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Förord 

Med dessa förord vill vi berätta att vi båda har vart lika delaktiga i detta arbete i både 

skrivande, observerande, intervjuer och läsande och har tillsammans hittat ett bra 

samarbetssätt. Talsvårigheter och språkstörningar som vi skrivit om och detta arbete kommit 

att handla om är något vi båda har intresse i och vi genom examensarbetet fått mycket 

kunskap om. 

Vi vill tacka personal och barn på förskolan vi besökt genom detta och även vår handledare 

Maud Söderlund på Högskolan i Gävle som hjälpt oss på vägen. 
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Löv, M & Norling, C (2014). Språksvårigheter: Pedagogernas och logopedernas arbete med 

att utveckla språket hos barn med språksvårigheter. Examensarbete i pedagogik. 

Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle 

Abstract 
Denna studie tar avstamp i språket där vi har använt oss av icke-deltagande observationer och 

strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). I bakgrunden tar vi upp tidigare forskning gällande 

barnens språk. Hur det kan se ut med språksvårigheter, språkstörning och hur en normal 

språkutveckling kan se ut. Vi tar även upp vilka konsekvenser som kan finnas med en 

språkstörning och vad förskollärare, logopeder och förskolan har för ansvar gällande 

utveckling av barnens språk. Syftet var att undersöka och analysera hur pedagoger och 

logopeder arbetar med att utveckla barnens språk. Studiens syftar också till att undersöka 

vilka förändringar som skett över tid inom språkförskolan. De metoder vi använt är 

observationer och intervjuer av förskollärare och en logoped. Vi valde att vara på en 

språkförskola i Mellansverige och var endast på en förskola på grund av att resultatet inte 

skulle bli för omfattande med tanke på vår tidsgräns. Genom de metoder vi använde och de 

material vi samlade in kunde vi svara på de frågeställningar vi valt att ha. I resultatet tar vi 

upp hur pedagogerna och logopeden arbetar med barnens olika svårigheter och vilka olika 

metoder de använder sig av på arbetsstunderna. För att förstärka en av metoderna 

pedagogerna på avdelningen använder sig av, som är tecken, finns det en del bilder i resultatet 

med förklaring på vad det används till. I diskussionen kopplar vi samman forskningen med de 

resultat vi fått fram genom denna studie. Vi diskuterar kring det pedagogerna använder sig av 

i verksamheten och på vilket sätt det ska ta utvecklingen vidare. 
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1 Inledning 
När talet är försenat använder man sig av begreppet talsvårighet och denna svårighet behövs 

det sällan några större insatser för, utan det försvinner efter tid  

En språkstörning är en funktionsnedsättning vilken ser olika ut för alla drabbade och språket 

är då minskat i jämförelse med andra i samma ålder. 

En språkstörning bidrar ofta med svårigheterna att behärska språket, bygga meningar och med 

grammatiken, vilket i sig kan leda till att barnet har svårt att göra sig förstådd för andra parter. 

Språkstörningen kan även leda till att barnet har svårt med motorik, inlärning, humör, 

koncentration och uthållighet men behöver inte ha alla de nämnda. Det är då skillnaderna 

mellan dessa två begrepp blir synliga. När den grundstenen är lagd i arbetet hamnar vi i tiden 

pedagogerna och logopederna lägger ner med språket i förskolan. Där tar vi avstamp och som 

lägger grunden till detta arbete. 

Ett av förskolans uppdrag handlar om att verksamheten ska formas efter varje enskilt barn. 

Om ett barn är i behov av stöd, för stunden eller längre pågående insatser, ska detta också ske. 

I huvudsak handlar det om att varje barn ska få möjlighet att utvecklas så bra som det bara går 

(Skolverket, 2010). 
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2 Bakgrund 
Här nedan följer tidigare forskning om barnens språk. Hur det kan se ut med språksvårigheter 

och vilken hjälp de kan få. Genom olika databaser har vi sökt efter relevant forskning och vi 

fick även tips av logopeden och pedagogerna på litteratur vi kunde använda. 

2.1 Begreppsförklaring 

Här nedan följer nu en beskrivning av en del problem som barn kan ha gällande språket. 

Språkförsening – Här handlar det om att barnet i fråga följer den språkutveckling som anses 

som typiskt, dock sker detta i ett långsammare tempo (Samuelsson & Sjöberg, 2006). 

Avvikande språkutveckling – Här handlar det om barn som inte följer utvecklingsmönstret. 

Ordförrådet innehåller inte så många och barnet kan ha det svårt att förstå 

meningar/instruktioner som ett annat barn i samma ålder kan göra. Barnet kanske också 

använder mer kroppsspråk än talet. Samtalet med andra barn blir osammanhängande och blir 

svårt för lyssnaren att hänga med (Samuelsson & Sjöberg, 2006). Språkstörning – Här handlar 

det om barn som har större förseningar och avvikelser gentemot andra barn i 

språkutvecklingen (Samuelsson & Sjöberg, 2006). Talstörning – Här handlar det om 

svårigheter kring barnens tal. Svårigheter kring munnens motorik spelar en central roll, då 

talas det oftast i termerna dyspraxi, dysartri och hypertoni. Dyspraxi handlar om viljan hos 

barnet, viljan att kunna koordinera munnens olika rörelser på så sätt att talet ska fungera. 

Dysartri syftar på artikulationen., där svårigheterna att finna var i munnen orden skapas och 

på så sätt få fram rätt ljud till ordet. Styrningssvårigheter gör det dock svårt för barnet att 

hamna rätt, talet blir därför långsamt och otydligt. Hypotoni syftar muskelspänningen, där 

handlar det om att spänningen i talorganen måste vara korrekt anpassad. Är denna spänning 

för låg används hypotoni (Samuelsson & Sjöberg, 2006). 

Lexikal förmåga är en central del i den språkliga förmågan. Pragmatiska svårigheter syftar på 

svårigheterna i användandet av språket på ett korrekt sätt i olika sammanhang.

Semantik har 

med ordens betydelse att göra. Specifik språkstörning är uttal av ord och/eller förstå språket 

medan andra områden är opåverkad. 

SLI är en förkortning av specifik språkstörning eller primär språkstörning, (Specific Language 

Impairment) (Bishop, 2006). 

När talet är försenat använder man sig av begreppet talsvårighet och denna svårighet behövs 

det sällan några större insatser för, utan det försvinner efter tid (Sahlgrenska 

universitetssjukhuset, 2012). En språkstörning är en funktionsnedsättning vilken ser olika ut 

för alla drabbade och språket är då minskat i jämförelse med andra i samma ålder 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Språket innehåller en rad regler och alla länder 

har olika språk, och bara språkstörningen finns det uppgifter på att en andel av befolkningen 

har. Detta följer en text om nedan. I alla länder talas det olika språk, talar man då samma 

språk finns det en gemensam nämnare för vad språk är. Språket är då ljud med byggstenar av 

ett system, olika ord samt grammatiska regler (Samuelsson & Sjöberg, 2006). 
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ESSENCE (Early symptomatic syndromes eliciting neurodevelopmental clinical 

examinations) är ett samlingsord för olika hälsoproblem och ungefär en tiondel av alla 

barnfamiljer drabbas någon gång av detta.(Gillberg, 2013) Av alla skolbarn finns det cirka 10 

procent av tidiga ESSENCE- problematik som går att diagnostisera. Av dessa 10 procent är 

det cirka hälften som undersöks av läkare, psykolog eller logoped och ungefär 2,5 procent av 

dessa diagnostiseras med språkstörning. 

Inom språket finns begrepp som förklarar språkets olika funktioner, en av dessa är fonologin. 

Detta begrepp som står här nedan handlar om språkljud. I detta arbete har vi tagit upp detta 

begrepp och kommer gå djupare in i det under resultatet. Fonologiska domänen kan på bästa 

sätt beskrivas som språkljud, hur dessa olika kan kombineras enligt regler men fonologi 

innehåller även melodiska och rytmiska aspekter. Den grammatiska domänen syftar på 

böjningsmönstret och småord. Det innefattas de obestämda artiklarna som pronomen, 

konjunktioner och prepositioner. Den grammatiska domänen handlar också om hur vi kan 

kombinera ord till satser (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

2.2 Vilka blir konsekvenserna av språkstörning och talsvårighet i relation till språk 

och kommunikation 

Bishop (1997) skriver om språkstörningar hos barn vilket betyder att språket utvecklas, men 

långsammare än normalt. Problemen dessa barn har kan skifta karaktär under deras utveckling 

även om störnigen är densamma och det är åldersberoende. Barn som är sen i språkutveckling 

behöver inte ha någon språkstörning, men det kan vara så och inom språkstörning finns det 

olika områden att dela in kunskapen som bör finnas hos barnen. Då språkstörning är ett 

begrepp som är svårt att förklara kan det delas in i olika områden som barnen bör kontrollera. 

När det gäller ett barn med språkstörning finns svårigheter inom ett eller flera av områdena 

som benämns vilka är fonologisk, semantisk, grammatisk och pragmatisk (Stenberg & 

Sundberg, (2000). Dessa områden innehåller uttal av sitt modersmåls språkljud och ord, förstå 

innebörden av orden, att kunna kombinera orden korrekt och att kunna utrycka det man vill få 

fram. När det talas om språkutveckling är det främst fyra områden som fokuset läggs på, 

fonologin, syntax, pragmatik och semantik. Dessa fyra områden inom språket är 

sammankopplande med varandra och byggstenar för ett fungerade språk (Berk, 1997; Bishop, 

2006). När barnen sedan börjar skolan är det viktigt att dessa områden fungerar. 

