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Abstract 
Godin, M, & Stål, E. (2011). Förskollärarens arbete med barn som har en språkstörning - en 

jämförelse av teorier och verkligheten ute på förskolorna. Examensarbete i Pedagogik 15hp. 

Lärarprogrammet, akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

Barn med någon form av språkstörning är förekommande i förskolan. Dock är det inte förrän 

när barnet är runt 4-5 års ålder som dessa språkstörningar brukar upptäckas. Då de kan vara 

svåra att upptäcka innan eftersom det är svårt att säga om det rör sig om en störning eller om 

barnet inte är färdigutvecklat. Därför är det viktigt att förskollärare tänker på hur de stimulerar 

barns språkutveckling för att barnen skall kunna utveckla sitt språk. Syftet med denna studie 

är att undersöka om arbetet med barn som har språkstörningar inom förskolan bedrivs så som 

forskningen idag rekommenderar eller om det kunde förbättras. Resultatet visar att förskolan 

ofta arbetar så som forskningen anser att man bör göra, men att det finns punkter som 

förskolorna kan förbättra för att barn med någon form av språkstörning ska utveckla sitt språk. 

 
Nyckelord: Språkstörning, pedagogens arbete, förskola, vad säger forskningen. 
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1 Inledning 

Begreppet språkstörning är ganska okänt bland personal i skolans värld, i studien vi vill därför 

även ge en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningen språkstörning, (Ingela Mård 2011). 

Arlene Eriksson och Anna-Karin Oscarsson (2010) menar att cirka 5-8 % av barn i 

förskoleålder har någon form språkstörning, språkstörningen uppskattas vara grav hos en till 

två procent av dessa barn. Det är redan i tidig ålder viktigt att ta reda på vilken språkstörning 

ett barn har för att hjälpa barnet när han eller hon blir äldre, (M. Jeanne Wilcox. Shelley I. 

Gray, Amy B, Guimond och Addie E. Lafferty 2010). Det är därför viktigt att barnet får den 

stimulans det behöver i den dagliga miljö som barnet vistas i, (Lilli-Ann Rudberg 1982). Det 

har även visat sig att barn med någon form av språkstörning har svårt att delta i gemenskapen 

i gruppen eftersom att de inte klarar av att delta i den sociala samvaron, (Anders Arnqvist 

1993, Ulrika Nettelbladt, Eva-Kristina Salameh 2009, Lotta Anderson 2002). Därför har ett 

intresse att undersöka hur barn med språkstörning bemöts växt fram. Av erfarenheter har vi 

sett hur viktigt det är att barn med språkstörningar får den hjälp och stöd som de behöver och 

det i tid, då språket är viktigt för att kommunicera med andra i sin omgivning men även för 

skriftspråket senare i utvecklingen. Vi ville därför fördjupa oss i detta ämne. Som blivande 

förskollärare kommer vi att få kontakt med barn som har någon form av språkstörning och vi 

vill kunna stimulera deras språkutvecklig på ett bra sätt. 

 I uppsatsen kommer ni som läsare få ta del av fakta om hur barns språkstörningar 

upptäcks, fakta om olika språkstörningar, hur förskollärare bör arbeta för att stimulera barns 

språkutveckling och om hur förskollärare i en liten kommun i Södra Norrland arbetar för att 

stimulera barns språkutveckling, samt att göra en jämförelse mellan vad forskningen säger att 

man bör göra och hur talpedagog och förskollärare i en liten kommun i Södra Norrland 

arbetar. 

 

1.1 Begreppsförklaringar 

Talpedagog - Är en person som är speciallärare med inriktning på röst-, tal- och 

språkstörningar. Talpedagogen kartlägger tillsammans med förskollärarna behovet av tal- och 

språkstimulans, de gör även språktester för att se om barnet har tal- och språkförseningar eller 

en språkstörning. (http://www.ne.se/sok/Talpedagog?type=NE) och 

(http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/8caab76b35f8e4b5c12573b6005b1946/1263F14F

A28859DDC1257576004546EA?OpenDocument) 

Logoped - Är en person som har en logopedexamen, alltså en person som har behörighet att 

diagnostisera och behandla olika språkstörningar men även röst- och talrubbningar hos barn, 

ungdomar, vuxna och äldre. (http://www.ne.se/sok/Logoped?type=NE) 

http://www.ne.se/sok/Talpedagog?type=NE
http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/8caab76b35f8e4b5c12573b6005b1946/1263F14FA28859DDC1257576004546EA?OpenDocument
http://www.bollnas.se/Webred/webred.nsf/8caab76b35f8e4b5c12573b6005b1946/1263F14FA28859DDC1257576004546EA?OpenDocument
http://www.ne.se/sok/Logoped?type=NE
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2 Bakgrund 

Vi kommer i denna del att redovisa den teoretiska bakgrunden till studien. I studien nämner vi 

hur forskarna anser att man bör arbeta med barn som har någon form av språkstörning och 

några tänkbara orsaker till språkstörning hos barn. Här får vi även svar på forskningsfråga 1. 

(se avsnitt 3)  

 

2.1 Orsaker 

Några tänkbara orsaker till språkstörning hos barn menar Monica Centerheim-Jogeroth (1995) 

kan vara: 

 Hörselnedsättningar: vilket kan medföra förseningar i språkutvecklingen. Hon menar 

därför att det är viktigt att så tidigt som möjligt kolla hörseln.  

 Hjärnskador: som ger förlamning i tal- muskulaturen kan försvåra talutvecklingen.  

 Utvecklingsstörning: kan betyda att man får en försenad eller avstannad 

språkutveckling och svårigheter att förstå innebörd av ord.  

 Gomeffekter: är att ha en ofullständigt utvecklad kluven och förlamad gom som ger 

språksvårigheter.  

 Polyperna: kan göra att barnet låter täppt.  

 För kort tungband: gör att tungspetsens rörelser blir begränsade. Tungans rörlighet är 

viktig vid uttal av r-l-d-t och n-ljud. 

 Klumpig eller för liten tunga: kan bidra till sluddrigt uttal. 

 

2.2 Att upptäcka språkstörningar 

Sverre Asmervik, Terje Ogden och Anne-Lise Rygvold (1995) och Nettelbladt (2007) menar 

att en språkstörning föreligger när det finns faktorer i språket som är så pass avvikande, att 

omgivningen reagerar på dem, och att det medför att kommunikationen försvåras, Men 

Nettelbladt (2007) menar vidare att diagnosen språkstörning ges om barnets utveckling av 

språket är tydligt försenat jämfört med jämnåriga. Språkbedömningen sker vanligtvis när 

barnet är i tre-fyra års ålder. Hon menar att detta gör man då med hjälp av screening, vilket 

innebär att talpedagogen utför en undersökning av den språkliga eller metaspråklig förmåga 

hos barnet. Men om någon oro ifrån föräldrar eller andra visas skickas en remiss till en 

logoped. Forskare menar vidare att det är viktigt att man talar med föräldrarna så att de får 

beskriva hur sitt barn fungerar i olika situationer, Asmervik (1995) och Anette Sandberg 

(2009). Men även vilka svårigheter som finns och vad föräldrarna har tänkt sig för 

hjälpmedel. Det är vidare viktigt att förskollärarna under utvecklingens gång hela tiden har en 

öppen dialog med föräldrarna. Nettelbladt (2007) pålyser även att det är svårare att testa 

språkförståelsen ju yngre barnet är. Det är inte ovanligt att man vid en tidig bedömning till 

exempel vid 2,5 års ålder bedömer språkförståelsen som normal, medan samma barn kan 

bedömas vid 4 års ålder och ha mer eller mindre språkförståelseproblem. Enligt Centerheim- 

Jorgeroth (1995) är det dags att börja oroa sig om barnet vid 4 års ålder är svårförstålig för 

utomstående eller om barnet i 5-6 års ålder fortfarande har svårigheter med grammatik eller 

uttalet. Elizabeth Skarakis-Doyle, Lynn Dempsey och Cristopher Lee (2007) påpekar även i 

sin tur att det behövs flera åtgärder för att på ett korrekt sätt identifiera och förstå vilken 

störning barnet har. Men Asmervik (1995) menar också att det finns flera sätt att se vilken 

språkstörning ett barn har. Det kan vara genom att observera barnet i vardagliga situationer 

som barnet känner till och tillsammans med bekanta som till exempel familj och förskollärare. 
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I sådana situationer anser han att barnet har lättare att visa sin riktiga språkförmåga. Detta ger 

barnen större möjligheter att tala om något de är intresserade av. Han anser även att det kan 

vara till hjälp att använda sig av ljud och videoinspelningar för att enklare se vad barnet är i 

behov av för slags hjälp. Men han menar vidare att det kan vara svårt att skilja barn med 

gravare tal- och språkstörningar från barn med lindrig eller måttlig försening. Siv Bergqvist et 

al. (2003) menar att ofta har behandlingen man utfört under en tid med barnet gjort att man 

kan ställa diagnosen. Det betyder att diagnosen grav språkstörning ställts på de barn som fått 

terapi under en lång tid utan att det givit märkbara resultat. Rudberg (1982) påpekar även i sin 

tur att barn generellt inte är mogna för språkterapi förrän strax före skolstarten. 

