1.5 Upptäck munnen genom mungympa 

Något som framkom i en del av intervjuerna var att barnen fick lära känna sin mun genom 
olika sorters mungympa. Det här kopplar vi till att Rygvold (2001) lyfter fram vikten av den 
här aktiviteten, då den främjar barnets utveckling av att kunna uttala språkljuden. Här följer 
två exempel från våra intervjuer där det lyfts fram hur förskolan konkret kan arbeta med 
mungympa:  

 
 



 28

Eva - Och sen det här med mungympa och sånt är ju jätteviktigt i tidiga år, jobba med   
munnen, suga och blåsa och alla de bitarna. 

Lotta - Äppelbitar, morötter, knäckbröd, tugga. 
Eva - Ja tugga. 
Lotta - Det är ju aldrig fel. 
Eva - Suga upp silkespappersbitar. 
Lotta - Ja suga, slicka på tallriken kan man göra. 
Eva - Nä men alltså det finns sånt som är viktigt för munmotoriken och allt är ju en helhet. 

                   
                                                                                      Eva & Lotta, specialpedagoger 

                   
Lina - Dels hade vi chokladsås i äggkoppar som man fick ut med tungan och slicka upp  
chokladsåsen sen satte vi chokladsås på läpparna, medvetandegöra liksom var man har 
munnen och så, och sen så gjorde vi den här "Städgumman" […] 
Lina - Man ska städa hela munnen då, ut och piska mattorna, upp i taket och ner i, så det  
är ju också det här att man vet var man har sin tunga och jobba med det då. Plockade 
strössel, man lägger strössel på ett papper och sen fick de plocka ett i taget med tungan, 
då jobbar man också med tungan. Vad gjorde vi mer? Läppstift hade vi också, målade 
läpparna och så pussade vi papper, pussmunnar gjorde vi. Ja det var sådana grejer vi 
gjorde med det. Och då är det lättare sen och få barnen och hitta de där ljuden, att flytta 
tungan framåt eller bakåt när de vet var de har tungan då va. Man kan säga försök "Sch", 
flytta tungan framåt lite och så då vet de hur. 

                                                                              
                                                                                              Lina, förskollärare 

4.1.6 Slutsatser kring att stimulera barns språk i förskolan  

Sammanfattningsvis vill vi här visa på hur lärare kan stimulera och stödja barns tal och språk i 
förskolan. Vi har fått fram olika tillvägagångssätt kring hur förskollärare arbetar med att 
stimulera barns språk. Att ta vara på vardagen nämns som en viktig faktor för barns 
språkstimulering så som vid av- och påklädning, matsituationen och blöjbyten. Det är även av 
stor vikt att man som vuxen är en god förebild bland annat genom att använda ett medvetet 
språkbruk, ytterligare en viktig faktor är att samtala mycket med barnen. Intervjupersonerna 
såg språklekar som rim, ramsor och sånger som ett naturligt inslag i förskoleverksamheten. 
Mer specifika saker som framkom genom intervjuerna är att använda sig av bland annat 
sagopåsar, sagostol, språkpåsar, språklådor, drama och mungympa.      

4.2 Tal- och språksvårigheter hos barn  

Vår andra frågeställning lyder enligt följande: Vilka är de vanligast förekommande tal- och 
språksvårigheter som lärare kan uppmärksamma hos barn i förskolan samt vad kännetecknas 
svårigheterna av?  

Majoriteten av de intervjuade tog upp barnets eventuella svårigheter med 
ljudproduktionen. De vanligaste ljuden som kan vara problematiska att uttala enligt 
intervjupersonerna är r, s samt sje-ljud men även tje-ljud, att ha problem med de här ljuden är 
vanligt och i linje med barns utveckling. Här drar vi en parallell till vad Svensson (1998) 
skriver om att barnet ersätter språkljuden r, s, tje- och sje-ljud med andra ljud, då de ännu inte 
kan uttala dem korrekt. Lina påpekade att många vuxna nog förknippar språksvårigheter med 
det talade språket, men hon menar att det likaväl kan handla om förståelsen. Hon förklarade 
att de på förskolan har barn som man inte kan höra att de har några språksvårigheter men som 
istället har svårt med det pragmatiska; att förstå och tolka information samt ord och begrepp. 
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Ett exempel är när alla ska gå ut och tvätta sig då barnet med de här svårigheterna följer med 
resten av barngruppen utan att riktigt ha förstått innebörden av de vuxnas instruktioner. I med 
det här kan de barnen vara svåra att upptäcka, menar hon. Om barnet hade varit själv i den här 
situationen så hade han eller hon antagligen inte förstått instruktionen. Det pragmatiska 
framkom även i intervjun med specialpedagogerna, de menade att det är en glömd del i 
språkutvecklingen, att bland annat kunna samspela, turas om, kunna förstå och kunna berätta 
samt att ha en röd tråd. Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner (2003) beskriver att trots att det 
har forskats om barns språksvårigheter i över hundra år så är det först under de senaste 
decennierna som barns pragmatiska svårigheter uppmärksammats. 

