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Sammanfattning 
 
Barn med förekommande språkstörning är väldigt vanligt förekommande i 
förskolan idag. Men dock är det inte förens barn/barnen är omkring fyra till 
fem års ålder som dessa tal – och språksvårigheter brukar upptäckas. Då det 
kan vara svårt att upptäcka om det rör sig om störning eller om barnet inte är 
färdigutvecklat. Därför är viktigt att förskollärare tänker på hur de stimulerar 
barn i verksamheten och så att språkutvecklingen för barnet skall kunna 
utveckla sitt tal- och språk. Syftet med denna studie är att undersöka hur 
förskolan, förskollärarna och talpedagogen arbetar med barn som har tal- och 
språksvårigheter inom förskolan från förskollärarens och talpedagogers 
perspektiv. 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 få utveckla sitt språk. Här ska 
förskolan se till att allas rätt till att utvecklas i den takt som behövs till varje 
individ. Att ha rätten till sitt eget språk oavsett vem man är eller hur ”normal” 
man är. 
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1 Inledning 

Språket! Talet! Vad skulle världen vara utan detta? Jo alldeles tyst skulle det 
vara, inte ett ord vi hör. Vi föds utan ord och vi dör med en massa ord som 
försvinner med oss. Att dessa små ord har en sådan stor betydelse i den värld vi 
lever i. Mellan livet och döden så har vi under många år fått så mycket att tala 
om men ändå så finns det för lite ord att uttrycka sig på. Ja språket är just ett 
fantastiskt redskap att kommunicera med, vi får uttrycka oss i hopp och 
förtvivlan. När vi är små så jollrar vi oss fram på vårt eget språk, när vi blir lite 
större så härmar vi språket. När vi är stor så vi börjar i förskolan så kanske inte 
alla har den möjligheten att kunna uttrycka sig så att andra förstår mig, men 
med rätt verktyg och rätta kunskaper ska jag som blivande förskollärare hjälpa 
de barn som har en språkstörning. 
 
Då av denna anledning som startade grunden till mitt examensarbete. När jag 
tilldelades en förskola som jag skulle göra min verksamhets förlagda utbildning 
på, få se hur det är att jobba med barn i det verkliga livet. Under den tiden så 
fick jag ett intresse för barn med en språkstörning. Under dessa veckor hinner 
man fundera en hel del kring detta intressanta ämne, språkstörning. 
 
Med detta examensarbete vill jag undersöka förskollärares och talpedagogers 
perspektiv på arbetet med barn som har en språkstörning. Ja vad tycker då 
förskollärarna att det är att jobba med barn med någon form utav en 
språkstörning. Finns dem rätta kunskaperna att stärka och stötta barnen i 
lärandet? För barn med en språkstörning. Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 
(2010) så ska förskolan lägga stor vikt i att aktivt i verksamheten stimulera 
barns språkutveckling. Här är det viktigt att barnen även får utmanas i sitt 
språk och i kommunikationen. Men många gånger så sätts det sätta käppar i 
hjulen för förskollärarna i verksamheten, för ofta är det så stora barngrupper 
idag. Kan det då anpassas så att VARJE barn får sin utveckling i språket? I min 
kommande yrkesroll så kommer jag att möte barn med stora eller små brister i 
sitt språk, och därför tycker jag att det är viktigt att man då funderar över hur 
jag ska kunna stötta och hjälpa dessa barn i förskolan. Och då i förhoppning i 
min studie kunna bidra till en ökad kunskap inom detta ämne. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att jag vill undersöka förskollärares och en 
talpedagogs perspektiv på arbetet med barn med språkstörning. Jag vill 
undersöka deras olika perspektiv samt hur de är relaterade till varandra. (se 
avsnitt 6)  

2.1 Frågeställningar  

 • Vilka möjligheter ser förskollärare för att upptäcka störningar och 
 hjälpa barnen?  

 • Hur ser talpedagogen på arbete med språkstörning? 
 • Hur arbetar då förskolan för att stimulera de barn av någon form 

av språkstörning för att förbättra sitt tal och språk, från 
förskollärarens perspektiv? 

 

3 Bakgrund 

3.1 Begreppsförklaringar, orsaker och allmänna råd 

En del kan behöva stöd i kortare perioder medan en del andra kan behöva stöd 
under en längre tid. Behovet av stöd kan variera mycket på vilken grad barnet 
har i sin språkstörning. För det mesta så missförstås de barn som har ett 
funktionshinder som språkstörning. Då människor runt omkring de barn som 
har en språkstörning, tro att det är något som fel på barnet när barnet inte kan 
göra sig förstådd i verbal kontext. Detta kan vi som förskollärare se till nu när 
vi kommer ut i arbetslivet, försöka att stimulera dessa barn så tidigt som möjligt 
i sin träning med språket. Den gruppen barn som är i behov av särskilt stöd 
i tal- och språkstörning, ska på bästa sett få den hjälpen i förskolan så barnet 
senare kan gå vidare till skolan utan att komma efter i sin språkutveckling. Som 
kan göra att det blir svårare för barnet att följa med de andra barnen i skolan. 
Med detta så menar Nettelbladt och Salameh (2007) att detta pekar på 
forskningen med kommunikation också är otroligt viktigt, för att kommunicera 
med andra är en mänsklig förmåga. Skolverket (2011) poängterar att 
människors behov av kommunicera med andra ses som en färdighet som alla 
barn har rätt till. 
 