Konsekvenserna som kan uppstå är en fortsatt svårighet att kommunicera samt svårigheter i 

skolan (Barret & Hammond, 2008). Bishop (2006) menar att barn som har SLI har svårigheter 

med sitt korttidsminne, ordförrådet, förståelse för komplexa språk samt förmågan att börja 

tala.  

Barn utvecklas från att de är någon månad gammal och språket utvecklas hela tiden. Barn 

med eller utan någon språkstörning använder sig av samma typ av ord, dock på olika sätt. 

Under barnens tidiga utveckling använder sig barn med språkstörning av färre ord än ett barn 

utan störning. De ord som dock används är då av samma typ (Leonard & Deevy, 2004). De 

barn som har någon form av språksvårighet använder sig av få ord och kanske inte alltid kan 

göra sig förstådd. Det finns olika områden som kan påverkas och det tenderar att påverkas på 



 

13 

 

olika nivåer. Här nedan följer olika författares resonemang kring vilka andra problem som kan 

uppstå vid en språkstörning. En språkstörning kan också innebära andra problem än med 

språket, det finns tendenser till att barn som har en språkstörning även kan ha läs och 

skrivsvårigheter (Leitao, 2003). Dessa tendenser tyder på att 50-90 procent av barnen som är i 

förskoleåldern har problem med språket även har läs- och skrivsvårigheter senare i skolan 

(Leitao, 2003; Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase, & Kaplan, 2006). Barn med 

språkstörningar löper inte bara risk för skriv- och läsvårigheter senare i skolåldern, (Hay, 

Elias, Fielding-Barnsley, Homel, & Freiberg, 2007) tendenser tyder även på att barnen kan få 

problem även med det sociala från förskolan och uppåt (Hart, Fujiki, Brinton & Hart, 2004;. 

Lindsay, Dockrel & Strand, 2007). 

Barn med grav språkstörning har svårt att återge orden på ett sätt så att det blir identifierbara, 

och detta är exempel på syntagmatiska processer. Barn med måttlig till mild språkstörning har 

lättare att återge orden så som de låter och det heter paradigmatiska processer. Här följer ett 

exempel på hur svårigheterna av uttalet kan se ut då ordet som ska uttalas är vante. De barnen 

med grav språkstörning kan uttala detta ord ”ta:”ta: och de barnen med mildare språkstörning 

uttalar ordet `vante (Nettelbladt, 2007). Då ett barn har en grav språkstörning kan det vara bra 

att vänja sig med uttalen och lära sig vad de olika orden egentligen betyder så att barnet blir 

trygg med sig själv och människorna runt omkring. Om ett barn har försenad språkutveckling 

är det fram för allt tre områden som kan påverkas, fonologi, grammatik och semantik. Det 

finns tendenser till att fonologin och eventuellt grammatiken påverkar de mindre grava 

språkförseningarna medan de mer grava påverkar fonologin, grammatiken och semantiken på 

ett djupare stadium (Bishop & Edmundson, 1987). 

Introduktionen av nya kunskaper för barn bör, som tas upp nedan, ske i förskolan. Stothard, 

Snowling, Bishop, Chipchase, & Kaplan (1998) skriver att det främst är i förskoleåldern det 

går att introducera ny kunskap och därför krävs det tidiga insatser. När barnet passerat fem-

sex års ålder och ingen ny kunskap utvecklats löper barnet risk för fortsatta språkproblem. Nu 

har vi presenterat en del konsekvenser för barnen om har en språkstörning, vad som kan ske 

utan hjälp i förskolan och vilka risker som kan finnas. Vidare går vi igenom hur en normal 

respektive svårare språkutveckling kan se ut. 

2.3 Språkutveckling 

Ur en historisk linje från 1800-talet till 1980-talet går det att urskilja en del viktiga 

utgångspunkter inom språket. Här nedan följer utvalda delar från denna period. 

Under 1800-talet började de första vetenskapliga beskrivningarna av talrubbningar för barn 

komma istället för bara beskrivningar gentemot vuxna som fanns före denna tid (O’Neill 

1980). I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet skedde en utveckling inom talet. Senare 

under 1900-talet började språket ses som ett system, detta hade sin grund i att ett 

språkvetenskapligt synsätt tog över. Under 2000-talet kunde det ses en förändring då talet 

började betraktas som ett beteende. Det betraktas via ett kommunikativt sammanhang 

(Nettelbladt, 2007). Det har sedan 1990-talet utövats forskning om pragmatiska problem. 

Snart blev detta problem ett stort intresse för många logopeder och ledde till att 
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språkförskolorna växte fram under 1990-talet. Forskningen utvidgades när de började betrakta 

pragmatiska problem som intressant ämne. Detta ledde till att alla barn ska inkluderas 

(Nettelbladt, 2007). Forskningen kring barns språkstörning hade tidigare en bas som var 

språkvetenskaplig och fick sitt genombrott på 1960-talet. Sedan 1980-talet har man i 

forskningssammanhang använt sig av termen specifik språkstörning (Nettelbladt, 1996). I 

början av 1980-talet belystes pragmatiska svårigheter trots att det i ungefär hundra år har 

skrivit om barn med språkstörningar i vetenskapliga texter (Nettelbladt, 2013). 

Normal språkutveckling är central vid två års ålder hos barnen då de börjar använda sig av två 

till tre ord. Dessa ord fylls sedan på och är grunden till grammatiskt lärande. Vid denna 

tidpunkt har barnen visat att de kan urskilja subjekt och objekt. Språkinlärningen grundas på 

att barnen kan lära sig urskilja dessa. Den största utvecklingen inom barnens språk sker 

mellan två till fem års ålder (Araï, 2002). Det har visats att tvillingbarn utvecklas 

långsammare när det gäller språket än vad ensambarn gör, vilket kan bero på att två barn delar 

på samtalen i hemmet där tvillingar finns och ett ensambarn får all kommunikation själv. Om 

möjligheten till samtal minskar kommer barnet att utvecklas i ett annat tempo när det kommer 

till kommunikativa färdigheter (Tomasello, Mannle & Kruger, 1986). 

En språkstörning bidrar ofta med svårigheterna att behärska språket, bygga meningar och med 

grammatiken, vilket i sig kan leda till att barnet har svårt att göra sig förstådd för andra parter. 

Ett barn med en språkstörning behöver nödvändigtvis inte bara ha problem med språket utan 

det kan finnas andra svårigheter (Riksförbundet DHB, u.å.). För att barnen ska klara av att 

kommunicera med varandra och med andra vuxna bör det finnas en del grundläggande 

färdigheter. Finns inte det hos ett barn kan kommunikationen bli begränsad och de andra kan 

ha svårt att förstå vad som sägs i en konversation. I en kommunikation krävs det vissa 

färdigheter för att barnen ska kunna kommunicera med varandra. Den ena är den kognitiva 

färdigheten som handlar om att barnet ska ha en förståelse för den andres perspektiv. Den 

andra är den språkliga färdigheten som handlar om att barnet måste ha utvecklat sin 

grammatik och sitt ordförråd. Budskapets innebörd i en kommunikation måste förstås av de 

inblandade parterna. Om barnet har någon språk- eller talstörning kan möjligheterna till att 

förstå budkapets innebörd minska (Arnqvist, 1993). 

Perceptionen inom talet innehåller två förmågor. Den ena är diskrimineringen mellan olika 

språkljud medan den andra är den kategoriska perceptionen (Bishop, 1997). Ett barn vid en 

månads ålder kan visa förmågan att diskriminera olika konsonantljud. Denna diskriminering 

innebär att ett barn i teorin kan registrera ett språkljud från vilket land och språk som helst 

(Nettelbladt, 2007).  

Det ges skiftande fakta om språksvårigheter men cirka 5-10 procent av förskolebarn har 

någon sorts tal- och språksvårighet och ungefär 2 procent av dessa har en grav språkstörning. 

Det är mer vanligt hos pojkar än vad det är hos flickor. När barnen kommit upp i skolan har 

andelen minskat men majoriteten har fortfarande någon form av språksvårighet även i skolan 

(Ågrenska, 2003; Nettelbladt & Salameh 2007). Det har introducerats olika teorier till en 

förklaring om vad som orsakar språkstörningar men det är fortfarande inte utrett. En faktor 
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som står fast är att det finns en ärftlighet då problemen ofta inträffar hos fler än bara en person 

inom samma familj. 30-40 procent av barnen med en språkstörning har någon mer i familjen 

med snarlik svårighet (Ågrenska, 2003; Nettelbladt et al. 2008). Barn med språkstörning har 

beteckningen (SLI) och denna störning finns det beräkningar på att 6-7 procent av jordens 

befolkning innehar (Bishop, 2006; Schuele, Spencer, Barako-Arndt, och Guillot, 2007). 

Enligt barnforskningen kan det auditiva området vara en av orsaker till språkstörning och de 

menar att träning inom det auditiva området kan hjälpa den språkliga förmågan. Det kan 

finnas problem att tyda vad barnen hör fast hörseln är fullkomlig (Stenberg & Sundberg, 

2000). När ett barn har en tal- eller språksvårighet behöver det inte betyda att det finns någon 

annan nedsättning, exempelvis med hörseln som står ovan. Men det kan ändå vara svårt för 

barnet att ta in och förstå vad som sägs. Det finns olika metoder som kan användas för att se 

och utvärdera barnens lexikala förmåga. Vid studier av barns lexikala förmåga med 

språkstörning är det två metoder som kan användas, deskriptiva studier och experimentella 

studier. Den förstnämnda arbetas det med fallstudier där barns spontantal analyseras och den 

andra studien handlar om att få en förståelse över hur barns lexikala problem kan uppstå. 