Att munmotoriken inte är utvecklad kan vara en orsak till svårigheter med språket och 
uttalet. Sara beskrev att om barnet använt napp när han eller hon lärt sig tala gör det att ljuden 
hamnar långt bak i munnen, då nappen sitter i vägen fram i munnen. På grund av det här 
menade Sara att det blir ”väldigt mycket gkkk, g,k kkk gom, långt bak”. Specialpedagogerna 
beskrev att användning av napp och nappflaska långt upp i åldrarna kan ge uttalssvårigheter. 

Bella gav oss ett exempel på en grammatisk svårighet som kan förekomma hos barn ”Ja, 
en femåring […] som säger 'Å då gådde jag dit!' eh…man ska ha hittat liksom…eh, eh, den, 
den rätta böjningen på, på verben där.” Evenshaug & Hallen (2001) förklarar att barnet prövar 
sig fram och använder sig av olika strategier som att undvika undantag och leta efter 
regelbundenheter som finns i språket. En strategi är bland annat övergeneralisering, då barnet 
säger ”bokar” (böcker) eller ”gådde” (gick).  

Bella berättade även om en vanlig stamning som hon menade beror på att barnet är ivrig 
att berätta något och som oftast är övergående. Svensson (1998) skriver om den här så kallade 
fysiologiska stamningen, då hon menar att barn i den här åldern kan ha svårt att hitta orden, 
eftersom kontrollen över talapparaten inte är fullständig, det här gör att talet kan bli hackande 
och tvekande. Lotta beskriver även den här sortens stamning i följande citat: 

 
Vi träffar på stamning, är man runt tre år så är det inget ovanligt att barnen […] tar om, 
men det är ingen stamning. Utan det är det att hjärnan hänger liksom inte riktigt med. 
Talet går fortare... eller tanken går fortare än talet och så tar man om och om igen.  
     
                                                                                          Lotta, specialpedagog 

 
I intervjun med Sara framgår vikten av sambandet mellan språket och motoriken. Hon 
menade att motoriken och språket är som ”hand i handske”. Har barnet en dålig motorik är det 
inte alls ovanligt att han eller hon har ett sämre språk och vice versa. Hon nämnde att barnet 
kan ha en dålig balans i sin kropp, han eller hon kanske har huvudet lite på sned och när 
barnet ska förmedla någonting med munnen kanske han eller hon går upp på tå och spänner 
hela kroppen då det tar mycket kraft och energi att formulera sig. De här sätter vi i relation till 
vad Rygvold (2001) säger om att de förutsättningar som barnet bär med sig bör inkluderas i 
de insatser som görs för barn med språksvårigheter då han eller hon kan ha problem med 
uppmärksamhet, perception, minne samt motorik. De här grundläggande färdigheterna bör 
stimuleras tillsammans med barnets tal. 
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Ordförrådet kan också vara ett problem för barnet, antingen att de har ett fattigt 
ordförråd eller svårt för att uttrycka sig i ord eller få fram allt det han eller hon vill ha sagt och 
om det här berättade Caroline. Ett litet ordförråd kan leda till syntaktiska svårigheter enligt 
Rygvold (2001), hon framhåller att barnet då inte har tillräckligt med ord för att kunna 
sammanfoga ord till hela satser.  

Rygvold (2001) förklarar att om hörseln är nedsatt kan det medföra svårigheter med 
uttalet i och med att barnet då har svårt att uppfatta det som sägs. Även Horn (2004) tar upp 
hörseln som en viktig faktor, då ett barn har återkommande öroninflammationer under sin 
första levnadstid kan det medföra en temporärt nedsatt hörsel. I intervjun med 
specialpedagogerna framhöll Lotta att kroniska öroninflammationer, där barnet får vätska i 
mellanörat, inte är något ovanligt. Det här kan leda till att han eller hon inte hör vad som sägs. 
Hon menade att en förkylning kan sätta ned hörseln med 20 decibel och om det här sker i 
samband med att barnet håller på att lära sig exempelvis ljuden p och d medför det att han 
eller hon då inte hör skillnaden mellan de båda. Vidare berättar Lotta att när barnet tappar sina 
tänder är det vanligt att han eller hon börjar läspa, vilket är helt normalt.   