De pedagoger som intervjuades ansåg att stödinsatser ska ideligen vara med i 
den dagliga verksamheten på förskolan. För mycket är då en kvalité i förskolan 
ett stort stöd för många barns lärande och utveckling. Ibland kan det behövas 
extrastödinsats och ibland kan det då innebära att personalen kan behöver hjälp 
utav en talpedagog som är en person som speciallärare inom området med 
inriktning på röst-, tal- och språkstörningar. Talpedagogen kartlägger 
tillsammans med förskollärarna behovet av tal- språkstimulans, de gör 
språktester med barnen i förskolan och där utifrån går dem om hur barnet skall 
få hjälp med sitt tal- och språksvårighet och språk försening. 
Nationalencyklopedin (2013). 
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Detta kan också leda till att talpedagogen anser att barnet som har svårare form 
utav av språkstörning måste vidare till en logoped som i grunden har en 
förskollärarexamen i botten men sedan har avlagt logopedexamen och har en 
medicinsk utbildning, dvs. en som har rätt till att ställa diagnoser och även 
behandla de med olika språkstörningar samt röst, talrubbningar hos 
barn/ungdomar, vuxna/äldre.  
 
Faktorer till språkstörning kan ha olika orsaker hos de som t.ex. har 
hörselnedsättning, polyperna, för kort tungband och gom defekt, som gör att 
det grundläggande talet försenas i sin utveckling av språket. Samt att barnet då 
får den hjälp de behöver för att få talet att utvecklas i tid. Denna störning, 
innebär att man inte har samma förutsättningar som andra för att förstå och lära 
sig nya saker samt att uttrycka sig i ord. Och detta upptäcks oftast inte förrän 
barnet börjar prata. Detta är några av de orsakerna menar Centerheim-Jogeroth, 
(1995) att det kan vara. Men det finns också några allmänna råd som man kan 
tänka på när någon med språkstörning, menar Centerheim-Jogeroth, (1995) som 
att inte tala för fort eller otydligt det kan påverka barnets utveckling i språket. 
I barns språkutveckling finnas det anledning till att man oroar sig för barnets 
hörsel, kan det vara bra att undersök detta. Det kan ha en stor betydande del för 
barnets tal och språkutveckling.  Vi skall också tänka på att barn får tala färdigt, 
inte tjata och inte fylla i orden åt dem. Alla tar sin utveckling i språket i den takt 
man kan.  

3.2 Vad är en språkstörning 

För att förstå vad en språkstörning är, så måste ordet språk beskrivas. Många 
gånger så blandas tal, språk och kommunikation ihop. Språket består av olika 
delar. Där talet (formen) utgörs utav de olika delarna. Talet är det som kommer 
ur munnen, det vi uttalar. Kommunikationen kan också vara ett sätt att 
kommunicera på, men det är inte alla som kan göra sig förstådd genom att tala. 
Det är då förskolorna kan använda sig utav stöd tecken, för att underlätta för de 
som har svårt med att bli förstådd. För en språkstörning varierar också mellan 
olika individer och olika i vissa situationer.  Ofta får barn med en grav 
språkstörning bekymmer med både läsningen och skrivandet. En del talar rent i 
tidig ålder och i långa meningar, medan andra tar längre tid på sig att nå dit. 
Om då utvecklingen är mycket långsam eller annorlunda, kallar man det för 
språkstörning. Många av barn brukar komma ikapp språket så småningom. 
Nettebladh (2007) menar att det finns några olika förklaringsmodeller till varför 
man då får en språkstörning, i många fall så vet man inte. 
 
Många barn finns det emellertid en ärftlighet, det vill säga det finns troligtvis 
någon i den närmaste i släkten som också har eller har en språkstörning. Alltså 
detta menas att en långsam språkutveckling blir svårigheter att lära sig nya ord 
och svårt att göra sig förstådd som sina närståenden. Har en begränsad 
språkanvändning och en nedsatt språkförståelse. Språkstörningen kan kvarstå 
under skolåren och även upp i vuxen ålder, men detta är då en 
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funktionsnedsättning som ofta ser olika ut för olika barn. Alltså en grav 
språkstörning innebär att man har omfattande svårigheter att förstå, göra sig 
förstådd. Men Asmervik (1995) menar också att språkstörning kan också ses på 
många olika sett för att se om barnet har en språkstörning, genom att observera 
barnet i olika vardagliga situationer som t.ex. att observera barnet där de 
känner sig trygga i.  
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4 Forskning om dignosen språkstörning och språkutveckling i 
förskolan 

I detta kapitel så redovisas det om forskarnas sätt att tänka och hur man 
upptäcker en språkstörning. Hur viktigt det är med språkstimulering och viktig 
miljön är och samt hur det är att bemöta barn med en språkstörning och hur de 
negativa följderna blir för barnet. 

4.1 Barns språkutveckling i förskolan 

Enligt Rikshandboken (2010) som gjort undersökning på hur barns 
språkutveckling passerar i olika stadier, från kroppsspråket och joller, till några 
enstaka ord så som tvåordssatser för att sedan kunna utveckla ett fullständigt 
språk. Barn utvecklas i olika takter, en del barn kan tala flytande tidigt och en 
del tar lite längre tid på sig att utveckla sitt språk i samma ålder som barnet 
som talar tidigt. Det börjar redan vid fosterstadiet att barnet lär sig höra olika 
ljud. Redan som spädbarn vill barnet ha en närhet för att där redan början till 
grunden till sin språkutveckling. Men hur vet vi då att barnet har en normal 
språkutveckling. Det brukar sägas att ett barn vid ett års ålder talar i 
ettordssatser, medan en tvååring talar i tvåordssatser och en treåring talar i 
treordssatser, eller då i längre meningar. Hos flera barn vid fyra års ålder har då 
lagt grunden till sin språkutveckling och kan då ha ett tal som man i stort sett 
kan överensstämma med den vuxnes. Rikshandboken (2010). 
 
