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I förskolan möts ofta barn med språkstörningar och pedagogerna har ett ansvar att arbeta 

förebyggande med språket för att motverka språkstörning. Genom rätt stimulans kan 

barnets utveckling förbättras. Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka möjligheter 

och svårigheter det finns i arbetet med barn med språkstörningar. Vi har genom kvalitativa 

intervjuer med verksamma pedagoger försökt undersöka dessa barns situation i förskolan. 

För att kunna avläsa barns situation behöver man se vilka kunskaper pedagogerna har om 

språket och dess betydelse. Därmed har vi valt att synliggöra den ”normala” 

språkutvecklingen följt utav språkstörning som är vårt huvudsyfte med detta arbete. I 

arbetet belyser informanterna betydelsen av ett samarbete mellan förskolan och hemmet 

för att förebygga språkstörning och stötta barnet i sin utveckling. Det är betydelsefullt att 

arbeta med språket på ett lekfullt sätt för att fånga barnens intresse genom att ta tillvara på 

vardagssituationer. 
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1 Inledning 
Barn utvecklar sitt språk i olika takt. En del talar rent och i långa meningar, 

medan andra tar längre tid på sig att nå dit. Är utvecklingen mycket långsam 

eller annorlunda kallar man det för språkstörning. För många barn kommer 

språket så småningom ikapp. För andra barn kan språksvårigheterna följa 

med långt upp i åldrarna eller hela livet. (Landstinget i Uppsala län). 

 

Nettelbladt & Ors (2011) anser att språket behövs för att kunna klara sig i samhället. 

Dagens alltmer IT- styrda samhälle ställer högre krav på språkliga kunskaper. 

Författarna belyser social kompetens, vilket betyder att kunna umgås och samspela 

med olika människor. Den sociala kompetensen behövs för att kunna skapa nya 

kontakter och kommunicera vilket gör språket betydelsefullt. Förskolan vilar på en 

demokratisk grund och verksamma pedagoger har ansvar för att stötta barns 

språkutveckling Förskolans uppdrag i Lpfö 98 (rev 2010) synliggör språkets 

betydelse. Pedagogerna ska följa upp barnets utveckling och ta tillvara på dess 

nyfikenhet och intresse. 

Rygvold (2001) poängterar att språkstörning är den vanligaste diagnosen som ställs på 

förskolebarn. Det är dock viktigt att klargöra för hur svårigheterna yttrar sig eftersom 

det kan skilja mellan olika individer. Ellneby (2007) anser att de flesta 

språkstörningar går över om pedagogerna arbetar mycket med det på förskolan. Det är 

bra att ta in en talpedagog i förskolan som kan ge stöd och råd till föräldrarna och 

pedagogerna. Om man misstänker att ett barn har en talförsening ska man inte ”vänta 

och se” utan ge stöd till barnet så tidigt som möjligt (a.a). Barn med språkstörningar 

bör umgås med varandra eftersom barnen behöver identifiera sig och känna en 

gemenskap. Men det har visat sig att barn får för lite tid till detta och mer tid med 

vuxna. Barn med AKK, alternativ- och kompletterande kommunikation, behöver 

identifiera sig med andra i liknande situationer för att känna en gemenskap (Heister- 

Trygg, 2002). 

I denna uppsats har vi valt att fokusera på språkstörningar hos barn med svenskt 

modersmål. I våras läste vi specialpedagogik som specialisering och det var där vårt 

intresse för ämnet uppstod. Vi har valt att intervjua verksamma pedagoger och 

specialpedagog för att få en definition av begreppet språkstörning och vilket arbets- 
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och förhållningssätt de förhåller sig till. Vi anser att det behövs en förkunskap om 

”normal” språkutveckling för att få en klarhet i språkstörning. Därmed har vi valt att 

utgå ifrån barnets ”normala” språkutveckling. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få kunskap om vilka möjligheter och svårigheter det 

finns i språkligt avseende i mötet med barn med språkstörning. 

1.2 Frågeställningar 

1. Vad har barn med språkstörningar för språkliga förutsättningar i förskolan? 

2. Vilka möjligheter och svårigheter finns i arbetet med dessa barn? 

1.3 Begreppsdefinition 

Språkstörning, språksvårighet och språkförsening är försenad eller avvikande 

språkutveckling som benämns i litteraturen.  

Språklig medvetenhet: förståelse för hur språket är uppbyggt. 

Fonologisk medvetenhet: har med språkljuden att göra. 

Pragmatisk medvetenhet: förståelse för hur språket ska användas. 

Lexikal medvetenhet: förmåga att böja och lära sig ord. 

Syntaktisk medvetenhet: förståelse för hur ord är uppbyggda. 

Semantisk medvetenhet: förståelse för ords betydelse och språkliga satser. 
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2 Bakgrund 

 

I följande avsnitt synliggörs språklig medvetenhet, den ”normala” språkutvecklingen 

samt förskolans och hemmets roll i arbetet med språket. 

2.1 Språklig medvetenhet 

Ellneby (2007) hävdar att den språkliga medvetenheten är betydelsefull redan från 

tidig ålder och att den ligger till grund för läs- och skrivinlärningen. Det innebär att 

barnet blir medvetet om att språket kan analyseras och har en form och en funktion. 

En faktor är barnets kontakt med vuxna eftersom barnet behöver samspel och 

stimulans för att kunna utveckla sitt språk. Svensson (2009) anser att språklig 

medvetenhet innebär att barnet börjar fundera över språket och dess uppbyggnad. 

Barn kan förstå vad omgivningen säger och tala bra, men ändå inte vara språkligt 

medveten eftersom det krävs en kognitiv förmåga för att bli medveten om språket. 

2.2 Talspråksutveckling 

Gahne & Nauclér (1992) belyser omgivningens betydelse för barnens 

språkutveckling. Barn behöver en språklig miljö för att tillägna sig språket som är 

medfött, men behöver stimulans för att utvecklas vidare. För att tillägna sig talspråket 

behövs fonologi, syntaktik och semantik vilket sker i en utvecklingsprocess. 

2.2.1 0-6 års talspråksutveckling 

Redan vid två- tre månaders ålder börjar barnet jollra och språket börjar utvecklas. 

Barnet börjar härma sig själv och leker med språkljuden. Vid sex månaders ålder 

börjar barnet variera språkljuden. Därefter börjar barnet bli medvetet om sina 

ljudkombinationer och använder konsonant- vokalkedjor som t ex ba- ba, da- da. Vid 

ett år börjar barnet tala med ettordssatser (Ellneby, 2007). Svensson (2009) belyser 

betydelsen av att vara närvarande i barnets lek för att barnet ska få ett ökat ordförråd. 

Som vuxen är det viktigt att följa upp barnets tal, vara tydlig och använda korta ord. 

Enligt Jennische & Westerlund (1980) härmar barnet sin omgivning för att lära sig. 

Oftast betonar det huvudordet. När det närmar sig två år kan det läsa av den vuxnes 

betoning på ord. Det är även viktigt att den vuxne använder kroppsspråket för att 

barnet lättare ska förstå. Svensson (2009) anser att barnet kan ändra sitt talspråk för 

att omgivningen ska förstå och använder sig av tvåordsatser, t ex ”titta bollen”. I 
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denna ålder blir barnen även medvetna om lägesord som t ex på, under, över, bakom. 

När barnet närmar sig tre år blir samtalet i leken betydelsefullt för barnet (a.a). De 

samtalar sinsemellan i leken och förstår kamratens handling. Detta bidrar till att det 

blir rollspel där barnen kommunicerar med varandra (Jennische & Westerlund, 1983). 

Författaren hävdar att utvecklingen av grammatiken och dess bisatser kan skilja 

mellan olika barn. I denna ålder har barnet inte alla språkljud och det är vanligt att de 

stammar, vilket Svensson (2009) hävdar försvinner med åldern. Författaren belyser 

vidare fyraåringens talspråksutveckling som mer utvecklad. Deras tal är nu likt de 

vuxnas och även främmande personer kan förstå barnet. I denna ålder har barnet ett 

behov av att uttrycka sig verbalt och språket blir mer naturligt. Rim och ramsor blir 

alltmer betydelsefullt för barn i denna ålder (a.a).  Ljudsystemet är uppdelat i tre steg 

som omfattar vokaler och konsonanter och i vilken ordning man lär sig dessa. Det är 

färdigutvecklat i 4-års ålder, men som i alla andra utvecklingar kan det skilja en del 

(Gahne & Nauclér, 1992). Vid 5- års ålder ökar barnets ordförråd vilket resulterar till 

att de kan föra längre samtal (Ellneby, 2007).  

2.3 Förskolans roll 

Läroplanen för förskolan (2010) skriver följande om förskolans roll: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska 

omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen (2010:6). 

Centerheim- Jogeroth (1988) benämner några aspekter som vuxna ska tänka på vid 

barnets språkutveckling. En aspekt är att ta tillvara på alla stunder som ges till samtal 

och berätta och använda fantasin. Barn utvecklar hela tiden sitt språk och blir 

påverkade av alla de möter. En annan aspekt är att lyssna på barnet så det känner att 

det som sägs respekteras och att det lönar sig att tala. När barnet ställer frågor bör den 

vuxne ta tid till att svara för att utmana både tanke- och begreppsutvecklingen. Det är 

även bra att sjunga och röra sig till musik, blåsa på olika saker som t ex såpbubblor 

och ljus, leka olika munlekar, göra grimaser och göra olika språkljud. Det är viktigt 

för att barnet ska kunna uttala svåra ord.  Stadler (1998) betonar vikten av att 

språklekarna är roliga och tydliga.  
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Förskolan ska även sträva efter att ge utrymme till högläsning till alla barn oavsett 

ålder. Det är viktigt att som pedagog välja bok utifrån barnets språknivå för följderna 

kan bli att barnet stannar i sin utveckling om bokens innehåll är för lätt (Ellneby, 

2007). 