En mer ovanlig språksvårighet som kom fram i intervjun med Lena var bland annat 
falsett, vilket hon förklarade innebär att tala i en ljus ton, barnet kan då har knutor på 
stämbanden på grund av att han eller hon har skrikit mycket under sina första levnadsår. 
Specialpedagogerna tog upp ett flertal mer ovanliga språksvårigheter. Bland annat heshet 
vilket förklarades som en inte helt ovanlig konsekvens när barnet har astma och använder sig 
av spray. Vissa barn kan också tala nasalt då han eller hon släpper ut luft genom näsan från 
luftrummen i munnen. En grövre sorts stamning än den som är övergående, är när barnet delar 
upp ordet mer i munnen, exempelvis kan det bli ka-ka-ka. 

Ett annat område inom barns språksvårigheter som uppkom i intervjuerna var barn som 
har ett annat modersmål än svenska. Om det här talade bland annat Bella, hon menade att barn 
med ett annat modersmål kan vara försenade med sitt språk på grund av det här. 
Specialpedagogen Eva gav förslag på litteratur till hur man arbetar med språkstimulering för 
tvåspråkiga barn, nämligen boken Språkstimulans för förskolebarn (Stendahl, 1980). Hon 
menade att den litteraturen kan användas likaväl till språkförsenade som till språkstörda barn.  

4.2.1 Fallbeskrivning 

I en av intervjuerna framkom det att en pojke i fyraårsåldern hade språksvårigheter som 
intervjupersonen menade var av svårare grad då omgivningen, både barn och vuxna, hade 
svårt att uppfatta hans tal och förstå vad han sade. Han hade bland annat uttalssvårigheter med 
r och l och bytte ut många av ljuden mot j. Enligt intervjupersonen blev han ledsen och 
generad om han inte blev förstådd, vilket gjorde att han ofta gav upp. Rygvold (2001) menar 
att barn som har svårigheter med språkljuden reagerar väldigt olika; för vissa spelar det inte 
någon roll medan andra går undan eller blir väldigt frustrerade om de inte kan göra sig 
förstådda. Att ovan beskrivna pojke reagerar på sina svårigheter anser vi går tvärtemot med 
vad Bruce (2006) menar att barnet i förskoleålder inte är medvetet om sina svårigheter och 
gör därför ingenting för att dölja dem.   
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Sett till det vi tidigare tog upp angående att Rygvold (2001) klargör att motorik är en 
grundläggande färdighet som bör stimuleras tillsammans med barnets tal. Det är dock något 
som intervjupersonen ställer sig tveksam till då pojken ifråga hade en god motorik eftersom 
han hade en bra balans och sprang fort. Vidare berättade intervjupersonen att pojken var 
musikalisk med rytm i kroppen och sjöng bra, hon menade att det blev lättare för honom att 
uttala orden då han sjöng. I leken hade han en favoritkompis som förstod honom och som ofta 
fick tala för honom, tillsammans skapade de ett eget språk.  

4.2.2 Slutsatser kring barns tal- och språksvårigheter 

De vanligast förekommande tal- och språksvårigheter hos barn i förskolan som framkom 
genom intervjuerna var det fonologiska, ljudproduktionen. De vanligaste svårigheterna med 
ljuden gäller r, s, sje-ljud samt tje-ljud, då en orsak kan vara att munmotoriken inte är fullt 
utvecklad men även hörselnedsättning till följd av återkommande öroninflammationer. 
Ytterligare en svårighet som barn kan ha med språket är med det pragmatiska då barnet har 
svårt att förstå och tolka information, kunna samspela, turas om, kunna berätta samt hålla en 
röd tråd. Grammatiska svårigheter är också något som uppkom i intervjuerna, med bland 
annat böjning av verb samt ett fattigt ordförråd. Stamning som är övergående är också en 
svårighet som barnet kan ha i språket samt den sorts läspning som uppkommer då barnet 
tappar tänderna.  

4.3 Insatser för barn med tal- och språksvårigheter 

Vår tredje frågeställning lyder: Hur gör lärare i förskolan för att gå vidare när de 
uppmärksammar ett barn som har tal- och språksvårigheter? 