 

2.3 Varför terapi och stimulans är viktig i barnets språkutveckling 

Jeanne (2010), Asmervik (1995) och Rudberg (1982) anser att det är redan i tidig ålder hos 

barn viktigt att ta reda på vilken språkstörning barnet har för att lättare kunna hjälpa barnet 

när han eller hon blir äldre. De menar även att det är betydelsefullt att klargöra vilket problem 

det handlar om hos ett barn med språkstörningar för att barnet skall kunna få den hjälp det 

behöver. Får barnen med en okomplicerad språkstörning terapi i förskolan har de då större 

chans att komma i knapp jämnåriga när de börjar i skolan,  

Det är viktigt att komma i kontakt med barn som har någon form av språkstörning 

menar Rudberg (1982) så tidigt som möjligt, för att de skall få så bra språklig stimulans som 

möjligt i den miljö de vistas i på dagarna. Flera forskare pålyser att den språkliga förmågan är 

medfödd, men det innebär inte att barnet börjar tala av sig självt, Rudberg (1982), Asmervik 

(1995), Nettelbladt (2009) och Ann-Katrin Svensson (2009). De menar vidare att den 

medfödda förmågan utvecklas först när den utsätts för språklig stimulans av omgivningen, 

därför är omgivningens tal viktig för att barnet skall lära sig tala. Shelley Gray och Shara 

Brinkey (2011) menar vidare att forskning visar att barn med någon form av språkstörning 

behöver mer stimulans, för att förstå eller producera ord och meningar än sina jämnåriga, 

vilket då resulterar i en långsammare inlärningsprocess. Enligt Bergqvist (2003) finns det 

mycket att göra i det dagliga arbetet i förskolan för att stötta barnets utveckling. Hon menar då 

att det viktigaste är att stimulera barnens intresse för språk, och att utveckla språket i samband 

med de vardagliga aktiviteterna. Medan Sandberg (2009) menar vidare att det är viktigt att 

stimulansen då är av god kvalitet och ges i tillräcklig mängd när barnet är som mest 

mottagligt. Flera forskare anser Arnqvist (1993), Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket 

2010) och Asmervik (1995) att förskoleverksamheten skall stimulera det enskilda barnets 

språkutvecklig samt uppmuntra och ge barnen motivation genom barnens intresse för den 

skriftspråkliga världen. De pålyser vidare att förskolan även skall planeras efter barnens 

erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att sök ny kunskap. Svensson (2009) 

påpekar i sin tur för att barn ska kunna förstå hur ord används behöver de få många tillfällen i 

tidig ålder att kommunicera.  

 

2.4 Samspel och kommunikation med andra 

Det finns olika sätt att värna om barns språkutveckling, bland annat genom vårt sätt att 

samspela och samtala med barn. Flera forskare menar att det är i samspel med andra som 

språket utvecklas, Anderson (2002), Maj Björk Caroline Liberg (1996) och Sandberg (2009). 

Svensson (2009) menar vidare att socialt samspel bidrar till att barnet vill tala, lära sig hur 

språk används, lära sig producera tal och lära sig språkregler. Hon påstår även att 

omgivningens stöd får barnet att använda språket. Enligt Lpfö 98 (Skolverket 2010) skall 

förskolan arbeta efter att varje barn utvecklar sitt talspråk, ordförråd och argumenterar och 

kommunicerar med andra barn. Flera forskare pålyser även att alla människor som träffar 
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barnet och samtalar med det bidrar till språkutvecklingen, Centerheim-Jogeroth (1995) och 

Anderson (2002). Jeanne (2010) menar att det är viktigt att barn med någon form av 

språkstörning får många möjligheter att öva sitt språk, detta menar hon att barnen behöver för 

att deras språk skall utvecklas. Medan Ann- Katrin Svensson (2005) i sin tur påstår att det är 

viktigt att barn, oavsett om barnet har en språkstörning eller inte, dagligen får många tillfällen 

till intressanta och utvecklande samtal för deras språkutveckling. Enligt Nettelbladt (2009) är 

det viktigt för barn som har problem att utveckla sitt språk och sin kommunikativa förmåga att 

man anpassar handlingar för att få en så optimal språkutveckling som möjligt hos barnet. 

Centerheim-Jogeroth (1995) pålyser att barnet under hela förskoleåldern bygger upp sitt språk 

utifrån de erfarenheter de får av olika människor och miljöer. Flera forskare påstår att det 

handlar om att ta tillvara på vardagliga situationer för att träna språket, Asmervik (1995) 

Agneta Simeonsdotter Svensson (2009). Svensson (2009) pålyser i sin tur att det är bra att 

visa barnen att kommunikation är roligt. 

  

2.5 Leken, språk – och sånglekar 

Simeonsdotter Svensson (2009), Asmervik (1995) , Lpfö 98 (Skolverket 2010), Rudberg 

(1982) , Becky Sue Parton och Robert Hancock (2008) och Ingrid Pramling Samuelsson och 

Maj Asplund Carlsson (2008) pålyser att en utav pedagogens viktigaste uppgifter är att låta 

barnet upptäcka språket genom lek, man kan då använda sig utav fantasin för att träna språket. 

Leken behövs för att barnet ska utvecklas och lära sig nya saker, men även för att leken 

underlättar och stimulerar språket. Sandberg (2009) menar vidare att leken fördjupas av att till 

exempel förklara, förhandla, berätta, ställa och besvara andras frågor. Pramling Samuelsson 

(2008) pålyser även i sin tur att det i barns lek kan finnas oanade möjligheter att använda sig 

av material som är betydelsefull och spännande för barnets utveckling. Medan Svensson 

(2009) även påstår att en kraft som kan driva barnet till att använda språket är låtsatslekar. Där 

får barnet många tillfällen att använda sitt språk. Sandberg (2009) menar att om förskollärare 

skapar mindre barngrupper bidrar det till att barnen lättare finner varandra och kommer lättare 

in i en pågående lek. Enligt Bergqvist (2003) kan det vara bra att träna barnen i en liten grupp, 

de blir då stimulerade av varandra och det kan också medföra att barnen vågar utrycka sig. 

Svensson (2005) pålyser även att det är viktigt att barnen inte upplever prestationskrav när de 

utför övningarna. Hon menar att det är viktigt att terapin inte upplevs som tråkig eller jobbig 

eftersom att den då kan få en annan effekt än den avsedda.  

 Svensson (2005) menar att de språkliga egenskaperna blir tydliga i språklekar, i lekens 

form får barnen hjälp att se språket utifrån. Genom att leka olika typer av språklekar 

förbereder man barnen inför den kommande läsinlärningen. Svensson (2005) menar vidare att 

språklekar inte skall göras i situationer där barnet upplever att de övar, utan det kan göras vid 

samlingar och andra gruppaktiviteter. På förskolan kan förskollärarna till exempel använda 

sig av matsituationen för att leta föremål på bordet som innehåller ett visst ljud. Hon anser 

även att det är en fördel om språklekar sker i grupp vilket bidrar till att barnen upplever 

lekarna som kontakttillfällen, ju mer samspel mellan barnen desto bättre. Hon pålyser vidare 

att barnen har möjlighet att lära sig av andra barn genom språklekar. Svensson (2005) påpekar 

även att lek med språket skall ske så ofta att barnet vet om att språklekar ingår i vardagen, för 

att barnet inte skall glömma vad de gjorde vid det senaste tillfället. Språklekarna skall därför 

helst utövas dagligen och att repetera övningarna är också viktigt, repetitionen av lekarna 

hindrar inte att man variera dem. 

Centerheim- Jorgeroth (1995) påstår vidare att leka munlekar och lek med olika 

språkljud som att till exempel väsa som en orm är bra träning för att utveckla svåra ljud. Detta 

anser hon är ett bra och nöjsammare sätt att härma och leka med ljud. Detta är även något som 

understryks av Svensson (2005)  men hon pålyser även att när barnet förstått hur de skall 
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forma ljudet kan man träna effektivare och på så vis snabbare lära sig de svåra ljuden. Hon 

menar även att olika lekar tränar munmotoriken utan att träna språkljuden och dit hör blåsa 

såpbubblor, blåsa bomull och göra olika grimaser. Enligt Asmervik (1995) är rim, ramsor och 

sånglekar av stor betydelse för att stimulera barnets språk. Medan Svensson (2009) i sin tur 

menar att rim och ramsor används mer av de yngre barnen.  

Enligt Bergqvist (2003) är det positivt för det språkstörda barnet om rytmik och 

rörelselekar ingår dagligen i aktiviteterna. Sjunga är också viktigt, och då är det bra att välja 

sånger och ramsor som barnet kan göra rörelser till. Centerheim- Jorgeroth (1995) menar 

vidare att det finns ett samband mellan språk och motorik eftersom att dessa utvecklas hela 

tiden växelvis. Hon menar att motorik är därför något som måste tränas tills motoriken 

automatiseras. Först då kan barnet fokusera på att utveckla språket. Därför kan det dröja 

ganska länge innan barnet kan gå och tala samtidigt.  

 

2.6 Att bemöta barn med språkstörning 

Enligt Svensson (2009) är det viktigt att människor kring barnet är uppmärksam på att nämna 

föremål i omgivningen och händelser som barnet är med om. Centerheim- Jorgeroth (1995) 

påstår även i sin tur att det är viktigt att låta barnet tala färdigt och inte fylla i. Men flera 

forskare menar att det är viktigt att den vuxne använder det egna språket på ett korrekt och 

medvetet vis för att barnet inte skall möta ett språk som de inte har kompetens till, Asmervik 

(1995), Bente Eriksen Hagtvet (1990) och Bergqvist (2003). Några forskare påpekar även i 

sin tur att tala tydligt och inte för fort är viktigt att tänka på kring barn med språkstörningar, 

Centerheim- Jorgeroth (1995) och Bergqvist (2003). 