 

Jenny Norman (2003) belyser i sin avhandling att pedagogerna använder konkret 

material i arbetet med barns språkutveckling och ta tillvara på språkliga 

vardagssituationer. Författaren menar vidare att det händer mycket kring språket vid 

matsituationerna och där stödja barnet och ha en vuxen- och barndialog, men även att 

ställa följdfrågor till en fortsatt dialog. Resultatet av en undersökning visar att barnen 

inte får mycket utrymme vid samlingar utan visade på att läraren styr vad som ska 

sägas. Hon beskriver en norsk undersökning som visar att om läraren tar för stor plats 

vid kommunikationen resulterar det i att barnet talar mindre och med färre ord (a.a). 

 

2.4 Hemmets roll 

Ann-Katrin Svensson (2005) anser att det är viktigt att samarbeta med föräldrarna vad 

gäller språket. Hon belyser i boken Språkglädje att som pedagog uppmärksamma 

föräldrarna vid t ex föräldramöten om språkliga faktorer. Om föräldrarna får 

kännedom om att de ska stimulera sitt barn språkligt, anser författaren att föräldrarna 

kommer att ställa mer följdfrågor och lyssna på sitt barn. Författaren anser vidare att 

pedagogerna ska berätta för föräldrarna att de ska intressera sig i sitt barns upplevelser 

och tankar. Hon beskriver olika diskussionsfrågor som handlar om vilken roll barnet 

har i olika samtalsdialoger. För att föräldrarna ska känna sig delaktiga i sitt barns 

språkutveckling behöver pedagogerna upplysa dem om den språkliga stimulansen. 

Samtidigt är det betydelsefullt för barnen att de känner respons hemifrån (a.a).  

 

Carina Fast (2008) har gjort en studie om hur föräldrar ser på högläsning. Studiens 

resultat visade att många föräldrar skulle vilja läsa för sina barn men hävdar att tiden 

inte finns. Beroende på om läsaren är närvarande och engagerad i läsningen kan en 

bok uppfattas på olika sätt och kan skilja sig på hur och vem som berättar boken. 
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3 Litteraturgenomgång 

 

I följande kapitel synliggörs tidigare och relevant forskning till angivna 

forskningsfrågor. Nedan redovisas litteratur om definitionen av språkstörning, 

språkstörning ur ett historiskt perspektiv och klassificeringar av begreppet. Vi belyser 

även olika typer av språkstörningar samt vilka orsaker som ligger bakom och 

tillvägagångssätt vid misstanke om språkstörning. 

3.1 Definition av språkstörning 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet språkstörning som: 

  

Specifik störning av olika språkfunktioner. Språkstörningar hos 

vuxna är vanligen följden av en hjärnskada; se afasi. Hos barn 

innebär språkstörning försenad eller avvikande språkutveckling; 

graden kan variera från mild, med uttalsförenklingar, till mycket 

grav. Språkstörning kan även förekomma tillsammans med andra 

handikapp vid t.ex. utvecklingsstörning. 

 

Heister-Trygg (2002) beskriver språkstörning utifrån begreppet alternativ- och 

kompletterande kommunikation (AKK). Hon anser att mycket tid läggs på rutiner och 

barnet får därmed mindre tid till lek och sociala aktiviteter. Barn lär sig av varandra 

och behöver därför tid att umgås. Men det har visat sig att barn får för lite tid till detta 

och mer tid med vuxna. Barn med AKK behöver identifiera sig med andra i liknande 

situationer för att känna en gemenskap. 

 

Botting (2007) förklarar språkstörning hos barn: 

 

Specifik language impairment (SLI) is the term currently used to describe children 

who have significant language difficulties without identifiable cause such a global 

delay, neurological impairment, physical disability, deafness, or autism spectrum 

disorders (ASD) (2007:81). 

 

Nettelbladt & Ors (2011) belyser att ”I dagens IT- samhälle ställs allt större krav på 

språkliga färdigheter, i synnerhet läsning och skrivning, men även att vi talar snabbt 

http://www.ne.se/kort/afasi
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och hörbart, helst grammatiskt entydigt och har ett varierat ordförråd” (2011:115). 

Författarna poängterar även att språkstörningar kan vara situationsbundet. Barnen kan 

känna sig både trygga och otrygga beroende på vilken situation de hamnar i. 

Symptomen hos barnen med språkstörningar kan variera från olika individer. 

 

I Lpfö 98 (2010) beskrivs samhällets krav på kommunikation på följande sätt: 

 

  Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden att barnen på sikt kan tillägna 

sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensramen som alla i 

samhället behöver. (2010:6). 

3.2 Språkstörning ur ett historiskt perspektiv 

Nettelbladt (2007c) beskriver att begreppet språkstörning började synliggöras under 

slutet av 1800- talet. Men fortfarande användes begreppet talrubbning under 1900- 

talet. Det var under denna tid som man började uppmärksamma barns utveckling. 

Skolstadgan infördes 1842 men inte förrän 1882 fick lärarna en högre status i 

samhället vilket bidrog till att talrubbningar hos barnen kunde uppmärksammas.  

Genom att alla barn var välkomna så resulterade det i att man såg barns olikheter och 

vilka barn som avvek från resten av barngruppen. Barnen blev då ivägskickade till 

olika kliniker för att ”botas” (a.a). 

 Nettelbladt (2007c) belyser vidare läkaren Alfhild Tamm som under 1910- talet 

beskrev talrubbningar hos barn. Hon var den första som testade barns intelligens, och 

under dessa tester uppmärksammade hon barns talrubbningar vilket resulterade i att 

hon startade den första talkliniken i Sverige. Barnen remitterades till kliniken av deras 

lärare. Författaren tar vidare upp Tamms synsätt och hon ansåg att känseln och miljön 

har betydelse för barnets språkutveckling. Hon beskrev det som ett pedagogiskt 

problem och undervisade själv lärarinnorna på talkliniken (a.a). 

 

Språkstörning hos barn benämndes knappt i litteratur fram till 1960- talet. I slutet av 

1960- talet och framåt var det dock ett av de vanligaste begreppen inom logopedin. I 

början av 1980- talet började begreppet specifik språkstörning att användas och barnet 

skulle då inte ha några andra funktionshinder utöver språkstörningen. Barn med både 

språkstörning och funktionshinder studerades därför inte. Dessutom exkluderas barn 
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med fonologiska och pragmatiska problem. Under 1980- talet studerades barns språk i 

ett socialt sammanhang. De kom fram till att en språkstörning hos barn kan förändras 

beroende på hur omgivningen ser ut. ”I början av 2000- talet kan vi se en breddning 

där man återigen ser på talandet som beteende men i ett kommunikativt sammanhang” 

(Nettelbladt, 2007c:55). 

3.3 Klassificering av språkstörning 

Ellneby (2007) skiljer mellan två språkstörningar. Den ena är impressiv språkstörning 

som innebär att barnet har svårt att uppfatta tal. Detta gör att barnet saknar ord och 

begrepp vilket bidrar till att förståelsen minskar. Den andra är expressiv språkstörning 

som innebär att barnet har svårt att uttrycka sig språkligt. Orsakerna kan vara slapp 

munmuskulatur, dålig känsla i läppar och tunga eller dålig auditiv förmåga. Det går 

att undersöka om ett barn har en expressiv språkstörning med olika uttalstest eller 

kontrollera barnets ordförråd så att det har rätt ord till rätt sak. Det är viktigt att 

förklara för föräldrarna att barnet inte hör när det säger fel och att det därför inte 

hjälper att tjata. Istället ska den vuxne upprepa det barnet säger fast med det korrekta 

ordet eller uttalet. Johansson & Samuelsson (1999) anser att det finns primär och 

sekundär språkstörning. Primär språkstörning betyder att det inte finns några andra 

orsaker till språkstörning, medan sekundär språkstörning är en följd av någon annan 

svårighet som hörselnedsättning eller utvecklingsstörning. Författarna anser att det 

ofta finns andra svårigheter. En svårighet kan vara koncentrationssvårigheter som gör 

att barnet har svårt att lyssna färdigt, fokusera och urskilja ljud (a.a). 

 

3.4 Fonologisk språkstörning 

Nettelbladt (2007a) och Nettelbladt & Ors (2011) anser att orsaken till språkstörning 

handlar om svårigheter med den fonologiska medvetenheten vilket Ellneby (2007) 

beskriver som att barnet byter ut ett ljud mot ett annat. Barnet byter ut r mot j, l mot v 

eller kan ha svårt att skilja mellan p- b, t- d, k- g, sje- tje. Detta kan bero på att barnet 

har perceptionsstörningar eftersom barnet måste skilja på de olika ljuden. Barnet 

måste börja med att skilja mellan olika ljud genom att t.ex. lyssna efter vilka ljud som 

hörs utifrån. Författaren anser vidare att barn som använder napp för länge kan få en 

språkstörning eftersom ljuden kommer längre ner från halsen. Imitation är bra för 

språket eftersom barnet hör sitt egna ljud. Den auditiva perceptionen, dvs. 
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hörseluppfattningen, är betydelsefull för språket för att urskilja ljud och koppla ihop 

det med ljud man hört tidigare (a.a). 

 

Gahne & Nauclér (1992) hävdar att det är viktigt att veta om språkstörningen beror på 

att barnet har uttalsfel eller har svårigheter med det fonologiska. Därför ska alla 

fonem gås igenom med barnet för att se var felet ligger. Om man inte gör klart var 

felet ligger finns risken att barnet felbehandlas. 

 

Några fonologiska övningar man kan arbeta med är rimövningar, klappa och dansa 

stavelser, dela upp ord i ljud, ta bort ljud i ord osv. I dessa övningar får barnen lära sig 

att tala och lyssna. När man leker med ljud och ord ökar den fonologiska 

medvetenheten och den artikulatoriska förmågan som behövs för den kommande 

rättstavningen (Stadler, 1998). 

3.5 Pragmatisk språkstörning 

Westerlund (2009) beskriver pragmatik som att det ”omfattar både det verbala och det 

icke- verbala samspelet, dvs. både det som sägs i ord och det som uttrycks på annat 

sätt” (2009:99). Det innebär även att ha kunskap om när, hur och var språket ska 

användas. Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner (2003)  belyser att det även kan handla 

om att barnet kanske pratar rakt upp och ner, vägrar svara, bryter samtalsregler och 

missförstår omgivningen. Författarna anser att pragmatiska svårigheter kan bero på att 

barnet har en mild form av autism. För att kunna bemöta barnet på bästa sätt behövs 

en uppfattning om barnets svårigheter. Som vuxen är det viktigt att kunna se 

skillnaden mellan pragmatisk svårighet eller om barnet känner sig otrygg i 

situationen. När miljön på förskolan utformas ska barnet vara i fokus och utformas 

efter barnets behov. Som vuxen kan man tänka på sin egen språkstil så barnet får 

utrymme i samtalet (a.a). 