Att söka hjälp eller handledning utifrån är inget fel menar Sara, hon förklarar att för 
barnets egen skull ska man absolut söka hjälp och inte ge upp förrän den rätta insatsen har 
hittats. Vidare menar hon att: 
 

Man kan ge det ett halvår, alltså kan jag tycka sådär att man försöker jobba medvetet 
under ett halvår. Ser man att inte det ger den responsen man har förväntat sig så är det vår 
skyldighet att söka vidare eller att be föräldrarna söka liksom vidare.  

 
                           Sara, förskollärare 

 
Enligt det här citatet tolkar vi att när arbetslaget har aktivt arbetat med att stimulera barnets 
språk och det inte har varit till någon hjälp söker de sig vidare efter annan expertis. Det här 
drar vi en parallell till vad Eriksen Hagtvet (2004) menar med att förskolepedagogiken bör 
vara allmänt förebyggande, alltså att ”normalpedagogiken” ska vara anpassad för riskbarnen. 

När språksvårigheter uppmärksammas hos barn i förskolan framkom det genom bland 
annat intervjuerna med Bella och Sara att det krävs ett godkännande ifrån föräldrarna för att få 
ta in hjälp utifrån så som till exempel en specialpedagog, om det gäller ett enskilt barn som 
har svårigheter. Specialpedagogen börjar med att observera barnet i barngruppen berättar 
Sara. Det som specialpedagogen då fokuserar på är hur barnet använder sitt språk, hur barnets 
innehållsbit fungerar, hur mycket det brister i språket samt i vilka hänseende eller vilka bitar 
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som fattas. Utefter det görs ett åtgärdsprogram, där arbetslaget får handledning i de bitar som 
behövs stödjas. I handledningen ingår det att en i arbetslaget ska etablera en djupare relation 
med barnet. Det för att barnet för egen del ska känna att det finns en nytta att använda språket 
och att språket inte bara består av direktiv som talar om vad som ska göras. Barnet behöver få 
en förståelse för att språket är ett samspel och en kommunikation samt att exempelvis en fråga 
kräver ett svar. Vi ser en relation till vad Rygvold (2001) beskriver angående att motivation är 
en grundsten för att kunna arbeta med språket, att barnet ser den faktiska nyttan med att kunna 
göra sig förstådd.  

Om föräldrarna inte ger sitt godkännande till att särskilt stöd och hjälp sätts in åt sitt 
barn av en specialpedagog, så framgick det genom intervjuerna med Bella och Sara att 
arbetslaget får handledning kring hantering av problemet samt tips och idéer. Bella säger att 
”vi kan alltid ta en specialpedagog till hands, eh, för vårt arbete, för att vi ska utveckla oss”. 
Vidare beskriver en av förskollärarna att de beskriver problemet fiktivt för specialpedagogen 
genom att endast nämna ålder och eventuellt kön, det här för att inte avslöja känsliga 
uppgifter som kan avslöja barnets identitet.   

Enligt Sara kan en del barn vara snabba på att svara åt sin kompis i all välmening, men 
ibland kan det mottagas fel av kompisen. Hon berättade att: 
 

Ibland kan det ju vara att man behöver gå undan för att ”språkträna”. Just för att när man 
har många barn i en grupp eller flera stycken i alla fall och det är nån som behöver nån 
liten extra sekund på sig åh tänka eller formulera sig, så hinner ju oftast dom som är 
kvicka och snabba svara åt dem. Så det får man också vara observant på, att man liksom 
ja hjälper dom att styra upp, liksom att man pratar en i taget och man låter kompisarna 
liksom få tänka färdigt innan man fyller i.  
 
                                Sara, förskollärare 
 

Små grupper är någonting som uppkom i intervjuerna som ett bra medel för att barnets 
språk ska främjas så mycket som möjligt. Bland annat Lina och Lotta påpekade vikten av att 
arbeta i mindre grupper. Lotta menade att ”Det gynnar ju absolut inte språket. Dels det här att 
det är lite personal, och att det är för stora grupper”. Lina menade vidare att mindre grupper 
bidrar till att alla får komma till tals eftersom alla barn inte tar för sig i den stora gruppen. Ett 
sätt att ge alla barnen möjlighet att tala är att skicka runt en fjäder eller sten i gruppen och låta 
varje barn yttra sig. Det här kopplar vi till vad Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2003) 
skriver angående att mindre grupper är mer gynnsamt för barnet.    