Centerheim- Jorgeroth (1995) menar vidare att det är viktigt att inte kritisera barnets 

felaktiga uttal utan istället sätta ordet på rätt sätt. Detta är även något Björk (1996) 

understryker. Om man kritiserar barnets tal pålyser Centerheim- Jorgeroth (1995) att det kan 

bidra till att barnet fixerar sitt tal och kan ge en kronisk stamning. Hon menar vidare att barn 

inte lär sig ett korrekt språk enbart genom att de vuxna rättar dem utan barnet ändrar sig när 

de uppräckt hur det egentligen ska vara. Hon menar då att de måste komma så långt i sin 

utveckling att de behärskar talmotorik och syntax. 

 Svensson (2009) påstår i sin tur att det är viktigt att ge barnen möjlighet att tala och att 

lyssna på dem när de talar för att kunna ge barnet ett gensvar. Medan Bergqvist (2003) även 

pålyser att vara en kunnig lyssnare är en förutsättning för att barnet skall klara av att utveckla 

sitt språk. Enligt Svensson (2005) är det viktigt att den vuxne finns där och tar sig tid och 

samtalar med barnet om det barnet varit med om eftersom att barn behöver hjälp att sätta ord 

på sina upplevelser. Centerheim- Jorgeroth (1995) och Simeonsdotter Svensson (2009) anser 

vidare att samtala med det enskilda barnet så mycket som möjligt är viktigt, att ta till vara på 

varje möjlighet till samtal, tala med barnet om vardagshändelser, om det ni gör tillsammans 

just nu, om det man gjort eller ska göra. 

Jeanne (2010) hävdar att det är viktigt att förskollärare förstår hur viktigt det är att 

stödja barn med någon form av språkstörning, samt att de har förståelse för hur barn kan 

utvecklas. Hon anser även att det är viktigt att förskollärare besvarar barnens 

kommunikationsförsök, engagerar sig i barnen, ger barnen tillräckligt med tid för att besvara, 

uppmuntrar till kommunikation med andra och ser till att öva vid naturliga upplevelser.  

Medan Anderson (2002) i sin tur påstår att förmågan hos personer i barnets miljö, att 

kunna förstå, tolka och svara på barnets budskap är viktigt för att skapa en positiv 

språkutveckling. Enligt Svensson (2009) är det viktigt att förskollärare ger barnen en tydlig 

respons på deras kommunikationsförsök samt att de ger namn på föremål i barnens omgivning 

och händelser. Flera forskare pålyser i sin tur att det är viktigt att inte bara fokusera på barnets 

svårigheter utan även på det barnet redan kan, Asmervik (1995) och Eva Siljehag (2007). 
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Enligt Svensson (2005) kan barnets nyfikenhet av språket uppmuntras så att det blir en positiv 

spiral som leder till att barnet får en högre språklig medvetenhet. Vilken hon även menar kan 

bidra till att barnet lättare inser sambandet mellan ord, ljud och bokstäver. Arnqvist (1993) 

påpekar även i sin tur att det är viktigt att personalen kommer överens med barnets föräldrar 

om förhållningsätt som ger barnet stöd i språkutvecklingen. 

Sandberg (2009) hävdar att det är beroende på personaltätheten som barn behandlas 

som individer respektive grupp. Hon pålyser även att i en förskola med hög personaltäthet är 

det lättare att ha möjlighet att se och lyssna till varje enskilt barn. Medan en förskola med 

brist på personal medför att verksamheten i förskolan blir mer regelstyrd för att fungera. Hon 

menar att för att påverka barnens språkutveckling till det bättre är det viktigt att ha mer 

personal i barngrupperna. Något som understryks av Lpfö 98 (Skolverket 2010) är att 

förskolan skall erbjuda barnen vuxna som ser varje enskilt barns behov och den vuxne skall 

engagera sig i interaktionen med både det enskilda barnet och barngruppen.  

 

2.7  Att hjälpa barn med språkstörning med hjälp av bilder, litteratur, stödtecken, gester 

och ansiktsuttryck. 

Enligt Nettelbladt (2009) kan stimulans av spontant tal vara genom att låta barnen berätta till 

bilder, det kan till exempel vara ett händelseförlopp. Barnet får då titta på bilderna och sedan 

berätta om en bild eller en bildserie. Bergqvist (2003) pålyser i sin tur att det är viktigt att 

barnet är beredd på dagens innehåll och inte blir överraskad, eftersom det kan skapa 

förvirring. Hon menar att förskollärare kan hjälpa barnen med att berätta vad dagen skall 

innehålla. Det kan de göra med hjälp av bildspel eller foton som förskollärarna går igenom 

och hänger upp. Simeonsdotter Svensson (2009) hävdar att bild är en uttrycksform som kan 

användas för att synliggöra språket. 

Svensson (2009) pålyser att litteratur kan vara ett av de viktigaste medlen för att 

stimulera barns språk. Hon menar därför att det är viktigt att förskolan väcker barnens intresse 

för att vilja läsa. Hon menar vidare att böcker hjälper barnen till ett rikt språk. Arnqvist (1993) 

påpekar i sin tur att personalen på förskolan bör stimulera barns läs- och skrivutveckling, han 

menar alltså att det inte handlar om att lära barnet läsa och skiva utan det handlar mer om att 

stimulera till språklig nyfikenhet.  

Enligt Svensson (2009) består begreppet språk även av andra delar så som exempelvis 

teckenspråk och kroppsspråk. Ingrid Engdahl (2011) menar i sin tur att gester har betydelse 

för språkets utveckling, alltså ju mer barn använder sig av gester ju större ordförråd utvecklar 

dem. Anderson (2002) hävdar att man kan kombinera hela meningar med att vissa ord 

kompletteras med stödtecken. Vilket kan underlätta kommunikationen för elever med 

språkliga svårigheter, men även för att stödja den språkliga utvecklingen. Hon anser även att i 

situationer med välkända rutiner kan det vara så att stödtecken förbises, än att se 

möjligheterna till ett konventionellt utryck tillsammans med barnen som skulle kunna 

underlätta och utveckla barnets kommunikation med andra. 

 

2.8 Miljö 

Lpfö 98 (Skolverket 2010) hävdar att i förskolan idag ska man erbjuda barn en säker miljö, 

som samtidigt ska utmana och locka till lek och aktivitet. Jeanne (2010) pålyser att det är 

viktigt att barn med någon form av språkstörning har en rik inlärningsmiljö för att språket ska 

få en bättre kvalitet och för att utvecklas. Hon menar även att det är viktigt att lärarna följer 

läroplanen om att miljön skall vara stimulerande. Bergqvist (2003) menar i sin tur att det är 

viktigt att skapa en stimulerande miljö som ger barnet möjlighet till upplevelser och 

erfarenheter, men lokalen bör dock vara lugn. Medan Denise D. Cunningham (2008) 
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samtidigt nämner att rika miljöer stimulerar till en utmanande aktivitet vilket i sig ofta leder 

till att barn kommunicerar. Sandberg (2009) menar vidare att det kan handla om att sänka 

ljudnivån och där av lättare höra en normal samtalston för att få en mer stimulerande miljö. 

Hon påstår även att den fysiska miljön också är viktig. Att exempelvis möblera så att rummen 

stimulerar olika behov hos barnen. Vilket hon menar kan bidra till att vissa rum stimulerar till 

fysiskt aktiva lekar och andra rum stimulerar lugna lekar där man kan stanna upp, lyssna, 

tänka och samtala. Grey (2011) menar i sin tur att i en stressig miljö är det osannolikt att ett 

barn får en ökad exponering av ord. Svensson (2009) pålyser vidare att personalen skall 

planera utforskande miljöer samt att ofta göra förändringar i den, eftersom det kan leda till 

nya aktiviteter hos barnen. Svensson (2005) anser att språket är beroende av miljön eftersom 

det är ifrån de intryck som miljön ger som vi samtalar om. Hon hävdar att barn som vistas i 

många olika miljöer ger dem erfarenheter som sedan leder till samtal, nya intryck och 

aktiviteter som ger dem mer att tala om. Hon pålyser vidare att den vuxnes lyhördhet för 

barnets tankar är mer betydelsefullt i vissa miljöer än andra så som förskola, föräldrar och så 

vidare. Enligt Svensson (2009) är det med tiden som talspråket utvecklas som språkmiljön blir 

allt viktigare. Det förklaras genom att det språkliga samspelet blir vanligare och därför får det 

större betydelse. Hon menar även att det är viktigt att anpassa miljön efter barnet och att det är 

viktigt att förskollärare reflekterar över hur barnet kan dra mest nytta av miljön. Siljehag 

(2007) hävdare vidare att förskolan ska anpassa verksamheten utifrån barnens behov och 

förutsättningar. 