3.6 Grammatisk språkstörning 

Håkansson & Hansson (2007) anser att grammatik är något som kommer efter hand 

och oftast kommer naturligt. Barn med språkstörningar har ofta svårigheter med 

grammatiken. Detta resulterar i att de förenklar meningar genom att ta bort ord. 

Carlberg Eriksson (2009) beskriver att barn med grammatiska svårigheter har svårt 

med meningsbyggnaden och böjning av ord. De tappar ofta prepositioner och 

böjningsändelser och kan blanda ihop begrepp som en och ett. Genom träning går det 
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att stötta barnets grammatiska utveckling. Detta kan man som pedagog göra genom att 

barnet får lyssna på högläsning. Författaren menar då att barnet hör hur språket är 

uppbyggt och lär sig fler ord. Det är även betydelsefullt att samtala om boken efter att 

man läst för att hjälpa barnet att förstå innehållet. 

3.7 Lexikal språkstörning 

”Den lexikala förmågan är en av de centrala komponenterna i språklig förmåga och 

brister i lexikal förmåga kan få konsekvenser inom andra områden” (Nettelbladt, 

2007b:232). Denna förmåga ligger till grund för barnets läsinlärning och utan denna 

förmåga kan barnet få svårigheter. Barnen har då svårt att böja och lära sig nya ord 

vilket försvårar barnets läs- och skrivinlärning. Författarna talar vidare om ett 

utvecklande ordförråd vilket barnet får genom att ha en förkunskap om ordens 

betydelse. Barn med lexikala språkstörningar undviker ofta samtal, börjar prata senare 

och har ett mindre ordförråd. 

3.8 Orsaker till språkstörningar 

Nettelbladt & Salameh (2007) samt Gahne & Nauclér (1992) beskriver språkstörning 

som ärftligt. ”Mellan 30 och 40 % av barn med språkstörning har en nära anhörig, 

syskon eller föräldrar, som haft en språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter” 

(Nettelbladt & Salameh, 2007:20). En annan orsak kan vara om modern röker, dricker 

alkohol eller har en infektion under graviditeten.  För tidig födsel, hörselnedsättning, 

miljö och kön har betydelse för om barnet får en språkstörning. Därför hävdar Gahne 

& Nauclér (1992) att långstridig öroninflammation ska uppmärksammas som kan bli 

en bidragande faktor till att barnet får nedsatt hörsel vilket kan resultera till 

svårigheter med talet.  

 

Om ett barn är cirka ett år sent i språket sägs det ha en språkstörning. Barn med 

språkstörningar jollrar inte lika mycket som andra barn, de börjar säga sina första ord 

senare och dröjer länge med att säga meningar. Språkstörningar finns på olika nivåer, 

ett barn kan t ex ha en lätt språkstörning om det har svårt att uttala ord (Blom & 

Sjöberg, 2000). Nettelbladt & Salameh (2007) belyser att språkstörningar drabbar fler 

pojkar än flickor och att studier visar att det är två- tre gånger så vanligt att pojkar 

drabbas. Undersökningarna är dock gjorda på redan utvalda grupper, alltså barn som 

har språkstörning som diagnos. Westerlund (2009) har skrivit en avhandling och har 



 15 

undersökt 4-åringar på BVC. Hon fick fram en lägre siffra när hon jämförde pojkar 

och flickor än tidigare forskning visat. 

 

3.9 Tillvägagångssätt vid misstanke om språkstörning 

Ellneby (2007) belyser att språksvårigheter ska uppmärksammas tidigt och även ta 

hjälp av talpedagog som har mer kunskap och kan ge stöd och råd till både föräldrarna 

och pedagogerna. Uppmärksammas det tidigt i förskolan kan det bli bättre och gå 

över tills barnet börjar skolan. Blom & Sjöberg (2000) poängterar att det är svårt att 

se om ett litet barn har en språkstörning eller en avvikande språkutveckling. Alla barn 

utvecklas, även de med språkstörning, det tar bara längre tid. De behöver mer stöd 

och behöver anstränga sig mer än andra barn. Många barn använder sig av tecken som 

ett stöd för att göra sig förstådd och hitta rätt ord. Genom att omgivningen använder 

tecken får barnet lättare att förstå (a.a). 

 

Vid misstanke om att ett barn har en språkstörning remitteras det till logoped och 

detta sker oftast från BVC. Det kan även remitteras från andra sjukvårdsinstanser och 

från förskolan. Föräldrarna kan även kontakta logopeden själva där de får en blankett 

för att beskriva sitt barns språkliga problem (Nettelbladt & Salameh, 2007).  Blom & 

Sjöberg (2000) beskriver barn- och ungdomshabiliteringen som ett alternativ för barn 

med språkstörningar. Tillgången till detta alternativ skiljer sig från kommun till 

kommun beroende om språkstörning klassas som ett funktionshinder. Habiliteringens 

personal räcker inte till för att hjälpa barn utanför habiliteringen utan att de inskrivna 

påverkas. Nettelbladt & Salameh (2007) delger resultatet av Westerlunds 

undersökning där 12 procent hade en språkstörning vid 4- årskontrollen på BVC, av 

dessa hade 2 procent grav språkstörning. Vidare menar forskningar att dessa siffror 

sjunker efter 5 års ålder. Om ett barn har kvar sin grava språkstörning vid 5 år är det 

vanligare att det även fortsätter i vuxen ålder. 

 

Har barnet stora svårigheter finns det tillgång till språkförskola för hjälp och stöttning. 

Oftast brukar det visa sig att barnet har en språkförsening och med rätt stöd kommer 

det ifatt sina jämbördiga (Blom & Sjöberg, 2000). 
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Botting (2007) anser följande om tillvägagångssätt: 

”[…] while children with SLI […] appear to show sigificant cognitive difficulties, 

these appear to occus in different measure to younger typically developing 

children with similiar communicative ability and to those from other clinical 

groups, and indees, cognitive skills may develop differently over time in these 

groups (2007:97). 

Om ett barn inte blir förstådd från omgivningen kan det kanske bli aggressivt och 

istället kommunicera med knytnävarna, den sortens beteende kan resultera till att 

barnet slutar prata. Därför ska barn med språkförsening få hjälp så barnet får en god 

språkstimulans i den miljö den vistas i. Det är viktigt att belysa för föräldrarna att det 

inte är deras ”fel” om barnet har en språkstörning (Gahne & Nauclér, 1992). 
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4 Teoretiskt ramverk 

 

I detta avsnitt kommer olika språkteorier att tas upp utifrån den behavioristiska- och 

nativistiska teorin följt av tankar om språket i sociokulturell och konstruktivistisk 

teori. Utifrån dessa teorier skapades arbetets frågeställningar som handlar om att 

synliggöra hur pedagogerna ser på barns med språkstörningars språkliga 

förutsättningar i verksamheten och hur de arbetar med möjligheter och svårigheter för 

att möta dessa barn. 

4.1 Behaviorismen och nativismen 

Svensson (2009) belyser några teorier. Behavioristerna med Ivan Pavlov och B.F. 

Skinner som teoretiker anser att språket utvecklas socialt och genom imitation. 

Kommunikationen är därför viktig och att barnet får stimulans och respons. Enligt 

behaviorismen utvecklas språket genom att barnet lär sig ordet först och sedan förstår 

innebörden. ”Barnet lär sig även ord genom att de ser ett föremål, hör ett ord och 

sammankopplar det” (Svensson, 2009:24). Som pedagog är det viktigt att vara tydlig 

med att ge respons när barnet försöker kommunicera samt benämna föremål och 

händelser. Behaviorismen har fått kritik eftersom det inte går att förklara att barnet 

utvecklar språket genom enbart miljön. Det är svårt att ge respons på allt barnet säger. 

Barnet lär sig därför inte språket enbart genom imitation eftersom de kan säga 

meningar som de aldrig hört tidigare.  

En annan teori är den nativistiska teorin med Noam Chomsky som företrädare. Teorin 

går in mer på grammatiken som att språket bl.a. har verb och substantiv. De anser att 

det finns generella regler för alla språk. Den ena regeln är att ”[…] alla språk har 

meningar, substantiv och verb samt en grammatisk struktur” (Svensson, 2009:25). En 

annan regel är att alla språk har konsonanter och vokaler samt stavelser. Den sista 

regeln är att alla språk har en ytstruktur som innebär ordningen av orden i meningar 

och en djupstruktur som innebär att det finns en underliggande betydelse i ett 

yttrande. Nativisterna, till skillnad från behavioristerna, anser inte att 

språkutvecklingen följer samma mönster som den övriga intellektuella utvecklingen. 

De anser att språkutvecklingen börjar nästan automatiskt eftersom hjärnan är 

utformad så människan är förprogrammerad att lära sig tala. (a.a). Evenshaug & 

Hallen (2001) hävdar att den nativistiska teorin innebär att man inte lär sig ett språk 
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utan det sker genom en mognad. Det innebär att barnet behöver ett stöd från 

omgivningen och att det får höra språket från andra så det sker en kommunikation. 

4.2 Tankar om språket i sociokulturell och konstruktivistisk teori 

Svensson (2009) belyser teoretikern Vygotskij och hans sociokulturella teori som 

anser att barnet behöver träna språket genom t ex erfarenheter och att det är ett 

ständigt lärande. Han hävdar att språkutvecklingen måste observeras ur olika 

perspektiv; utvecklings- och kulturellt perspektiv, socialt- och historiskt perspektiv 

samt individperspektiv. Han anser att barnet lär sig språket i samspel med andra och 

att språket utvecklar tänkandet. Vygotskij menar att människan tänker verbalt. Genom 

tänkandet skapar vi ett inre beteende och anpassar ett beteende till andra människor. 