För de som arbetar med barn i förskolan är det viktigt att ha ett medvetet förhållningssätt 
till språket ansåg Lotta. Då den vuxne bör tala långsamt, inte använda så många ord i en 
mening, se till att barnet har förstått och får respons. Det är också viktigt att hjälpa till i spel 
särskilt med turtagningen, till exempel genom att säga ”nu är det din tur” och se barnet i 
ögonen, att hjälpa barnet med saker som för oss är självklara. Framför allt för barn som har 
svårt med den pragmatiska förståelsen är det här viktigt. 

Det framkom i intervjuerna med både Caroline och Bella att barnets föräldrar alltid ska 
vara involverade i arbetet med språksvårigheter. Ett förslag på insatser som uppkom var att 
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föräldrarna i samband med sitt barns kontroller på barnavårdscentralen (BVC), kan be 
personalen där att undersöka språket närmre. Bruce (2006) tar upp barnavårdcentralen som 
en förklaring till att språksvårigheter lättare upptäcks i förskoleåldern då barnet gör ett flertal 
kontroller.  

I intervjun med specialpedagogerna tog Eva upp Vygotskij och hans proximala 
utvecklingszon. Hon menade att när det gäller barn med olika sorters språksvårigheter är det 
viktigt att veta var barnet befinner sig i sin språkutveckling för att kunna ligga steget före 
men samtidig se att barnet hänger med och förstår. Det kopplar vi till vad Svensson (1996) 
skriver angående den proximala utvecklingszonen där Vygotskij menar att barnet kan nå 
högre än sin egen utvecklingsnivå tillsammans med någon som har nått längre i sin 
utveckling. Vi tolkar det som att Sara är inne på samma linje när hon i sammanhanget att 
barn bör få höra många olika sagor, påpekar att ”Men just att man hör språket långt mycket 
mer än man behärskar det”. 

TRAS – Tidig registrering av språkutveckling är ett material som flera av de intervjuade 
tog upp och talade positivt om. Bella beskrev att de har använt sig av TRAS, då de 
tillsammans med en specialpedagog gjort en kartläggning över det enskilda barnets språk.  I 
karläggningen ställde de sig frågorna ”Hur ska vi gå vidare?”, ”Vad kan ni som föräldrar 
göra?” samt ”Vad kan vi som personal göra?”. Även Sara beskrev hur de provade att använda 
sig av TRAS-materialet: 
 

Det finns ju ett material också som heter TRAS, vet jag som är väldigt i ropet nu […] ett 
screening-material kan man säga. Man kollar av, det är inte sådär att man bockar av att 
idag kan dom inte säga r. Eller som förr var man mer koncentrerad på vad de hade för 
brister, kunde man inte klippa den 14 november så skulle man öva på att klippa tills nästa 
observationstillfälle. Nu är det ju mer att man är medveten om vad bristerna är men man 
stimulerar det som är bra därför att man vet att fokuserar du på det som är roligt, det som 
är positivt, det man kan så strävar man å då är det så mycket lättare att få med det andra, 
äh samtidigt. 

 
                            Sara, förskollärare 

 
I flera av intervjuerna kom det fram att barn som har allvarligare språksvårigheter kan få 

möjlighet att gå i en så kallad språkförskola, vid ett eller flera tillfällen i veckan, dock finns 
det bara ett begränsat antal platser. 

Det framkom i intervjun med specialpedagogerna att de inte arbetar med de mer 
ovanliga språksvårigheterna hos barn så som heshet, nasala ljud och stamning utan skickar de 
barnen vidare till logoped. I den kommun de intervjuade specialpedagogerna arbetar i ingår 
inte förskolan i deras tjänst utan de arbetar med barn ifrån förskoleklass och upp i skolan. När 
det gäller barn i förskoleålder är det logoped som föräldrarna får kontakta. Lotta förklarade 
skillnaden mellan logoped och talpedagog (här valde intervjupersonen att använda den gamla 
benämningen), då hon sade att logoped jobbar mer med den medicinska biten hos både barn 
och vuxna. Vidare har inte logopeden något pedagogiskt uppdrag till skillnad från 
talpedagogen. Både Lotta och Eva beskrev att de har kompetensen att arbeta med barn i 
förskolan och att de själva gärna hade velat arbeta med de barnen samt förskolepedagogerna, 



 34

men som vi tidigare redogjorde så har de inte tillåtelse till det. Eva berättade vidare att 
föräldrar ibland kan känna att de inte vill ta sitt barn till logopedmottagning på ett sjukhus, för 
att få tal- och språkträning. Vi tolkar det här som att föräldrarna känner att det blir en mer 
klinisk och opedagogisk miljö samt att de kanske relaterar till sjukdom.    