Denna studie är till för att öka kunskapen kring barns lexikala förmåga för barn med 

språkstörning (Nettelbladt, 2007). 

Återkoppling handlar om förmågan att förstå och uppfatta vad som sägs och kunna ge 

reaktioner på det. Som nämns nedan är återkoppling ett hjälpmedel till samspel mellan barn 

och barn, och vuxen och barn. När det talas om språklig återkoppling menar man reaktioner 

på vad någon annan sagt, det vill säga om barnet förstått och uppfattat vad den andra parten 

har sagt. En återkoppling går att göra på många skilda utförandeformer men det finns ett 

speciellt system för varje språk som innehåller ord och fraser vilka är specialiserade för 

återkopplingsfunktioner. Det finns olika grundläggande kommunikationer, däribland 

återkoppling. Med hjälp av återkoppling finns möjligheten att bevara samspelet och uttrycka 

sin egen vilja. För en person med språkstörning är det viktigt att visa känslomässiga 

reaktioner till andras uttalanden, kommunicera med två eller flera parter och acceptera andra 

samt själv bli accepterad (Ahlsén, 1996). Detta är ett bra redskap att använda sig av 

tillsammans med barn som har någon form av språkstörning, men det finns även nackdelar 

med just återkoppling. Återkoppling kan överanvändas av barn som har en försenad 

språkutveckling dock ska återkoppling ses som ett användbart hjälpmedel för kommunikation 

(Ahlsén, 1996). 

Mimik, gestanvändande och hur du kommunicerar är några av sakerna som studeras inom den 

pragmatiska språkforskningen. En förutsättning i kommunikationen är att vi kan lyssna och 

delge varandra med information ur ett sändar- och mottagarperspektiv (Arnqvist, 1993). Då vi 

gått igenom en del områden barnen bör klara av utan språksvårigheter och hur det kan märkas 

och testas ska vi gå vidare till logopedernas arbete med barnen som har svårigheter. 

2.4 Framväxten av logopeder 

En logoped hjälper barnen som har språkstörningar och talsvårigheter så att uttalet och 

förståelsen ska utvecklas till det bättre. Det finns olika vägar att gå om man upplever/är orolig 
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över att ett barn är lite sen med språket. I första hand kan man gå till barnavårdscentralen och 

rådfråga om vad de känner och tycker. Kan också ta sig till logopeden direkt, där sker 

behandling vid behov, logopeden ger råd till föräldrarna och också till förskolans pedagoger 

om det är aktuellt (Samuelsson & Sjöberg, 2006). 

Begreppet logoped har inte alltid funnits utan började användas på 1900-talet. Emil Fröschel 

var den första som började använda sig av termen logopedi i mitten av 1900-talet 

(Samuelsson & Nettelbladt, 2008). I mitten av 1900-talet började det bildas organisationer 

inom logopedi (Eldridge, 1968). 1959 bildades också den första svenska föreningen inom 

logopedi. Gunnar Bjuggren invigde den första logopedutbildningen i Sverige 1964 vid 

Karolinska institutet i Stockholm (Samuelsson & Nettelbladt, 2008).  

En logoped har många olika uppdrag då några är att utreda och hjälpa barn och vuxna med 

någon sorts språksvårighet. Lindström (2008) skriver att logopedernas uppdrag går ut på att 

göra utredningar, ställa diagnoser samt behandla människor med röst-, tal- och 

språkstörningar. Likaså ska de utveckla och utvärdera olika behandlingsmetoder regelbundet 

och detta är något som idag prioriteras högst runt om i världen. 

Det kan hända att barnfamiljer, vilka är i behov av utredningar och tidig hjälp av långvariga 

problem, inte får hjälpen de behöver då det idag inte ofta erbjuds på ett helhetligt sätt 

(Gillberg, 2013). Hjälpen finns, men erbjuds inte alltid till de människor som behöver den fast 

det finns så många personer som, enligt litteraturen, behöver hjälp och stöd. Hälften av alla 

barn i tre till fem års ålder behöver någon form av specialundervisning gällande tal och 

språksvårigheter (Markowitz et al., 2006).  

2.5 Förskolans och pedagogernas roll i arbetet med språket 

Läroplan belyser hur och vad förskolans verksamhet ska sträva efter, detta beskrivs här nedan 

(Skolverket, 2010) 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera  

med andra” (Skolverket, 2010, s.10). 

”Förskollärare ska ansvara för 

• att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

– stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2010, 

s.11). 

Under 2001 började det hända saker, då infördes det ett nytt begrepp. Detta begrepp kallas för 

”pedagogisk risk” och handlar om att beskriva mångfalden hos barn med svårigheter. Under 

2001 skapades det då riklinjer för att det lättare skulle gå att identifiera barnen med 

språkstörning. De skulle se till att förskolan och skolan kunde ge barnen den hjälp och stöd 

som barnen var i behov av (DET, 2001). Om ett barn har behov av särkilt stöd, har det barnet 

rätt till kostnadsfri förskoleplacering och detta enligt skollagens regler. Då gäller 15 
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timmar/vecka. Om barnet redan går på en förskola går det att ansöka om en extra resurs. Om 

ett barn inte alls har någon barnomsorg kan barnet bli placerad på en stimulansplats som barn 

i behov av särkskilt stöd kan få. Detta måste dock föräldrarna till barnet i den kommun de bor 

om möjligheten finns (Samuelsson & Sjöberg, 2006). 

Foster och Miller (2007) menar att insatser i skolåldern inom språkstörning är försent och att 

dessa måste ske mycket tidigare. Redan i förskolan och på så sätt hjälpa barnen med de 

problem som kan finnas. Detta arbetssätt ska ses som ett sätt att stärka barnen i deras 

utveckling och på så sätt ta den framåt. Arbetssättet ska också ses som en förberedning inför 

skolstarten (Hains,Fowler, & Chandler, 1988). 

De barn som har någon språkstörning behöver träffa andra barn med lika hinder. Detta gör 

barnen trygga och starkare när de hittar gemenskap och känner sig trygg i gruppen. Det är 

därför viktigt att det finns speciella förskolegrupper och klasser som är till för barn med 

språkstörning (Riksförbundet DHB, u.å.) 

Förskolan har ett uppdrag och enligt läroplanen har vi förskollärare ansvar för att barnen ska 

utveckla sitt språk och på så sätt lära sig att kommunicera. Ett tidigt arbete med språket kan 

förhindra flera problem senare i livet, det kan därför vara värt att starta tidigt. 

2.6 Pedagogernas och logopedens roll i arbetet med talsvårigheter och 

språkstörningar 

Hay, Elias, Fielding-Barnsley, Homel, & Freiberg, (2007) skriver att problem som ett barn 

uppvisar i tidig ålder inte alltid försvinner senare i livet. De skriver att ett barn som haft 

språkrelaterade problem även kan behöva stöd enda upp till gymnasiet och att det hela tiden 

måste finnas pågående instanser. Som vi varit inne på tidigare är identifiering av språk- och 

talstörningar av största vikt. Politikerna har också sänt ut det budskapet (DfES / QCA, 2001). 

Detta budskap är också viktigt eftersom effekterna av språkstörningar kan bli radikala 

(Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase, & Kaplan, 1998;. Knox, 2002;. Lindsay, Dockerell, 

Letchford & Mackie 2002;. Young, Beitchman, Johnson, Douglas, Atkinson, Escobar & 

Wilson, 2002). Identifiering och tidiga insatser ses som viktiga delar i pedagogernas och 

logopedernas arbete när vi tidigare har nämnt vilka konsekvenserna kan bli. För barn med en 

språkstörning går det att förstå vikten av identifiering och tidiga insatser. Att politikerna 

sänder ut budskapen om att identifiering är ett måste, kan vara ett bra sätt att arbeta på. Detta 

kan leda till ett ansvarstagande på förskolor och skolor om ett fortsatt arbete med 

språkstörningar även på gymnasial nivå, som en del anser är nödvändigt.  

Logopeden har arbetsstunder och använder sig då av spel, tecken som stöd, barnens intressen, 

följdfrågor, upprepning och försöker även samspela tillsammans med barnet. Pedagogerna 

och logopederna använder liknande metoder även om logopederna arbetar på individnivå och 

pedagogerna på gruppnivå. När det gäller språkförskolor eller språkklasser är det inte många 

barn som går tillsammans utan meningen är att hålla barnantalet nere. Däremot är 

pedagogerna desto fler då det ska finnas potential till individuellt stöd och handledning i 

mindre grupper i hög grad. Det bör också finnas tillgång till logopeder eller talpedagoger så 
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att barnen får tal- och språkträning enskilt. Då barnen har ett begränsat ordförråd bör det 

finnas kompletterade hjälpmedel för undervisning så som föremål och bilder (Stenberg & 

Sundberg, 2000). 

Söderbergh (1979) skriver om hur viktigt det är att ta vara på barnens egna yttranden. Detta 

görs genom att ställa följdfrågor och på det sättet kan man vidareutveckla barnets dialog. Ett 

sätt att göra det på är att använda sig av, för barnen, nya ord som knyter an till samtalet. 

Genom att använda följdfrågor på en förskola med mindre barn kan utvecklingen av barnens 

dialog vara möjlig. 

