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ABSTRAKT 

 

Syftet med kartläggningen är att undersöka förekomsten av olika språkstörningar i 

förskoleåldern, hur de uppmärksammas, vilka som samarbetar i processen för att hjälpa 

barn med språkstörningar samt om det används något särskilt kartläggningsmaterial för 

att upptäcka barn med språkstörningar. Den metod som har använts för att genomföra 

kartläggningen är webbenkät. Det var sammanlagt 81 avdelningar som besvarade 

enkäten och den riktade sig mot förskollärare som är verksamma i åldrarna ett till fem. 

Resultatet visade att fonologiska svårigheter är vanligast bland barn i förskoleåldern 

samt att det i huvudsak är förskollärare, vårdnadshavare och BHV som uppmärksammar 

barns språkstörning. De professioner som avdelningarna främst samarbetar med i 

processen för att hjälpa barn med språkstörningar är logopeder, specialpedagoger och 

BHV. Kartläggningsmaterialen som avdelningarna använder i störst utsträckning är 

TRAS och Bornholmsmodellen. Studien belyser vikten av att ligga ett steg före i barns 

språkutveckling för att redan i ett tidigt skede upptäcka svårigheterna och hjälpa dem att 

komma på rätt väg mot ett fulländat språk. I studien framkommer det att om en 

språkstörning upptäcks i ett tidigt stadium och barnet får hjälp med att komma tillrätta 

med sin språkstörning kan det förhindras att den leder till ytterligare konsekvenser för 

barnet.  
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1 INTRODUKTION 

Enligt Bruce (2007) sker språk- och kommunikationsutvecklingen mer eller mindre 

av sig självt hos de allra flesta barn. De flesta barn är inte ens medvetna om sin 

språkliga utveckling men för en del barn går den inte obemärkt förbi. En del barn har 

en försening och i vissa fall en helt annorlunda språkutveckling. Detta kan te sig på 

många olika sätt men benämns gemensamt som en språkstörning. Bruce (2007) 

menar även att det kan tillkomma vissa konsekvenser för barn med språkstörning 

t.ex. i leken, kontakten med kompisarna och deras inlärningsförmåga. Därför är det 

oerhört viktigt att hjälpa barn med språksvårigheter till att delta i all sorts lek och 

känna samhörighet med omgivningen. Våra tidigare erfarenheter inom området 

språkstörningar innefattar just detta.  

 

Efter att vi läst in oss mer om språkstörningar var det en del frågor vi ville ha svar 

på. Vi hade ett samtal med en logoped som nämnde att flertalet barn som remitteras 

till logopedmottagningen har svårigheter med uttal. Nettelbladt (2007) menar att 

fonologiska svårigheter är vanligast bland förskolebarn. Vi skulle vilja ta reda på om 

fonologiska svårigheter är den vanligaste språkstörningen bland barn i 

förskoleåldern. Nettelbladt och Salameh (2007) menar att barn med språkstörning 

kan upptäckas av olika personer i barnens omgivning. Vi blev nyfikna på att veta 

mer om vilka dessa personer kan vara. Vi är också intresserade av att se vilka 

professioner som finns med i processen för att hjälpa barn med språkliga svårigheter 

i förskolan. Kartläggningsmaterial är ett sätt att upptäcka barn med språksvårigheter i 

förskolan. Dock har det inte nämnts i litteraturen och vi blev därför intresserade av 

att se om kartläggningsmaterial används och i så fall vilket material de använder.  

 

För att få svar på våra frågor kommer vi att göra en kartläggning över 

språkstörningar hos barn i förskoleåldern, ett till fem år. Kartläggningen görs i form 

av en enkät som skickas ut via mail till samtliga förskolor som vi har valt ut.  En del 

av de vi har varit i kontakt med som bland annat logoped, afasiförbundet och vissa 

förskoleavdelningar har visat ett stort engagemang för kartläggningen och erbjudit 

oss hjälp i olika former som till exempel sponsring av material. Vi har dock valt att 

inte använda det sponsrade materialet i vårt arbete på grund av etiska skäl. Däremot 

har vi läst igenom materialet för att utöka vår kunskap inom ämnet. Detta visar på att 

det finns ett intresse för problematiken kring språkstörningar hos barn. 

 

Vår studie kommer att bidra med en fördjupad kunskap inom ämnet för de som tar 

del av den. Det är så pass många personer som har engagerat sig i vår kartläggning 

och vi vill därför sprida kunskapen vidare i hopp om att engagera ännu fler personer, 

samt belysa vikten av att ligga ett steg före när det gäller att hjälpa barn med 

språkstörningar i förskolan.   
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2 BAKGRUND 

Bakgrundskapitlet inleds med en kort beskrivning av barns typiska språkutveckling. 

För att bättre förstå språkstörningar måste man först ha kunskap om hur den 

språkliga utvecklingen ser ut hos barn utan språkliga svårigheter. Därefter beskrivs 

det allmänt om språkstörningar som följs av en fördjupning av de fyra 

språkstörningar som har förekommit mest i litteraturen, och som kommer finnas med 

i enkätundersökningen. Bakgrundskapitlet kommer även att handla om konsekvenser 

av språkstörningar samt avslutas med en kort beskrivning av två typer av 

kartläggningsmaterial.  

 

2.1 Barns typiska språkutveckling 

Strömqvist (2008) menar att alla barn lär sig olika former av språk som bland annat 

skriftspråk, talspråk och kroppsspråk i samspel med sin omgivning. Spädbarnets 

joller präglas tidigt av sin språkliga miljö och det går redan att ana vilket slags språk 

barnet håller på att anpassa sig till. De barn som har en typisk språkutveckling går 

igenom liknande steg i trappan upp mot ett fullbordat språk. Arnqvist (1993) menar 

att det inte finns några tydliga gränser mellan de olika stegen och det kan vara svårt 

att bedöma när barnet lämnar en viss period och träder in i en annan. Enligt Rygvold 

(2001) har barnen vid cirka ett års ålder tillägnat sig grunderna för olika 

kommunikationsfärdigheter. De använder sin röst, kropp och gester för att försöka 

förmedla det de gör och det de säger. Arnqvist (1993) menar att det först blir möjligt 

i denna ålder att systematiskt granska och redogöra för den fonologiska utvecklingen. 

Strömqvist (2008) beskriver att vid cirka ett och ett halvt till två års ålder sker en 

ordförrådsexplosion som är en viktig förutsättning för utvecklingen. I den här åldern 

har barn ungefär ett femtiotal ord i sitt ordförråd och börjar sätta ihop enskilda ord 

till tvåords satser som i huvudsak består av verb, substantiv och adverb (Rygvold, 

2001). Barnens språk kretsar kring situationer som sker här och nu till exempel ”sitta 

pottan” eller ”pappa jobbet”. Alla barn i den här åldern använder inte språket lika 

aktivt. En del barn lär sig språket genom att observera medan andra barn använder 

språket på ett aktivt sätt utan att ha någon större förståelse för ordens innebörd.  

 

Rygvold (2001) beskriver att när barnet uppnått en ålder på cirka två och ett halvt till 

tre år börjar barnet undersöka sin närmiljö och testa sina färdigheter. Barn vid den 

här åldern börjar bli nyfikna på sin omgivning och ställer många frågor. Ordförrådet i 

denna ålder ökar snabbt och barnens yttranden blir allt längre och mer sammansatta. 

Rygvold (2001) menar att de även använder fler former och böjningar av orden samt 

fler funktionsord som till exempel prepositioner (i, på, under). Barnens förståelse för 

det fonetiska systemet förenklas, det vill säga att barnen ersätter vissa språkljud med 

andra till exempel att ”gröt” blir ”gjöt” och ”kött blir ”tött”. Runt treårsålder ökar 

barnens yttringar ständigt och blir allt längre och mer sammansatta. Barnens 

felaktiga böjningar av ord börjar här försvinna. Man kan även ha längre samtal med 

barnen eftersom att de numera klarar av att hålla sig till ett ämne samt prata om 

sådant som inte sker just nu. I denna ålder blir barnen även mer kreativa i sitt språk 

och har förmågan att beskriva ord, begrepp eller uttryck som de ännu inte kan som 

till exempel ”magen låter” (magen kurrar). Rygvold (2001) menar att när barnet är 

mellan fyra och fem år har de ett nästan fullt fungerande vardagsspråk. De behärskar 
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uttal och använder de flesta språkljuden men har fortfarande vissa problem med g-

ljud, k-ljud och ng-ljud. Barnens språk har utökats med ett ännu större ordförråd och 

de blir allt säkrare i sin böjning av orden, vilket gör att de lättare kan göra sig 

förstådda hos främmande personer. Eftersom barn vid den här åldern har ett väl 

fungerande språk blir det därför lättare för barnen att kommunicera och ställa frågor 

för att till exempel reda ut missförstånd i dialog med andra. Rygvold (2001) menar 

även på att barn i denna ålder inte längre är speciellt beroende av utomspråklig 

stimulans för att få förståelse för någonting på samma sätt som de är i tidigare åldrar.  