Talet får därför en social karaktär och via en social interaktion utvecklas en 

personlighet. Han anser även att barnets erfarenheter är viktiga för språkutvecklingen, 

främst den sociala utvecklingen. Barnet utvecklar sitt språk först i ett socialt 

sammanhang, interpsykisk funktion. Språket blir senare en del av barnets egenskaper 

och barnet kan använda sitt språk individuellt för att tänka, intrapsykisk funktion. 

Smidt (2010) beskriver Vygotskij utifrån begreppet internalisering. Hon förklarar att 

ett litet barn kan använda ord utan att riktigt förstå innebörden i ordet. Barnet kan 

även förstå ett ords betydelse men utan vidare referenser, dvs. det kan inte 

generalisera. 

Svensson (2009) beskriver vidare teoretikern Piagets konstruktivistiska teori och han 

menar att tänkandet kom före språket. Han anser att den kognitiva utvecklingen 

påverkar språkutvecklingen. För att den kognitiva utvecklingen ska utvecklas behöver 

barnet erfarenheter som det får genom sinnen och rörelser. När barnet använder sina 

sinnen lär det sig hur omgivningen ser ut och tänkandet utvecklas. Genom att barnet 

får nya erfarenheter utvecklas det kognitivt som i sin tur blir en språkutveckling och 

ett språkligt samspel. Samspelet utvecklar en ny kognitiv förmåga och på så sätt får 

barnet hjälp av tanken för att utveckla språket. Smidt (2010) beskriver Piaget som 

anser att den sociala omgivningen inte har så stor betydelse för språkutveckling. Den 

vuxna är mer den som bestämmer aktiviteter. Han anser dessutom att barnet måste 

befinna sig i rätt utvecklingsstadium innan man försöker förklara saker för barnet 

verbalt. Han menar att de inte är ”redo” och inte kan förstå innebörden (a.a). Både 

Vygotskij och Piaget hävdar att miljön är viktig och att man lär sig i ett samspel med 

andra. De anser även att barnet behöver en intellektuell förmåga för att utveckla 
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språket. Båda anser att kommunikation och erfarenheter har stor betydelse för att 

barnet ska utvecklas vidare. Därmed är vuxna betydelsefulla för barnets 

språkutveckling eftersom de upprepar det barnet säger och barnet får en respons 

(Svensson, 2009). Evenshaug & Hallen (2001) betonar att vissa teoretiker hävdar att 

språket lärs genom imitation. Till viss del är det sant eftersom barnet härmar det den 

hör. Men barn kan även säga saker som de aldrig hört tidigare. 
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5 Metod 

I följande kapitel beskrivs arbetets metod och det urval som gjorts samt hur 

genomförandet gått till. Vidare följer en redogörelse för de forskningsetiska 

principerna, begreppet reliabilitet och validitet beskrivs i korthet. 

5.1 Metodval 

För att få olika infallsvinklar använde vi kvalitativa intervjuer med verksamma 

pedagoger och specialpedagog. Løkken & Søbstad (1995) hävdar att kvalitativa 

undersökningar handlar om att skapa en helhet och förstå olika sammanhang.  

Intervjuerna genomfördes på förskolan för en närmare kontakt och kunna läsa av 

ansikts- och kroppsuttryck. Genom att göra intervjuer ”öga mot öga” anser Løkken & 

Søbstad (1995) att det är lättare att förklara eventuella frågor. Vi använde tre olika 

intervjumetoder. Den första var en panelintervju där två intervjuar och en blir 

intervjuad. Den andra en parintervju där en intervjuar och en blir intervjuad samt en 

gruppintervju där två blivit intervjuade samtidigt (Kylén, 2004). De valda 

intervjufrågorna är utformade utifrån öppna frågor för att skapa en fördjupad 

förståelse. Intervjuformen var en strukturerad intervju som Løkken & Søbstad (1995) 

beskriver. Det betyder att vi bestämde frågorna i förväg och försökte hålla oss till den 

ordningen. I vissa frågor gav informanterna svar på andra frågor. De tillfrågades om 

det fanns möjlighet att använda diktafon under intervjun för att lättare kunna 

sammanställa svaren och inte missa relevant information. 

5.2 Urval 

För att begränsa detta arbete valde vi att intervjua verksamma pedagoger till 

åldersgruppen 3-6 år. Vi började med att kontakta rektorerna via e- post på tre 

förskolor i en mellanstor stad för intervjuförfrågan utan framgång. Vi valde då att 

kontakta våra VFU- rektorer vilket resulterade i att den ena gav oss namn på 

verksamma pedagoger som vi kunde intervjua, medan den andra gav oss namn på 

deras specialpedagog. Vi valde därför att ta direktkontakt med avdelningarna på våra 

VFU- platser genom telefon och e-post. Där fick vi möjlighet att intervjua tre 

verksamma pedagoger som arbetar med 5- åringar i ett arbetslag. I arbetslaget fanns 

två kvinnliga och en manlig förskolelärare som varit verksamma olika länge. 

Informanterna var bekanta med oss sedan tidigare och vi är medvetna om att det kan 

ha påverkat vårt resultat. Vi kontaktade även ansvarig specialpedagog via e-post. Vi 
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har även genomfört en gruppintervju som ingår i ett annat arbetslag, en pedagog via e- 

post samt en pedagog muntligt. 

Här nedan presenteras informanterna: 

 Kvinnlig förskollärare. Varit verksam pedagog i 8 år och har arbetat med barn 

i behov av särskilt stöd. Har läst 10 poäng barn i behov av särskilt stöd. 

 Manlig förskollärare. Varit verksam pedagog i 13 år och har läst 10 poäng 

specialpedagogik. 

 Kvinnlig förskollärare och varit verksam pedagog i 30 år. 

 Kvinnlig förskollärare. Varit verksam pedagog i 35 år och läst 10 poäng 

påbyggnadskurs specialpedagogik. 

 Kvinnlig förskollärare. Varit verksam pedagog i 22 år. 

 Kvinnlig förskollärare. Varit verksam pedagog i 17 år och är utbildad 

barnskötare i grunden och arbetat i förskolan sedan 1979. 

 Kvinnlig barnskötare. Varit verksam pedagog i 30 år och har läst 

teckenspråkskurs och enskilda kurser i språkutvecklingen för förskolebarn. 

 Kvinnlig specialpedagog. Har arbetat 20 år som förskollärare.  Hon har gått en 

påbyggnadsutbildning på 20 poäng specialpedagogik och sedan speciallärare 

60 poäng och därefter en påbyggnadsutbildning om tal och kommunikation. 

Innan har hon arbetat som specialpedagog i ett resursteam i en kommun där de 

tränade barn med språksvårigheter och gav handledning till pedagoger. Sedan 

blev det omorganisation att varje område skulle anställa sin egen 

specialpedagog som arbetar både i förskolan och i skolan. 

 

5.3 Genomförande 

Litteratursökning om språkstörning gjordes för att skapa en helhetsbild av tidigare 

forskning om det valda ämnet. Vi insåg i tidigt skede att kunskap behövdes om den 

”normala” språkutvecklingen för att kunna upptäcka en språkstörning. Utifrån 

litteraturen gjordes en mind-map för att strukturera arbetsgången. Därefter utformades 

frågeställningar som kunde passa arbetets syfte. Intervjufrågorna (se bilaga 1 & 2) 

skrevs i tidigt skede för att börja arbetsprocessen. Efter att intervjufrågorna 

utformades genomförde vi kvalitativa intervjuer på förskolorna samt intervjuade en 
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pedagog via e- post. Intervjuerna var mellan 20- 30 minuter och vid nästintill alla 

intervjuer användes diktafon som hjälpmedel för transkription. 

5.4 Bearbetning 

Vi började transkribera innehållet i alla intervjuer. Intervjuerna lyssnades igenom en 

gång vardera och under tiden skrevs svaren ner utifrån olika rubriker för att lättare 

hitta gemensamma svar. Efter transkribering diskuterades materialet och valde ut 

relevanta citat. Transkriberingen lästes vid flera tillfällen så vi inte skulle missa viktig 

fakta. Därefter jämfördes och sammanställdes resultatet med frågeställningarna för att 

utläsa vilket av materialet som var väsentligt för arbetet. Det som vi ansåg var 

relevant under intervjuerna var information som handlade om språkstörningar och 

deras arbetsätt i det språkliga mötet med dessa barn. Det vi upptäckte var att flertalet 

av informanterna hade likvärdiga svar, men det fanns även enstaka som svarade 

annorlunda. De flesta förskolor arbetar förebyggande med språket. Vi 

uppmärksammande även informanternas kroppsspråk och miljön de valde att visa oss. 

Vår upplevelse är att förskolorna har en kreativ miljö som uppmanar barnen till att 

använda språket i leken. 

5.5 Validitet och reliabilitet 

”Validitet är värdet, det vill säga användbarhet och relevans hos data. Reliabilitet står 

för datas tillförlitlighet, stabilitet och homogenitet” (Kylén, 2004:140). Validitet är 

uppnådd när vi fått svar på arbetets frågeställningar och syfte. Innan intervjuerna 

genomfördes hade vi den teoretiska kunskapen vilket bidrog till att informanternas 

frågor kunde följas upp. Genom att diktafon användes blev deras tolkningar 

användbara eftersom vi använde oss av transkribering. Informanterna var delvis 

kunniga och intresserade av ämnet vilket gjorde att reliabilitet uppnåddes. 

Intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle vardera. Dock anser vi att liknande svar hade 

uppgetts om intervjuerna anordnats vid fler tillfällen. Hade fler förskolor deltagit hade 

det kunnat resultera i olika synvinklar och djupgående svar. Kylén (2004) poängterar 

dock att svaren kan variera på grund av åldern på intervjuarna och hur vana 

intervjuare de är. Genom att vara erfaren intervjuare bidrar det till en hög reliabilitet. 