Alla barn i världen har inte samma förutsättningar som här i Sverige, i Western Australia har 

barn med språksvårigheter endast två möjligheter att välja på.  Den ena är att barnet placeras i 

sin hemkommun i en lokal eller fristående förskola, den andra möjligheten är att ansöka om 

en plats på en språkcentral (Barret & Hammond, 2008). Bara i Sverige har vi BVC, 

logopedmottagningen, språkförskolor, talpedagoger och en rad andra specialister på just 

området språk. Tyvärr har inte alla den möjlighet som vi i Sverige har. 
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3 Problemformulering, syfte och frågeställningar  

I läroplanen benämns språket och att pedagogerna ska ansvara för att barnen utvecklar det.  

Tidigare forskning visar på att barn med språksvårigheter också löper risk för lässvårigheter. 

(Hesketh 2004). Däremot är det påståendet något som inte styrks i andra studier. Författarna 

menar på att kopplingen mellan dessa inte alls är självklar och inte alls behöver existera 

överhuvudtaget (Bishop & Adams 1990, Webster & Plante 1992, Catts 1993). 

Språket och svårigheterna att göra sig förstådd kan leda till otrygghet om ett barn placeras i en 

vanlig förskola. På en språkförskola är barnen i samma sits även om barnen inte 

nödvändigtvis behöver ha samma svårigheter. Barnen får möjligheten att utvecklas i en 

tryggare miljö än vad fallet skulle vara i en vanlig förskola. På en språkförskola är det några 

barn men desto fler pedagoger. Ett barn med språkstörning eller talsvårighet som har 

möjligheten att gå på en språkförskola, får en bra grund för utveckling genom individuell- och 

gruppträning hos pedagoger och logopeden. Barnen får där individuella arbetsstunder med en 

logoped, trygghet i gruppen, språkträning genom olika aktiviteter. Det kan exempelvis röra 

sig om rim, ramsor, spel och sagor. 

En språkförskola och en allmän förskola arbetar på olika sätt. Det ligger då i vårt 

gemensamma intresse att undersöka hur pedagoger och logopeder arbetar på en språkförskola. 

3.1 Syfte 

Vi vill genom observationer och intervjuer beskriva/analysera hur pedagoger samt logopeder 

arbetar med barns språkstörningar och talsvårigheter. 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur pedagoger och logopeder arbetar på 

en språkförskola. Hur de arbetar tillsammans med varandra och hur de arbetar för att utveckla 

barnens tal. Genom denna undersökning hoppas vi kunna beskriva vilka förändringar som 

skett i pedagogernas arbete över tid. Studien syftar även till att undersöka hur pedagogerna 

arbetar vidare med logopedens material. 

3.2 Frågeställningar 

- Hur arbetar pedagogerna vidare med logopedens material?  

- Hur arbetar logopederna enskilt? 

- Vilka arbetsmetoder används? 

- Hur har arbetsmetoderna förändrats över tid?  
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4 Metod 

I denna del ska vi förklara mer ingående hur vi gått till väga med studien, vilket urval vi har 

gjort och hur arbetet med insamlandet av data gått till. Vilka etiska överväganden vi tagit 

hänsyn till och vilka analysmetoder vi använt oss av.  

4.1 Etiska överväganden 

Innan vi överhuvudtaget kunde göra någon studie skrev vi ner vårt syfte med studien och vad 

som skulle observeras. Vårdnadshavarna fick via en talong ge sitt samtycke eller inte till 

barnens medverkan även om de inte observerades. Vi fick in svar från lite mer än hälften, då 

dock inte alla föräldrar gav sitt samtycke, varav en förälder tyckte informationen var för 

kortfattad. Det var bara de barn som fått samtycke vilkas arbetsstunder vi observerade, även 

om det inte var själva barnet vi tittade på utan hur pedagogerna och logopeden arbetade. 

Vi har utgått från de fyra etiska forskningsprinciperna (Bryman, 2011) då vi informerade de 

berörda om vad vi skulle studera (informationskravet) och vilka moment som skulle studeras. 

De fick själv bestämma om de ville delta och intervjuas (samtyckeskravet), och barnens 

vårdnadshavare kunde ge samtycke eller inte. Personerna i denna studie är anonyma 

(konfidentialitetskravet) och obehöriga har inte någon möjlighet till att se de material vi 

samlat in (nyttjandekravet).  

4.2 Urval 

När vi valde vilket område vi skulle studera i denna studie kom vi att tänka på en 

språkförskola som låg i vår närmiljö. Då bristen på språkförskolor i vår närmiljö blev det 

denna då vi fick tillstånd att vara där. Det är en språkförskola i Mellansverige och vi kände att 

en avgränsning behövde göras då resultatet skulle bli för stort att bearbeta om vi var på fler.  

Förskolan består av tre avdelningen då en är språkinriktad, på denna avdelning arbetar det tre 

förskollärare samt två logopeder som är där två dagar var i veckan. Då våra frågeställningar 

går ut på att studera pedagogernas och logopedernas arbete med barnens språksvårigheter 

valde vi att endast lägga fokus på personalen.  

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Genom observationer i denna studie, studerade vi pedagogerna och logopederna i deras 

arbetsmetoder och hur de valde att använda dessa i verksamheten. Vi utgick från ett 

observationsschema (Bryman, 2011) som innebär att vi hade klart för oss vilka vi skulle 

observera, vilka miljöer vi skulle observera pedagogerna i och vad vi skulle observera och då 

menas vilka frågeställningar vi hade. Observationerna gick till så att vi delade upp oss under 

dagarna för att samla in så mycket material som möjligt och få se olika situationer. Vi förde 

anteckningar när vi såg något vi kunde använda oss av i anknytning till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Genom de observationer vi gjorde fick vi de material som behövdes för att 

svara på de frågeställningar vi hade.  

Intervjufrågorna gjordes utifrån det syfte och de frågeställningar vi hade i denna studie. Efter 

de första observationerna kom vi på några fler frågor att ställa under intervjuerna, exempelvis 

vilka arbetsmetoder som användes och hur logopedernas material användes i verksamheten. 
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Då vi skulle intervjua en av logopederna utgick vi lite från vad som sagts i tidigare intervjuer 

med pedagogerna då vi inte hade någon kunskap om logopedens arbete. Det var svårt för oss 

att komma på vilka frågor vi skulle ställa logopeden då kunskapen fattades, men vi fick de 

svar vi var ute efter som berörde denna studie. En del av våra frågor var öppna vilket kunde 

leda till att svaren hamnade utanför ramarna men var ändå användbara utifrån 

frågeställningarna vi hade eller det vi observerat i verksamheten. Logopeden var utförlig i 

sina svar och förklarade de begrepp hon använde samt att hon förklarade på ett sätt så vi 

skulle förstå.  

Utöver observationerna och intervjuerna använde vi oss av litteratur från såväl böcker som 

olika sorters texter på internet.  

4.4 Genomförande 

Den studie vi har utfört består av icke-deltagande observationer och strukturerade intervjuer. 

En icke-deltagande observation betyder enligt Bryman (2011) att vi som observatörer inte är 

delaktiga i det som händer i miljön. Med strukturerad intervju menar Bryman (2011) att de 

personer som intervjuas får samma frågor så att det är lättare att jämföra dessa. Vi valde att 

använda oss av dessa metoder för att få möjligheten att koppla det vi såg i verksamheten med 

det pedagogerna och logopeden berättade i intervjuerna.  

Som blivande förskollärare är det bra att ha en grund i hur vi kan arbeta med språket genom 

att se det med egna ögon och inte bara läsa om det i litteratur. Innan vi besökte förskolan 

första gången skickade vi ut ett missiv till pedagogerna och föräldrarna på avdelningen, där vi 

med hjälp av syfte och våra frågeställningar förklarade vad vi skulle studera. 

Vårdnadshavarna fick även en tillståndsblankett att skriva under till vårt första 

observationstillfälle. Vi valde att studera genom observationer över pedagogernas arbetssätt 

men även intervjua pedagogerna enskilt. Observationerna gjordes även under arbetsstunden 

tillsammans med en logoped där vi också valde att intervjua enskilt. Efter att ha samlat in 

materialet och gått igenom det, valde vi att använda en intervju från pedagogerna och den vi 

hade tillsammans med logopeden som var på plats den dagen. Varför vi valde att använda 

endast en intervju av pedagogerna var för att deras svar nästan var identiska och att en del 

svar från de andra pedagogerna gick utanför våra forskningsramar.  

Under första studietillfället på förskolan avverkade vi en intervju samt en del observationer. 

Under detta tillfälle fanns inte tiden till att intervjua alla pedagogerna så det fick vänta till vårt 

andra studietillfälle på förskolan. Två veckor senare efter den första studien kom vi tillbaka 

och gjorde de resterade tre intervjuer och de avslutande observationerna. Under dessa två 

observationsdagar delade vi upp oss och studerade olika pedagoger vid olika tillfällen. 

Intervjuer spelades in på en mobiltelefon och det materialet lyssnades sedan igenom flera 

gånger och transkriberades. Dessa ljudfiler samt det vi observerat ligger till grund till det 

resultat vi kommit fram till. I miljön där språkförskolan verkar har vi tagit foton som belyser 

en av de metoder som används i verksamheten. 