Arnqvist (1993) menar att språket är en av de färdigheter som troligtvis utvecklas 

snabbast under förskoleåldern. Språkets primära roll är att förmedla ett budskap och 

är en viktig faktor för att kunna integrera med andra i sin omgivning.    

 

2.2 Allmänt om språkstörningar 

Språkstörning kan definieras som ett tillstånd där språket av någon okänd anledning 

inte har utvecklats som det ska men att barnet i övrigt har utvecklats normalt 

(Löfstedt & Nilsson, 2005). När man har en allvarlig språkstörning som inte är en 

följd av andra svårigheter som till exempel hörselnedsättning eller 

utvecklingsstörning får man diagnosen specifik språkstörning (Horowitz, 2005). 

Barn med en specifik språkstörning är svåra att sätta en diagnos på eftersom de inte 

visar någon form av försening i den övriga utvecklingen (Rice, 2000). Deras omogna 

språk kan felbedömas som en försening i deras språkutveckling som de senare 

kommer att ”växa ur”. Nettelbladt och Salameh (2007) menar att det finns olika 

grader av språkstörning, från lätta till grava eller mycket grava språkliga svårigheter. 

En lätt språkstörning innebär endast svårigheter med uttalet och är inte alltid, men 

oftast övergående. En måttlig språkstörning betyder större fonologiska svårigheter än 

vid lätt språkstörning samt lätta till måttliga grammatiska svårigheter. En grav 

språkstörning innebär däremot inte bara omfattande fonologiska och grammatiska 

svårigheter utan även problem med språkförståelsen och ordförrådet. Westerlund 

(1994) skriver att cirka två procent av svenska fyraåringar har en grav språkstörning. 

Ett mycket begränsat tal och stora svårigheter att förstå språk klassas som en mycket 

grav språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). Bishop (1997) menar att ju fler av 

de språkliga domänerna som är involverade desto gravare språkstörning är det. En 

mycket grav språkstörning innebär att man får diagnosen generell språkstörning 

(Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Det innebär att barnet har 

svårigheter med både språklig förståelse och produktion. Enligt Westerlund (1994) 

drabbas cirka en till två procent av alla barn av generell språkstörning. Det är fler 

pojkar än flickor som drabbas av specifik språkstörning. Flera studier visar att 

specifik språkstörning är ungefär två till tre gånger så vanligt hos pojkar jämfört med 

hos flickor (Leonard, 1998; Westerlund, 1994).  

 

Hansson (1998) beskriver tre kriterier för definitionen av specifik språkstörning som 

ofta används i litteraturen. Dessa tre kriterier är diskrepanskriteriet, 

exklusionskriteriet och inklusionskriteriet. Nettelbladt & Salameh (2007) beskriver 

diskrepanskriteriet som används för att barn skall få diagnosen språkstörning. Det 

innebär att det skall finnas en tydlig skillnad mellan barnets språkliga förmåga och 

den förväntade språkliga förmågan för barnets ålder. För att identifiera en 

språkstörning används inklusionskriterier som innebär att den språkliga 
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uttrycksförmågan hos barn befinner sig under medelvärdet på standardiserade tester.  

Om barnet har en grav eller mycket grav språkstörning befinner sig barnets resultat 

beträffande språkförståelse klart under medelvärdet. För att kunna skilja på de barn 

som har en språkstörning och de barn som har en språkstörning till följd av andra 

svårigheter, som till exempel utvecklingsstörning, används exklusionskriterier. Dessa 

kriterier fastställer vilka symtom hos barnet som gör att de inte kan få diagnosen 

specifik språkstörning till exempel hörselnedsättning och utvecklingsstörning 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Man kan även upptäcka barns språkliga svårigheter 

med hjälp av kartläggningsmaterial. Ett exempel på kartläggningsmaterial är TRAS 

(tidig registrering av språkutveckling) som är ett schema och ett effektivt redskap för 

att få en överblick över barns språkutveckling (Benn Thomsen, 2007). Man kan även 

använda Bornholmsmodellen som är ett material med olika slags språklekar som 

förbereder barnet för den kommande läsinlärningen. Språkaktiviteter av detta slag 

kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter (Häggström & Lundberg, 1994).   

 

Horowitz (2005) beskriver att barn med språkstörningar inte har utvecklat språkets 

uttryck och förståelse jämfört med andra barn i samma ålder. Hon skriver även att 

barn med språkstörningar har problem med att styra situationer med sin omgivning 

och väljer därför ofta att dra sig undan istället. Samspel mellan andra barn är något 

som barn med språkstörning ofta tar avstånd ifrån. Hon menar att det är i samspel 

med andra som språket och sociala regler vanligtvis tränas eftersom språket är ett 

grundläggande verktyg för att kunna kommunicera med andra. Orsaken till 

språkstörning hos barn utan andra svårigheter är ännu okänd men Löfstedt och 

Nilsson (2005) menar att det i största sannolikhet är flera faktorer som spelar in när 

en språkstörning uppstår. Dessa faktorer kan exempelvis vara ärftlighet eller barnets 

hemmiljö. Nettelbladt och Salameh (2007) menar däremot att den enda orsaken som 

kan påvisas är ärftlighet. Mellan 30-40 procent av barn med språkstörning har en 

nära anhörig som har eller har haft någon form av språkstörning eller läs- och 

skrivsvårigheter. Westerlund (1994) nämner att det är beräknat att risken finns för att 

syskon till barn med tal- och språkavvikelser ska utveckla liknande problem. Risken 

är fem gånger så stor jämfört med syskon till normaltalande barn. Nettelbladt och 

Salameh (2007) nämner, precis som Löfstedt och Nilsson (2005), att olika faktorer i 

kombination med varandra kan bidra till en språkstörning. De benämner dem dock 

som riskfaktorer och menar att de inte kan orsaka en språkstörning men att de kan ha 

en negativ inverkan på barns språkutveckling. Språkstörningar kan inte enbart 

kopplas till en bristande hemmiljö men det kan vara en riskfaktor i kombination med 

andra faktorer. Dessa faktorer kan vara brist på trygga relationer med människor i sin 

omgivning och bristande språklig stimulans. Nettelbladt och Salameh (2007) menar 

att barn med språkstörning är känsligare för ogynnsamma omständigheter vilket gör 

att de behöver ännu mer språklig stimulering än barn med typisk språkutveckling.  

 

Barn med språkstörning kan upptäckas av olika personer i deras omgivning. Det kan 

bland annat vara av förskollärare, föräldrar eller BHV (barnhälsovården). I 

Nettelbladt och Salameh (2007) beskrivs det att barn med en misstänkt språkstörning 

oftast hänvisas till logoped från BHV men att remisser från andra sjukvårdsinsatser 

också förekommer. Det förekommer även fall där barnets förskola kan hänvisa till 

logoped. I många landsting sker även så kallade egenremisser, vilket innebär att 

föräldrarna själva fyller i en blankett om deras barns språkliga svårigheter efter att de 
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haft kontakt med en logopedmottagning (Nettelbladt & Salameh, 2007). För att 

kunna hjälpa barn med språkstörningar är det viktigt att inte koncentrera sig på vad 

som är fel i språket utan istället lägga fokus på vad som är rätt (Reuterskiöld Wagner, 

1999). Genom detta synsätt kan man upptäcka vilka byggstenar barnet har att bygga 

vidare på mot ett fulländat språk. Det finns ganska mycket information om barns 

typiska språkutveckling i dag och de specifika milstolpar som alla barn skall korsa. 