Förkunskapen är betydelsefull på hur intervjun fortskrider. Det hade varit intressant 

att se om Kyléns teori om ålder hade förändrat vårt resultat. 
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5.6 Forskningsetiska principer 

Vårt examensarbete har följt de forskningsetiska principer som finns. Vetenskapsrådet 

(2002) belyser att det finns fyra huvudkrav när det gäller forskning och de är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 

började med att kontakta informanterna via mail och telefon och gav dem information 

om vad intervjun skulle handla om och användas till. Därefter samtyckte 

informanterna till att delta i intervju. Konfidentialitetskravet är följt genom 

avidentifiera av våra informanter. Resultatet av intervjuerna får endast användas i 

forskningssyfte och därmed har vi följt nyttjandekravet. 
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6 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redogöra resultaten från de kvalitativa intervjuerna. Först 

beskrivs informanternas definition av begreppet språkstörning. Sedan belyser vi den 

språkliga miljön som följs utav pedagogerna och specialpedagogens arbetssätt. 

Slutligen beskrivs föräldrarnas delaktighet. 

6.1 Informanternas definition av språkstörning 

Pedagogernas gemensamma tolkning av begreppet språkstörning är att barnet har 

svårigheter med uttalet och att förstå innebörden i begrepp. En informant förklarade 

begreppet som ”… talsvårigheter, svårigheter att uttrycka, förstå innebörd i begrepp, 

språkförståelse”. Däremot grav språkstörning belyste pedagogerna som att barnet har 

svårigheter med att förstå det pedagogerna säger och ändrar på ordföljden. Det kan 

även handla om att barnet inte förstår vad den själv menar. Begreppet språkstörning är 

dock inget begrepp som används i verksamheten utan de väljer istället att använda 

språksvårigheter eller språkförsening. Vilket betyder att barnet har svårighet med 

språket och behöver mer träning. För en av informanterna är språkstörning något hon 

fått möta i verksamheten eftersom det inte synliggjordes i hennes utbildning. ”Det 

pratades inte mycket om språkstörningar på skolan. Det har jag fått genom 

yrkeserfarenhet”. Specialpedagogen använder inte begreppet språkstörning utan 

beskriver det som en språksvårighet. Hon anser att språket är uppbyggt av olika delar 

och den vanligaste svårigheten bland 6- åringar är användningen av språkljuden. Den 

vanligaste orsaken att pedagoger söker hjälp är att ett barn har samspelssvårigheter. 

Dessa svårigheter kan med rätt stöttning bli bättre. Enligt pedagogerna finns det inga 

barn med språkstörningar i deras barngrupp. Dock finns barn i barngruppen som har 

svårigheter med vissa språkljud. En informant belyste ”Jag anser att det finns några 

barn med mindre språkstörningar i vår barngrupp. Det beror hur man definierar 

språkstörningar. Svårt med vissa uttal. Svårt med språket”. 
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6.2 Den språkliga miljön 

Pedagogerna anser sig ha en tilltalande språklig miljö vilket en informant förklarar på 

följande sätt: 

Jag tycker miljön är tilltalande, men det är dåligt med ett stort rum bara, hade 

önskat mindre vrår, som är mer stimulerande och avkopplande. Då slipper man 

att bli störd av lekande barn när man läser bok för andra barnen, vilket jag gillar.  

Det blir högljutt. 

Stationer gör barngruppen lugnare vilket förskolorna använder. Genom att synliggöra 

språket i miljön, använda bra spel och bokstäver på väggarna får barnen stöttning i 

språket. Pedagogerna belyste viljan av ha mer tid till att kunna sitta och spela spel 

med barnen. Vidare beskriver pedagogerna betydelsen av att ta fram sin kreativa sida 

och använda sig av olika material. Under gruppintervjun framkom att de tar tillvara på 

olika typer av material. ”Vi tänker utanför det färdiga materialet”. När barnen har 

byggt något får de berätta samtidigt som pedagogerna dokumenterar. På så sätt blir 

byggandet betydelsefullt för barnet och språket kommer i fokus, enligt pedagogerna. 

Informanterna understryker vidare bibliotekets funktion och beskriver att barn med 

språkstörningar oftast väljer pekböcker med mycket bilder. Pedagogernas val av 

böcker speglar barnens nivå. För att tydliggöra vokalljuden menar de att böckerna är 

ett bra komplement. Genom att använda böcker som stöd har de upplevt en 

kontinuerlig förbättring hos barnen. En del pedagoger ser en förbättringsmöjlighet 

med att använda sig av mer bilder på väggarna, man ser dock att det finns nackdelar 

för barn med koncentrationssvårigheter.  

Vi skulle kunna använda mer bilder. Nackdel med att ha för mycket bilder för de 

barn med koncentrationssvårigheter, det är en balansgång. Beror på vilken 

barngrupp det är. Vad det är för barn och vad dem behöver.  

 Alla pedagoger har dock inte uppmärksammat miljöns betydelse för språkets 

utveckling. Många av informanterna använder dagskort med bilder som visar vad som 

ska hända under dagen. Detta hjälpmedel har bidragit till att barnen känner sig 

tryggare. Även specialpedagogen skulle vilja vara delaktig i verksamheten och 

diskutera uppbyggnaden av den språkliga miljön. 
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Jag skulle vilja vara mer förebyggande i den språkliga miljön, hur de har möblerat 

för att stimulera språket, hur pedagogerna samtalar med barnen. Har visionen att bli 

mer förebyggande. Nu är det så att pedagogerna har ett problem och söker hjälp. 

6.3 Pedagogernas arbetssätt  

En pedagog beskriver att ”Det ingår i mitt jobb i dagliga arbetet att stötta och 

stimulera dessa barn”. Hon menar att pedagogernas uppgift är att finnas där för alla 

barn. Pedagogerna arbetar förebyggande med t ex rim och ramsor i grupp. Vid 

sångsamling används bilder som ett komplement till sången ”Vi har bilder när vi 

sjunger sånger, barnen känner igen sångerna. Vi försöker få in nya sånger, det ska 

inte bli tjatigt, utan ett överraskningsmoment”. Vid högläsning används flanosagor 

(man använder bilder som stöd) för att göra det konkret för barnen. Användningen av 

flanosagor anses för många som gammalmodigt vilket en informant belyser under 

intervju. 

Barnen älskar flanosagor. Jag har ingen text som hjälp, egna ord… Barnen har 

någon gång fått tillverka egna bilder och gjort egen saga. Fått negativ respons att 

det är gammalmodigt, men jag använder det ändå. 

Genom att pedagogerna är delaktiga i både den fria leken och aktiviteterna så bidrar 

det till att pedagogen kan finnas för barnet i olika samspelssituationer och kan hjälpa 

barnet att sätta rätt ord. Eftersom pedagogerna har nära kontakt med barnen så lär de 

sig att tolka dessa barns språk. De beskriver att barnet kan benämna andra ord på 

saker vilket gör det oförståeligt ”Jasså, du menar att bussen kör där ” och 

pedagogerna menar ”Det kan vara svårt i leken…Jag som pedagog får gå in och 

trycka på de andra. Svårt för barnet att ta den platsen själv”. Informanterna menar att 

genom att samtala mycket med barnen, uppmuntra och följa upp vad barnet säger blir 

pedagogen närvarande och kan lättare uppmärksamma om det förekommer retning 

bland barn. Det kan vara svårt för barn med denna svårighet att känna sig inkluderat 

eftersom barnet ofta känner sig annorlunda. Informanterna samtalar mycket med 

barnen, uppmuntrar och följer upp vad barnet säger. 

Enligt specialpedagogen har förskolan stora möjligheter att arbeta med språket, med 

hjälp av småövningar som t ex blåsa en fjäder. Denna övning går ut på att barnet får 

blåsa en fjäder från en sida till en annan sida av bordet, vilket stimulerar 

munmotoriken. Informanterna beskrev betydelsen av att ha en dialog med barnen, 

uppmuntra och följer upp vad barnet säger. Specialpedagogen belyste även andra sätt 



 27 

att kommunicera. ”I förskolan finns det möjlighet att kommunicera, går det inte på ett 

sätt går det på ett annat, syn osv. Sinnena samverkar”. Pedagogerna anser att kan ett 

barn inte kommunicera verbalt kan det finnas andra kommunikationssätt som t ex att 

använda tecken som stöd. Enligt pedagogerna används detta i fruktsamlingen för att 

synliggöra att det finns barn som använder det som språk. Detta har även resulterat i 

att ljudnivån blivit lägre. Kommunikationen i ett arbetslag menar några av 

informanterna har en betydande faktor för att kunna följa upp olika händelser genom 

samtal och diskussion med varandra.  För att detta ska underlätta menar informanterna 

att det krävs lyhördhet och att de tar tillvara på barnens intressen. 

En informant poängterade att det är lätt att de tystare barnen försvinner i mängden 

eftersom mer tid läggs på de högljudda barnen vilket kan bli negativt för 

språkutvecklingen. ”Det vi ofta glömmer bort är de tysta barnen som inte alltid hörs 

eftersom det ofta är de barnen som hörs mera som får den uppmärksamheten”. Det 

kan vara svårt som vuxen och pedagog att alltid medverka i leken vilket betyder att de 

ofta känner sig otillräckliga. Denna känsla kan bero på att några av informanterna 

arbetar ensamma på eftermiddagarna vilket pedagogerna menar beror på storleken på 

barngruppen. Pedagogerna önskar att de vore mer personal men ändå en liten 

barngrupp som det är i nuläget. 

De flesta pedagogerna anser att de har stor tillgång till specialpedagog, men det finns 

pedagoger som beskriver att omorganisation har bidragit till att de haft många olika 

specialpedagoger. När pedagogerna misstänker en språkstörning samtalar först 

arbetslaget för olika infallsvinklar. ”Det gäller att göra en bedömning hela tiden. Om 

man ser att något avviker... pratar vi i arbetslaget, hur alla uppfattar det för att få 

gemensam bild”. Om de anser sig behöva mer hjälp och stöttning i tillvägagångssättet 

kontaktas rektor/förskolechef som därefter kontaktar specialpedagogen. En informant 

menar att ”Om man hjälper barnet i tidigt stadium behöver de inte hjälp senare i 

skolan, det underlättar”. 