Eriksen Hagtvet (2004) pekar på att en bristfällig stimulering av språket eller frånvaro 
av insatser under barnets tidiga period i livet, kan ge negativa följder för barnets emotionella, 
sociala och språkligt – intellektuella utveckling. Hon förklarar att det ger en större effekt att 
börja ett medvetet arbete i barnets tidiga år än om insatsen görs senare i livet. Sara menar att 
språket aldrig kan överstimuleras om det görs på ett lekfullt sätt, däremot menar hon att det 
kan understimuleras. Sara talar även om vikten av att börja tidigt då hon menar att förskolan 
inte bör vänta för länge med språkliga insatser eftersom barnet då han eller hon kommer upp i 
förskoleklassen endast har jämnåriga att mäta sig med. Bruce (2006) hävdar att ny forskning 
har visat att det till och med vid ett och ett halvt års ålder är möjligt att upptäcka barn som 
senare kan uppvisa språk- och kommunikationssvårigheter. Specialpedagogen Eva betonar 
även hon vikten av tidig språkstimulering då hon säger följande: 
 

Ja och så vet man också vikten av tidiga insatser, att vi kan göra mycket tidigt. Och man 
pratar om tidiga insatser men de blir aldrig riktigt, tillräckligt tidiga, enligt vårt sätt att se. 
Utan det är i F-klassen eller i ettan, fastän det är vetenskapligt belagt att man kan stötta 
betydligt tidigare.  

                             Eva, specialpedagog 

 

4.3.1 Slutsatser kring insatser för barn med tal- och språksvårigheter 

Här ger vi en sammanfattning av hur lärare i förskolan gör när de uppmärksammar ett barn 
som har tal- och språksvårigheter. Det första steget är enligt de intervjuade förskollärarna att 
arbeta mer medvetet med språkstimulering, dock helst i grupp så att det enskilda barnet inte 
känner sig utpekat. När de sedan kände att deras egen insats inte räckte till och att de behövde 
stöd och handledning i frågan tog arbetslagen hjälp utifrån exempelvis av en specialpedagog. 
Ytterligare en insats som framkom i intervjuerna var barnavårdscentralen (BVC), vilken kan 
bidra till att ge information om ett visst barns språkutveckling. Intervjupersonerna tog upp ett 
observationsmaterial som kallas TRAS – Tidig registrering av språkutveckling, vilket 
används för att kartlägga enskilda barns språk och därmed kunna fastställa om barnets är i 
behov av särskilt språkligt stöd. Logopeden är även någon som kan hjälpa barn med tal- och 
språksvårigheter. Vidare kan även språkförskola utnyttjas, dit barn med allvarligare 
språksvårigheter kan få komma.   
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5 Slutdiskussion 
Språket har stor betydelse för människan, utan språket är det svårt att samspela med sin 
omgivning, att kommunicera med andra och att göra sig förstådd. Nettelbladt & Salameh 
(2007) menar att informationssamhället idag ställer höga krav på oss individer och våra 
språkliga färdigheter.  

Om en människa har svårigheter med talet och språket leder det ofta till konsekvenser i 
hans eller hennes sociala liv. Därför anser vi att det är oerhört viktigt att stimulera språket 
redan i tidig ålder. I förskolans läroplan, Lpfö 98, framgår det att stor vikt ska läggas vid att 
stimulera barns språkutveckling. Vi menar att det här uppdraget är någonting som alla 
pedagoger i förskolan ska vara införstådda med.  

Efter att ha slutfört undersökningen menar vi att vi har fått svar på våra frågeställningar, 
vilket vi anser att vi tydligt har redovisat i våra slutsatser i resultatavsnittet. Vi har haft en 
relevant och bred teoribakgrund som vi anser att vi har kunnat koppla till våra resultat. 
Eftersom intervjupersonerna hade relevanta svar att ge oss utifrån våra frågeställningar anser 
vi att vår undersökning har nått en mättnad. I och med det här anser vi att syftet med vår 
studie är uppfyllt.  

Det viktigaste resultatet som vi fick fram kring vår första frågeställning var att ett 
medvetet språkbruk hos oss vuxna är oerhört viktigt och vilket vi nu fått en ökad förståelse 
för. Exempel på det kan vara att vi vuxna sätter ord på saker i barnets omgivning och att vi 
säger sakernas rätta benämning. Vi har även fått kreativa idéer angående hur vi som lärare i 
förskolan kan stimulera barns språk genom bland annat sagopåsar, sagostol, språkpåsar, 
språklådor, drama och mungympa. Det här sätter vi i relation till det som Svensson (1995) 
menar är väldigt viktigt, att barnen tycker det är roligt att leka med språket och 
språkövningarna ska ge barnen positiva känslor och inställningar till att lära sig.  