Men det är viktigt att komma ihåg att det finns stora individuella skillnader i barns 

språkliga utveckling eftersom att ett och samma barn kan påvisa olika språkliga 

profiler vid olika tidpunkter (Bishop, 1997;Reuterskiöld Wagner, 1999). 

 

2.2.1 Fonologi 

Språkljuden och dess funktion i språket kallas för fonologi (Petterson, 2003). 

Språkljud benämns även som fonemen och är den minsta beståndsdelen i språket. 

Petterson (2003) skriver att den fonologiska utvecklingen går hand i hand med barns 

uttalsutveckling. Montgomery, Ziolkowski, Puranik och Otaiba (2009) menar att 

fonologiska färdigheter så som att uppfatta ljud i tal är grunden för att lära sig läsa 

och skriva. Orden ”gul” och ”kul” skiljs alltså endast från fonemen ”g” och ”k”. 

Dessa två fonem gör att orden får olika betydelse (Arnqvist, 1993).  

 

Fonologiska problem är vanligast förekommande bland barn i förskoleåldern och kan 

förekomma som ensamt symptom eller i kombination med andra språkliga problem 

på olika nivåer (Nettelbladt, 2007). I allmänhet är fonologiska problem lättast att 

upptäcka eftersom det oftast handlar om uttal. Barn med fonologiska problem är ofta 

svåra att förstå och i vissa fall helt oförståeliga. Detta beror på att de använder 

genvägar i språket – mer eller mindre systematiska fonologiska förenklingar i sitt tal. 

Barnet ersätter alltså ett ljud med ett annat som är enklare att uttala som till exempel 

”S” mot ”T” (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008). Ordet ”mössa” blir 

istället ”mötta”. Dessa språkliga genvägar kan fångas upp med en fonologisk analys 

som görs med hjälp av en fonologisk transkription (Nettelbladt, 2007).  

 

2.2.2 Grammatik 

En annan form av språkstörning hos barn kan innebära grammatiska svårigheter 

vilket innebär att de har svårt att formulera yttranden av flera ord samtidigt men att 

de ord som används är i korrekt form. Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén och Hansson 

(2008) menar att ett tecken på grammatiska svårigheter är att barnets yttranden är 

färre och kortare än andra barns i samma ålder. Barn med grammatiska problem har 

ofta svårt med bearbetning och förståelse av grammatik vilket yttrar sig i deras 

språkliga produktion. Håkansson och Hansson (2007) menar att grammatiska 

markeringar av enskilda ord utgörs av böjningar. Det är ganska sällsynt att svenska 

barn med språkstörning utelämnar böjningar av ord. Däremot är det betydligt 

vanligare att det ersätter böjningar av ord. Barnet väljer alltså en annan ändelse på 

böjningen än den som är förväntad. Exempel på detta kan vara att barnet lägger till 

en bestämdhetsändelse (- en) på ett ord som redan står i bestämd form. ”Skogen” blir 

alltså ”skogenen”. Barn med grammatiska svårigheter kan även ha problem med 

frasdomänen, det vill säga kombinera ord till större enheter med en korrekt 

grammatisk följd. Detta kan exempelvis vara att de utelämnar genitiv (-s) i en fras till 
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exempel ”pojken rum” istället för ”pojkens rum”. I vissa fall kan barn med 

språkstörningar placera bestämningen efter huvudordet till exempel ”den bil min”.    

 

I en amerikansk studie tittade man på barns grammatiska utveckling och jämförde 

barn med och utan specifik språkstörning (Rice, 2000). Barnen var i blandade åldrar 

mellan tre och åtta år. Studien visade att barn utan specifik språkstörning använde 

vuxenliknande grammatik mellan fyra till fyra och ett halvt års ålder. Barnen med 

specifik språkstörning kom inte upp till den grammatiska nivån förrän de var runt sju 

år. De fortsatte att ligga efter barnen utan specifik språkstörning i den grammatiska 

utvecklingen när de kommit upp i skolåldern.  I forskningen kring språkstörning har 

grammatiken en betydande plats (Håkansson & Hansson, 2007). Ur svensk klinisk 

synpunkt har det länge fokuserats på de fonologiska symtomen trots att vissa barn 

har grammatiska svårigheter som huvudsymtom. Behandling och bedömning av 

grammatiska svårigheter har fått betydligt mindre utrymme. Det kan vara svårt att 

bedöma om barn har en grammatisk språkstörning eftersom de flesta barn genomgår 

en fas i sin språkliga utveckling där de har grammatiska svårigheter (Rice, 2000).  

 

Något som utmärker barn med grammatiska svårigheter är att den grammatiska 

uttrycksförmågan inte räcker till för vad barnet vill uttrycka till exempel vad barnet 

har gjort under dagen eller logiska samband (Håkansson & Hansson, 2007). En 

förälder, logoped eller annan vuxen samtalspartner kan vid en lyckad interaktion 

hjälpa barnen att uttrycka sig så att de får fram vad de önskar. Håkansson och 

Hansson (2007) menar att vuxna i barnets omgivning kan hjälpa barnet att träna på 

sina grammatiska svårigheter genom ett tydligt uttal, högre tonläge och att använda 

korrekta ord. Man kan även träna barnet på meningskompletterande övningar vilket 

innebär att en person påbörjar en mening som barnet får avsluta (Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008).    

 

2.2.3 Semantik  

Semantik handlar kortfattat om den språkliga betydelsen för ord, morfem, fraser och 

satser. Semantik har en central roll för all sorts språkanvändning men har ännu inte 

fått ett så stort utrymme varken forskningsmässigt eller kliniskt. I de studier som 

finns beskrivs det ofta att barn med semantiska svårigheter har ett begränsat aktivt 

ordförråd, de förstår inte mer komplexa ord, de kan inte ta instruktioner i grupp samt 

att de inte kan förstå poängen i en kort berättelse (Nettelbladt, 2007). Semantiska 

svårigheter kan även yttra sig på så sätt att barnet inte förstår alla ord de använder 

eller att de använder orden i fel sammanhang. Om barn med semantiska svårigheter 

enbart behärskar ett fåtal ord kan det leda till att barnets språkliga satser blir både 

korta och svåra att tolka (Petersson, 2003).  

 

Ett exempel på semantik är orden ”hjul” och ”jul”. De låter likadant men har olika 

betydelse, det vill säga olika semantik. En bild på en bil och ordet ”bil” har då 

samma semantik eftersom det är innehållet som har en betydelse. En bild har dock en 

mer mångfacetterad semantik på grund av att en bild ger mer information än ett ord 

(Tebelius, 2003).   
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2.2.4 Pragmatik 

Att samspela med andra i sin omgivning brukar för de flesta barn inte vara några 

svårigheter men för barn med pragmatiska svårigheter är det ett typiskt tecken. 

Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) menar att det inte är enkelt alla gånger 

att upptäcka barn med språkstörning och det gör det inte enklare om barnet dessutom 

har pragmatiska svårigheter. Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) menar 

även att barn med pragmatiska svårigheter har särskilt svårt att ta sig igenom dagens 

dominerande samhälle av massmedia och IT. Det ställs stora krav på att individen 

effektivt och snabbt skall kunna uttrycka sig i både skrift och tal samtidigt som de 

skall kunna integrera med andra människor på ett formbart sätt. Petersson (2003) 

skriver att pragmatiska svårigheter yttrar sig i att barnet inte kan hantera sociala 

regler när det gäller kommunikationen mellan barn och vuxna i sin omgivning. Det 

kan till exempel handla om att barnet inte behärskar turtagning vid samlingar eller 

har svårigheter att förstå gester, mimik eller ändrat tonfall. Enligt Ogden (2001) kan 

barn med pragmatiska svårigheter upplevas som speciella både i språkliga och 

beteendemässiga avseenden av andra jämnåriga barn. De kan till och med utesluta 

barn med pragmatiska svårigheter från gemenskap vilket i sin tur kan medföra 

konflikter.  

 

Holck (2009) skriver i sin avhandling att barn med pragmatiska svårigheter är 

svårare att upptäcka än barn med annan typ av språkstörning. Det finns inga klara 

kriterier för pragmatiska svårigheter och språkstörningen består av en bred 

utsträckning av olika symtom. Enligt Holck (2009) är några tecken på pragmatiska 

svårigheter hos barn att de använder korta fraser och ofta är det bara enstaka ord som 

uppfattas i en mening. Hon menar även att barn med pragmatiska svårigheter ofta 

svarar med irrelevanta svar på frågor.  