 

2.9 Negativa följder 

Flera forskare menar att barn som inte får använda sitt språk blir oftast utanför gemenskapen i 

gruppen, de klarar oftast inte av att delta i den sociala samvaron, Arnqvist (1993), Nettelbladt 

(2009) och Anderson (2002). Enligt Paul, C. McCabe (2005) är barn med någon form av 

språkstörning mindre benägna att väljas som lekpartner på grund av deras begränsade 

språkmöjligheter, vilket kan bidra till att de får mindre möjligheter att delta i samtal. Det leder 

då till ytterligare försummelse av kommunikationsutbyten, övning av språket och minskade 

sociala tillväxtmöjligheter. Rudberg (1982) hävdar att barn som blir retad för sitt dåliga uttal 

kan sluta att tala, därför är det angeläget att barn med någon form av språkförsening får hjälp i 

tid. Hon menar även att barn som inte blir förstådda av sin omgivning kan reagera genom 

aggressivitet och kommunicerar istället med knytnävarna. 

 

2.10 Sammanfattning 

För att upptäcka om ett barn har en språkstörning menar forskarna att specialpedagogen gör 

en språkbedömning vid tre-fyra års ålder. Detta gör specialpedagogen med hjälp av en 

screening. De pålyser även att om någon oro från barnets omgivning finns innan en screening 

utförs, skickas en remiss till en logoped. För att upptäcka en språkstörning kan man observera 

barnet i vardagliga situationer, eftersom att barnet då har lättare att visa sin riktiga 

språkförmåga. Det är även viktigt att redan i tidig ålder ta reda på vilken språkstörning barnet 

har, för att lättare kunna hjälpa barnet när han/hon blir äldre. 

De flesta anser att den språkliga förmågan utvecklas när den utsätts för stimulans ifrån 

omgivningen. Förskolan kan göra mycket för att stötta barnets utveckling, detta kan den göra 

genom att använda barnets intresse i samband med vardagliga aktiviteter. Det är viktigt att 

förskolan stimulerar det enskilda barnets språkutveckling, samt uppmuntrar och ger barnet 

motivation genom barnets intresse för den skriftspråkliga världen. Det är även viktigt att 

samtala med det enskilda barnet och ta till vara på varje möjlighet till samtal, eftersom att det 
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är genom samtal barnet utvecklar sitt språk. Det är viktigt att barnet dagligen får tillfällen till 

intressanta och utvecklande samtal. 

Förskolan kan använda sig av leken för att träna barnets språk, eftersom att leken behövs 

för att barnet skall utvecklas och lära sig nya saker. Språklekar är bra eftersom de språkliga 

egenskaperna då blir tydliga. I lekens form får barnet hjälp att se språket utifrån och man 

förbereder barnet för kommande läsinlärning. Forskarna menar att förskolan bör använda 

språklekarna dagligen i samband med samlingar och andra gruppaktiviteter, barnet skall inte 

känna att det är övning. I samband med detta får barnet även möjlighet till samtal med andra. 

Man kan tänka på att träna barnen i mindre grupper för att barnet skall våga uttrycka sig, och 

även se till att barnet inte känner prestationskrav. Om förskolan inte låter barnet använda sitt 

språk kan det leda till att barnet blir utanför gemenskapen i gruppen, då de inte klarar av att 

delta i den sociala samvaron. 

Det är även viktigt att förskolan har tillräckligt med personal för att personalen lättare 

skall ha möjlighet att se och lyssna till varje enskilt barn. Personalen på förskolan skall inte 

kritisera barnets felaktiga uttal utan att i stället säga ordet på rätt sätt. Det är även viktigt att 

förskollärarna besvarar barnets kommunikationsförsök, engagerar sig i barnen och ger dem 

tillräckligt med tid för att besvara. Vidare är det viktigt att förskolorna har en förståelse för 

hur det är att stödja ett barn med någon form av språkstörning, också att stödja barnen i det de 

redan kan och inte bara fokusera på barnets svårigheter. 

Förskollärare bör använda sig av bilder för att synliggöra språket och även litteratur, för 

att hjälpa barnet till ett rikt språk. Gester har stor betydelse för språkets utveckling, alltså ju 

mer barnet använder sig av gester ju större ordförråd utvecklar dem.   

Slutligen anses det att förskolan skall erbjuda en miljö som utmanar och lockar till lek, 

aktiviteter, erfarenheter och upplevelser. Det är viktigt att barn med någon form av 

språkstörning har en bra inlärningsmiljö för att utvecklas, och att man ofta gör förändringar i 

den eftersom det kan leda till nya aktiviteter. 

Vi har nu besvarat fråga nr 1. 

3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka om arbetet med barn som har språkstörningar inom 

förskolan bedrivs så som forskningen idag rekommenderar eller om det kunde förbättras.  

Vi har utifrån vårt syfte arbetat fram dessa underfrågor. 

1. Vad säger forskningen om hur förskolan skall arbeta för att stimulera språket hos barn 

med språkstörningar? 

2. Hur går förskolan tillväga när de upptäckt att ett barn har en språkstörning? 

3. Hur arbetar förskolan för att stimulera barn med någon form av språkstörning att 

utveckla sitt språk? 

4. Hur arbetar talpedagogen på förskolorna för att upptäcka och hjälpa barn som har 

någon form av språkstörning? 

 

 

4 Metod 

Vi valde att intervjua en talpedagog och förskollärare på förskolor i en liten kommun i Södra 

Norrland. Anledningen till att vi valde att undersöka i just denna kommun var för att vi 

troligtvis kommer att arbeta i den kommunen. Det var därför intressant för oss att se hur 

arbetet i kommunen gick till. Men även för att tiden inte räckte till för att undersöka i fler 

kommuner. Vi valde innan intervjuerna att använda oss av en kvalitativ intervju med enkla 

och raka frågor, dessa enkla frågor innebär att man får komplexa och innehållsrika svar. 

Vilket innebär att efter alla intervjuer är gjorda har man ett rikt material, Jan Trost (2005). 
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Intervjufrågorna har vi själva formulerat utifrån vårt syfte och litteraturen vi läst. ( Se bilaga 2 

& 3) 

 

4.1 Forskningsetiska principer 

I arbetet har vi tagit hänsyn till informationskravet: vi gav deltagarna delvis information om 

vårt syfte. Samtyckeskravet: deltagarna godkände sin medverkan i vår studie.   

Konfidentialitetskravet: vi använder inte personuppgifter så som personers riktiga namn eller 

förskolans namn i transkriberingarna och i undersökningen, Vetenskapsrådet (2004).  

Innan intervjuerna tog vår handledare del av intervjufrågorna för att minska missförstånd 

kring frågorna och för att hjälpa oss med eventuella oklarheter. 

4.2 Valet av deltagare 

Valet av att intervjua en talpedagog bestämdes i samråd med vår handledare. Medan valet av 

deltagarna på förskolorna valdes utifrån en talpedagogs rekommendationer. Vi tog då kontakt 

med dessa deltagare via telefon och bokade tid för intervjuer. Deltagarna kommer ifrån tre 

olika förskolor och intervjuerna ägde rum där vi fick tala ostört exempelvis på ett kontor eller 

personalrum. Innan intervjuerna talade vi om hur intervjun skulle gå till och de fick även ett 

brev (se bilaga 3) med information om vilka vi var och vilka etiska aspekter vi skulle ta 

hänsyn till. Vi bestämde innan intervjuerna vilka förskolor var och en skulle intervjua, och att 

en av oss intervjuade medan den andre spelade in intervjun med hjälp av en diktafon. 

Förskola 1: 

Den första förskolan vi besökte intervjuade vi två kvinnor var för sig i medelåldern som 

arbetade på samma avdelning, då förskolan enbart bestod av en avdelning. Intervjuerna 

varade mellan ca 7-10 minuter per deltagare. 

Förskola 2: 

Den andra förskolan vi besökte intervjuade vi två kvinnor en och en i medelåldern som 

arbetade på två olika avdelningar. Intervjuerna varade mellan ca 5-8 minuter per deltagare. 

Förskola 3: 

Den tredje förskolan vi besökte intervjuade vi två kvinnor en och en i medelåldern som arbeta 

på två olika avdelningar. Intervjuerna varade mellan ca 5-11 minuter per deltagare. 

Talpedagog: 

Talpedagogen vi intervjuade var i medelåldern och hade tidigare arbetat som förskollärare 

men var nu utbildad specialpedagog med inriktning mot tal. Intervjun varade ca 14minuter. 

Maria intervjuade förskollärarna på förskolorna 2 och 3 medan Emelie intervjuade 

förskollärarna på förskola 1 samt talpedagogen. 

 

4.3 Datainsamling 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och ljudfilerna har vi sedan transkriberat. 

Under transkriberingarna använde vi oss utav fiktiva namn på grund av att vi tog hänsyn till 

konfidentialitetskravet. 

5 Resultat 

Här nedan kommer vi att redovisa en sammanfattning av de intervjuer vi gjort med 

förskollärare på olika förskolor samt en talpedagog. Vi organiserar resultatet i enlighet med 

forskningsfrågorna (se avsnitt 3). 
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5.1 2. Hur går förskolan tillväga när de upptäckt att ett barn har en språkstörning? 