 



 

22 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Tillförlitligheten (reliabilitet) syftar till metodanvändande och resultatet (Bryman, 2011) vi 

fått från vår undersökning. Detta är något som svaret är tvådelat på, dels så skulle 

observationer se olika ut beroende på vilken språkförskola man väljer att undersöka men 

också beroende på om personen väljer att göra undersökningen på en vanlig förskola. Denna 

studie har enbart fokuserat på en förskola och resultatet hade kunnat bli något annat om vi 

besökt flera förskolan. Likaså gäller intervjuerna, om vi valt att intervjua logopeder och 

pedagoger inom en annan förskola och inom ett annat område inom Sverige hade resultatet 

kunnat bli annorlunda. Något som också är en betydande faktor är de nya barngrupperna som 

bildas varje gång det är inskolning. Det kan leda till att pedagogerna behöver ändra sitt 

arbetssätt och förhållningssätt. 

 

Validitet syftar till de slutsatser vi kommit fram till i studien och om de svarar till det syfte vi 

valt (Bryman, 2011). När vi varit på förskolan första tillfället gick vi igenom det material vi 

fått in och stämde av med de frågeställningar vi hade för att se vad som fattades. Det vi då 

inte fått in genom observationerna under första tillfället försökte vi istället observera under 

tillfälle två. De intervjuer vi genomförde gjorde att vi fick mer fördjupade svar på de 

frågeställningar vi hade.  
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5 Resultat 
Här nedan skriver vi om det som observerats och intervjuats om på språkförskolan vi varit på. 

I resultatet kommer vi beskriva hur pedagogernas och logopedernas arbete ser ut, hur de 

arbetar tillsammans och enskilt. Vi kommer även beskriva hur de tar till vara på barnens 

intresse i de aktiviteter som utförs i verksamheten. Genom de observationer och intervjuer vi 

genomfört på språkförskolan har vi fått ta del av vilka arbetsmetoder de använder och 

kommer i detta avsnitt att beskriva de övergripande. Vi har även valt att ha med en del bilder 

från avdelningen som är till hjälp för barnen. 

5.1 Personalens arbete 

Här nedan följer beskrivande hur personalen på förskolan arbetar för att leda barnen framåt i 

utvecklingen. Hur de arbetar tillsammans med barnen och deras språksvårigheter och även 

vilka skillnader i arbetsprocesserna som finns. Skillnaderna mellan pedagogernas och 

logopedernas arbete är då att logopeden använder sig av individuell träning medan 

pedagogerna arbetar med barnen som grupp. Logopeden arbetar i ett enskilt rum tillsammans 

med ett barn i taget där olika övningar genomgås. Pedagogerna arbetar med barnen i 

verksamheten genom olika aktiviteter och gör detta med flera barn åt gången.  

5.1.1 Pedagogernas enskilda arbete 

Arbetet som pedagogerna lägger ner har sitt syfte att utveckla barnen. De pedagoger som 

arbetar på språkförskolan är tre till antalet och är uppdelade efter barnens schema. Ett 

exempel på detta är när en av pedagogerna tog med sig hälften av barnen ut och de andra två 

stannade inne och gjorde aktiviteter med resterande av gruppen. De aktiviteter som då sker i 

innemiljön handlar om upprepning och någon form av träning. Dessa två hänger ihop med 

varandra genom att pedagogerna arbetar med upprepning under träning genom en rad olika 

arbetsmetoder. I innemiljön har pedagogerna försökt skapa en miljö som känns spännande, 

trygg och välkomnande. Barnen har ett eget schema gjort av bilder att gå efter och runt om i 

innemiljön sitter bilder med tecken som stöd. Detta beskrivs mer detaljerat under rubriken 

bilder. Tillsammans med logopeden förs det olika anteckningar om varje barn. I denna bok 

skriver de om vad barnen har gjort, hur arbetsstunden har fungerat och vad som har 

utvecklats. En av pedagogerna är bra på att använda tecken, en annan på att skriva ut bilder 

som används i verksamheten och den tredje är bra på att strukturera upp dagarna. Detta tas 

upp under rubriken 5.3 vuxenboken. 

Pedagogernas arbete tillsammans med barnen som grupp kan röra sig om spel, 

samarbetsövningar, samlingar, babblarna eller återkopplande historier på vad som skett i 

verksamheten tidigare. I arbetet med grupp får barnen möjligheten att spela spel och använda 

babblarna som träning med språk. När pedagogerna arbetar med babblarna ger pedagogerna i 

uppgift att barnen ska rita sin egen babblare. Alla barn får olika träning beroende på att alla 

individer är olika.  

5.1.2 Logopedernas enskilda arbete 

Logopedens arbete ligger i den individuella träningen med barnen och komma med förslag till 

pedagogerna på metoder som kan användas i verksamheten. På denna språkförskola syftar det 



 

24 

 

till olika spel som logopeden lämnar över till pedagogerna. Dessa spel ska fungera som 

träning och detta är något som fördjupas under rubriken spel. Det material logopeden får fram 

av den individuella träningen med barnen skrivs in i barnens bok, dock upplever logopeden att 

tiden till samtal med pedagogerna är begränsad. Någon större tid finns inte att tillgå till detta 

utan det blir mest vid överlämnanden av spel och anteckningarna i boken som de får ta del av 

varandras observationer.  

5.1.3 Barnens intressen 

Då pedagogerna och logopederna gör aktiviteter och arbetar tillsammans med barnen ser de 

till att använda sig av barnens intressen så de håller fokus. Tycker barnen att det är roligt och 

spännande tycker de att aktiviteten är rolig och vill fortsätta. När de ska spela spel är det 

barnen som får välja, roboten logopeden använder är utifrån barnens val och intresse och 

genom Babblarna försöker pedagogerna få fram vad barnen vill använda det till.  

Allt material finns tillgängligt på avdelningen så barnen kan använda det när de själv vill och 

göra det dem vill göra.  

5.2 Utvalda arbetsmetoder logopederna och pedagogerna använder 

Här nedan skriver vi om olika arbetsmetoder, vilka används på en språkförskola vi varit och 

observerat på. Några av arbetsmetoderna är bland annat tecken som stöd, bilder i miljön med 

tecken på, bildscheman för att hålla struktur för barnen samt olika spel som tränar barnens 

språk.  

5.2.1 Spel 

Både pedagogerna och logopeden på förskolan använder sig av olika spel tillsammans med 

barnen för att träna språket och uttalet av ord. Något som tränas i majoriteten av spelen som 

spelas tillsammans med barnen är räkning – 1, 2, 3 osv. Barnen får räkna hur många prickar 

det är på tärningen innan de ska flytta sin spelpjäs, de räknar högt och pedagogen hjälper till 

om det är svårt. Barnen får genom spel som barnyatzy och fia med knuff träna språket genom 

räkning av antal, konversation med andra spelare men även färger. Ett annat spel var också 

med tärning men då barnen fick gå på olika bilder på spelplanen. Pedagogen som spelade 

tillsammans med två barn lät barnen förklara vad bilden de hamnade på föreställde genom 

olika frågor. Det kunde vara en bild på ett berg och pedagogen pekade på toppen och frågade 

vad det var för något för att få barnen att säga topp och träna olika begrepp.  

Lägesord är något som tränas med både pedagogerna och logopederna på förskolan. Barnen 

får, genom att beskriva en bild, berätta hur fåglar, hundar, moln och solar sitter på bilden som 

bara barnet ser och låta pedagogen sätta figurerna där de ska sitta på en annan utan att se den 

”rätta”. De byter sedan plats och pedagogen får förklara medan barnet sätter dit figurerna. 

Barnen får träna på att skilja bakom, framför, bredvid, under, i osv. Logopeden använder sig 

av en robot i papp på arbetsstunden som spottar ut bilder till barnet så barnet får träna på 

bokstavsljud. Den gången vi var med och tittade var det bokstaven S och bilderna kunde vara 

på en sol, strand, syskon, det som började på bokstaven s. Logopeden trycker denna gång på 

just s och upprepar tillsammans med barnet hur s låter. Genom att använda en robot utgår 
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logopeden från barnens intressen och det kommer förklaras mer ingående under rubriken 

barnens intressen. 

5.2.2 Samling 

Samling är något som sker varje dag på förskolan. Barnen har egna små lådor och dagens 

schema i bilder på väggen under lådan och i varje låda ligger en knapp i en färg som barnen 

får ta innan samlingen. De står på kö och en pedagog ropar upp barnen fast utan tal, bara med 

tecken och barnen får räcka upp handen.  

När de väl sitter i samlingen går de igenom dag, månad och år tillsammans. Räknar barnen 

tillsammans och sedan pedagogerna för att sedan räkna hur många dem är tillsammans. 

Pedagogerna använder sig av teckenstöd så mycket de kan under hela samlingen så allt blir 

tydligt för alla barn.  

De går igenom dagens schema och sätter upp ett bildschema på en tavla. Sedan sjunger de 

några sånger och barnen får önska vad de vill sjunga, alla barn blir delaktiga.  

I slutet på samlingen håller pedagogerna upp en knapp i en färg och det barn som har den 

knappen får gå och klä på sig ytterkläderna för att gå ut på gården. 

Genom samlingen får barnen träna språket, lyssna och låta alla barn vara delaktiga.  

5.2.3 Babblarna 

Just nu är terminstemat Babblarna och så även på denna språkförskola. Babblarna är väldigt 

bra att använda under språkträning vilket är i fokus på denna förskola. Karaktärerna är sex 

stycken i Babblarna som heter Bobbo, Bibbi, Babba, Doddo, Diddi och Dadda. Pedagogerna 

och barnen börjar arbetsstunden med att prata om vad de gjort tidigare när de arbetat med 

Babblarna och barnen får återberätta och genom det träna språket. De kollar på Babblarnas 

sång på youtube och sjunger med samtidigt som de kollar på olika saker i videon, som 

regnbågen och alla olika färger. Genom regnbågen som syns på videon börjar barnens fantasi 

flöda och de pratar om vad en regnbåge kan vara för något som till exempel en rutschkana.  