 

Enligt Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) är några typiska symtom på 

pragmatiska svårigheter hos barn att barnet bryter mot samtalsregler det vill säga att 

barnet börjar prata utan ett sammanhang och att samtalet okontrollerat driver iväg 

från ämnet. Andra tecken på pragmatiska svårigheter kan vara att barnet vägrar att 

svara på frågor eller när barnet ordagrant upprepar vad samtalspartnern precis sagt. 

Pragmatiska problem kan även innefatta att barnet inte uppmärksammar när 

samtalspartnern missförstår och i sin följd att barnet inte heller behärskar att reda ut 

missförståndet. Dessa språksvårigheter kan många gånger kopplas ihop med autism. 

Enligt Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) är pragmatiska svårigheter 

många gånger kopplade till autism just av den anledningen att pragmatiska 

svårigheter är ett centralt problem inom autism. Nettelbladt och Reuterskiöld (2010) 

beskriver även att tidigare forskning påvisar att barn med pragmatiska svårigheter 

bör betraktas som en mindre allvarlig form av autism. Det behöver dock inte alltid 

innebära att pragmatiska svårigheter är kopplade till autism. Adams (2001) 

konstaterar att det finns en mängd växande bevis för att barn med pragmatiska 

svårigheter inte tvunget måste vara autistiska.    
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2.3 Konsekvenser av språkstörning  

Det är först och främst det enskilda barnet som upplever stora konsekvenser av 

språkstörningen. Att kommunicera med andra människor är oerhört viktigt för att vi 

ska må bra och för att vi ska utvecklas som människor. Eftersom barn med 

språkstörningar ofta har problem med kommunikationen upplever de inte det här på 

ett tillfredställande sätt. Att ta kontakt med kamrater är svårt för barn med grav 

språkstörning och de hamnar lätt utanför (Hansson, 2010). Horowitz (2005) menar 

att barn med språkstörning ofta drar sig från sociala samspel och är därför i riskzonen 

för att utveckla vidare beteendemässiga och socioemotionella svårigheter. Hon 

menar även att små barn med språk- och kommunikationsproblem löper större risk 

att utveckla beteendeproblem senare i barndomen så som tillbakadragande, 

depression, aggression, hyperaktivitet eller koncentrationssvårigheter. Dessa 

psykologiska problem kan i sin tur förvärra ytterligare beteenden i samspel med 

andra och kan leda till låg acceptans och kan vara en bidragande faktor till färre 

vänner. Horowitz (2005) menar även att dessa problem kan vara en ökad risk för 

antisocialt beteende och i värsta fall brottsliga beteenden i vuxen ålder. När barn med 

språkstörning inte förstår personer i sin omgivning upplever de ofta frustration vilket 

många gånger uttrycks i aggression och tillbakadragande. Det kan även upplevas om 

kamrater eller andra vuxna i barnets omgivning inte förstår vad barnet vill få fram 

(Horowitz, 2005).  

 

Löfstedt och Nilsson (2005) menar att barn som har någon form av språkstörning i 

förskoleåldern oftast fortsätter att ha svårigheter med språket resten av sin skolgång 

och i vuxen ålder. Språkstörning sägs ibland vara ett dynamiskt tillstånd eftersom 

den kan förändras över tid och te sig på olika sätt beroende på barnets utveckling och 

faktorer som till exempel intervention. Det innebär medvetna ansträngningar från 

familjemedlemmar och professionella för att hjälpa barnet att komma tillrätta med 

sin språkstörning och stärka barnets språkliga förmåga (Nettelbladt, Samuelsson, 

Sahlén & Hansson, 2008). Löfstedt och Nilsson (2005) menar att den grundläggande 

störningen alltid är densamma. Det kan även antas att den allmänna 

språkutvecklingen hämmas för barn med grav språkstörning om de inte kommer 

ikapp med språket (Hansson, 2010). Forskning visar på att barn i förskoleåldern med 

tal och språksvårigheter är långsammare i utvecklingen av fonologisk och fonematisk 

medvetenhet jämfört med jämnåriga barn med normal utvecklingskurva 

(Montgomery, Ziolkowski, Puranik & Otaiba, 2009). Det leder till att de hamnar i 

riskzonen för att utveckla läs och skrivsvårigheter när de kommer upp i skolåldern. 

Barn med språkstörning löper större risk för detta än barn med talsvårigheter. Enligt 

ASLHA (American Speech-Language-Hearing Association) är risken för att barn 

med språkstörning i förskoleåldern ska få läsproblem i högre ålder, fyra till fem 

gånger större jämfört med barn utan språkstörning. Snowling (2000) menar att en 

utav de viktigaste förutsättningarna för att barn med språkstörning skall utveckla sin 

läskunnighet verkar vara deras muntliga språkfärdighet vid den tid de börjar läsa. 

Snowling (2000) nämner en amerikansk studie där man följde ett stort antal barn 

med en specifik språkstörning. I studien framkom det att barn som hade fått hjälp 

och kommit tillrätta med sin språkstörning innan fem och ett halvt års ålder, hade 

goda förutsättningar för att lära sig läsa på ett tidigt stadium. Barnen visade 

noggrannhet i sin läsning, läsförståelse och stavning vid åtta års ålder. De barn som 

däremot fortfarande hade ihållande och specifik språkstörning vid fem och ett halvt 

års ålder hade utbredda läs- och stavningssvårigheter vid cirka åtta års ålder.   
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Hansson (2010) menar att det kan få konsekvenser för hela familjen som har ett barn 

med språksvårigheter. Ett barn med språkstörning är antingen mindre aktiva i samtal 

eller så är de väldigt aktiva och pratar hela tiden till exempel vid en pragmatisk 

språkstörning. Om barnet är mindre aktivt i samtal kan föräldrar uppleva att de inte 

får något vidare gensvar från barnet. Det är väldigt påfrestande om föräldrarna får 

kämpa för att deras barn ska få den hjälp de behöver.  Det kan i sin tur vara 

påfrestande praktiskt att ta sig till logoped eller annan form av specialist. Hansson 

(2010) beskriver även svårigheterna för förskollärarna att ge barn med 

språkstörningar den uppmärksamhet de behöver, med större barngrupper och 

nedskärningar på personal. I ett längre perspektiv kommer samhället lida en stor 

förlust om åtgärder och förebyggande arbete inte sätts in i ett tidigt skede eftersom en 

individ med bristande kommunikativ och social förmåga inte kan bidra till samhället 

fullt ut (Hansson, 2010).  
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3 SYFTE 

 

Syftet med vår kartläggning är att undersöka förekomsten av olika former av 

språkstörningar som förekommer i förskoleåldern samt hur dem uppmärksammas. Vi 

vill även se vilka som samarbetar i processen för att hjälpa barn med språkstörningar. 

 

Frågeställningar 

 Vilken typ av språkstörning är vanligast bland förskolebarn? 

 Vilka är det som upptäcker barn med språkstörningar och vilka olika 

professioner finns med i hjälparbetet? 

 Finns det något speciellt kartläggningsmaterial över barns språkutveckling 

som förskolorna använder sig av för att upptäcka barn med språkstörningar?    
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4 METOD 

I metodkapitlet kommer valet av undersökningsmetod att presenteras. Den valda 

undersökningsgruppen kommer att presenteras som följs av en redogörning av valt 

insamlingsinstrument. I kapitlet beskrivs även hur databearbetningen och 

datainsamlingen har gått till. Slutligen redogörs för reliabiliteten och validiteten i 

undersökningen.  

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Det finns flera olika undersökningsmetoder för att samla in datainformation på och 

de tre metoder som från början var aktuella för oss var att genomföra intervjuer, 

postenkät eller webbenkät. Det tredje och sista alternativet var webbenkät vilket är 

vår undersökningsmetod för att få reda på vår frågeställning. Nedan kommer 

alternativet webbenkät att presenteras mer ingående. 