När förskollärarna misstänker en språkstörning hos ett barn brukar de flesta först diskutera i 

arbetslaget och jämför sina egna iakttagelser. Arbetslaget försöker först och främst fundera ut 

vad det är som är fel eller vad som inte har utvecklats. Är problemen för svåra att knäcka får 

dem själva tar de kontakt med elevvårdsenheten där det finns en talpedagog. Det kan vara 

svårt att upptäcka före 3 års ålder om ett barn har en språkstörning, eftersom språket kan 

komma i olika åldrar. Ofta avvaktar förskolorna till kring 4 års ålder innan de kollar upp om 

barnet är i behov av stöd. Talpedagogen utför en screening vid 4 års ålder och med hjälp av 

den kan man upptäcka om barnet har en språkstörning. Om man upptäcker att barnet har 

språkstörning måste förskollärarna och talpedagogen först och främst kontakta föräldrarna 

innan man går vidare.  

 

 ”Vi brukar diskutera i arbetslaget, sedan har vi väl oftast våra grundarbeten om hur vi 

 jobbar. Mycket mot språket även om man inte har något barn med språkstörning”. –

 Förskola 1. 

 

 Talpedagogen kommer till förskolorna och observerar barnen även om de inte har ett 

barn med språksvårigheter just för tillfället. De flesta menar att talpedagogen finns till hands 

för att ge förskolorna råd och rekommendationer om de skulle behöva. Till exempel genom att 

skräddarsy övningar för det specifika barnet eller vad som passade just det barnet. För att ge 

feedback till förskolorna, till exempel om förskollärarna var osäkra och behövde någon som 

såg över om de var på rätt spår i sitt arbete med ett barn som hade någon språkstörning. 

 

 ”Ja, det gör vi och hon kan liksom skräddarsy för det specifika barnet, som med 

 speciella övningar eller vad vi kan tänka på med just det barnet. Så vi har jätte bra 

 kontakt med talpedagogen. Det fungerar bra”. – Förskola 3. 

 

5.2 3. Hur arbetar förskolan för att stimulera barn med någon form av språkstörning att 

utveckla sitt språk? 

Förskollärarna vi intervjuade menar att övning med språket sker varje dag i 

vardagssituationer. Via exempelvis leken, sånger, ramsor, rim, måltiden, litteratur, samtal med 

barnen. Leken är viktig för att stimulera barnen att utveckla sitt språk. Genom leken 

uppmuntrar man till att kommunicera, då kan förskolorna använda sig av material som 

bokstäver, böcker, språkpåsar eller språklåda.  

Det är även viktigt att material finns tillgängligt för att öva munmotoriken så som 

pingisbollar, fjädrar och sugrör. För att få barnen intresserade av språket använder förskolorna 

sig av barnens intressen, de plockar exempelvis in bilar om barnet är intresserad av det.  

 

”Alltså man jobbar ju med det man vet att de tycker ät roligt liksom och får använda 

 deras intresse det dem är intresserade av. Då får man plocka de materialen. Alltså är 

 de intresserade av bilar så kan man plocka in bilar i det man nu skall jobba med. Det 

 gäller att hitta det dem är intresserade av”. – Förskola 1.  

 

På några förskolor använde de sig av något som kallades Före Bornholmsmodellen och 

Bornholmsmodellen som metod för stimulans av språket. Avsikten med Före 

Bornholmsmodellen är att stärka barnets språkliga medvetenhet och lusten att upptäcka 

språket, Före Bornholmsmodellen ses även som en tidig förberedelse inför skolans språkliga 

arbete. Den innehåller bland annat språklekar för att träna meningar och ord för att reflektera 

över ordens innebörd och form. Man tränar genom att återberätta med inledning, handling och 
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avslutning. Fonem övas också exempelvis genom att lyssna på bokstäverna i barnets namn, 

Kristin Svensson (2010). Bornholmsmodellen är ett hjälpmedel att stimulera barnets 

språkmedvetenhet genom språklekar. Målet med Bornholmsmodellen är att hjälpa barnen 

utveckla och fördjupa deras fonologiska medvetenhet. Materialet omfattar bland annat boken 

med språklekar, kort med bilder och bokstäver och kartläggningsmaterial, 

(www.bornholmsmodellen.se). För att förstärka förståelsen använde sig några förskollärare av 

rytmik och dans när de sjöng sånger, flanosagor och med hjälp av bilder. Bilderna kunde de 

exempelvis använda sig av i ett schema för att förtydliga dagens aktiviteter. 

 

”I våras började vi med Före Bornholmsmodellen och där såg vi att barnen gick framåt 

 väldigt. Det var saker man inte hade tagit upp om man inte kört det så har man inte 

 sett vilken nytta den gjorde” – Förskola 2.   

 

Förskollärarna arbetade oftast med barnen i grupp för att inte peka ut ett speciellt barn 

och för att de skulle våga uttrycka sig. Men var det få barn på förskolan kunde några arbeta 

med barnet enskilt eftersom det då inte blev lika utpekande för barnet. Någon förskollärare 

påstod att det kan vara bra att gå in i leken och vara en stödperson till de barn som har svårt 

att kommunicera med andra barn för att hitta problemet, eftersom det sociala samspelet är 

viktigt. 

De flesta anser att resurserna som tid och personal inte är tillräckliga på förskolorna, 

eftersom barngrupperna ofta är för stora. Men några förskollärare påstod att tiden räcker till 

om planerar och inte gör en stor sak av språkstimulansen. 

Förskollärarna påstod att de tänkte på hur de kunde anpassa omgivningen för barn med 

språksvårigheter. De menade att material som litteratur var viktigt i barnens omgivning, till 

exempel att det finns en soffa som lockar till att sitta och läsa i. Någon påstod att man kan 

locka barnet att öva språket genom att ha spel tillgängliga. Det kan vara bra att byta ut 

material ibland för att barnet ska upptäcka nya lekar. Någon förskollärare påstod att det var 

viktigt att tänka på vad man ville stimulera till för lek i rummen när man till exempel 

möblerade. Att ha miljö med mycket röriga intryck, kan störa barnen ansåg någon. Några 

ansåg även att de tänkte på omgivningen utan att utveckla varför.  

 

”Jag tror kanske att det tänker på att det skall finnas material nära till hands och att de 

 skall bli sugna att sitta, att det skall finnas en soffa. Kanske locka upp dem i soffan och 

 lyssna”. – Förskola 1. 

 

”Det finns ju spel med s-ljud och med r-ljud och lite sådana saker, vi ha ju språklådan. 

 Och så kan man ju låta pingisbollarna ligga framme så att dem kan blåsa även när 

 man inte tränar”. – Förskola 2. 

 

Förskollärarna påstod att arbetet med barn som har någon form av språkstörning är 

viktigt eftersom att barnet kan bli utåtagerande eller inåtvänd. Därför är det då viktigt att man 

talar tydligt, lyssnar på barnet, försöka förstå vad barnet menar alltså att inte ge upp, att inte 

påpeka om barnet gör fel, att berömma barnet, att visa barnet att det är roligt att tala och visa 

intresse för det barnet säger.  

Alla förskolor använde sig inte av stödtecken för att förstärka barnets tal. De som 

använde sig av stödtecken var de förskolor som hade haft eller hade barn i behov av det. 

Medan de förskolor som inte använde stödtecken ansåg att det inte var aktuellt med de barn 

de arbetade med just nu. 

 

http://www.bornholmsmodellen.se/
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5.3 Hur arbetar talpedagogen på förskolorna för att upptäcka och hjälpa barn som har 

någon form av språkstörning? 

Talpedagogen menar att det finns en blankett som elevvårdenheten tillhandahåller, som de vid 

behov lämnar ut på förskolorna. Blanketten får föräldrar och rektor fylla i om de misstänker 

att ett barn har språksvårigheter. De ska då tillsammans fundera ut vad barnet skall ha för 

hjälp. Förskolorna kan även kontakta elevvårdenheten om de vill att talpedagogen skall 

komma på en gång. Men innan talpedagogen kommer ut på förskolorna skall blanketten vara i 

fylld, med till exempel namn, adress och vilken svårighet de funderar kring. Talpedagogen 

menar även att det finns ett annat sätt, och det är med hjälp av en screening som utförs av 

talpedagogen vid 4 års ålder. Men talpedagogen anser att de flesta barn med språksvårigheter 

uppräcks hos BVC när de gör en screening vid 3 års ålder. Om barnet då faller utanför 

screeningen skickas barnet till en logoped. Talpedagogen anser att det händer mycket i 

barnens utveckling fram till 6 års ålder, men vid 3-4 års ålder skall man börja oroa sig om 

barnets tal är avvikande och därefter börja stimulera barnet. 

 

 ”Då vill vi att de skall fylla i den här blanketten bara för att vi ska ha lite koll på 

namn,  adresser och telefonnummer och vad de har för svårighet de funderar kring”. – 

Talpedagog.  

 

 ”Vid fyra år träffar vi alla barnen på alla förskolorna i kommunen, så gör vi en språk 

 screening på dem där. Och genom den så kan det också upptäckas. Men de flesta som 

är där  och ja möter där har ändå varit till en logoped och ja upptäckts på BVC då”. – 

Talpedagog. 

  

 När talpedagogen fått blanketten bokar hon en tid med förskolan. Talpedagogen utgår 

då ifrån förskolans personal, vad de funderar kring och vad de har kommit fram till. Sedan gör 

talpedagogen en egen kartläggning av språket. Talpedagogen tittar till exempel på munnen, 

frågar föräldrar om hur barnet fungerar och ser hur barnet fungerar i grupp. Talpedagogen 

undersöker olika material och testar om det behövs. Talpedagogen försöker också träffa 

barnet och skapa en egen uppfattning, och då även försöker se till att skapa ett förtroende 

eftersom det är viktigt.  