 

6.4 Specialpedagogens arbete 

När specialpedagogen besöker förskolan observerar hon hela barngruppen, miljön och 

situationerna för att skapa en helhetsbild. ”Jag jobbar inte direkt med barnen mer än 
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vid observationer, gör inga tester, arbetar genom pedagogerna”. Hon observerar 

även pedagogernas arbetssätt som kan vara en bidragande faktor till barnets 

svårigheter. Ska ett specifikt barn observeras måste föräldrarna kontaktas innan för ett 

godkännande. Specialpedagogen antecknar löpande vad som sker och sammanställer 

sedan händelseförloppet samt hennes syn på arbetslaget utifrån barnets behov. 

Därefter görs en uppföljning där hon träffar pedagogerna och ger förslag till åtgärder 

dvs. hur de kan arbeta vidare för att stötta barnet. Ibland deltar rektor/förskolechef i 

detta samtal. Är det ett enskilt barn kan en handlingsplan behöva skrivas, men det 

görs inte på hela barngruppen. Handlingsplanen görs om efter några månader och där 

åtgärderna gås igenom. Därefter görs en uppföljning och en eventuellt ny 

handlingsplan skrivs. Vid detta tillfälle är föräldrarna med. Specialpedagogen anser 

att hennes observationer kan gynna hela arbetslaget och kan skapa nya idéer för att 

förändra verksamheten. Även BVC kan uppmärksamma om ett barn har 

språksvårighet vid de obligatoriska kontrollerna. Föräldrarna kan också själva 

kontakta BVC vid misstanke, och då kan BVC remittera vidare till logoped. 

Pedagogerna blir delaktiga genom att föräldrarna berättar vad logopeden arbetar med. 

Intervjuerna visade att specialpedagogen inte alltid har huvudansvar vad gäller 

språkutvecklingen. Istället delger pedagogerna sina tankar och ber föräldrarna 

kontakta logoped vilket bidrar till att ansvaret läggs till föräldrarna. Hon skulle även 

vilja delta i pedagogernas reflektionstid. Informanterna anser att man inte kan arbeta 

individuellt med barn. Detta beror på att barnet inte vill gå ifrån barngruppen. 

Specialpedagogen belyste att en svårighet kan vara om man ser barnets fel som ett 

problem. Hon menar att pedagogernas arbetssätt kan brista och det är pedagogernas 

uppgift att möta det enskilda barnet och dess behov. 

Vanligt att man hamnar i att det är barnen det är fel på, ser det som ett 

individproblem, ser inte sig själv som en del av det. Måste se det ur sitt 

sammanhang. Det är vi som måste anpassa oss efter hur barnet är. Hjälpa barnet 

att utvecklas vidare, se de behov som finns. 

Vidare anser hon att det kan vara svårt att bedöma om ett barn har en språkstörning 

eller en annan diagnos. ”Ibland kan det vara svårt att veta vad som är vad. Om barnet 

har någon annan diagnos eller om det är språkstörning. Det ska sättas in åtgärder 

utifrån deras behov oavsett vad det är”. Den intervjuade specialpedagogen är 

ansvarig i skolan vilket gör att hon finns med vid överlämningen från förskolan till 
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skolan för de barn med behov av tal- och kommunikationsövningar. Hon har även ett 

samarbete med logopeder och har ett möte varje år där hon kan rådfråga dem. 

Några pedagoger önskar att de hade mer kompetens kring språkstörningar och att de 

kunde ta hjälp av specialpedagog som har mer kunskap. ”Jag tror att 

specialpedagogen skulle kunna hjälpa oss mera, hon har kunskapen och är expert 

inom ämnet”.  Specialpedagogen belyser att det kommer ny forskning hela tiden 

vilket gör att man behöver vara öppen för ny kunskap och litteratur. Hon har även fått 

möjlighet att åka på utbildningar som rör språket och deltagit på en språkkonferens. I 

kommunen finns det några som arbetar med språket och de träffas regelbundet och 

ger tips till varandra. Hon anser att det är en sorts fortbildning att träffa sina kollegor 

och diskutera och ventilera tankar. Även pedagogerna talade om betydelsen av att 

hålla sig uppdaterad. En informant syn på sin yrkesroll: ”Förskolläraryrket är en 

livslång process där man hela tiden lär sig nya saker och hittar nya vägar”. En annan 

informant menar att ”Man vill lära sig mer och mer. Det är viktigt att lyfta språket 

eftersom det är en del i nya Läroplanen. Vi har haft föreläsningar om den, men det är 

en lång process och nytt tänkande”. 

Specialpedagogen belyser vidare att det funnits barn i deras verksamhet som har gått 

på språkförskola. Hon beskriver att de i så fall går där måndag till torsdag på 

förmiddagarna. De barn som går på språkförskola har ingen annan diagnos förutom 

språkstörning och det är logopedmottagningen som gör denna bedömning. När de är 

på den vanliga förskolan läggs mycket tid på att barnen ska få leka med de andra 

barnen. Detta för att barnen kan uppleva språkträningen på förmiddagarna som 

intensiv. 

6.5 Hemmets delaktighet 

Informanterna belyser betydelsen av ett samarbete mellan hemmet och förskolan och 

menar att ”Barnet är hos oss största delen på förskolan, men föräldrarna har en stor 

kompetens och känner dem bäst så det underlättar att ha dem med sig”. Pedagogerna 

nämnde under gruppintervjun en bok som de kallar, ”hit- och ditbok”. Boken är ett 

underlag för pedagogerna för att förstå vad barnet gjort hemma och vice versa. ”De 

kan göra saker hemma som inte vi vet. Vi förstår inte när barnet ska återberätta. Då 

har vi denna bok som hjälp”. När barnet återberättar händelser både hemma och på 

förskolan kan de skapa samtalstillfällen med barnet.  Genom att använda denna bok 
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sker ett samarbete och föräldrarna känner sig delaktiga.   Specialpedagogen tolkar 

föräldrarnas språksyn på följande sätt: 

Föräldrarna är medvetna om språket, många tänker mest på talet- det man hör. 

Tror att om barnet har ett bra uttal är det språkligt medveten, men det kan vara så 

mycket mer. Får förklara att det ingår mer. Många föräldrar vet att språket är 

viktigt, men de kan behöva mer kunskap. 

Brister i kommunikationen med föräldrarna ser pedagogerna som en svårighet i 

arbetet med barnet. En informant belyser att ”Det är svårt om man inte har något 

samarbete med föräldrarna. Alla säger inte allt till oss. Träffar nya barn hela tiden, 

alla är olika”. Det handlar därför om att ta tillvara på sin erfarenhet och prova sig 

fram. Genom att arbeta med samma material som t ex logoped har valt både i hemmet 

och på förskolan så underlättar det för barnet eftersom det blir samma rutiner och mål. 



 31 

7 Analys 

Det följande avsnittet kommer att innehålla en analys samt reflektioner av resultatet 

utifrån litteraturgenomgång och teoriram.  

7.1  Informanternas definition av språkstörning 

Under intervjuerna framkom att pedagogerna använder språksvårighet eller 

språkförsening istället för begreppet språkstörning som beskriver barns svårigheter 

med språket och att förstå begrepp. Nettelbladt & Salameh (2007) stärker denna teori 

genom att definitionerna måttlig eller lätt språkstörning. Där vikten finns ibland det 

grammatiska och fonologiska uttrycket.  

Pedagogerna har svårt att definiera vilka barn som har språkstörningar i sin barngrupp 

och vill ha mer fortbildning vilket är betydelsefullt för att kunna arbeta och möta 

barnens behov. Dessa tankar finns även hos Blom & Sjöberg (2000) som anser att det 

är svårt att i tidig ålder avgöra om det är en språkstörning eller en avvikande 

språkutveckling. Men som Nettelbladt & Salameh (2007) poängterar att det är 

betydelsefullt att barn som har svårigheter med språk och kommunikation ska få 

anpassade åtgärder för att utvecklas vidare (a.a). Detta är något som vi belyste i 

teoriramen som vi ser likheter med behavioristernas syn på synergier mellan språk 

och kommunikation. Om man ser det utifrån ytterliggare ett perspektiv, arbetets 

frågeställning om möjligheter och svårigheter när det kommer till kommunikation. 

D.v.s om hur kommunikationen ifrån föräldrarna sker till pedagogerna om barnets 

svårigheter för att de ska kunna bemöta och nå fram till barnet. Finns det brister i 

kommunikationen gör det att pedagogernas arbete blir svår definierat och risken att 

barnet inte får tillräckligt stöd ökar. 

7.2 Språklig miljö 

Pedagoger kontaktar specialpedagogen oftast när det handlar om barn med 

samspelssvårigheter. Har barnen samarbetssvårigheter tyder detta i regel på att 

barnens kognitiva förmåga behöver utvecklas. För att utveckla sin kognitiva förmåga 

behövs både språkligt samspel och språklig utvecklig enligt Piagets teori. Den 

språkliga miljön bör ge en bra språklig grund för att barnen ska kunna utvecklas i sin 

egen takt. Genom att de vistas i en utvecklande språklig miljö, där barnen får komma i 

kontakt med bra material utvecklas deras språk. (Svensson, 2009) Under intervjun 

framkom att förskolorna kontinuerligt arbetar med att utforma miljön utifrån varje 
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barngrupps behov. Miljön utvärderas med jämna mellanrum för att ge önskar om 

förändringar som kan handla om att t.ex. få tillgång till smårum. Enligt pedagogerna 

kan rummen bidra till ett bättre samspel där varje barn får mer uppmärksamhet. Detta 

kan förstås utifrån Svensson (2009) som belyser Vygotskijs sociokulturella teori 

vilket behandlar språkets utveckling i ett socialt sammanhang.  

7.3 Pedagogernas arbetssätt 

Ute på förskolorna anser de att man arbetar förebyggande för att motverka 

språkstörning med hjälp av t ex rim och ramsor. Om det finns barn med 

språksvårighet i deras barngrupp belyser de kontinuerligt arbete med detta barn i 

grupp. Att förskolorna arbetar förebyggande kan tolkas utifrån Nettelbladt & Ors 

(2011) som poängterar att kommunikationen behövs allt mer i dagens samhälle. I 

likhet med pedagogerna anser författaren Ellneby (2007) att det är betydelsefullt att 

använda ett kontinuerligt för att stimulera dessa barn. 