   

4.1.1 Webbenkät   

Med en stor ökad tillgång och användning av internet har det blivit allt vanligare att 

den svarande kan hämta ett frågeformulär på en viss webbadress, besvara frågorna 

från dataskärmen och sedan skicka tillbaka den ifyllda enkäten elektroniskt. Denna 

undersökningsmetod kallas för webbenkät (Dahmström, 2011). I stort sätt är den 

enda skillnaden från postenkät hur enkäten kommer fram till respondenten samt hur 

svaren sedan skickas iväg. För att utforma en webbenkät måste man gå tillbaka till 

sina hypoteser och sin målsättning för att kunna besluta om vilka frågor som är 

relevanta och viktiga att ställas. Det är en avgörande faktor för att syftet med 

undersökningen ska uppnås (Bell, 2006). Normalt för en enkätundersökning är att det 

krävs flera olika omformuleringar av frågorna för att reducera mångtydigheten och få 

så korrekta frågor som möjligt. Det är för att respondenten ska förstå vad som menas 

med frågorna. Bell (2006) beskriver även att det blir lättare att skapa en 

samarbetsinställning om man personligen tar kontakt med respondenten. Det kan till 

exempel handla om telefonkontakt eller ett möte med den svarande.  

 

För att använda webbenkäter till sin utvalda undersökningsgrupp krävs det att 

personerna som ska svara på enkäten har tillgång till internet och att personerna kan 

nås via en aktuell e-postadress (Dahmström, 2011). Fördelen med enkätundersökning 

är att det är billigt och att det går snabbt. Det finns även möjlighet att kontrollera 

datainsamlingen direkt vid insändandet av enkäten. Enligt Dahmström (2011) är en 

av nackdelarna av den här undersökningsformen att det uppges eller stavas fel på e-

postadresserna samt att man får räkna med ett stort bortfall och tekniska problem. 

Precis som för postenkät är det lika viktigt för en webbenkät att testa enkäten i 

förväg på en utvald testgrupp för att få reda på om det finns skäl att välja denna typ 

av insamlingsmetod innan enkäten skickas ut till den stora undersökningsgruppen. 

Dahmström (2011) menar att det är viktigt i en sådan här undersökningsmetod att 

noga välja ut frågor som ger ett svar på det man eftersöker det vill säga syftet med 

undersökning. Efter att ha valt bort de två första undersökningsmetoderna valde vi 

tillslut att använda oss utav webbenkät. Vi valde webbenkät eftersom vi kunde få ut 

enkäten till en större undersökningsgrupp än vad vi hade fått vid besöksintervjuer. 
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Genom en enkätundersökning skulle vi få mer kraft i resultatet samt få en större 

chans att generalisera resultatet än vad som var möjligt vid intervjuer.  

 

4.2 Samtal med logoped 

Vi kontaktade en logoped på Länssjukhuset i Kalmar för att få lite mer information 

om språkstörningar. Logopeden berättade att de för det mesta får in remisser från 

BHV. Det är ca tio barn om året som blir remitterade från andra professioner än 

BHV som t.ex. barnläkare. Det händer att BHV ofta remitterar på begäran av 

föräldrarna. Föräldraoro är en indikation för att skriva remiss till logoped. Av de barn 

som remitteras till logopedmottagning är flertalet barn med språkljudsförsening, 

alltså barn som har problem med uttalet (fonologisk). Detta är även lättast att 

upptäcka eftersom det är det som hörs först när barnet börjar prata.  

 

Logopeden berättade att logopeder inte alltid har kontakt med förskolan om det rör 

sig om en lättare uttalsförsening. Annars tar man oftast en kontakt då det är bra för 

logopeden att få veta hur kommunikationen fungerar för barnet bland jämnåriga i 

förskolan. Det är också bra för logopeden att få veta hur förskolepersonalen uppfattar 

barnets tal. Förskolan är alltid välkommen att ta kontakt vid behov för tips och råd. 

Logopeden kan också samarbeta med de resursteam som finns i flera kommuner. 

Logopeden samarbetar med BHV vid behov.  

 

4.3 Val av undersökningsgrupp 

Efter vårt möte med logopeden bestämde vi oss för att skicka ut enkäten till de 

kommuner som tillhör Kalmars logopedmottagnings upptagningsområde. Det är sex 

kommuner som tillhör upptagningsområdet och vi hörde av oss till samtliga för att få 

listor på de förskolor som finns för att kunna kontakta avdelningarna. I dessa 

kommuner finns det cirka 90 förskolor och vi valde att höra av oss till samtliga 

avdelningar i både kommunala och privata förskolor i den mån det gick. Vi valde att 

välja bort förskoleklass eftersom den numera är integrerad i skolan. De som 

besvarade enkäten var förskollärare och barnskötare som arbetar aktivt med barn i 

åldrarna ett till fem. Det var en förskollärare eller barnskötare från varje avdelning 

som besvarade enkäten.  

 

4.4 Undersökningsinstrument 

Vi utformade enkäten i programmet surveymonkey som finns tillgängligt på nätet. 

En redan färdig enkätmall kan väljas eller att göra en egen design vilket vi valde. Det 

finns olika designer att välja mellan samt olika sätt att utforma sina svarsalternativ 

på. Efter att vi hade utformat enkäten som vi ville ha den skapades det en länk som vi 

sedan kunde bifoga i ett mail till den utvalda undersökningsgruppen. När 

respondenterna klickade på länken kom de direkt till enkäten. När de hade svarat på 

frågorna klickade de på klar och enkäten stängdes. De kunde inte komma in på 

länken fler än en gång. När den utsatta tiden för enkäten hade gått ut kunde den 

enkelt stoppas och hindra fler från att svara. Den insamlade datan lagrades på vårt 

konto i programmet där vi sedan kunde sammanställa och analysera svaren. 
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Programmet surveymonkey gjorde det enkelt att utföra, hantera och analysera det 

som vi valt att undersöka.  

 

Eftersom vi valde att skicka ut enkäten avdelningsvis inledde vi enkäten med att 

fråga om de har barn med någon form av språkstörning samt vilka åldrar de har i 

barngruppen. Det är viktigt eftersom det kan finnas flera olika ålderskonstellationer. 

Enkäten är ett strukturerat frågeformulär vilket innebär att det fanns fastställda 

svarsalternativ (Stukát, 2011). På de flesta av frågorna kunde respondenterna välja 

fler än ett svarsalternativ. Det var nödvändigt eftersom det kunde finnas barn med 

olika typer av språkstörningar i barngruppen samt barn med generell språkstörning. 

På de flesta av frågorna kunde respondenten även välja ett öppet svarsalternativ där 

de själva kunde skriva in ett svar. Vi valde detta för att ge respondenten möjlighet att 

skriva in ett eget svar om inget utav de förvalda svarsalternativen stämde in på deras 

barngrupp. Vår enkät innehöll även en ostrukturerad fråga vilket innebär att frågan 

var öppen, där den tillfrågade själv kunde formulera sitt svar. Enkäten var utformad 

på så sätt att respondenten inte behöver svara på varje fråga vilket har lett till ett visst 

bortfall på en del frågor. Det beror delvis på att avdelningarna svarat att de inte har 

några barn med språkstörningar i deras barngrupp för tillfället. På de flesta av 

frågorna kunde man även välja flera alternativ som svar.  Det ledde till att den 

uträknade procentsatsen går efter hur många personer som har besvarat alternativet i 

varje fråga. 

 

4.5 Datainsamling    

Vi valde ut en förskola med fem avdelningar som vår testgrupp. Vi ringde upp 

förskolans chef och presenterade vår kartläggning och frågade om de kunde tänka sig 

att vara vår testgrupp vilket de accepterade. När vi fått in deras svar på enkäten 

gjorde vi ytterligare ändringar innan vi började höra av oss till de kommuner vi valde 

ut till vår kartläggning. Under två dagar ringde vi runt till de 123 avdelningar vi hade 

nummer till på samtliga förskolor, både privata och kommunala, i de sex kommuner 

som vi valt ut till vår undersökningsgrupp. En del av de vi ringde till hade inte tid att 

ställa upp på undersökningen. Det var även vissa förskolor och avdelningar som vi 

inte fick tag i. Det ledde till ett bortfall på 22 avdelningar. Vi valde att ringa runt till 

samtliga förskolor i vår undersökningsgrupp med förhoppning om att öka 

deltagandet i vår undersökning. Vi ansåg att det blev mer personligt om vi ringde till 

förskolorna och presenterade oss själva och undersökningen istället för att bara 

skicka ett mail. Enkäten skickades ut via mail till 101 avdelningar men det var svårt 

att veta den totala siffran eftersom vissa avdelningar skulle vidarebefordra enkäten 

till sina kollegor. Det var totalt 81 avdelningar som besvarade enkäten.   