 Sedan arbetar man utifrån barnet antingen enskilt eller i grupp. Talpedagogen anser att 

det är viktigt att leka med barnet och ha kul tillsammans när de övar. Genom leken får 

talpedagogen då en uppfattning om barnets språkstörning. Talpedagogen försöker även träffa 

barnet en gång i veckan och under den tid som talpedagogen inte träffar barnet, handleder 

personal på förskolorna och föräldrar barnet. 

 

 ”För har du inte fått ett bra förtroende och en bra kontakt så kommer man ingenstans. 

Så jag  skuttar runt här med mina väskor och mina saker och bullar upp på bordet, och så 

håller vi på  leker och har bara bus och kul tillsammans första gångerna. Så det är liksom 

det vi gör, och  man har ju tänkt till vad man har för saker med sig”. – Talpedagog.  

 

 Talpedagogen menar att om resurserna var tillräckliga hade idéer förverkligats. Några 

idéer var till exempel att det skulle finnas mer material att låna ut till föräldrar och 

förskollärare på förskolorna. Talpedagogen skulle även vilja arbeta mer förebyggande ute på 

förskolorna. Och menar att det är viktigt att resurserna finns för att ha möjlighet att upptäcka 

språkstörningar i tid. Ju tidigare språkstörning upptäcks ju bättre är det för läs och 

skrivinlärningen. Talpedagogen anser att det är viktigt att förskollärare eller förälder ger 

barnet tid och leka med dem. Talpedagogen anser att det är vikigt att inte korrigera barnets tal 

eftersom barnet då kan bli tyst om de känner att de gör fel. 
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 Talpedagogen brukar ge förskollärarna tips på material, så som litteratur, 

munmotoriska lekar och saker man kan göra i utemiljön som till exempel dela in barnen i 

mindre grupper för att leka språklekar. Talpedagogen brukar även ge förskollärarna rådet att 

använda sig av till exempel Bornholmsmodellen. 
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6 Resultatanalys 

I denna del kommer vi analysera vårt resultat med den forskning vi angivit i 

bakgrundsavsnittet om förskolorna arbetar så som forskarna säger att de bör göra. Vi kommer 

presentera diskussionen med hjälp av våra forskningsfrågor (se avsnitt 3).  

 

6.1 Hur går förskolan till väga när de upptäckt att ett barn har en språkstörning? 

Nettelbladt (2007) menar att man gör en språkbedömning vid tre-fyra åras ålder, detta gör 

man då med hjälp av en screening. Men om någon oro från föräldrar eller andra visas skickas 

en remiss till en logoped. Hon menar vidare att det är svårare att testa språkförståelsen ju 

yngre barnet är och det är inte ovanligt att man vid en tidig ålder 2,5 år bedömer 

språkförståelsen som normal, medan samma barn kan bedömas vid fyra års ålder och ha mer 

eller mindre språkförståelseproblem. Vi tolkar resultatet som att detta är något som 

förskolorna arbetar efter, eftersom förskolorna avvaktar till barnet är kring fyra års ålder innan 

de kollar upp vad barnet är i behov av för stöd, eftersom att de anser att det kan vara svårt att 

upptäcka innan. Men finns det någon oro innan barnet når fyra års ålder tar de kontakt med 

elevvårdsenheten. Vi tolkar det även som att talpedagogen arbetar så som forskarna säger, 

eftersom att talpedagogen i intervjun nämner att hon väntar till barnet är i fyra års ålder innan 

hon gör en screening. 

Att observera barnen i vardagliga situationer menar Asmervik (1995) är bra eftersom att 

det ger barnet möjligheten till att visa sin riktiga språkförmåga. Vi tolkar resultatet som att 

förskollärarna observerade barnet i vardagliga situationer eftersom att förskollärarna 

diskuterade med varandra om vad dem sett i verksamheten innan de tog kontakt med 

talpedagogen. Det forskarna anser att man bör göra stämmer överens med hur vi tolkar att 

förskolorna arbetar. 

6.2 Hur arbetar förskolan för att stimulera barn med någon form av språkstörning att 

utveckla sitt språk? Och hur arbetar talpedagogen på förskolorna för att upptäcka 

och hjälpa barn som har någon form av språkstörning? 

Bergqvist (2003) menar att man kan göra mycket i det vardagliga arbetet på förskolorna för 

att stimulera barns språkutveckling. Hon pålyser då att det viktigaste är att stimulera barnets 

intresse för språk och att utveckla språket i samband med de vardagliga aktiviteterna.  Vi 

tolkar det som att förskolorna arbetar så som forskningen rekommenderar eftersom att de 

ansåg att de använde sig av vardagliga situationer så som exempelvis leken, måltiden och 

samlingen för att stimulera barns språk. Forskarna menar vidare att förskolan skall arbeta efter 

barnets erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka ny kunskap för att 

stimulera barnets språk, Asmervik (1995) och Lpfö 98 (Skolverket 2010). Vi tolkar det som 

att några av förskolorna var duktiga på att använda sig av barnets intresse men de nämnde 

inget om barnets erfarenhetsvärld, motivation och drivkraft. Detta stämmer delvis överens 

med vad teorierna anser om hur man bör arbeta. 

Att samspela och samtala med andra i sin omgivning anser forskare är viktigt eftersom 

att det värnar om barnets språkutveckling, det bidrar till att barnet vill tala, lära sig hur språket 

används, lär sig producera tal och lär sig språkregler, Sandberg(2009), Anderson (2002), 

Björk (1996) och Svensson (2009). Vi tolkar det som att förskollärarna ansåg att sociala 

samspel med andra var viktigt då de kunde gå in i leken och vara en stödperson till barnet som 

har svårt att kommunicera med andra barn. De nämner även i intervjuerna att det sociala 

samspelet är viktigt, detta stämmer överens med vad forskarna pålyser. Jeanne (2010) anser 

att det är viktigt att barn med någon form av språkstörning får många möjligheter att öva sitt 
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språk för att deras språk skall utvecklas. Medan Svensson (2005) anser att det är viktigt 

oavsett om barnet har en språkstörning eller inte. Vi tolkar det som att förskolorna dagligen 

arbetar med att öva språket eftersom att de själva ansåg det. Detta stämmer överens med vad 

forskarna säger om hur man bör arbeta. 

Simeonsdotter Svensson (2009) anser att en utav förskollärarens viktigaste uppgifter är 

att stimulera språket genom lek. Andra forskare menar vidare att genom leken kan barnen 

utvecklas och lära sig nya saker, Lpfö 98 (Skolverket 2010), Samuelsson (2008) och Parton 

(2008). Vi tolkar det som att förskollärarna på förskolorna och talpedagogen använder sig 

utav leken när de övar språket eftersom att de i intervjuerna nämnde det. Genom leken menar 

förskollärarna att man uppmuntrar barnet till att kommunicera. De arbetar efter hur forskarna 

säger att man bör göra. 

Språk- och sånglekar pålyser Svensson (2005) är viktigt eftersom att de språkliga 

egenskaperna bli tydliga i språklekar, och att sånglekar har stor betydelse för att stimulera 

barnets språk. Språklekarna menar Svensson (2009) i sin tur skall helst utövas dagligen och 

även att repetera övningarna är viktigt. Även detta tolkar vi som att vårt resultat stämmer 

överens med teorierna eftersom att förskollärarna menar att de utför sång- och språklekar 

varje dag, exempelvis med hjälp av språkpåsar, spårlåda och träning av munmotorik. 

Forskarna pålyser att det kan vara viktigt att träna barnen i en liten grupp eftersom de då 

blir stimulerade av varandra och vågar uttrycka sig. De menar att genom att skapa mindre 

grupper bidrar det till att barnen lättare finner varandra och kommer lättare in i barnens 

pågående lek, Bergqvist (2003) och Sandberg (2009). Vi tolkar resultatet som att 

förskollärarna ofta arbetade med barnen i grupp för att inte peka ut ett speciellt barn och för 

att de skulle våga uttrycka sig. Talpedagogen påstod även att hon gav dem råd om att arbeta 

med barnet i mindre grupper. Resultaten stämmer överens med vad forskarna säger om hur 

man bör arbeta. 

Det är viktigt att förskolorna har tillräckligt med personal för att ha möjlighet att lättare 

se och lyssna till varje enskilt barn. Eftersom att en förskola med brist på personal medför att 

verksamheten i förskolan blir mer regelstyrd för att fungera, Sandberg (2009). Vi tolkar 

resultatet som så att några förskollärare och talpedagogen ansåg att det var viktigt med hög 

personaltäthet men det var inget de upplevde att de hade. Medan några menar att det finns tid 

om man inte gör en stor sak av språkstimulansen. Dessa förskollärare arbetar efter vad 

forskarna säger att man bör göra eftersom de ändå har en förståelse och försöker se 

möjligheterna trots att brist på tid och personal finns. 