En normal språkutveckling utgår då från en miljö som är stimulerande och att 
barnet inte har några skador som kan hejda barnet i sin utveckling i språket. 
Här gäller det att personalen på förskolan ger stimulans som barnet behöver för 
att utvecklas så normalt som möjligt. Här finns många olika saker som kan 
stimulera barnet som t.ex. rim och ramsor, lek med ord och även sånger. Det är 
viktigt att personalen på förskolan har en bra attityd till både läsningen och till 
skrivutveckling för att barnet kan börja i skolan utan att få problem senare. För 
barn tar oftast sin utveckling i läsförmågan långt före innan dem börjar skolan. 
Rikshandboken (2010). 
 
Det är inte bara böckerna som står i fokus, det finns även idag en bred variation 
i barns utveckling som t.ex. tv, datorspel och även ljudböcker kan vara till stor 
hjälp för barnen. Det gäller då att hitta de små ingredienserna i en bra 
språkmiljö. Enligt Vetenskapsrådet (2013) för forskning pågår–individens 
lärande ett svenskt forskningsprojekt som har kartlagt hur de gemensamma 
faktorerna i förskoleavdelningarnas språkmiljö. Här vill då forskarna att på ett 
sätt få detta att stödjas och utvecklas till en stabil grund för språket. Dem tittar 
även på hur den fysiska språkmiljön ser ut. Som t.ex. hur det böckerna är 
arrangerade utifrån som om de är synliga och hur tillgängliga för barnen och 
hur inbjudande olika miljöer är för sin språkutveckling inom förskolan. Och här 
tas det upp att personalens attityder till läsning, skrivning och även hur 
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personalen använder sitt språk i verksamheten. Sandberg (2009), Björk (1996) 
och Simeonsdotter, Svensson (2009) anser att detta med att samtala med barn 
och vuxna i sin omgivning bidrar till att vi får barn som vill tala och även vill 
lära sig att använda språket mera, även vill producera och hur talet används. 
Enligt Johansson & Svedner (2003) och Bergqvist (2003) så måste det finnas en 
del grundförutsättningar hos ett barn för att kunna få denna språkutveckling 
enligt forskarna. Att hjärnan utvecklas som den ska under de första åren, samt 
att barnets intellektuellt utvecklas normalt som att förstå, reflektera över de 
företeelser som dem möter i sitt språk. Samt att den motoriska och fysiologiska 
utvecklingen som t.ex. vad ord står för. Att vara nyfiken på sin omvärld, men 
också kunna reflektera över vad som händer. Miljöstimulansen är också viktigt 
i barns allmänna utveckling, som att lära sig att gå, äta själv, klara sig själv t.ex. 
på toaletten och även att klä av och på sig.  Barn som växer upp i en språklig 
miljö har då större möjligheter att både förstå och påverka sina egna situationer 
som i närmiljön och i samhället. Det är då förskolan och skolan kommer in och 
är angelägen om att på alla tänkbara sett stimulera, stödja barnets 
språkutveckling. Alltså så har vi en stor uppgift framför oss den dagen vi ska ut 
och jobba för att på bästa sett stimulera barnen till en bra grund i sin 
språkutveckling. 

4.2 Diagnosen språkstörning 

Språkstörning är ett samlingsnamn för olika språkliga problem.  När man har 
en språkstörning så menas det att barnet inte utvecklas som förväntat. Men 
många gånger så kommer barnet igång lite senare än andra barn. Denna 
diagnos är väldigt vanligt förekommande under förskoleåldern. Under 
förskoleåldern visas det att språkstörningen har de brister som t.ex. muntliga, 
talet, kommunikation och språket, där det ofta märks under deras skoltid som i 
läs- och skrivsvårigheter. Språkspråkstörning kan brista på många olika sätt. I 
Språkstörning så delar man upp i olika delar som i lätt, måttlig eller grav. När 
man då bedömer graden av en språkstörning så analyserar man språkets alla 
nivåer. Lätt språkstörning innebär att endast att en nivå drabbas och det är den 
fonologiska. Fonologiska är den första nivån som drabbar om man har en lätt 
språkstörning. Den innefattar den delen av språkljudet, tonfall och samt 
förståelsen av ljudet. Denna utveckling av fonologiska normaliseras gradvis hos 
de barnen med en språkstörning. Carlsson Elisabeth (2006). När man talar om 
måttlig språkstörning så är det flera nivåer som är berörda, det vanligaste är den 
fonologiska, grammatiska och den semantisk. Grammatiska är den delen som 
har med att göra, som t.ex. att böja orden rätt, uttala dessa på rätt sätt, som när 
barnet skall säga ”hon läser” så säger det ”hon läsa” då menas det med att det 
utelämnas en ordböjning. Gorzelak, Anna och Rezai, Natallia (2007).  
 