 

4.6 Reliabilitet och validitet   

Reliabilitet (tillförlitlighet) mäter i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt eller 

instrument ger samma resultat vid olika situationer vid samma omständigheter (Bell, 

2006). Det spelar ingen roll vilken metod som används, informationen som kommer 

in måste alltid kritiskt granskas för att avgöra hur tillförlitlig eller giltig den är. 

Exempelvis är en konkret fråga som ger ett svar i en särskild situation och ett helt 
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annat svar i en annan situation inte reliabel. När åsikter samlas in, oberoende av 

metod, finns det ett antal faktorer som kan påverka respondentens 

(intervjupersonens) svar. Det är viktigt att ha i åtanke när man gör till exempel en 

intervju. En sådan faktor kan vara kan vara att respondenten nyligen varit med om en 

händelse som påverkat dennes åsikter. Reliabilitet kan mätas på flera olika sätt när 

det handlar om test eller skalor. Testet kan till exempel göras om en tid efter första 

tillfället för att se om samma resultat uppnås. Det är en fördel att ha alternativa 

formuleringar på frågor med samma innebörd och sedan jämföra resultaten. Det finns 

både för- och nackdelar med dessa metoder och ibland är de inte nödvändiga eller 

ens tillämpbara (Bell, 2006). Vi genomförde en testundersökning för att se om 

frågorna fungerade och att respondenterna förstod dem innan vi genomförde den 

riktiga undersökningen. 

 

Bell (2006) menar att validitet (giltighet) är ett lite mer komplicerat begrepp än 

reliabilitet. Det är ett mått på om en fråga verkligen mäter eller beskriver det man vill 

att den ska göra. Dock är det en ganska vag definition av begreppet. När 

undersökningen har gjorts måste det reflekteras över och komma fram till om datan 

som samlats in verkligen mäter eller beskriver det man själv påstår och att ens 

tolkningar verkligen bygger på data. Om en fråga saknar reliabilitet saknar den även 

validitet. Om en fråga däremot har hög reliabilitet behöver det inte betyda att 

validiteten är hög, eftersom en fråga kan ge samma svar vid olika tillfällen men ändå 

inte mäta det man har tänkt att den ska mäta. Bell (2006) förslår att fråga sig själv om 

en annan person som använde samma metodinstrument skulle komma fram till 

samma resultat eller få ungefär samma svar på frågorna för att se om undersökningen 

är giltig. För att få en fingervisning om ens frågor är reliabla eller giltiga kan det 

berättas för folk i ens närhet (vänner, kollegor, etc.) vad som ska ta redas på och 

fråga dem om de frågor som arbetats fram kan fungera till det syfte som har valts 

(Bell, 2006). Vi har arbetat fram våra frågor tillsammans med logopeden. Det kände 

vi var nödvändigt för att vi skulle hålla oss till ämnet och att frågorna skulle vara 

relevanta för det vi ville ta reda på.    
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5 RESULTAT 

I resultatet utgår procentsatsen från den totala svarsgruppen på varje fråga. Antalet 

svarande varierar från fråga till fråga. Till exempel var det 50 avdelningar som valde 

alternativet ”ett år” på frågan ”vilka åldrar har ni i er barngrupp?” och det var totalt 

81 avdelningar som besvarade frågan. Det blir då 61,7 procent.  

 

5.1 Förekomst av språkstörningar i barngrupp 

I enkäten ställdes frågan om vilka åldrar avdelningarna hade i barngruppen och 

respondenterna kunde fylla i flera åldrar eftersom det kan finnas flera olika 

ålderskombinationer i en barngrupp. Det visade sig att åldrarna ett till fyra var mest 

representerade med endast ett fåtal procent som skilde dem åt. Hälften utav 

avdelningarna hade femåringar i sin barngrupp men överlag var det inte så stor 

skillnad i procenttal mellan åldrarna. På frågan om de hade ett eller flera barn i 

barngruppen med någon form av språkstörning var det 78 avdelningar totalt som 

hade besvarat den frågan. Det var 67,9 procent som svarade att de hade någon form 

av språkstörning i sin barngrupp.  

 

Det var 57 avdelningar som besvarade frågan om vilken typ av språkstörning de 

kunnat urskilja i sin barngrupp och man kunde välja fler än ett svarsalternativ. Alla 

språkstörningar som fanns som alternativ förekom men den som fick flest svar var 

”svårigheter med uttal” (fonologi) som 53 avdelningar hade valt som alternativ. Det 

alternativet som hade näst flest svar var ”svårigheter med sociala regler och 

kommunikation” (pragmatik) som 26 avdelningar hade valt som alternativ (se figur 1 

nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Diagram över vanligast förekommande språkstörningar. 

 

På samma fråga kunde respondenten även välja alternativet ”annan typ av 

språkstörning” och själv skriva in ett svar. En del av respondenterna hade 

missuppfattat frågan och skrivit sen språkutveckling som eget alternativ vilket inte 

behöver ses som en språkstörning. Andra svar på den öppna frågan var bland annat 

inget tal alls, har språkmelodin men inte språket samt att barnet hade språkförståelse 
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men oförmåga att själv uttala ord och använder tecken som stöd. Tre utav de 10 som 

hade besvarat frågan ”annan typ av språkstörning” hade nämnt barn som hade 

svårigheter med språket på grund av att de hade ett annat hemspråk och poängterat 

att de inte ser det som en språkstörning.  

 

Det var totalt 55 avdelningar som hade besvarat frågan om hur många barn med 

språkstörning de hade i sin barngrupp. Alternativet ”två barn” fick flest svar. Det var 

24 avdelningar (43,6 %) som hade valt det alternativet. Det var hela sju avdelningar 

(12,7%) som hade svarat att de hade fem eller fler barn med någon form av 

språkstörning i barngruppen.  

  

5.2 Upptäcka barn med språkstörning 

I enkäten ställdes frågan ”hur uppmärksammades barnet/barnens språkstörning i er 

barngrupp?” som totalt 55 avdelningar hade besvarat. På frågan kunde man välja fler 

än ett alternativ. Majoriteten av avdelningarna svarade att förskolläraren var den som 

uppmärksammade barnets språkstörning. Det var hela 53 avdelningar som hade valt 

det alternativet. Det alternativet som fick näst flest svar var ”vårdnadshavare” som 

30 avdelningar hade valt.  Alternativet ”BHV” fick 16 svar och ”barnläkare” fick 

inget svar alls. (se figur 2 nedan). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Diagram över professioner som upptäcker barns språkstörningar.  

 

5.2.1 Kartläggningsmaterial 

I enkäten ställdes frågan om avdelningarna använder någon form av 

kartläggningsmaterial för att upptäcka barn med språksvårigheter. Den totala 

svarsgruppen på denna fråga var 41 avdelningar. På frågan hade de två alternativ att 

välja mellan.  Det fanns inte någon möjlighet att välja båda alternativen. Det ena 

svarsalternativet var kartläggningsmaterialet ”TRAS” som cirka hälften (48,8%) 

hade valt som alternativ. Det andra alternativet var ett öppet svarsalternativ. Här 

nedan följer några av de svar som var mest förekommande bland respondenterna: 

”Genom daglig observation av barnens utveckling och i samtalet med barnet.” 
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”Genom individuella utvecklingsplaner (IUP).” 

”Vi använder oss inte för närvarande av något material.” 

”Vi använder olika stegblad med olika områden för att tydliggöra, fånga upp och ge 

stöd.” 

”Taltest, Bornholmsmodellen, vägen till språket m.m.” 

”Eget material.” 

”Fonemtest och språkförståelsetest” 

 

5.3 Professioner i hjälparbetet med barns språkstörning 

Avdelningarna fick frågan om vilka de samarbetar med i processen för att hjälpa 

barn med språksvårigheter i deras barngrupp. Det var totalt 55 avdelningar som 

besvarade den frågan. Resultatet visade att de professioner som avdelningarna 

samarbetade mest med var logoped (33st.), specialpedagog (28st.) och BHV (22st.). 