Forskarna anser att det är viktigt att lyssna, ge dem tid, samtala med barnen om det dem 

varit med om, tala tydligt och inte för fort kring barn med språkstörningar. Centerheim-

Jorgeroth (1995), Bergqvist (2003), Svensson (2009) och Svensson (2005). Centerheim-

Jorgeroth (1995) anser vidare att det är viktigt att inte kritisera barnets felaktiga uttal utan 

istället sätta ordet på rätt sätt. Om man kritiserar barnets tal pålyser hon att det kan bidra till 

att barnet fixerar sitt tal och kan ge en kronisk stamning. Hon menar vidare att barn inte lär sig 

ett korrekt språk enbart genom att de vuxna rättar dem utan barnet ändrar sig när de uppräckt 

hur det egentligen skall vara. Hon menar då att de måste komma så långt i sin utveckling att 

de behärskar talmotorik och syntax. Även detta tolkar vi som att vårt resultat stämmer överens 

med vad teorierna säger om hur man bör arbeta med barn som har språkstörningar. Eftersom 

att talpedagogen och förskollärarna ansåg sig tänka på hur de bemötte barn med någon form 

av språkstörning då de inte kritiserade barnens felaktiga uttal och försökte tala lugnt och 

korrekt. Talpedagogen ansåg vidare att det var vikigt att inte korrigera dessa barn eftersom att 

de då kan bli tysta och känna att de gör fel. 

Forskarna pålyser att bilder stimulerar till spontant tal och att bilder även är en 

uttrycksform som synliggör språket, Nettelbladt (2009) och Simeonsdotter Svensson (2009). 

Vi tolkar vårt resultat som att förskollärarna använder sig med hjälp av bilder för att förtydliga 
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språket i verksamheten för barnen. Detta anser dem att de gjorde exempelvis med hjälp av ett 

bildschema som visade dagens aktiviteter. Förskolorna arbetar efter de teorier forskare 

nämner att man bör arbeta efter. 

Enligt vad forskarna anser att finns det ett samband mellan språk och motorik och att 

det hela tiden utvecklas växelvis och är därför något barnen behöver öva. De menar även att 

det är positivt för det språkstörda barnet om rytmik och rörelselekar ingår dagligen i 

aktiviteterna. Även sjunga är viktigt och då är det bra att välja sånger och ramsor som barnet 

kan göra rörelser till, Centerheim-Jorgeroth (1995) och Bergqvist (2003). Även detta tolkar vi 

som att vårt resultat stämmer överens med vad teorierna påstår. Eftersom att förskollärarna 

säger att de dagligen använder sig av sång, rytmik och dans i verksamheten. 

Litteratur menar Svensson (2009) kan vara ett av de viktigaste medlen för att stimulera 

barns språk, därför anser hon att det är viktigt att förskolorna väcker barnens intresse för att 

vilja läsa. Vi tolkar resultatet som att detta är något förskollärarna arbetar dagligen med 

eftersom de ansåg sig ha litteraturen tillgänglig för barnen på förskolan. Vilket stämmer 

överens med vad forskarna säger att man bör göra. 

Enligt forskarna är det viktigt att barn med någon form av språkstörning har en bra 

inlärningsmiljö för att utvecklas. De menar då att en stimulerande miljö ger barnet möjligheter 

till upplevelser och erfarenheter. De påstår även att den fysiska miljön också är viktig, att 

exempelvis möblera så att rummen stimulerar olika behov hos barnen. Vilket då kan bidra till 

att vissa rum stimulerar till fysiska lekar och andra rum stimulerar till lugna lekar. De menar 

vidare att det är viktigt att ofta göra förändringar i miljön, eftersom att det leder till nya 

aktiviteter hos barnen och stimulerar till nya samtal. Jeanne (2010), Bergqvist (2003), 

Sandberg (2009), Svensson (2009) och Svensson (2005). Även detta tolkar vi som att vårt 

resultat stämmer överens med vad teorierna påstår. Då förskolorna ofta tänkte på hur de kunde 

anpassa miljön efter barn med någon form av språkstörning exempelvis genom att möblera 

rummen för att stimulera till olika slags lekar. Förskolorna ansåg även att förändringar i 

miljön var viktigt.  

Forskarna pålyser att gester har betydelse för språkets utveckling, de menar att ju mer 

ett barn använder sig av gester ju större ordförråd utvecklar dem. Forskarna menar vidare att 

vissa ord kan kompletteras med stödtecken för att underlätta kommunikationen för de barn 

som har någon form av språkstörning och även för att stödja den språkliga utvecklingen. 

Konventionella uttryck tillsammans med barnen menar forskarna underlättar och utvecklar 

barnets kommunikation med andra, Engdahl (2011) och Anderson (2002). Vi tolkar det som 

att några av förskollärarna ansåg sig arbete med stödtecken för att underlätta barnets språk 

medan en del ansåg att de inte var i behov av det. Detta är något som stämmer delvis överens 

med vad forskarna säger eftersom att en del förskolor inte använde sig av detta. 

Forskarna påstår att barn som inte får använda sig av sitt språk bli oftast utanför i 

gemenskapen i gruppen, de klarar oftast inte av att delta i den sociala samvaron och blir då 

mindre benägna att väljas som lekpartner på grund av deras begränsade språkmöjligheter. 

Vilket kan leda till försummelse av kommunikationsutbyten, övning av språket och minskade 

sociala tillväxtmöjligheter, Arnqvist (1993), Nettelbladt (2009), Anderson (2002) och 

McCabe (2005). Vi tolkar vårt resultat som att ytterligare en av anledningarna till att 

förskollärarna går in i leken kan vara för att barnet skall ha möjlighet att delta i den sociala 

samvaron. Vilket stämmer överens med vad forskarna säger. 



 
 

23 

 

 

7 Diskussion 

I detta avsnitt kommer ni få ta del av de tankar som väckts vidare hos oss utifrån vårt resultat 

och analys. Slutligen kommer metoden diskuteras utifrån ett kritiskt perspektiv och förslag till 

fortsattforskning inom området. 

7.1 Resultatdiskussion 

Den screening man utför med barnen vid 4 års ålder kan utgöra ett hinder för att upptäcka 

språkstörningar tidigare. Eftersom att flera förskollärare kan vänta till efter att screeningen 

utförs innan de ger barnen den hjälp och stimulans de behöver. Detta på grund av att dessa 

förskollärare anser att det är svårt att avgöra tidigare då barnen utvecklas olika. Men samtidigt 

pålyser Jeanne (2010) att det är viktigt att redan i tidig ålder ta reda på vilken språkstörning 

barnet har för att kunna hjälpa barnet när han/hon blir äldre. Vi ser det som att det kan leda till 

att det blir svårare för barnet att komma ikapp jämnåriga när de börjar i skolan. Vilket 

understryks av Rudberg (1982). Vi anser vidare att den personalbrist förskollärarna talade om 

kan bidra till att barnen inte får den hjälp de behöver i tidig ålder eftersom att det då kan bli 

svårare att se det enskilda barnet, vilket understryks av Sandberg (2009). Av egna erfarenheter 

har vi sett att personalbrist kan leda till att verksamheten blir regelstyrd och att samma 

material alltid används, vilket även understryks av Sandberg (2009). Det kan då leda till att 

barnens intressen inte sätts i fokus när de stimulerar barnens språk. Man kan ju fråga sig om 

personalen på förskolorna vi intervjuade arbetade regelstyrt eftersom att de flesta nämnde att 

de använda sig av samma material som exempelvis språkpåsar, rim och ramsor för att 

stimulera barnets språk. Man kan ju även fråga sig varför inte fler av de förskolor som vi 

intervjuade använder sig av barnets intressen eftersom att alla barn kanske inte tycker om att 

arbeta med språkpåsar. Personalbrist kan även leda till att förskollärare ofta väljer att ta den 

enkla vägen och väljer material som redan finns istället för att utveckla eget material som 

kanske passar barnet bättre. Men det kan även som vi anser det bero på att förskollärarna inte 

har tillräckligt med kunskap om hur viktigt det är att använda sig av barnets intressen för att 

stimulera språkutvecklingen. 

Ytterligare en tanke har väcks hos oss, förskollärarna påstod att de ofta tänkte på hur det 

bemötte barn med någon form av språkstörning genom att tala tydligt, läsa, vara intresserad 

av det barnet talar om och inte ge upp när de har svårt att förstå barnet. Vilket understryks av 

Svensson (2005), Centerheim-Jogeroth (1995) och Bergqvist (2003). Vi frågar oss om det 

verkligen är så att förskollärarna har tid med att bemöta alla barn på detta sätt, eftersom att en 

del ansåg att resurserna som tid och personal inte var tillräckliga för att de skulle hinna göra 

det de borde göra.  

Vidare menar vi att en del utav de förskollärare vi intervjuade svara övertygande ”Ja” 

på frågan om det anpassade omgivningen efter ett barn med någon form av språkstörning. 