Den delen som kallas för semantiska nivån innebär då att det gäller ofta 
ordsamlingen, ordens betydelse, framställningen och förståelsen av språket. 
Om man har en grav språkstörning så är det att flera nivåer kan ha drabbats. Men 
en lätt språkstörning så är det vid fem års ålder normaliserat. Men om man har 
en grav språkstörning så kan den dröja sig kvar upp till vuxen ålder. 
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Språkstörningar upptäck vanligtvis i förskoleåldern runt fyra års ålder och av 
logopeden, där det görs en diagnostisering om språkstörning. Diagnosticering 
av en språkstörning görs vanligtvis i förskoleåldern av en logoped som har 
blivit remiterad från BVC (barnavårdscentralen). Här anser Bjar och Liber 
(2003) att detta överensstämmer med den forskning som gjorts på barn med en 
språkstörning. Detta kan mycket väl leda till irritation mellan dem som 
samtalar med någon som har en form utav en språkstörning. Detta kan också 
bli mera markant med grövre språkstörning. För ett bristande språkförståelse 
har då den personen som samtalar med en annan person ett stort krav på sig att 
ha förståelse för denna person med någon form av en språkstörning. Detta kan 
också ändras med tiden man utvecklas och hur man bemötts i reality. Samhället 
utvecklas idag i den takt som vi ”normala” kan tänkas vara lätt att förstå. Ta då 
en sak som att närman ska göra sig förstådd på ett språk som man inte ens 
förstår själv. Gorzelak, Anna och Rezai, Natallia (2007). 
 
Enligt Centerheim- Jogeroth (1995) så finns det en visshet att när barnet är vid 
fyra års ålder, svårt att höra vad barnet säger och svårfattligt för andra barn och 
vuxna. Men om barnet fortfarande vid fem- sex års ålder fortfarande har 
svårigheter i talet så skall man kontakta en logoped.  Men Asmervik (1995) 
menar också att det finns många olika sätt att se vilken språkstörning ett barn 
har, men man kan också genom att observera barnet i den vardagliga miljön 
som barnet känner till med och tillsammans med familjen, förskollärare eller 
med bekanta runt omkring barnet. I dessa situationer så finns det naturliga 
situationer som barnet känner till. Här anser Asmervik (1995) att barnet 
språkstörning kan visa sin riktiga språkförmåga. Men det finns också faktorer 
som spelar in som t.ex. barn med familjemedlemmar som har missbruk eller 
barn på barnhem, eller en frånvaro eller en bristfällig omsorg som gör att dem 
inte stimuleras och utvecklar språket som det ska enligt Eriksen, (2004). För 
enligt Bjar och Liber (2003) så måste den språkliga och kommunikativa 
kompetensen finnas för att man skall betraktas ha den nyckelförmågan till att i 
dagens samhälle kunna ta in den informationen i samhället ställer krav på 
dessa förmågor. Det är då här barn med en språkstörning kan utgöra en risk för 
att senare i livet hamna i en grupp som löper en större riska att hamna utanför 
de ramarna som sätts att vi skall finnas inom. Det är då Bjar och Liber (2003) se 
att detta skall förebyggas så tidigt som möjligt genom stöd för att finna den 
bästa lösningen för problemet. 

4.3 Vad miljön har för betydelse för språket med barn med språkstörning 

Enligt Eriksen, H (2004) så är det leken i första hand som barnet lär sig något 
för, det är genom den som barnet utforskar, upptäcker och även prövar sig fram 
och där blir allt mycket roligare att lära sig. För här är det grunden till allt 
lärande vi ska lägga till våra barn. För när små barn ska lära sig nya ord så ges 
detta en ny källa till kontakt mellan barnet och omvärlden. Men är det då som 
forskarna säger hur kan man då stimulera och förebygga barn med en 
språkstörning? Jonsson och Svedner (2003), Arnqvist (1993) anser att man skall 
tänka först på hur miljön är runt omkring de barn som har en språkstörning, 
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samt att man kan hjälpa dessa med så mycket i förskolan som är gratis och lätt 
att ta till på t.ex. samlingar, litteraturläsning, temaarbete, ämnesundervisning 
men också språklekar och språkövningar i den dagliga verksamheten på 
förskolan.  
 
Skolverket (2010, Lpfö 98) att det enskilda barnet i verksamheten skall 
inspireras i sin språkutveckling och att vi skall ge barnen drivkraft och 
uppmuntran och ett intresse för skriftspråkliga världen. Enligt Arnqvist (1993), 
Jederlund (2011), Bergqvist (2003) Asmervik (1995) menar dem att här är det 
otroligt viktigt att barn med en språkstörning får stimuleras i form utav sånger 
ramsor och rörelser till. För på sådant sätt så får vi in saker i den vardagliga 
verksamheten på förskolan, för att då främja och stimulera barnets 
språkutveckling så tidigt som möjligt. Det är också viktigt att barnet får en bild 
till rim och ramsor som t.ex. en flanosaga. Människor har genom livet lekt med 
språket, även som spädbarn och som vuxna gör vi detta. Det börjar med joller i 
ett barns liv och fortsätter med rim, ramsor och där sedan fortsätta med att 
skriva dikter, berättelser m.m. För språket är källan till glädjen för att senare 
kunna lära sig att skriva. Genom dessa olika steg i livet så lär vi oss att 
förberedas ut i vekligheten genom att ta till vara på språket. Enligt 
Simeonsdotter, Svensson (2009) så anser hon att vi skall hela tiden ska benämna 
för barnet de olika föremålen och händelser som finns runt omkring oss. Enligt 
Centerheim-Jogeroth (1995) så är det viktigt att vi aldrig kritiserar barnets 
felaktiga uttal, för i stället så skall vi i ställe upprepa det rätta ordet så barnet får 
en uppfattning hur ordet skall låta och uttalas rätt, som t.ex. titta en jävil, svara 
då till barnet: Ja titta en fjäril.  
 