Pedagogerna och specialpedagogen arbetar med språket dagligen för att hjälpa barnen 

att utvecklas vidare. Detta kan förstås i enlighet med Ellneby (2007) som belyser 

betydelsen av att ta tag i språksvårighet i ett tidigt stadie. Hjälpen finns att tillgå hos 

talpedagogerna som har mer kunskap. Pedagogerna belyste lekens betydelse och 

genom att vara närvarande så kan man stötta och hjälpa barnen i sin utveckling. I 

Läroplanen för förskolan (rev 2010) ses detta som betydelsefullt att förskolan ska ge 

barnen en trygg och utforskande miljö som uppmanar till samspel. Pedagogerna 

samtalar även med barnen och följer upp händelser vilket Centerheim- Jogeroth 

(1988) poängterar att genom att ta tillvara på stunder till samtal med öppna frågor kan 

barnets ordförråd utmanas. Som pedagog kan man använda sig av små övningar men 

som för barnen är roliga. Exempel på övningar är att dansa till musik och blåsa 

såpbubblor, vilket även Stadler (1998) betonar och att övningarna behöver vara roliga 

och tydliga. 

7.4 Tillvägagångssätt vid misstanke om språkstörning 

Specialpedagogen beskrev sitt tillvägagångssätt genom att hon observerar hela 

barngruppen, miljön och de situationer som uppstår. Hon observerar även 

pedagogerna eftersom det kan vara deras arbetssätt som brister. Detta i enlighet med 

Nettelbladt & Ors (2011) beskrivning om att en språkstörning är situationsbunden och 

kan förete sig på olika sätt i olika situationer.  
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Specialpedagogen belyste att BVC kan uppmärksamma en språksvårighet vid de 

obligatoriska kontrollerna som är vid 4 år. Det uppmärksammades även att alla 

specialpedagoger inte har ansvar för den språkliga utvecklingen och de uppmanar 

istället föräldrarna att själva kontakta en logoped. Internationella undersökningar som 

Nettelbladt & Salameh (2007) belyser visar att efter 5 års ålder så sjunker procenten 

på språkstörningar och detta kan man jämföra med siffrorna i undersökningen som 

visar på att mellan 5-8 % har en språkstörning i förskoleåldern. Författarna menar att 

det kan handla om en språkförsening. 

7.5 Föräldrarnas samarbete 

Pedagogerna poängterade betydelsen av ett samarbete med föräldrarna eftersom de 

känner sina barn bäst. Som den tidigare beskrivningen har förskolan en språklig miljö, 

men belyser vikten av att barnet även får en språklig stimulans hemifrån. Detta är 

även något som Svensson (2009) nämner när hon menar att barnet ska få samma 

språkliga stimulans hemma och i förskolan. Därför är det betydelsefullt som pedagog 

att ge denna information till föräldrarna så de känner sig delaktiga och kan arbeta med 

detta hemma. Även detta kan kopplas till Svensson (2009) som poängterar vikten av 

att uppmärksamma språkets betydelse på föräldramöten. Detta gör att föräldrarna 

känner sig delaktiga och kan möta sitt barn genom samtal. Författaren belyser vidare 

en svensk undersökning (Eneskär, 1984) som resulterade i att barn med föräldrar som 

har högre utbildning har bättre verbal förmåga. En studie gjord av Fast (2008) visar 

att de flesta föräldrar vill läsa mer för sina barn, men tiden finns inte. 

Språkstimulansen i hemmet är betydelsefull och viktig att arbeta med redan i tidig 

ålder. Pedagogerna beskrev flanosagor som en del av högläsning vilket hemmet kan 

synliggöra. Detta kan tolkas utifrån Gahne & Nauclér (1992) som belyser att 

föräldrarna kan ha svårt att avgöra om deras barn har en språkstörning eftersom de 

inte har den kunskapen. Därför är det viktigt att pedagogerna tar huvudansvaret och 

arbetar med den språkliga utvecklingen.  
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8 Diskussion 

I följande kapitel kommer vi föra en metod- och resultatdiskussion. Här kommer vi att 

problematisera hur våra valda metoder fortgick och om våra frågeställningar 

synliggjorts i vårt resultat. 

8.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att få svar på våra frågeställningar. Genom 

kvalitativa undersökningar menar Løkken & Søbstad (1995) att man skapar en helhet 

och en förståelse för olika sammanhang. Våra intervjumetoder valdes utifrån 

informanternas tillgänglighet och kunnande. Vi har utgått från Kyléns (2004) 

intervjumetoder; panelintervju, parintervju samt gruppintervju. Vi anser att metoderna 

fungerade oavsett vilken som användes. Dock var gruppintervjun mest betydelsefull 

för informanterna eftersom de fick möjlighet att ventilera sina tankar. Pedagogerna 

visade också en säkrare sida vid denna intervju eftersom de hade varandra. Kylén 

(2004) poängterar att informanterna ofta är nervösa vilket vi fick erfara eftersom 

diktafon användes som kan utlösa nervositet. En iakttagelse var att pedagogerna 

kändes mer avslappnade där vi endast skrev. Vi uppfattade här att miljön är 

betydelsefull för hur intervjuerna fortskrider. Vi fick en inblick i hur den språkliga 

miljön tillämpades eftersom intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats. Detta 

gjorde även att informanterna exempelvis kunde visa spel som de använder. Vid ett 

annat intervjutillfälle genomfördes intervjuerna i en skolsal vilket vi upplevde att det 

var stelare och blev även avbrutna vid ett tillfälle.  

Under intervjuerna var informanterna nyfikna och ville veta mer om vårt arbete. 

Genom vår valda intervjumetod fick vi känslan av att pedagogerna uppfattade det som 

att de skulle ge ett korrekt svar, vilket vi var tydliga att poängtera att det var deras 

tolkning som var det väsentliga. Løkken & Søbstad (1995) beskriver strukturerad 

intervju, vilket följdes under våra intervjuer genom förberedda intervjufrågor (se 

bilaga 1 & 2) och tillvägagångssätt. 

En av intervjuerna skedde via e- post eftersom informanten inte var tillgänglig. Det 

finns både för- och nackdelar med denna intervjumetod. Fördelarna är att informanten 

kan sätta sig in i ämnet samt att det inte påverkar den pedagogiska verksamheten. 
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Nackdelarna är att det är svårare att följa upp svaren och ställa följdfrågor, vilket 

Løkken & Søbstad (1995) beskriver som betydelsefullt. När det gäller intervjuerna 

har vi blivit positivt bemötta. Vi återkopplade med informanterna under arbetets gång 

för att få klarhet kring vissa frågetecken kring svaren.  

Observation var ett metodval som vi diskuterade, eftersom det skulle ha bidragit till 

en annan intressant infallsvinkel. Løkken & Søbstad (1995) menar att det kan skapa 

en bild av hur relationerna ser ut mellan barn- barn och vuxen- barn. Vi anser att 

observation kan skapa ett nytänkande till hur den fysiska miljön ska utformas. Detta 

är dock något som vi kände inte skulle bli genomförbart till detta arbete, men hade 

varit betydelsefullt för att se hur barnens situation ser ut i förskolan. 

8.2 Resultatdiskussion 

Under intervjuerna upplevde vi att begreppet språkstörning inte används i 

verksamheten. Det kan bero på att pedagogerna är rädda att stämpla barnen i tidig 

ålder. En annan orsak kan vara att de inte är insatta i forskningen och inte har en 

förståelse för vad begreppet språkstörning innebär. Pedagoger kan bli bättre på att 

synliggöra andra språk än det verbala, som t ex teckenspråk som kan stötta barnet i 

det verbala språket. Genom att använda teckenspråk i förskolan får barnen i tidig 

ålder en förståelse för att det finns andra sätt att kommunicera. Detta kan även lyfta de 

tystare barnen som känner sig osäkra i språket. Vi anser att tysta barn som inte får 

stimulans varken i förskolan eller i hemmet inte utvecklar sitt språk och kan få en 

språkstörning. 

Förskolan ska vara en trygg miljö där pedagogen ska se alla barns möjligheter (Lpfö, 

2010). Som pedagog är det viktigt att vara närvarande i leken för att utveckla den 

vidare. Vi anser att informanterna strävar efter att alla barn ska bli sedda. I kontakten 

med barn med språkstörning är det särskilt viktigt att hjälpa barnet att kommunicera 

och komma in i gemenskapen. Detta belyste informanterna och menade att det är 

viktigt att lära känna och kunna tolka barnet för att kunna stötta med rätt ord. I dagens 

samhälle har barngruppen blivit större och mer tid går till administrativt arbete vilket 

kan bidra till att den pedagogiska verksamheten blir lidande. 

Informanterna ansåg att förskolans lokaler inte är utformad för förskolans verksamhet. 

Vi anser att detta är negativt för barn med språkstörningar eftersom informanterna 

poängterade att verksamheten har för stora rum. Vidare menar pedagogerna att 
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barnens språkliga stimulans påverkas negativt på grund av att ljudnivån kan bli för 

hög. Vi belyser vikten av att skapa miljön efter varje enskilt barns behov. Det är även 

betydelsefullt att kommunicera mycket med barnen och använda sig av musik och 

drama för att synliggöra olika sinnen (Centerheim- Jogeroth, 1988). Vi anser att 

Vygotskijs tankar är betydelsefulla eftersom miljön är viktig för barnets 

språkutveckling. Det är i samspel med andra som barnet får respons för det den säger 

och får ett ökat ordförråd. Detta anser även behavioristerna medan nativisterna menar 

att språket kommer automatiskt (Svensson, 2009). Det är vid samspelssvårigheter som 

specialpedagogen oftast kontaktas. Ett barn med språkstörning kan ha svårt att föra 

fram sin talan, för att göra sig förstådda kan de istället använda knytnävarna. Risken 

med att inte vara delaktig i barnens lek är att pedagogen inte ser hela 

händelseförloppet och utlöser reaktionen hos barnet. 

Flanosagor är ett bra hjälpmedel vid läsning för att även här få in de olika sinnena. 