De arbetar med igenkänning av ljuder Babblarna ger ifrån sig och barnen upprepar hur de 

låter. Babblarna används som kortare aktivitet för att låta barnen träna på att fokusera. 

5.2.4 Tecken 

Tecken som stöd är något som är prioriterat på språkförskolan då barnen då kan förstå 

innebörden mer än att bara höra orden. Det finns tecken på alla möbler och leksaker vilket 

visas under rubriken bilder. Pedagogerna och logopederna använder tecken som stöd i talet, 

sånger och under alla konversationer de har tillsammans med barnen.  

Tecken som stöd används på språkförskolan för att tydliggöra vad som sägs. 

5.2.5 Tankesätt 

I intervjuerna med personalen hade vi en fråga som gällde deras arbetssätt och hur detta har 

förändrats över tid. Alla tre svarade där att de hade fått ändrat sitt förhållningssätt gentemot 

att arbeta på en vanlig förskola. På denna förskola behövs det mer struktur och mer tydlighet 

för barnen. Allting behöver vara övertydligt och barnen behöver upprepningar för vad som 

ska ske under dagen.  
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5.3 Vuxenboken 

Under rubriken arbetsfördelning nämndes en bok som pedagogerna och logopederna förde 

anteckningar i. Denna bok fungerar som en cirkel. Boken får barnen ta med sig hem där 

föräldrarna får möjlighet att komma med synpunkter och kommentarer på anteckningarna i 

boken. Denna bok tas sedan tillbaka till förskolan och på detta sätt blir föräldrarna delaktiga i 

verksamheten och får möjligheten till att påverka. 

5.4 Bilder 

Vi har valt att ha med några bilder som togs på förskolan vi varit på under arbetets gång. 

Pedagogerna har satt upp bilder på olika ställen för att förtydliga vad saker heter och samtidigt 

får in tecknet för just den saken som hjälpmedel för barnen. Här nedan följer en del bilder 

med förklaringar på vad det är. 

 

Bild 1: Veckans dagar 

Bilden är på alla veckans dagar och tecknet för dagarna. Pilen snurrar de på för varje dag och 

barnen lär sig hur dagarna uttalas och hur tecknet ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Klocka 

Under varje klocka som finns i lokalerna sitter en bild som visar vad tecknet för klocka är. 
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Bild 3: Vardagssysslor 

Här visas en bild på olika kort på vardagshändelser med tillhörande tecken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Babblarna 

Gävle kommun har ett tema denna termin som innehåller Babblarna. Denna bild visar de olika 

figurerna och tecknen för deras namn. Bilden visar även tecken för olika saker som 

förekommer i böckerna om Babblarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Bild5: Bestick 

Nu följer några bilder på möblerna på avdelningen och som alla har en bild med vilket tecken 

som används för att ”säga” det ordet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Matsedel 

Innan barnen och pedagogerna ska äta lunch sätter de upp det som ska ätas, genom bilder med 

tecken, på väggen. Det är också bilder på vad barnen behöver ha framme på bordet för att äta 

mat. Självklart är det tecken för varje sak på bild. 
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Bild 7: Påklädningsinstruktioner 

I hallen har barnen bilder på väggen av det de kan behöva ha på sig utomhus. Detta för att det 

ska bli tydligt. Dessa byts ut beroende på vilket väder och månad det är. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Kläder 

Bland barnens kläder hänger denna bild i hallen. Den tydliggör för barnen vad plaggens 

tecken är. 
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6 Diskussion - Analys 
Här kommer vi att diskutera och analysera det resultat vi genom studien med anknytning till 

tidigare forskning fått fram. Med denna studie har vi fått svar på våra frågeställningar och har 

fått mer insikt i hur en logoped arbetar och vad det finns för olika språksvårigheter. 

6.1 Individ – Grupp 

Som vi tidigare skrivit om arbetar logopederna med individuell träning med varje enskilt barn. 

Logopeden använder sig, under observationstillfället, av metoden att träna ljudet S. Under 

andra halvan tränar logopeden på lägen och förklaringar genom att använda brickor. En tom 

bricka och en bricka med olika föremål på. Barnet ska förklara vart logopeden ska sätta de 

olika föremålen på brickan, genom att använda lägesord, så att brickorna ser likadana ut.  

Roboten som vi skrivit om fungerar på det sättet att barnet tar ett kort, med en bild på, och 

stoppar i munnen på roboten som sedan spottar ut det igen. Genom dessa övningar tränar 

barnet sitt språk genom att uttala de ord som kortet beskriver, både bokstaven det börjar på 

och språkljudet. Därför får barnet möjligheten att ta sig framåt i sin utveckling. De barn som 

har någon språkstörning behöver träffa andra barn med lika hinder. Detta gör barnen trygga 

och starkare när de hittar gemenskap och känner sig trygg i gruppen. Det är därför viktigt att 

det finns speciella förskolegrupper och klasser som är till för barn med språkstörning 

(Riksförbundet DHB, u.å.). Vilket är fallet på denna språkförskola, denna grupp med barn har 

alla någon form av språkstörning och stöd både stöd av pedagogerna och varandra. 

Allt som händer under arbetets gång och anteckningarna logopeder för, skrivs sedan in i 

barnets egen bok där pedagogerna och föräldrarna kan läsa. Eftersom att tiden inte finns för 

pedagogerna och logopeden att ha en dialog kan boken vara en bra materia att använda. 

Genom detta kan pedagogerna och logopederna använda sig av det i verksamheten och lägga 

upp planeringen över varje enskilt barns träning. Pedagogerna använder sig av boken och dess 

anteckningar när de planerar, och eftersom boken finns tillgänglig för alla kan det bli enklare 

att lägga upp hur gruppträningen ska se ut och vad som ska tränas på. Genom observationerna 

och intervjuerna vi genomfört har vi sett att boken används.  

När det kommer till barnens svårigheter inom språket kan det påverka barnen och familjen på 

olika sätt. Bishop (1997) skriver om språkstörningar hos barn vilket betyder att språket 

utvecklas, men långsammare än normalt. Problemen dessa barn har kan skifta karaktär under 

deras utveckling även om störnigen är densamma och det är åldersberoende. Genom 

individuell träning och gruppträning är tanken att utveckling av barnens språkstörning på 

förskolan ska ta ett steg framåt. Genom logopedens hjälp på plats tränar barnen på uttal av 

bokstäver och får möjligheten att lära sig att uttala på rätt sätt i olika sammanhang. Detta görs 

med hjälp av kort med bilder på, exempelvis en bild på två barn som är syskon. Detta gör att 

barnet på den arbetsstunden får träna på ord som börjar på bokstaven s och uttalet av den 

bokstaven.  

6.2 Spelen 

Logopeden lämnar över spel till pedagogerna som förslag så att pedagogerna kan använda sig 

av dessa i gruppträningen. Alla dessa spel har i sitt grundsyfte att barnen ska träna på sitt 
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språk.  

”Läroplanen belyser att barnen ska; 

– stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2010 

s.11).  

Ett spel kan vara mycket mer än bara ett spel, de spel de använder på denna förskola är just 

sådana spel. Spel där barnen får förklara och där pedagogerna ställer följdfrågor för att barnen 

ska få möjligheten att utmanas kring sitt eget språk. Detta är något som (Söderbergh, 1979) 

skriver om. Hur viktigt det är att ta vara på barnens egna yttranden. Hur detta kan göras 

genom att ställa följdfrågor och på det sättet kan man vidareutveckla barnets dialog. Ett sätt 

att göra det på är att använda sig av, för barnen, nya ord som knyter an till samtalet. Vilket 

också knyter an till det vi har fått fram i resultatet. Pedagogerna ställer gärna följdfrågor till 

barnen. I dessa spel är det precis som i logopedens individuella träning, förklaringen som är 

en av metoderna. I ett spel ska barnen träna på att förklara vad som syns på bilden. Detta är 

också ett tillfälle att ställa följdfrågor till barnen. 

6.3 Tecken 

Stöd av tecken är en metod som används hela tiden. Runt omkring i innemiljön sitter det 

bilder som ska förtydliga vad där är för något på bilden. Detta kan ni se under rubriken bilder. 

Denna metod med stöd av tecken kan vara ett bra sätt att lära sig ord på eftersom dessa 

förtydligas. Metoden används inte bara genom bilder utan även vid samlingar, vid aktiviteter 

som Babblarna och vid spel. Pedagogerna upprepar dessa tecken flera gånger för att barnen 

ska få träna på de valda orden och på det sättet lära sig det. När det talas om språklig 

återkoppling menar man reaktioner på vad någon annan sagt, det vill säga om barnet förstått 

och uppfattat vad den andra parten har sagt. En återkoppling går att göra på många skilda 

utförandeformer men det finns ett speciellt system för varje språk som innehåller ord och 

fraser vilka är specialiserade för återkopplingsfunktioner. Det finns olika grundläggande 

kommunikationer, däribland återkoppling. Med hjälp av återkoppling finns möjligheten att 

bevara samspelet och uttrycka sin egen vilja. För en person med språkstörning är det viktigt 

att visa känslomässiga reaktioner till andras uttalanden, kommunicera med två eller flera 

parter och acceptera andra samt själv bli accepterad (Ahlsén, 1996). Här har vi något som 

både går in under rubriken spel och tecken. Under den individuella träningen med logopeden 

pågår det ett samspel, där den ena parten måste förstå vad den andra menar för att sätta sin 

figur på rätt plats. Tecken som stöd är en metod som används frekvent av pedagogerna och 

ska förtydliga det de säger, detta blir då en metod till att förstå den andra parten i 

kommunikationen.  