Det visade sig att den profession som de samarbetade minst med var talpedagog som 

valdes av 10 avdelningar. På den frågan kunde man välja fler än ett alternativ samt 

ett öppet svarsalternativ. Avdelningarna svarade bland annat att de samarbetade med 

personalen i barngruppen, ett resursteam, med föräldrarna samt att de inte hade något 

samarbete.  

 

I enkätens sista fråga tillfrågades avdelningarna att ge exempel på hur de arbetar med 

språksvårigheter i deras barngrupper. Det var totalt 66 avdelningar som besvarade 

frågan. Många utav avdelningarna jobbar med ord- och ljudkort samt sånger, rim och 

ramsor i olika former som till exempel sångpåsar. De flesta avdelningar poängterar 

att de använder ett nyanserat och korrekt språk som ligger på en nivå strax över 

barnets eget när de för en dialog med barnet. En del avdelningar nämner att de 

arbetar med bilder för att förstärka språket och att de använder material från logoped 

som bland annat spel. De flesta av avdelningarna jobbar mycket med barnen i mindre 

grupper för att de ska kunna mäta varje barn och ge barnen gott om talutrymme. 

Tillsist har så gott som samtliga avdelningar svarat att de uppmuntrar till lek för att 

barnen ska utveckla sitt språk i samspel med varandra.   

 

5.4 Sammanfattning 

Det var totalt 81 avdelningar som besvarade enkäten men svarsgruppen varierade 

från fråga till fråga på grund av att det var 25 avdelningar som hade svarat att de inte 

hade några barn med språkstörningar i sina barngrupper. Utav 78 avdelningar som 

besvarade frågan om de har ett eller flera barn i sin barngrupp med språkstörningar 

var det 53 avdelningar som svarade att de hade det. Åldrarna på barngrupperna (ett 

till fem år) var relativt jämnt fördelade på de 81 avdelningar som besvarade frågan. 

Svårigheter med uttal var den språkstörning som fick flest svar. Svårigheter med 

grammatik, svårigheter med språkförståelse och svårigheter med sociala regler och 

kommunikation hade fått ungefär lika många svar. Av de 55 avdelningar som 

svarade på hur många barn med språkstörningar de hade i sin barngrupp var det 24 

som svarade två barn vilket var en klar majoritet. Sju avdelningar hade fem eller fler 

barn med språkstörningar i sin barngrupp. Förskollärare, vårdnadshavare och BHV 

var de som fick flest svar på frågan om hur barnet/barnens språkstörning 
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uppmärksammades av de 55 avdelningar som besvarade frågan. Hela 53 avdelningar 

hade valt förskollärare som alternativ.  Det var 41 avdelningar som svarade på frågan 

om de hade någon form av kartläggningsmaterial för att upptäcka barn med 

språksvårigheter i deras barngrupp. Cirka hälften av de som svarade valde 

alternativet TRAS. Det visade sig att de professioner som förekom mest var logoped, 

specialpedagog och BHV. Talpedagog var inte lika vanligt. På den sista frågan fick 

avdelningarna själva ge exempel på hur de arbetar med språksvårigheter i 

barngruppen vilket 66 svarade på.  
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6 DISKUSSION 

I det här kapitlet kommer diskussionen presenteras, analyseras och jämföras med 

resultatet och tidigare forsning. Kapitlet kommer även ge förslag på vidare forskning 

inom ämnet om barns språkstörningar.   

 

6.1 Barn med språkstörningar 

Resultatet visade att mer än hälften av avdelningarna som besvarat enkäten hade barn 

med någon form av språkstörning i deras barngrupp. Det visar på att det är ganska 

vanligt med språkstörningar bland barn i förskoleåldern. Resultatet stärks av 

Westerlunds (1994) avhandling där hon skriver att cirka två procent av svenska 

fyraåringar har en grav språkstörning. Hon menar även att cirka en till två procent av 

alla barn drabbas av generell språkstörning. Dock är Westerlunds studie ganska 

gammal och procenten kan ha ändrats med tiden. I enkätundersökning fanns det inget 

alternativ man kunde välja som var kombinerade språkstörningar, alltså 

språkstörningar på flera domäner. Det fanns bara alternativ med specifika 

språkstörningar som innebär att barnet har svårigheter på endast en domän, oftast 

fonologi. Det var 57 avdelningar av 81 som svarade på frågan om vad de hade 

kunnat urskilja för språkstörningar i barngruppen och mer än hälften av de som 

svarade valde fler än ett alternativ. Det skulle kunna innebära att de har barn i 

barngruppen som har en språkstörning där flera domäner är involverade. 

Undersökningen visade även hur många barn med språkstörning avdelningar hade i 

sina barngrupper. Det var nästan hälften av de som svarade som hade två barn med 

språkstörning i sin barngrupp. Anmärkningsvärt var att hela sju avdelningar av 55 

svarande hade fem eller fler barn i sin barngrupp med språkstörningar. Vad kan det 

bero på? Westerlund (1994) nämner i sin avhandling att det är beräknat att risken för 

att syskon till barn med tal- och språkavvikelser ska utveckla liknande problem är 

fem gånger så stor jämfört med syskon till normaltalande barn. Kan de sju 

avdelningar som hade fem eller fler barn vara syskonavdelningar där det finns 

syskon som har liknande språkstörningar? Nettelbladt och Salameh (2007) menar att 

den enda orsaken till språkstörningar som man kan påvisa är ärftlighet. Det är mellan 

30-40 procent av barn med språkstörning som har en nära anhörig som har eller har 

haft någon form av språkstörning.  

 

Nettelbladt (2007) menar att fonologiska problem är vanligast förekommande bland 

barn i förskoleåldern. Även logopeden nämnde att fonologiska problem är vanligast 

bland barn och att det även är lättast att upptäcka. I resultatet visade det sig att 53 

avdelningar av de 57 som svarade på frågan hade barn med fonologiska svårigheter i 

sin barngrupp vilket stämmer överrens med det som litteraturen visar. Vi vågar 

därför anta att fonologiska svårigheter är mest förekommande bland barn i 

förskoleåldern inte bara i de sex kommuner vi gjorde undersökningen i utan i hela 

länet. Varför är fonologiska svårigheter vanligast? Rice (2000) nämner att det kan 

vara svårt att sätta diagnosen specifik språkstörning eftersom barnen inte visar någon 

försening i den övriga utvecklingen. Hon menar att barnens omogna språk kan 

felbedömas som en försening i deras språkutveckling som de senare kommer att 

”växa ur”. Frågan är om det kan vara tvärt om, att man sätter en diagnos för tidigt när 

det egentligen handlar om en försening i språkutvecklingen? Vi funderar på om 
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anledningen till att fonologiska svårigheter är vanligast kan vara att man har satt en 

för snabb diagnos? Det är viktigt att komma ihåg att det finns stora individuella 

skillnader i barns språkliga utveckling och att ett och samma barn kan påvisa olika 

språkliga profiler vid olika tidpunkter (Bishop, 1997;Reuterskiöld Wagner, 1999).  

 

Det som var mest intressant var att pragmatiska svårigheter inte var det alternativet 

som fick minst svar vilket vi antog innan vi genomförde enkätundersökningen. Holck 

(2009) menar att barn med pragmatiska svårigheter är svårare att upptäcka än barn 

med annan typ av språkstörning eftersom det inte finns några klara kriterier för 

språkstörningen. Det visade sig att 26 avdelningar av de 57 som svarade på frågan 

hade barn med pragmatiska svårigheter i sin barngrupp. Både grammatiska och 

semantiska svårigheter fick mindre svar. En fråga som dök upp var om det verkligen 

är så ovanligt med pragmatiska svårigheter som vi först trodde? Dock är vi medvetna 

om att respondenterna kan ha tolkat pragmatiska svårigheter på ett annat sätt än vad 

vi menar med tanke på att svarsalternativet, svårigheter med sociala regler och 

kommunikation, inte innefattar allt vad pragmatiska svårigheter innebär. Nettelbladt 

och Reuterskiöld Wagner (2010) berättar att pragmatiska svårigheter många gånger 

kan kopplas ihop med autism. De nämner att tidigare forskning påvisar att barn med 

pragmatiska svårigheter bör betraktas som en mindre form av autism. Det hade varit 

intressant att veta om de barn som avdelningarna har med pragmatiska svårigheter 

även har diagnosen autism. Dock nämner Adams (2001) att det finns en mängd 

växande bevis för att barn med pragmatiska svårigheter inte behöver vara autistiska. 