Leg. psykolog och professor vid Stockholms universitet Ulla Ek säger i en ny 
studie att  på barn som fått diagnosen språkstörning i förskoleåldern, att det är 
väldigt vanligt att dessa barn i senare ålder fått andra diagnoser som t.ex. 
autism, adhd eller ett begåvningshinder. Det har visat sig att det finns flera 
studier som pekar på detta, samt att det inte längre är det stora 
huvudproblemet. Enligt forskarna menar Ulla Ek att i vissa fall så mildras 
svårigheterna eller kanske rent ut sagt att de försvinner. Men hon anser att man 
ska vara orolig om språkstörningen kvarstår när barnet är runt sex- sju 
årsåldern, då är det allvarliga tecken på andra störningar på barnet.  
 
Många gånger när forskare skriver om hur det skall gå till i förskolan så är det 
ofta att det är svårt i praktiken att få till detta som låter så enkelt som det står i 
böckerna. För här finns det en del olika direktiver hur språkstimuleringen skall 
bemöta alla barn i förskolan. Men det finns faktorer som t.ex. miljön är otroligt 
viktig för barnets vidareutveckling. Det har inte med själva uppbyggnaden att 
göra utan om hur själva förskollärarna utformar miljön efter behovet och för 
språkstimulering i verksamheten skall vara så pedagogisk som möjligt. Men det 
tas också upp att barn skall kunna finna sina små rum att kunna dra sig undan 
på och leka ostört och få det lite lugnare. För här är det också fördelar för 
förskolläraren att ljudnivån sänks och för de barn som behöver hjälp med 
språket kan få en sådan bra utgång till språkstimulering. Forskare, 
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talpedagoger och förskollärare har en gemensam strategi om att när man jobbar 
med så stora barngrupper så är det bra om man kan dela in barnen i mindre 
grupper för då skapas det en bättre förutsättning för gruppen. Detta resulterar i 
att det blir enklare att utföra sina uppgifter och då lättare att koncentrera sig på 
det man gör. Här gäller det att skapa så bra miljöer för lärandet för att kunna 
utvecklas. Många av de saker jag nämnt så är det väldigt viktigt att det finns 
personal som har kunnandet och utbildning för att kunna tillgodose barnen de 
dem har sin fulla rätt till i förskolan, för skulle det inte finnas det så skulle inte 
förskolan, förskollärarena och talpedagogen  inte hålla det dem säger det som 
skall göras för att stimulera de barn med språksvårigheter på rätt sätt. För detta 
kan också leda till 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. 
  



 

15 
 

5 Teorier 

Det finns många sett att kommunicera på. Teorier kring språkutvecklingen, 
uttalar sig om hur att barn tillägnar sig språket i den miljön dem befinner sig i. 
Utifrån Piagets teori menar Arnqvist (1993) att språket är ett system utav tecken 
som där i sin tur har utvecklats i ett socialt sammanhang, han menar också att 
språket är beroende av den kognitiva utvecklingen. Han menar också för att 
man ska utvecklas så strävar vi människor efter en anpassning i ens omgivning. 
Men om barnet får anpassa sig i den takt som barnet är moget för så utvecklas 
då barnet till att bli självständig individ. Här finns det också teorier kring hur 
barn språkutveckling påverkas i den miljön dem är runt omkring i. Många av 
de forskare som jag har tagit del av i mitt arbete pålyser vikten av hur viktigt 
det är med miljön, inlärningen och deras utveckling kring språket. Bergqvist 
(2003) anser att det är viktigt att skapa en så stimulerande miljö för att kunna ge 
det barnet möjlighet till upplevelser och erfarenhet, men man skall då tänka på 
att det ska vara lugnt omkring de barnen med en språkstörning. Medan 
sociokulturella synen på lärande så lär sig barnet genom dialoger och 
samarbete med andra individer. Det är då pedagogens roll är mycket 
avgörande att då ta tillvara barnets nyfikenhet och möta dem på ett stärkande 
sätt med att se till att vi lär och stimulerar barnet i den. 
 
Här ser man även att personalen skall planera utforskande miljöer samt att ofta 
göra förändringar i den, för här kan detta leda till aktiviteter hos barnen. Samt 
att detta kan leda till att förskolan kan anpassa verksamheten utifrån barnens 
behov och förutsättningar. Här menar Arnqvist (1993) utifrån Piagets och 
Vygotsky teorier så finns det tre förklaringar till språkutvecklingen hos barn. 
Den första är då den yttre påverkan, den andra är den medfödda förmågan, och 
den tredje är den ömsesidiga medföddheten och den stimulerande miljön. 
Alltså arvet och miljön visar hur språket och tankens utveckling hänger ihop. 
Men det är också viktigt att komma i tidig kontakt med barn som har en 
språkstörning för att få den språkliga stimulansen i den miljön de vistas i. Det 
är då det finns mycket att i det dagliga arbetet i förskolan som är viktigt i deras 
vardagliga aktiviteter. Här gäller det då att arbetet kring barnen i förskolan ska 
erbjuda barn en säker miljö som då samtidigt ska utmana och även locka barn 
till lek och aktivitet. Bergqvist (2003) menar då att det i sin tur att detta är 
viktigt att skapa en stimulerande miljö för att få en bra kvalité för att utvecklas. 
Och det är viktigt att förskolan följer läroplanen om att miljön då ska kunna 
vara så stimulerande som möjligt. Avslutningsvis så tycker forskarna att arbetet 
kring språkstörning ska anpassas inom de olika inlärningsmiljöerna, som i 
klassrummet och hur personalen skall ha bra förhållningsätt, även att det ska 
finnas hjälpmedel för de barnen med språkstörning. Det man måste tänka på 
när man då arbetar med barn med en språkstörning är att först och främst ha 
personalen har rätt kompetens för sin yrkesutövning.  
 