6.4 Träning 

I resultatet så skrev vi om att alla barn får olika träning eftersom alla individer är olika och har 

olika behov. I dessa tre forskningar nedan tas det upp några av de saker som barnen kan ha 

problem med inom språket är det då främst fyra områden som fokuset läggs på, fonologin, 

syntax, pragmatik och semantik. Dessa fyra områden inom språket är sammankopplande med 

varandra och byggstenar för ett fungerade språk (Berk, 1997; Bishop, 2006). När barnen 

sedan börjar skolan är det viktigt att dessa områden fungerar. Konsekvenserna som kan bli är 
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svårigheterna att kommunicera samt att kraven som ställs inte uppfylls (Barret & Hammond, 

2008). Under en av intervjuerna berättade en pedagog om ett problem som finns, det är att det 

inte finns någon fortsatt hjälp för barnen när de ska börja i skolan, exempelvis en språkskola. 

Pedagogens framtidstro var dock att detta skulle komma att ändras. När något sådant skulle 

kunna vara möjligt är det dock svårt att förutspå. När ett barn med språkstörning hamnar i en 

skola och svårigheterna är kvar kan det som sagt uppstå problem i kommunikationen med de 

andra barnen i klassen och med den nya läraren. Barnen kan ha svårt att uttala ord och inte 

göra sig förstådd på det sättet och då kan det vara bra att kunna kommunicera på olika sätt. 

Det finns olika grader av en språkstörning och det innebär olika saker.  

Barn med grav språkstörning har svårt att återge orden på ett sätt så att det blir identifierbara, 

och detta är exempel på syntagmatiska processer. Barn med måttlig till mild språkstörning har 

lättare att återge orden så som de låter och det heter paradigmatiska processer. Här följer ett 

exempel på hur svårigheterna av uttalet kan se ut då ordet som ska uttalas är vante. De barnen 

med grav språkstörning kan uttala detta ord ”ta:”ta: och de barnen med mildare språkstörning 

uttalar ordet `vante (Nettelbladt, 2007). Detta går också in i det vi kunde observera i resultatet, 

där logopeden hade sin enskilda träning med ett barn. Vid denna träning så arbetade 

logopeden med S-ljudet. Barnen hade flera kort med olika ord som skulle sägas, här användes 

figuren ”roboten” som vi nämnt tidigare. Där ser vi också skillnaderna som kan förekomma 

hos ett barn beroende på vilken sorts störning barnet innehar. Här är ju då skillnaderna på en 

grav och mildare språkstörning. Det betyder då att dessa barn är på olika nivåer och behöver 

på så sätt träna annorlunda än det andra barnet.  

Med detta i bakhuvudet ska vi också komma ihåg att normal språkutveckling är central vid två 

års ålder hos barnen då de börjar använda sig av två till tre ord. Dessa ord fylls sedan på och 

är grunden till grammatiskt lärande. Vid denna tidpunkt har barnen visat att de kan urskilja 

subjekt och objekt. Språkinlärningen grundas på att barnen kan lära sig urskilja dessa. Den 

största utvecklingen inom barnens språk sker mellan två till fem års ålder (Araï, 2002). Detta 

innebär att förskolan har en stor roll i barns språkinlärning med tanke på att barnens normala 

språkutveckling är central i förskoleåldern. I läroplanen står det också att detta är något som 

förskolan ska sträva efter. Att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, sitt ordförråd och 

olika begrepp. Även sin egen förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 2010).  

6.5 Logopedens arbete med barnen 

Logopederna som arbetar på förskolan är två stycken och de växlar med att vara där. De har, 

tillsammans med ett barn i taget, arbetsstunder om tjugo minuter där fokuset ligger på barnets 

starka och svaga sidor. Det vi fastnade för när vi kom till förskolan var att barnen på denna 

avdelning har den möjligheten att få hjälp av en logoped på plats. Inte alla har den chansen, 

utan får söka hjälp själv, vilket till viss del kan vara väldigt svårt och inte möjligt för alla som 

behöver det. Gillberg (2013) skriver om hur svårt det är att få den hjälp barnen behöver när 

det kommer till språket. Att ett barn behöver extra stöd i språkutvecklingen betyder inte att 

alla barn får den möjligheten. Det bör finnas hjälp till alla barn, men tyvärr är fallet inte så, 
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vilket gör att vi börjar fundera på hur underbemannade logopederna är och att de behövs fler 

inom det arbetet. Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase, & Kaplan (1998) skriver om barnen 

i förskolan och att det är just där de nya kunskaperna kan introduceras. Ju tidigare ett barn får 

detta stöd ju bättre. Blir det en lång väntan och barnet hinner bli fem-sex år finns det en risk 

att det blir en svår skolgång för barnet.  

På denna språkförskola går det åtta barn och eftersom barnantalet är så få finns möjligheten 

till mer individuell träning med varje barn. När det gäller språkförskolor eller språkklasser är 

det inte många barn som går tillsammans utan meningen är att hålla barnantalet nere. Däremot 

är pedagogerna desto fler då det ska finnas potential till individuellt stöd och handledning i 

mindre grupper i hög grad. Det bör också finnas tillgång till logopeder eller talpedagoger så 

att barnen får tal- och språkträning enskilt. Då barnen har ett begränsat ordförråd bör det 

finnas kompletterade hjälpmedel för undervisning så som föremål och bilder (Stenberg & 

Sundberg, 2000). Här ser vi också betydelsen av både pedagogernas och logopedernas arbete 

med språket, möjligheter till stöd för barnen ökar genom denna språkförskola.  

Lindström (2008) skriver att logopedernas uppdrag går ut på att göra utredningar, ställa 

diagnoser samt behandla människor med röst-, tal- och språkstörningar. Likaså ska de 

utveckla och utvärdera olika behandlingsmetoder regelbundet och detta är något som idag 

prioriteras högst runt om i världen. Logopeden arbetar med ett område åt gången på 

arbetsstunderna, så att fokuset läggs på det och barnet inte blir förvirrat av många olika 

moment. Varje enskilt barn arbetar på olika områden med logopeden, de gör inte samma sak 

allihop vilket vi tycker är väldigt bra. Alla barn är olika och det gäller att lägga fokus på just 

det barn man i stunden arbetar med. Denna språkförskola är en bra möjlighet för de barn som 

behöver det extra stödet i språkutvecklingen och tyvärr något inte alla kan ta del av.  

6.6 Arbetet logopederna och pedagogerna emellan 

Som vi skrivit tidigare använder pedagogerna på avdelningen sig av olika spel logopeden 

tipsar om. Tyvärr hinner de inte ha specifika möten tillsammans utan det får ske under 

överlämnandet av barnet logopeden arbetat med. Detta är dock något de önskar hanns med då 

det ibland finns olika saker de behöver diskutera med varandra. De har barnens vuxenböcker 

vi tagit upp tidigare där de kan se arbetets gång och hur logopeden arbetar med det enskilda 

barnet. Där kan pedagogerna följa arbetet och se vad de kan göra i verksamheten tillsammans 

med barnen. Logopeden är med några timmar på eftermiddagen inne på avdelningen, dock 

kan de inte ha samtal då heller eftersom dem är i verksamheten.  

Det ges skiftande fakta om språksvårigheter men cirka 5-10 procent av förskolebarn har 

någon sorts tal- och språksvårighet och ungefär 2 procent av dessa har en grav språkstörning. 

Det är mer vanligt hos pojkar än vad det är hos flickor. När barnen kommit upp i skolan har 

andelen minskat men majoriteten har fortfarande någon form av språksvårighet även i skolan 

(Ågrenska, 2003; Nettelbladt & Salameh 2007). När det är så pass många barn som har någon 

form av språksvårighet gör det arbetet mellan logopeder och pedagoger ännu viktigare. En 

pedagog är inte utbildad till just detta arbete vilket gör att all hjälp tas emot med ett leende 
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och vilket denna förskola har turen till att ha. Det som skulle behövas dock är de möten dem 

saknar, säg en gång i veckan i alla fall.  

6.7 Arbetsmetoders förändringar 

Pedagoger tog upp i sina intervjuer att tankesätt är framför allt det som har förändrats mest, 

dessa pedagoger hade inte tidigare arbetat i en språkförskola. Det som de ansåg var viktigt var 

att det måste vara en strukturerad arbetsplats, barnen ska ha en tydlig struktur och tydlighet. 

Detta har inte varit något som lyfts på samma sätt där dessa tre pedagoger jobbat tidigare. En 

annan sak är att de inte är lika många barn som det brukar vara på något annat ställe och just 

barnen storlek finns det forskning om. Som vi tolkar det handlar det om att språkförskolor 

överlag arbetar med mindre barngrupper än i ”vanliga” förskolor, detta kan det finnas både 

nackdelar och fördelar med. Under 2001 började det hända saker, då infördes det ett nytt 

begrepp. Detta begrepp kallas för ”pedagogisk risk” och handlar om att beskriva mångfalden 

hos barn med svårigheter (DET, 2001). Under 2001 skapades det då riklinjer för att det lättare 

skulle gå att identifiera barnen med språkstörning. De skulle se till att förskolan och skolan 

kunde ge barnen den hjälp och stöd som barnen var i behov av (DET, 2001). Detta med 

identifiering av barns språkstörning kan vara en av fördelarna med mindre barngrupper och 

även den individuella träningen eller stödet som varje barn får. Per barn blir det fler 

pedagoger med tanke på att det är mindre barn i gruppen. 