Vi anser att det viktigaste resultatet som vi fick fram i anknytning till vår andra 
frågeställning var att de vanligast förekommande svårigheterna barn hade med talet och 
språket handlade om det fonologiska, alltså språkljuden. En av de nya kunskaper vi tillägnat 
oss är angående de pragmatiska svårigheterna; hur språket används i sociala sammanhang 
(Svensson, 1998). 

I anknytning till vår tredje frågeställning är det viktigaste resultatet att vi har fått en ny 
insikt om hur vi går tillväga när barn med språksvårigheter behöver stöd och särskilda 
insatser. Det bland annat med hjälp av specialpedagog, logoped och språkförskola.   

Mycket av det innehåll vi fått fram i resultat- och analysavsnittet är sådant som vi anser 
borde ha ingått i vår utbildning till lärare i förskolan, då vi insett vikten av att stimulera barns 
språk oavsett språksvårigheter eller inte. I likhet med intervjupersonerna inser även vi 
betydelsen av tidiga insatser, då det kan förebygga att eventuella språksvårigheter ens behöver 
uppkomma. Vi har även fått ut från våra resultat att det finns oändliga möjligheter till att i 
förskolan stimulera och främja barns tal och språk. Genom att ta vara på vardagliga 
situationer och sin egen kreativitet kan man vinna mycket på det. Det är inte tvunget att köpa 
in dyrt material för att kunna arbeta med barns språk. Vidare har vi fått en ökad kännedom 
angående vikten av att vi lärare i förskolan gör språkaktiviteterna så lekfulla och roliga som 
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möjligt. Vi har också fått en större insikt kring vad vi ska vara uppmärksamma på när det 
gäller barns språkutveckling samt vilka vi ska vända oss till när vi känner att vår kompetens 
inte räcker till. 

Något som vi har reflekterat över är intervjupersonernas varierade kunskap och 
medvetenhet kring barns tal och språk. Vi menar att det överlag är oerhört viktigt med 
fortbildning av förskolans pedagoger inom just det här ämnet.  

Vi anser att arbetet med studien har fungerat bra, då vi i gruppen har haft ett gott 
samarbete där samtliga har varit delaktiga. Att vi valde ett så nära samarbete, där alla har varit 
delaktiga i flertalet av momenten, var med anledning av att samtliga skulle bli insatta i ämnet. 
Vidare anser vi att en uppdelning i sammanställningen av teoribakgrunden hade bidragit till 
merarbete. Detsamma gällde under intervjutillfällena då vi kunde hjälpas åt att ställa 
följdfrågor samt att vi kände att det underlättade bearbetningen av resultat- och 
analysavsnittet, då vi mindes olika saker från intervjuerna som var viktiga att lyfta fram. Trots 
den långa tidsåtgången underlättade det även att transkribera intervjuerna eftersom vi fick en 
tydligare översikt och bättre kunde hantera det insamlade materialet. 

En faktor som kan ha påverkat vårt resultat är att under intervjun med 
specialpedagogerna blev en av de intervjuade tvungen att lämna rummet på grund av ett 
viktigt telefonsamtal och medverkade därmed inte under cirka en fjärdedel av intervjun. Det 
här medförde att vi gick miste om hennes syn angående problemområdet under den tiden hon 
var borta, vi tror att hennes medverkan kunde ha bidragit till ett än mer utförligt resultat. 
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är att en del av intervjupersonerna frågade 
om hur lång tid intervjun skulle ta, eftersom vi svarade att det skulle behövas cirka en 
halvtimme tror vi att det kan ha hämmat intervjupersonerna och begränsat deras svar. Andra 
faktorer som kan ha påverkat är nervositet hos intervjupersonerna samt att de kan ha känt sig 
stressade över att behöva återgå till barngruppen. Att vi skickade ut intervjuguiderna i förväg 
till de tänkta intervjupersonerna är en faktor som inverkat på resultatet i en positiv riktning. 
Det här anser vi har bidragit till att intervjupersonerna var mer förberedda och på så vis blev 
deras svar mer utförliga.       