Kan anledningen till att pragmatiska svårigheter fått så många svar i undersökningen 

bero på att det är en följd av autism?  

 

6.2 Uppmärksamma och hjälpa barn med språkstörningar 

Nettebladt och Salameh (2007) menar att barn med språkstörningar kan upptäckas av 

olika personer i deras omgivning. Det kan bland annat vara förskollärare, förälder 

eller BHV. I undersökningen visade det sig att barns språkstörningar 

uppmärksammas framförallt av förskollärare och vårdnadshavare. Det visade sig 

även att BHV och logoped i viss mån upptäcker barns språkstörningar. Resultatet 

stärks av Nettelbladt och Salameh (2007) som menar att barn med misstänkt 

språkstörning oftast hänvisas till logoped från BHV. Nettelbladt och Salameh (2007) 

nämner även att i vissa landsting kan föräldrarna göra så kallade egenremisser, vilket 

innebär att föräldrarna själva fyller i en blankett efter att de har haft kontakt med en 

logopedmottagning.  Anledningen till att BHV och logoped inte fick flest svar kan 

vara för att man vänder sig till BHV och logoped efter att vårdnadshavare eller 

förskollärare uppmärksammat att barnet har svårigheter med språket. Det är inte så 

konstigt att vårdnadshavare och förskollärare är de som uppmärksammar en 

språkstörning hos barn eftersom att de är dem som oftast har störst kontakt med 

barnen.   

 

6.3 Kartläggningsmaterial och konsekvenser av språkstörning 

I resultatet visade det sig att 41 avdelningar hade svarat på frågan om de använde sig 

av någon form av kartläggningsmaterial för att upptäcka barn med språksvårigheter. 

Ungefär hälften av avdelningarna hade svarat TRAS. Det andra alternativet var ett 
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öppet svarsalternativ där många utav avdelningarna hade nämnt att de använder sig 

av Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är ett material som riktar sig till språket 

och man använder sig av olika språklekar för att stimulera barns språkliga 

medvetenhet. Kartläggningsmaterialet TRAS är ett schema som ger en överblick 

över barns språkutveckling. Schemat är indelat i tre utvecklingsområden som alla 

kan kopplas till språket. Materialen skiljer sig åt på så sätt att i Bornholmsmodellen 

är barnen mer involverade medan TRAS är mer ett redskap för pedagogen. 

Häggström och Lundberg (1994) nämner att Bornholmsmodellen förbereder barnet 

för den kommande läsinlärningen. Enligt American speech-language-hearing 

association är risken för att förskolebarn med en språkstörning ska få läsproblem 

senare i livet fyra till fem gånger större jämfört med barn utan en språkstörning. Just 

av denna anledning kan Bornholmsmodellen vara ett bra material att använda 

eftersom att språklekarna har visat sig förebygga läs- och skrivsvårigheter 

(Häggström & Lundberg, 1994).  

 

Med hjälp av kartläggningsmaterialet TRAS kan man upptäcka om ett barn har 

språkliga svårigheter. Om man upptäcker en språkstörning i god tid kan man 

förhoppningsvis undvika att det uppstår ytterligare konsekvenser för barnet. Det 

stärker Snowling (2000) som presenterar en amerikansk studie. Studien visade att om 

ett barn får hjälp med sin språkstörning innan fem och ett halvt års ålder hade de bra 

förutsättningar för att lära sig läsa och skriva i tidig ålder. De barn som däremot inte 

fick hjälp med sin språkstörning innan fem och ett halvt års ålder hade utbredda läs- 

och stavningssvårigheter när de var omkring åtta år gamla. Som studien nämner 

löper barn med språkstörningar en stor risk för att få läs- och skrivsvårigheter när det 

kommer upp i skolåldern. Detta kopplar vi till vårt resultat som visar att 

förskollärarna arbetar medvetet och aktivt med barns språk för att bland annat 

upptäcka barns språkliga svårigheter i god tid.  

 

I likhet med Snowlings (2000) studie menar Montgomery, Ziolkowski, Puranik och 

Otaiba (2009) att barn med språkstörningar ligger i riskzonen för att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter. Detta beror på att barn med språkstörningar är långsammare i 

utvecklingen av fonematisk och fonologisk medvetenhet. I resultatet nämner en del 

avdelningar att de arbetar med fonemtest och språkförståelsetest för att upptäcka 

barn med språkstörningar. Eftersom Montgomery, Ziolkowski m.fl. (2009) nämner 

att barn med språkstörningar utvecklar fonematisk medvetenhet långsammare borde 

fonemtest vara ett bra hjälpmedel för att upptäcka om ett barn har en eventuell 

språkstörning.  

 

6.4 Slutsats  

Utifrån frågeställningarna har det visat sig i kartläggningen, precis som Nettelbladt 

(2007) menade, att fonologiska svårigheter är vanligast förekommande bland barn i 

förskolan. Det har även visat sig att på de avdelningar som deltog i kartläggningen är 

det i huvudsak förskollärare, vårdnadshavare samt BHV som uppmärksammar barn 

med språkstörning. Det är även något som Nettelbladt och Salameh (2007) styrker 

som framförallt nämner just förskollärare, vårdnadshavare och BHV som upptäcker 

barns språkstörning. De professioner som avdelningarna främst har ett samarbete 

med är logopeder, specialpedagog och BHV. Dock nämner logopeden som vi har 
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varit i kontakt med att de inte alltid har kontakt med förskolan om de rör sig om en 

lättare uttalsförsening. Eftersom att fonologisk språkstörning räknas som en lättare 

form av språkstörning om den inte är kombinerad med andra domäner, borde inte 

avdelningarnas samarbete med logopeder vara den största. Det är endast baserat på 

samtalet med logopeden som är kopplad till de kommuner som har blivit kartlagda. 

Enkätundersökningen visade att de avdelningar den berörde arbetar aktivt med 

språket i olika former och använder sig av kartläggningsmaterial för att upptäcka 

bland annat språkstörningar. Hälften utav avdelningarna som deltog i kartläggningen 

använder TRAS som kartläggningsmaterial medan majoriteten av den andra hälften 

använder sig av Bornholmsmodellen. Under arbetets gång har vi förstått att 

språkstörningar är ett ämne som berör och engagerar människor. Vi har varit i 

kontakt med förskollärare, logoped, afasiförbundet och människor som jobbar på 

kommunen. De har alla visat ett intresse för ämnet och vår enkätundersökning. Det 

vi framförallt har lärt oss är vikten av arbetet kring språkstörningar och att man är 

uppmärksam på avvikelser i barns typiska språkutveckling. Dock måste man ha i 

åtanke att barns språkliga utveckling är individuell och kan te sig på olika sätt 

(Bishop, 1997;Reuterskiöld Wagner, 1999). 

 

6.5 Vidare forskning 

Under arbetet har vi märkt att det inte har forskats speciellt mycket om semantiska 

svårigheter. Det är något som vi vill uppmärksamma eftersom semantiken har en 

central roll i all sorts språkanvändning. Både i litteratur och i vår undersökning har vi 

märkt att semantiska svårigheter inte är så vanliga bland barn i förskoleåldern. Kan 

det bero på att man idag har för lite kunskap om semantiska svårigheter? Kan det 

vara så att semantiska svårigheter är vanligare än vad som framkommer i 

litteraturen? Det har även forskats kring bakomliggande orsaker till språkstörning. 

Löfstedt och Nilsson (2005) menar att det i största sannolikhet är flera faktorer som 

spelar in medan Nettelbladt och salameh (2007) nämner att den enda orsaken till 

språkstörningar som kunnat påvisas är ärftlighet. Vi önskar att det skulle forskas mer 

kring semantiska svårigheter och orsakerna till en språkstörning. Skulle det 

upptäckas vad som orsakar en specifik språkstörning skulle man förhoppningsvis 

kunna förebygga att den uppstår.  
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