6.8 Logopeden 

Det finns olika vägar att gå om man upplever/är orolig över att ett barn är lite sen med 

språket. I första hand kan man gå till barnavårdscentralen och rådfråga om vad de känner och 

tycker. Föräldrar kan också ta sig till logopeden direkt tillsammans med barnet, där sker 

behandling vid behov. Logopeden ger råd till föräldrarna och också till förskolans pedagoger 

om det är aktuellt (Samuelsson & Sjöberg, 2006). På denna förskola använder de sig av 

logopeden i verksamheten, dels genom den individuella träningen med barnen men även 

genom sina anteckningar och spelen som kan användas i gruppträningen. Föräldrarna får även 

läsa logopedens anteckningar som skrivs ner i den bok som varje barn har. En logoped hjälper 

barnen som har språkstörningar och talsvårigheter så att uttalet och förståelsen ska utvecklas 

till det bättre (Samuelsson & Sjöberg, 2006). 

Avslutningsvis har förskolan ett stort ansvar som styrks i forskningen. Foster och Miller 

(2007) menar att insatser i skolåldern inom språkstörning är försent och att dessa måste ske 

mycket tidigare. Redan i förskolan och på så sätt hjälpa barnen med de problem som kan 

finnas. Detta arbetssätt ska ses som ett sätt att stärka barnen i deras utveckling och på så sätt ta 

den framåt. Arbetssättet ska också ses som en förberedning inför skolstarten (Hains,Fowler, & 

Chandler, 1988). Detta styrks också av Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase, & Kaplan 

(1998)  som skriver att det främst är i förskoleåldern det går att introducera ny kunskap och 

därför krävs det tidiga insatser. När barnet passerat fem-sex års ålder och ingen ny kunskap 

utvecklats löper barnet risk för en väldigt svår skolgång. Enligt denna forskning ska arbetet 

och insatserna kring språkstörning ske redan i förskoleåldern och i läroplanen står det också 

om detta med språk. Att stimulera och utmana barnen för att på så sätt utvecklas inom språket 
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och kommunikationen. På denna förskola av det vi har sett arbetar de dagligen och under 

varje tillfälle med detta. Genom strukturen, bilderna runt omkring i miljön, individuell- och 

gruppträning arbetar de på förskolan för att barnen ska ta ett steg framåt i sin utveckling. 

6.9 Arbetsmetoderna 

Sammanfattningsvis tänkte vi skriva om vilka arbetsmetoder pedagogerna och logopederna 

använder sig av, och även ta upp våra egna tankar om dessa. 

Som vi tidigare skrivit använder sig både logopeden och pedagogerna sig av olika spel för att 

träna språket, vilket vi tycker är bra. Det var spel på denna förskola vi tidigare inte sett eller 

spelat och vilka vi blev fascinerade av. Alla förskolor bör fokusera på mer spel där språket 

tränas och ligger i fokus just för att det är många barn som har språksvårigheter. Mimik, 

gestanvändande och hur du kommunicerar är några av sakerna som studeras inom den 

pragmatiska språkforskningen. En förutsättning i kommunikationen är att vi kan lyssna och 

delge varandra med information ur ett sändar- och mottagarperspektiv (Arnqvist, 1993). 

Något som också används på denna avdelning är tecken som stöd och det är också bra för 

barnen. Pedagogerna har tränat mycket tillsammans med barnen på olika tecken och allt 

pedagogerna säger blir förstärkt med tecken som stöd.  

Barnen använder lärplattan då och då också för att träna på olika saker och det är också bra. 

Dock är den ett redskap som inte behöver användas för mycket då det finns mycket annat att 

göra för barnen. Men som redskap är lärplattan ett bra hjälpmedel då det är barnens intresse.  

Avslutningsvis vill vi poängtera vikten av språkförskolor. Genom forskningen, intervjuerna 

och observationerna har vi förstått vad en språkförskola kan bidra med för att utveckla barnen 

samt hur deras arbetssätt kan stimulera språket på ett bra sätt. 
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7 Förslag till fortsatt forskning 
Inför eventuell fortsatt forskning baserad på denna studies syfte och frågeställningar kan det 

vara intressant att utföra studien under en längre tid. Vi tänker oss att det kan vara av intresse 

att utföra observationerna på flera språkförskolor i större utsträckning och jämföra de olika 

arbetssätten som finns på dem olika. Intervjuerna som görs kan sträcka sig längre än de som 

arbetar på dessa språkförskolor, kanske de som tidigare arbetat där och de som gått i pension. 

En jämförelse mellan pensionerade förskollärare och nyexaminerade förskollärare kan göras 

och se hur olika synsätt det kan finnas.  

Intervjuerna med logopederna kan göras med flera olika och även på logopedmottagningar 

runt om i Sverige.  
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Bilaga 1 

Vi heter Malin Löv och Christoffer Norling och läser sista terminen till förskollärare på 

högskolan i Gävle. Vi ska nu skriva ett examensarbete och vill genom det se hur personal och 

logopeder arbetar med olika barns talsvårigheter.  

Med hjälp av observationer och intervjuer/samtal vill vi kunna se personalens och 

logopedernas roll gällande språket hos barn. Vi vill också genom detta försöka få fram hur 

arbetet utvecklats jämfört med förr. 

Vi vill beskriva och analysera hur personal och logopeder arbetar med olika barns 

talsvårigheter. Försöka få en förståelse över hur arbetet har utvecklats i förskolan gällande 

språket och rollen pedagogerna har.  

Som sagt, med hjälp av observationer och intervjuer med logopeder samt personal ska vi 

samla material till detta vetenskapliga arbete. Genom observationerna vill vi se hur 

pedagogerna tar hand om materialet logopederna använder.  

Våra frågeställningar i detta arbete är just nu; 

Hur tas materialet som logopederna har samlat in av övrig personal? Vad händer med 

materialet? Hur jobbar pedagogerna vidare med det? 

Hur ser arbetet ut idag jämfört med tidigare? Skillnader? Likheter? 

Våra frågeställningar kan komma att ändras under tiden vi skriver arbetet och beroende på 

vilket material vi får fram genom vår metod.  

Vi hoppas få komma till er på avdelningen och utföra dessa moment. 

Ni kan höra av er till oss på telefon eller mailadresser nedan. 

Malin Löv 900708-xxxx 

xxx-xxxxxxx 

xxxxxxxxx@xxxx.xx 

 

Christoffer Norling 900819-xxxx 

xxx-xxxxxxx 

xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx 
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Bilaga 2 

 

 

                                                                                                                    8 september 2014 

Till vårdnadshavare! 

 

Vi heter Christoffer Norling och Malin Löv och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Gävle. Under hösten kommer vi att skriva examensarbete om språkstörning och kommer 

besöka ……… ett par gånger för att observera och intervjua pedagogerna.  

I kursen kommer vi att observera och intervjua pedagogerna och logopederna angående deras 

arbete på förskolan. Vi kommer därför inte att skriva någonting om ditt barn i arbetet. När Vi 

intervjuar pedagogerna kommer vi att vara i ett enskilt rum och spela in dessa med 

ljudupptagning som sedan kommer att transkriberas och förvaras på Högskolan i Gävle i två 

år innan det kommer förstöras. Arbetet kommer att läggas ut på DiVa när det är godkänt och 

klart. Uppgiften redovisas på Högskolan i Gävle genom inlämnad text samt opponering och 

ventilering. 

Kommun, stad/samhälle eller förskolans namn används inte och endast fingerade namn kan 

förekomma i uppgiften och i observationerna.  

Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta kan finnas med i observationer i 

både verksamheten och arbetsstunderna med logopeden.  

Med vänlig hälsning  

Christoffer Norling, xxx-xxxxxxx, xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xxx 

Malin Löv, xxx-xxxxxxx, xxxxxxxxx@xxxx.xx 

LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN 12 september 2014 

(    )  Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar. 

(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

Barnets namn:………………………………………………… 

Vårdnadshavare:……………………………… ………………………………………… 

Vårdnadshavare:………………………………………………   
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till logoped 

1. Hur tänker du när du lägger upp arbetspassen? 

2. Är det olika arbetssätt beroende på barn eller samma för alla? 

3. Hur arbetar du för att uppnå bästa resultat? 

4. Hur ser dina mål ut med arbetspassen? 

5. Hur ser du på användandet av ditt arbetsmaterial i den övriga verksamheten? 

6. Ser du några svårigheter med att vara här jämfört med din andra arbetsplats? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till pedagogerna. 

1. Har du varit på denna avdelning sedan den öppnades? 

2. Har ditt arbetssätt ändrats något sedan du började här? 

3. Hur ser du på användandet av logopedernas material i den övriga verksamheten? 

4. Vilka arbetsmetoder använder ni er av i verksamheten? 

5. Finns det några nackdelar/fördelar med era arbetssätt? 

6. Finns det något framtidstänk med verksamheten? 

7. Hur ser er arbetsfördelning ut? 

8. Finns det något annat du vill lyfta till oss till detta arbete? 

 