Anledningen till att vi valde att intervjua specialpedagoger och inte bara förskollärare 
var att vi ville få en djupare förståelse i ämnet tal- och språksvårigheter. Då vi tog beslut om 
att intervjua ”specialisterna” valde vi den yrkesgrupp som vi antog hade benämningen 
talpedagog och som var verksam inom förskolan. Under intervjun med specialpedagogerna 
fick vi dock fram information som inte stämde överens med vår förkunskap. Det visade sig att 
talpedagog är ett förlegat uttryck, numera behövs det först en pedagogisk grund exempelvis 
förskollärare som intervjupersonerna ifråga har, därefter krävs en vidareutbildning till 
specialpedagog 60 poäng och slutligen 20 poäng inom tal, språk och kommunikation. Vidare 
fick vi även vetskap om att specialpedagoger med just den här inriktningen inte får arbeta mot 
förskola, då det inte ingår i deras tjänst utan de arbetar först med barn i förskoleklass. Trots att 
specialpedagogerna inte arbetade inom vår tänkta åldersgrupp för vår undersökning anser vi 
att intervjun var väldigt lärorik och givande samt att vi fick uttömmande svar kring våra 
frågeställningar. 
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5.1 Begränsningar i studien samt förslag till fortsatt forskning 

Vi känner att tidsaspekten har varit en begränsning på så vis att den teoretiska bakgrunden tog 
mer tid än vad vi hade beräknat. Om vi hade haft mer tid hade vi kunnat intervjua fler 
förskollärare samt förskollärare i förskoleklass, vilket kanske hade kunnat ge oss ett ännu 
djupare resultat. Vidare hade vi kunnat genomföra en intervju med logoped vilket vi anser 
hade varit intressant eftersom det är de som arbetar mot förskolan och med barns 
språksvårigheter. 

Ett för oss nytt område som uppkommit i samband med vår undersökning är sambandet 
mellan matematik och språk, det vill säga genom att prata matematik utvecklas och stimuleras 
språket, vilket även Sterner (2000) diskuterar. Det här anser vi är ett område som det kan 
forskas vidare inom.  

Även tvåspråkighet är ett forskningsområde som framkom i samband med våra 
intervjuer, att barn som har ett annat modersmål än svenska givetvis också behöver 
språkstimulering. Den språkstimulering som vi tar upp i vårt arbete passar även för de här 
barnen. Vi funderade över om tvåspråkighet skulle ingå i vår undersökning, vi tog dock 
beslutet att avgränsa undersökningen genom att inte lägga fokus på det, då forskningsområdet 
hade blivit alltför omfattande. 

Ett område som vi blivit mer intresserade av är pragmatiken. Att kunna samtala, turas 
om, förstå och tolka information, kunna samspela, kunna berätta samt ha en röd tråd, anser vi 
är oerhört viktiga delar i språket. Barnet som har pragmatiska svårigheter kan drabbas genom 
att omgivningen har svårt för att samspela med barnet och därmed kan kompisarna komma att 
dra sig undan. Därför är vår förhoppning att det inom pragmatiken forskas mer samt att alla 
pedagoger i förskolan blir mer medvetna om det här området. 

Något som vi känner att vi skulle vilja forska vidare inom är kartläggningsmaterialet 
TRAS – Tidig registrering av språkutveckling. Då många av intervjupersonerna tog upp 
materialet och var positiva till det, blev vi inspirerade och skulle vilja gå djupare in på 
området. En av våra tankar är att undersöka hur materialet fungerar och används ute på 
förskolorna.  

Vi menar att föräldrarna spelar en stor roll i främjandet av sitt barns språkutveckling, då 
även de behöver vara medvetna om sitt språk och uttal, exempelvis att de vuxna benämner 
saker vid dess rätta namn. Sett till olika insatser i samband med barns tal- och 
språksvårigheter spelar föräldrarna även här en stor roll, då det är de som har sista ordet om 
de vill gå vidare och ta in expertis. Vi ser ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan 
som en förutsättning för barnets språkutveckling.  
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Bilagor        

                                                                                                          Bilaga 1 
 
Intervjuguide till förskollärarna 
 

1. Hur arbetar ni med att stimulera barns språk?  

2. Varför har ni valt att arbeta så?  

3. Vilka tal- och språksvårigheter hos barn har du stött på som förskollärare?  

4. Hur går ni tillväga när ni uppmärksammar tal- och språksvårigheter hos ett barn? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide till talpedagogerna (specialpedagogerna med inriktning mot tal, språk 

och kommunikation) 

 

1. Vad har ni för arbetsuppgifter som talpedagog? 

2. Hur och när kontaktas ni samt av vilka? 

3. Vilka tal- och språksvårigheter är mest förekommande hos de barn som ni träffar i ert 

yrke? 

4. Hur arbetar ni med barn som behöver särskild hjälp med sitt språk?  
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