Här är det lärmiljön för de elever som då har en språkstörning viktigt att se till 
att de får den stimulans som dem behöver. För barn med språkstörning är då 
läromedlets tillgänglighet väldigt avgörande för hur barnet då kan använda och 
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tillgodogöra sig läromedlet. Det viktiga med barn med språkstörning är att man 
har det där som kan vara svårt idag med barngrupperna är tiden. Vi som då 
jobbar med barn måste hela tiden tänka på att vi ska utveckla deras språk för att 
då minska effekterna på de sköra språkförmågan hos barn med en 
språkstörning. Då när inte tiden räcker till det är då vi kan ta hjälp utav 
talpedagogernas fina samarbete med förskolorna och personalen. Här får 
personalen på förskolorna många tipps och råd av talpedagogen om hur och 
vad dem skall träna med barnen. Det är då viktigt att använda sig utav olika 
stöd som tecken, bilder, tala tydligt, stärka barnet i olika begreppsbildning, 
katalogisering som genom att tydliggöra innehållet på de ord som t.ex. med 
olika upplevelser som att visa med kroppen och använda sig utav de 
hjälpmedel som finns på förskolorna idag, som t.ex. ipad, spel, samlingarna och 
även ta hjälp av hela barngruppen för att få alla att medverka och stödja 
varandra in sin utveckling. Med detta är det viktigt att vi ger barnen en bra start 
i sin språkutveckling. 

6 Metoder  

Den metod som jag valde är att intervjua en talpedagog och två förskollärare. 
Skälet till att jag ville göra detta är för att jag tycket det är viktigt att få vetskap 
om hur arbetet med barn går till, med någon form av en språkstörning i 
förskolan. Enligt Trost, (2010) när man ska göra en studie med frågor, så finner 
han att av kvalitativa intervjuer, får man innehållsrika svar med ett rikt material 
till studien. För syftet med min studie är mycket avgörande hur jag då 
använder för metod. Han säger också att kvalitativa studier är lättare att förstå 
för att resultaten blir presenterade i en mera konkret form som blir mer 
förstårligt. Samt att jag väljer detta är för att de kvalitativa studierna är tiden 
som blir den stora grunden till att jag valde detta sätt att göra på. 
Intervjuvfrågorna som jag ställt till har att göra med att jag vill få mer vetskap 
om hur det går till i förskolan, samt hur förskollärarna och talpedagogerna 
jobbar för barn med en språkstörning. 

6.1 Forskningsetiska principer 

Enligt Trost (2010) så hänvisar han även till att de intrvjuade skall med detta bli 
informerade om hur studien är upplagd..Det finns tre huvudkrav som måste 
följas då man gör undersökningar, informationskravet, samtyckeskravet, och även 
konfidentialitetskravet. Detta har jag gjort för att skydda dessa personer som har 
deltagit i denna undersökning. Informationskravet innebär då att informera de 
personerna om syfte och innehåll av studien. Jag måste då här vara tydlig att 
tala om för deltagarna i denna undersökning så det inte blir några missförstånd 
och oklarheter kring detta. Jag informerade de om samtyckeskravet till deltagarna 
om att detta var frivilligt och  att dem när som hellst kunde avbryta deras 
medverkan. Alla deltagarna som jag intervjuavde informerades genom ett 
utskick, som dem fick skriva under sitt godkännande av interjuvn. (bilaga 3). 
Med Konfidentialitetskravet betyder det att allt om personerna och platserna skall 
behandlas Konfidentiellt. Här måste jag se tilla att detta skyddas och inte 
lämnas vidare. I denna undersökning så valdes det att använad en diktafon, här 
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får jag tänka på att skydda dessa personer och att detta kommer att bara 
användas av mig personligen. (Vetenskapsrådet 2004). De intervjuade har också 
fått genom samtyckesformuläret att denna studie kommer att läggas ut på 
DiVa. Jag har även skickat ut ett brev till dem beröda i min studie om vem jag 
är och hur detta skall gå korekt till.(bilaga 4). 

6.3 Valet av deltagarna  

Valet av deltagare har jag tänkt mig vara ett urval av några förskollärare och en 
talpedagog i den kommun jag bor i. Jag tog kontakt med dessa deltagare via 
telefon och bokade en tid. Deltagarna kommer ifrån två olika förskolor. 
Intervjun går till så att vi sitter ostört i ett rum. Innan jag intervjuvade så talar 
jag med dem om hur detta tänkt gå till. jag kommer även att ge dem ett brev 
som dem får se vem jag är och vilka etiska aspekter jag skulle ta hänsyn till, (se 
bilaga 3). 
Förskola 1.  
Den första förskolan jag besökte för intervjun är en förskola där jag möter en 
kvinna i medelåldern som jobbar på en syskonavdelning med barn mellan tre 
och fem år. Intervjun varade i cirka 1 timme och 20 minuter. 
Förskola 2. 
Den andra förskolan jag besökte för att intervjua är också en kvinna i 
medelåldern som jobbar på en syskonavdelning med barn mellan tre till fem år. 
Intervjun varade i cirka 1 timme.  
Talpedagogen. 
Talpedagogen som jag intervjuvade är i grund och botten specialpedagog med 
inriktning mot talspråk och kommunikation, hon har själv jobbat i förskolan till 
en början, men intresserade sig fort för detta med barns tal och språk och 
kommunikation. Talpedagogen har jobbat med detta sedan 2004. Intervjuven 
tog cirka 1,5 timme. 