Här kan man variera sagans längd utifrån vilken barngrupp man har. Under en 

intervju fick vi höra att vissa tycker att flanosagor är gammalmodiga, men det 

används ändå. Vi hävdar att det är bra att använda till alla barn, främst de som har 

språkstörningar för det blir mer konkret när de ser bilder samtidigt. Tillsammans med 

pedagogen kan barnet få göra sin egen flanosaga utifrån sitt intresse. På så sätt kan 

man få in det språkliga och barnet övar sig på att berätta i grupp. Ellneby (2007) 

belyser vikten av att oberoende vilken ålder barnet har så ska högläsning vara i fokus. 

Hon poängterar dock att böckerna måste vara anpassade utifrån barngruppens 

språkliga kunskap för att det inte ska bli negativt för utvecklingen. 

Vidare beskrev informanterna småövningar som är betydelsefulla att arbeta med. 

Dessa övningar kan t ex vara att blåsa såpbubblor, sugrör eller blåsa på bomullstuss 

som även Centerheim- Jogeroth (1988) beskriver som utvecklande. Hon menar att 

övningarna är bra för att uttala svåra ord. Det behövs inte mycket för att träna dessa 

barn utan kan göras som en naturlig aktivitet i verksamheten. Här kommer även 

samspelet in när barnen gör det tillsammans.  

Enligt intervjupersonerna finns det bra tillgång till specialpedagog. Detta är en stor 

fördel. Dock fungerar inte samarbetet mellan pedagoger och specialpedagog på alla 

förskolor vilket kan bero på att specialpedagogen har stort ansvarsområde. Denna 

kommunikation är viktig för att pedagogerna ska få stöttning i sitt arbetssätt. Dock 
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vill vi poängtera att det inte alltid räcker att uppmärksamma barnets svårigheter i ett 

tidigt stadie, utan svårigheten är att processen mellan misstanke till remiss till logoped 

tar för lång tid. 

Det vore betydelsefullt om pedagogerna fick mer fortbildning om språket, vilket inte 

görs i nuläget. Dock har vi upplevt att har man barn med språkstörning i sin 

barngrupp så läggs språket i fokus. Som specialpedagog måste man tidigare arbetat i 

förskolan vilket vi anser är en fördel för då har de kunskaper om hur det ser ut i 

förskolan. När specialpedagogen observerar gör hon det på hela barngruppen samt 

miljön och pedagogerna. Vi anser att det är viktigt att tänka på att ett barns 

språkstörning kan bero på pedagogernas arbetssätt. Därför ska man ta hjälp av 

specialpedagogen om man fastnat i sitt “tänk”. 

Vi anser att språkstörda barns situation i förskolan är bra, men det är en ständig 

utveckling. För barnens och pedagogernas skull är det bra att det finns en 

språkförskola eftersom där arbetar kompetent personal som kan ge rätt stöttning. 

Pedagogerna har ett proaktivt arbetssätt, men kan bli bättre på att utvärdera sitt valda 

material och vara öppna för förändringar. Detta kan göras genom att pedagogerna 

observerar vad och i vilka rum barnen leker. De anser själva att de har bra material 

såsom spel som tränar språket. Men för mycket material kan göra det rörigt. Vi anser 

att barn med språkstörningar kan distraheras och istället bör man använda sig av bra 

men mindre material. När man tar in nytt material är det viktigt att introducera det för 

barnen för att öka nyfikenheten. 

Alla informanter ansåg att deras förskola har en tilltalande språkmiljö. Vad avgör en 

tilltalande språkmiljö? Fokus låg på innemiljön men utemiljön nämndes inte under 

intervjuerna. Utemiljön är också viktig i en språklig miljö. En observation eller 

intervju med barn hade varit betydelsefull för att få deras syn på miljön och se deras 

samspel i leken. Där hade även synliggjorts hur barn reagerar i olika situationer. Av 

erfarenhet har vi uppmärksammat att miljön och omgivningen har stor betydelse för 

barnets språkstörning. Pedagogerna bör tänka på att språkstörningar är 

situationsbundna. Ett barn behöver inte ha en språkstörning i alla situationer utan det 

kan bero på att barnet är otryggt.  

Specialpedagogen belyste viljan av att delta i planeringen av den språkliga miljön. 

Vilket vi ser som positivt eftersom hon har kunskapen och hjälpmedel för att stötta 
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dessa barn. Pedagogerna har även belyst viljan av att samarbeta med 

specialpedagogen för att lära av varandra. Vi anser att har man viljan så underlättar 

det i arbetet med dessa barn. Det krävs tålmodighet och att man inte ger upp. Det kan 

ta tid innan man ser resultatet, förskolan lägger grunden men resultatet kanske inte 

visar sig förrän i skolåldern. Centerheim- Jogeroth (1988) samt Norman (2003) 

belyser vikten av att ta tillvara på alla situationer som ges till samtal. Detta knyter vi 

an till genom våra intervjuer. Vi ser det som en möjlighet för förskolan att arbeta med 

språket genom att ta tillvara på vardagssituationer som t ex. matsituationer. I dessa 

situationer sker samtalen i mindre grupper där kan man använda sig av turtagning och 

följa upp olika händelser, vilket bidrar till att alla blir sedda. Genom en planerad 

placering av barnen kan barnen uppmuntras till att prata. 

Under intervjuerna framkom pedagogernas samarbete med föräldrarna som 

betydelsefull för att möta alla barns behov. Det är föräldrarna som har kontakten med 

logopeden, därför krävs det att man strävar mot samma mål. Utan föräldrarnas 

delaktighet kan barnet påverkas negativt, detta kan komplicera arbetet med barnet. 

Eftersom specialpedagogen inte får observera ett enskilt barn utan tillåtelse från 

föräldrarna blir det svårt att få rätt hjälpmedel. Det är viktigt att arbeta med samma 

material i förskolan som hos logopeden och att föräldrarna är engagerade i sitt barns 

språkliga utveckling. Svensson (2009) hävdar att det är viktigt att få med sig 

föräldrarna och genom att de får mer kunskap så bidrar det till att de kan möta sitt 

barn på ett bättre sätt. Pedagoger kan bli bättre på att synliggöra läroplanen vid 

föräldramöten och därmed lyfta språkets betydelse. Detta kan öppna för nya tankar 

och medvetenhet hos föräldrarna där de lättare kan hjälpa sitt barn i 

språkutvecklingen. Vi anser att det är viktigt som förälder att se till sin egen språkliga 

förmåga eftersom Nettelbladt & Salameh (2007) samt Gahne & Nauclér (1992) 

belyser att 30- 40 % av barnen har en nära anhörig som har språkstörning eller läs- 

och skrivsvårighet. Därför ska pedagogen finnas för föräldrarna för att de ska få en 

förståelse över situationen. Genom att föräldrarna tar till sig barnets språk kan deras 

relation utvecklas. Detta kopplar vi till Blom & Sjöbergs (2000) tankar om att barn 

behöver mer tid för att lära sig. 

Slutsatsen vi kan dra är att pedagoger aldrig är fullärda. Alla har olika erfarenheter 

och kunskaper som vi anser ska synliggöras för att kunna möta barnen på bästa sätt. 

Genom att synliggöra begreppet språkstörning blir det en naturlig del i verksamheten. 
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Varje barngrupp är unik och det är viktigt att se allas kompetenser för att ge dem rätt 

förutsättningar att kunna utvecklas. Det gäller att inte fastna i önskemålen utan arbeta 

vidare utifrån sina förutsättningar. Det handlar om att se vilken situation man har och 

använda det som utgångspunkt. Vi kan konstatera att språkstörning är ett laddat 

begrepp som för många pedagoger är negativt betingat. Förskolan ska inte utvärdera 

barnen utan verksamheten och därför läggs fokus på den språkliga miljön och hur den 

är utformad. Pedagoger anser att språkstörning är något som ofta går över efter 

träning och vill därför benämna det som språksvårighet. 

8.3 Vidare forskning 

För att utveckla detta arbete skulle observationer kunna göras för att få en klarare bild 

av hur den språkliga miljön är utformad i förskolan. Det hade varit intressant att få 

kontakt med föräldrar för att se deras åsikt om vad verksamheten kan göra för barn 

med språkstörningar. En infallsvinkel som kunde studeras vidare är att få en inblick i 

vilket arbets- och förhållningssätt en språkförskola har. Som vi belyste i 

resultatdiskussionen så skulle det vara betydelsefullt att genomföra observationer och 

intervjuer med barn för att se deras perspektiv på sin språkstörning. 
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10 Bilaga 1 

Intervjuguide till pedagogerna 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du varit verksam i ditt yrke? 

Anser du att det finns barn med språkstörningar i din barngrupp? 

Hur definierar du språkstörning? 

Brukar du säga språkstörning eller vilket ord använder du för att förklara detta ord?  

Hur anser du som verksam pedagog att du kan stötta dessa barn i det dagliga arbetet? 

Vilka möjligheter och svårigheter ser du i arbetet med barn med språkstörningar? 

Tycker du att ni har en tilltalande miljö för barn med språkstörningar?  

Hur och vad skulle ni kunna förbättra i er språkliga miljö på förskolan? 

Varför arbetar ni på just detta sätt? 

Hur och När kopplas logopeden/ talpedagogen in? 

Hur informerar ni föräldrarna? 

Hur görs föräldrarna delaktiga? 

Hur sker samarbetet med logopedagog/talpedagog/specialpedagog? 

Vad skulle ni vilja förändra i ert arbetssätt? 
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11 Bilaga 2 

Intervjuguide till specialpedagog 

Vad har du för bakgrund? (t.ex. jobbat innan) 

Vilken utbildning (titel) har du? (+ kurser utöver vanliga utbildningen) 

Hur länge har du varit verksam i ditt yrke? 

Får du någon fortbildning om språkstörningar? 

Hur definierar du språkstörning? 

Vilket begrepp använder du? 

Vilken språkstörning är den vanligaste, anser du? 

Vilken betydelse har föräldrarnas språkmedvetenhet? 

Vilka möjligheter och svårigheter ser du i arbetet med barn med språkstörningar? 

Varför använder du dig av just dessa metoder? 

Vad skulle du kunna ändra i ditt arbetssätt? 

Hur ser arbetsgången ut? 

Har du någon kontakt/samarbete med föräldrarna? 

I så fall, hur fungerar detta samarbete? 

Hur sker samarbetet med pedagogerna? 

 