Vilket kan bero på att de inte har kunskap om hur de kan anpassa omgivningen för att 

stimulera barns språkutveckling, även om vi ställde en följdfråga valde några av dem att inte 

utveckla svaret. Svensson (2005) pålyser att språket är beroende av miljön eftersom att det är 

ifrån de intryck som miljön ger som vi samtalar om. Hon menar vidare att barn som vistas i 

olika miljöer ger dem erfarenheter som sedan leder till samtal, nya intryck och aktiviteter som 

ger dem mer att tala om. Av egna erfarenheter har vi sett hur viktigt det är att miljön är 

stimulerade för barn som har språkstörningar. En del barn får kanske inte tillräckligt med 

stimulans hemifrån och där av är det extra viktigt att förskolan finns där för att stimulera 

barnens språkutveckling. Förskollärarnas korta svar kan även bero på att de var nervösa under 

intervjun och att de därför inte var så talför.  
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Vi har erfaret att det är viktigt att använda stödtecken på förskolorna för att förtydliga 

språket hos barn eftersom att det ger barnen ett större ordförråd, vilket understryks av Engdahl 

(2011). Några utav de förskollärare som vi intervjuade nämnde att de inte använde sig av 

stödtecken då de ansåg att de inte var i behov av det. Anledningen till att förskolorna inte 

använder sig av stödtecken kan bero på att de inte har kunskap om vilket bra hjälpmedel 

stödtecken är även om barnet inte har en språkstörning. Men det kan även bero på att de har 

fastnat i gamla rutiner som gjort att de inte har provat på att använda sig av stödtecken. 

Något vi finner positivt är att våra resultat tyder på att förskolorna varje dag arbetar med 

att träna språket eftersom att de påstår att de använder sig av exempelvis leken, 

matsituationer, rim, ramsor, sånger, språklekar, rytmik, bilder och några använder sig även 

har Bornholmsmodellen, vilket understryks av Centerheim-Jogeroth (1995) och 

Simeonsdotter Svensson (2009). Vi menar då vidare att detta betyder att barnen på 

förskolorna får en rik språklig stimulans varje dag och får då en chans att utveckla sitt språk.  

Ytterligare en tanke som väcks hos oss är att språkstörningar idag verkar tas på allvar då 

många utav förskollärarna tänker på hur de kan stimulera barns språkutveckling. Men det 

finns även delar som dem kan förbättra eftersom att språket är viktigt för det senare 

skriftspråket, vilket understryks av bland annat Svensson (2005). Det är positivt att vi fått den 

här bilden av att förskolorna tar barns språkproblem på allvar i den mån de har resurser till.    

 

7.2 Metoddelen 

Om vi haft mer tid hade vi gjort om en del frågor och intervjuat talpedagogen och förskolorna 

igen för att få mer relevanta svar att besvara vårt syfte med. När vi skrev intervjufrågorna till 

förskolorna kunde vi ha tänkt på att ha fler underfrågor för att få tydligare svar. Det var 

många som enbart svarade ”Ja” på vissa frågor, vi hade då kunnat ställa följdfrågor för att få 

ett tydligare svar. Vi anser att vi förhastade oss med att skriva intervjufrågorna innan vi 

fastställt vårt syfte. Detta gjorde att intervjufrågorna inte fullt ut hjälpte oss att besvarade vårt 

syfte. Men vi påstår att vi var relativt bra pålästa om barn i behov av särskilt stöd innan vi 

började vårt arbete.  

Att göra enkäter hade kanske varit ett bättre alternativ än att göra en kvalitativ intervju 

som vi spelade in med hjälp av en diktafon, eftersom att diktafonen verkade göra 

förskollärarna påtagligt nervösa vilken kanske gjorde att de inte svarade på frågorna fullt ut 

och där av de korta svaren vi fick. Hade vi haft mer tid hade vi även kunnat intervjua fler 

förskolor och en till talpedagog i en annan kommun för att sedan även kunnat jämföra de 

olika kommunerna med varandra. För att se om kommunerna arbetar olika eftersom att det 

kan vara roligare att se om det finns någon skillnad.  

7.3 Validitet och Reliabilitet 

Vi anser att validiteten i arbetet är hög med tanke på att vi har lyckats undersöka det vi haft 

för avsikt att undersöka. Men vi anser däremot att reliabilitet kan kritiseras eftersom att 

intervjufrågorna är kvalitativa och där av kan resultaten skilja sig i kommande studier då 

deltagarna har olika erfarenheter, (Mikael Hjerm och Simon Lindgren 2010). En annan orsak 

som också medför att reliabiliteten kan kritiseras beror på att några deltagare kom förberedda 

med stödord, vilket kan ha bidragit till att svaren inte blev spontana. Men något som stärker 

vår tillförlitlighet är att vi haft 7 deltagare som vi intervjuat, vilket har gett oss flera olika svar 

och ett relativt rikt material.    

7.4 Vidare forskning 

Vid eventuellt fortsatt forskning skulle det varit intressant om forskaren/forskarna använt sig 

av flera kommuner, och där i genom jämföra med vad forskarna säger att man bör göra med 
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barn som har någon form av språkstörning. Eftersom det skulle vara intressant att se om det 

finns stora skillnader beroende på vilken kommun barnen bor i. Spelar en stor eller liten 

kommun roll i detta sammanhang? Får barn med någon form av språkstörning mer hjälp och 

stimulans i en större respektive mindre kommun? 

7.5 Avslutande kommentarer 

Avslutningsvis vill vi påstå att vi fått svar på vårt syfte, det vill säga att arbetet med barn som 

har språkstörningar inom förskolan bedrivs så som forskningen idag rekommenderar eller om 

det kunde förbättras. Svaren har visat att det finns delar som förskollärarna behöver förbättra, 

men även delar som de är bra på. Vi har även sett att resurser så som brist på tid och personal 

kan bidra till att barn med någon form av språkstörning inte får den hjälp dem behöver. Vi har 

nu som blivande förskollärare fått en bekräftelse på hur viktigt det är att hjälpa, stimulera och 

samtala med barn med någon form av språkstörning för att de skall kunna utvecklas på ett bra 

sätt. Eftersom att språket är viktigt för att kommunicera och samspela med andra, men också 

för det senare skriftspråket. Inga generella slutsatser kan dock uttalas eftersom denna studie 

enbart är gjord i en lite kommun i Södra Norrland. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

 

Intervjufrågor - talpedagog 

 

 

1. Hur går du till väga för ”upptäcka” om ett barn har en språkstörning?  

 Kontaktar förskollärare dig eller går du ut på förskolorna. 

 

2. När är det dags att börja oroa sig för språkstörning? 

 

3. Hur går du som talpedagog till väga för att avgöra vilken typ av 

språkstörning ett barn har? 

 

4. Hur går arbetet till när du som talpedagog upptäckt att ett barn har en 

språkstörning?  

 Är du ut några gånger i vecka och träffar dessa barn?  

 Hur många timmar i veckan arbetar du som talpedagog med dessa 

barn?  

 Vilka metoder använder du? 

 Arbetar du med barnen i grupp eller enskilt? 

 Använder du till exempel leken som en metod för träning? 

 

5. Tycker du att resurserna är tillräckliga för att du skall kunna göra det du 

bör göra för barn med språkstörningar? 

 

6. Är det viktigt att vuxna kring barnen med någon form av språkstörning 

tänker på hur de bemöter barnen när de samtalar kring eller med baren? 

Och i så fall varför? 

 Är det viktigt vuxna kring barnen inte korrigerar deras språkfel?  I 

så fall varför? 

 

 

7. Brukar du som talpedagog ge förskollärarna råd på hur de kan anpassa 

omgivningen efter det språkstörda barnet? 
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8. Ger du förskollärarna råd och rekommendationer om vad de kan arbeta 

med?  
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9.2 Bilaga 2 

Intervjufrågor- förskollärare 
 

1. Hur går ni till väga när ni upptäckt att ett barn har en språkstörning? 

 

2. Tar ni emot råd och rekommendationer ifrån talpedagog som ni sedan 

arbetar med? 

 

3. Hur mycket tid till träning försöker ni ge barn med språkstörningar per 

vecka? 

 

4. Är resurserna tillräckliga för att ni skall kunna göra det ni bör göra för 

barnen med språkstörningar? (Som tid, personal osv.) 

 

5. Hur arbetar ni för att få barnen intresserade av att utveckla sitt språk? 

 Arbetar ni med barnen enskilt eller i grupp? 

 Använder ni till exempel leken som metod för träning? 

 Vilka metoder använder ni? 

 Vad har ni till exempel gjort den här veckan för att stimulera till 

utveckling av språket hos barnen med talsvårigheter? 

 

 

6. Tänker ni förskollärare på hur ni kan anpassa omgivningen efter det 

språkstörda barnet?  

 

7. Vad anser ni är viktigt att tänka på när ni bemöter barn med någon 

form av språkstörning? 

 Tänker ni till exempel på hur ni använder ert språk kring och med 

barnen? Använder ni stödtecken?   
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9.3 Bilaga 3 

Hej! 

Emelie Ståhl och Maria Godin heter vi, det var vi som tog kontakt med er 

förskola för någon vecka sedan. Här kommer information för er som tackat ja till 

att delta i vår studie. 

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen på högskolan i Gävle. Vi 

skriver just nu ett examensarbete om barn med någon form av språkstörning på 

förskolor. 

Vårt mål med studien är att ta reda på hur förskolorna idag arbetar med barn 

med någon form språkstörning. För att komma igång vår undersökning har vi 

valt att göra intervjuer på några förskolor i en liten kommun i Södra Norrland.  

Intervjun kommer att spelas in för er som tycker att det är okej. Av etiska 

principer kommer vi inte att använda namn eller spela upp intervjun för någon 

annan än oss själva och vår examinator. Om ni använder namn eller förskolans 

namn kommer detta inte att transkriberas, utan fiktiva namn kommer användas. 

Vi har där av tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Emelie Ståhl och Maria Godin 

Vid frågor kontakta vår handledare Åsa Carlson, asacan@hig.se 

 