6.3 Datainsamling 

Intervjuerna jag gjort har spelats in med hjälp av en diktafon, ljudfilerna har jag 
sedan gjort en transkribering. Medans jag gjort transkriberingarna så har jag 
inte använt mig av några namn på personer på grund av att jag har tagit hänsyn 
till konfidentialitetskravet. 
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7 Resultat  

Ja i denna del kommer jag att analysera mina svar genom den information jag 
fått genom intervjuerna med talpedagogen och förskollärarna. 
 

7.1 Tillvägagångssätt med talpedagogen och förskolan 

När förskollärarna misstänker att det kan vara en språkstörning hos ett barn så 
brukar dem först diskutera i arbetslaget för där kunna gämnföra sina 
iakttagelser. Här finns det funderingar hur och vad som gör att barnet inte 
utvecklas som de övriga barnen i gruppen. Som t.ex. att inte barnet När barn 
inte riktigt förstår vad en vuxen säger, eller inte tar kontakt med andra barn 
eller svårt att göra sig förstådd eller svårt att förstå det en vuxen säger till en 
eller vad vi vill att dem ska göra då är det kanske dags at fundera på om det är 
något som inte fungerar som det ska i deras ordförråd” 
 
Talpedagogen säger det att när hon gör en upptäck att ett barn har en 
språksvårighet så sker det på olika sett. Hon säger att dem har en jätte bra 
samarbete med BVC (barnavårdscentralen), sedan har hon en logoped och de är 
dem två som är hennes samarbetspartner. Det finns då flera möjligheter att 
upptäcka språksvårigheten på. Här kan BVC ta kontakt med mig och jag där 
kollar om det finns indicier på att det är något med barnets språk. Eller att det 
har varit en förälder på BVC som har varit orolig för sitt barn. Då kan antingen 
talpedagogen kolla lite om föräldern behöver vara orolig eller om det är så att 
logopeden får ta över i så fall. Detta är då en väg att gå. Annars så kan man 
även gå ut på förskolan som dem gör vid fyra års På hösten så går både 
talpedagogen och specialpedagogen ut på förskolorna på hösten då barnen fyllt 
fyra år. Detta gör dem för att kunna upptäcka och stötta personalen. För här 
kan dem se om det finns om det är något barn som behöver något stöd i sitt tal 
och språkutvecklingen. Denna väg är också bra för då kan vi se tidigt så detta 
ses som ett förebyggande arbetet som är viktigt att man inte väntar till skolan 
utan det sker på förskolan. 
 
“Då är det bra om vi är två stycken som kan se helheten i det vi gör för detta är  
viktig och att vi får hela biten med samarbetet i grupp, för språket är  
många bitar, det är inte bara det vi hör ”Talpedagogen 
 
Om förskollärarna tycker att det är en svår sak att avgöra vad som är ”fel” så 
tar dem själva kontakt med elevvårdsenheten, där det då finns en talpedagog. 
Före tre års ålder kan det vara svårt att se om det är en språkstörning hos ett 
barn, eftersom språket utvecklas i olika åldrar. Om det visar sig att barnet har 
en språksvårighet så måste förskolläraren och talpedagogen först kontakta 
föräldrarna för ett godkännande innan dem får gå vidare. Talpedagogen säger 
att det finns blanketter att fylla i på elevvårdenheten som de vid behov lämnar 
ut på förskolorna. Här får både rektor och föräldrar fylla i den när man 
misstänker att ett barn har en språksvårighet. Här kan även förskolan kontakta 
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talpedagogen om dem vill att denne skall komma på besök till förskolan. Innan 
talpedagogen kommer ut på förskolan skall blanketten vara ifylld. För att dem 
skall veta vilket barn och vilka svårigheter dem tror barnet har. Det finns också 
ett annat sett att kolla om barnet har en språkstörning, det är med hjälp utav en 
screening som görs när barnet är fyra år. Men här anser talpedagogen om det 
nu finns en språksvårighet hos ett barn så brukar barnavårdscentralen upptäcka 
detta vid tre års ålder. Om nu barnet inte följer de ramar som screeningen 
innebär så skickas då barnet till en logoped, för vidare utredning. 
 
“När barn inte riktigt förstår vad en vuxen säger, eller inte tar kontakt med andra barn 
eller svårt att göra sig förstådd eller svårt att förstå det en vuxen säger till en eller vad 
vi vill att dem ska göra då är det kanske dags at fundera på om det är något som inte 
fungerar som det ska i deras ordförråd” Talpedagogen 
 
”Man ska också vara väldigt lyhörd om en förälder oroar sig om sitt barn, för föräldern 
känner sitt barn mer än vad vi gör” Talpedagogen 
 
"Först så diskuteras det i arbetslaget och tycker vi att det finns anledning att gå vidare 
så tar vi kontakt med föräldrarna om det är okej att ta kontakt  med en talpedagog i 
kommunen” Förskola 1. 
 
En talpedagog finns ofta tillhands för att ge råd och rekommendationer till 
förskolan i behov av någon fundering kring språkstörning. Talpedagogen kan 
även göra ett program för det specifika barnet eller vad som passar just det 
barnet. Här är det viktigt att förskolan får så bra feedback från talpedagogen om 
det är något som förskolan är osäker på. 
 
”När jag kommer till förskolan som jag ska göra en koll så försöker jag att vara  så 
förtroende till barnen och även få en bra kontakt med dem. För här gäller det att ha 
barnasinnet kvar och leka lite, jag skuttar omkring å skrattar med barnen. På så vis 
kommer jag dem närmare och det blir lättare att få kontakt med dem.” Talpedagogen. 
 
“Det är viktigt att man har ett förebyggade för att upptäcka och stötta personalen I sin 
del av att hjälpa de barn som har en språksvårighet” Talpedagogen 
 
Dem förskollärare som jag intervjuvade menar att det är så olika från individ 
till individ, för språket har de med varje dag i de vardagssituationerna vi gör 
dagarna in och ut. För språket finns där hela tiden och det är en del av det 
styrdokument som förskolan skall följa. Som när vi har samlingar, högläsning, 
vid måltiderna och leken också. För genom leken så uppmuntrar man till att 
kommunicera både verbalt och icke verbalt som är viktigt att göra sig förstådd. 
Det finns otroligt mycket material på förskolan som hjälper barnet/barnen att 
lära sig som t.ex. språkmaterial som rim och ramsor, sånger, språklådor och 
flanosagor etc. 
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På en av dessa förskolor så använde de sig utav något som kallas för Före 
Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är en modell som skall stimulera 
språket och avsikten med detta är att den skall stimulera språket på ett så 
lekfull sätt att barnet språkmedvetenhet stärks och lusten att lära. Själva 
Bornholmsmodellen är en tidig förberedelse inför skolstarten. Materialet 
Borholmsmodellen innehåller mycket av språklekar för att reflektera och kunna 
återberätta över ordens innehåll.  
  
”Vi har nu hållit på med denna modell i ungefär ett år nu. Vi har sett att detta har gett 
bra resultat för alla barn i gruppen” Förskola 1 
 
För att inte ett barn skall pekas ut, så arbetar förskollärarna i grupper med 
barnen för att barn skall våga mera. Men en del dagar så kunde barngruppen 
vara mindre så då passades det på att kunna jobba med barn enskilt och då blev 
det inte så utpekande för just det barnet. Något som dem påpekade var att ofta 
tiden och resurserna inte fanns på förskolorna, eftersom barngrupperna idag 
ofta är för stora ”många överskrivningar”. Det fanns också saker som t.ex. tid 
för planeringar, pappersarbeten, utvecklingssamtalen och även att få in alla 
möten som vi skall ha i arbetslaget. Dem båda förskolorna tog också upp att det 
dem får tänka på att omgivningen kring alla barn var otroligt viktigt för att 
kunna stimulera alla på rätt sett och inte minst de barnen med språksvårighet. 
Miljön spelar en otrolig stor roll i barnens vardag. Här gäller det att tänka på att 
man kanske byter ut olika material med jämna mellanrum för att barnen skall få 
ett så varierande material för sin utveckling. När talpedagogen går ut till 
förskolan så brukar hon observera barnen även om det inte har ett barn med 
språksvårigheter just då. Att talpedagogen finns till hands för att ge feedback 
till förskolan om dem skulle behöva.  
 
Talpedagogen ger förskolan mycket tipps och råd hur dem skall gå tillväga och 
på så vis kan man skräddarsy olika övningar till just ett specifikt barn. 
Talpedagogen menar också att hon finns alltid att få tag på via telefon eller via 
mailen om det är något förskolan undrar eller vill ha hjälp med. Något som 
talpedagogen skulle vilja är att det skulle finnas mera material som kan lånas ut 
till både föräldrar och förskollärare, för då skulle det vara lättare för oss att 
kunna förebygga och upptäcka språkstörning i tid. Och här ges det också tipps 
på material och även tipsar dem om t.ex.ett material som använd utav förskolor 
och även talpedagogen tippsar föräldrarna och förskollärarna att detta är en 
metod för språklig stimulans. Avsikten med Före Bornholmsmodellen är att 
stärka barns medvetenhet, lusten och att upptäcka språket på ett lekfullt sätt. 
Detta material innehåller även bland annat språklekar för att träna på ord och 
meningar samtidigt aven att reflektera over ordens betydelse och innebörd. Det 
finns också tipps på hur man tränar att återberätta en bok med till exempel 
inledningen och handlingen i, Svensson, Kristin (2010). Som när det övas 
fonem, som är en ett sett att använda sig utav när man tränar på språkets olika 
ljudsystem och lära sig att skilja dem åt. 
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7.2 Hur viktigt tycker förskolläraren, talpedagogen att miljön och de vuxnas 
närvaro att det är när man skall stimulera barn med språksvårighet i 
förskolan? 

 
Här tycker förskollärarna att detta är enormt viktigt uppdrag som dem ger alla 
barn i verksamheten och dessutom en god och språklig stimulans för vidare 
utveckling i kommande år till en början för att lära sig att tala och skrivandet i 
skolan. Båda förskollärarna hänvisade till att detta står tydliga mål i Lpfö 98 
(Skolverket 2010), som handlar om barns språk. För här ska vi erbjuda barnen 
en sådan säker miljö som samtidigt utmanar till lek och aktivitet. Här tycker 
förskollärarna att det är otroligt viktigt att se till att barnen/barnet får en sådan 
rik inlärnings miljö för att få en sådan bra kvalité för att vidare utvecklas. 
 
”Det är viktigt att vi följer läroplanen för att den skall vara så     
stimulerande som möjligt” Förskola 1 
 
”För om vi inte ger barnen en upplevelse och erfarenheter hur kan vi då kunna 
stimulera de små individerna till en bra start” Förskola 2 
 
Här anser förskollärarna och talpedagogen att den vuxnes närvaro har en 
mycket stor inverkan på våra barns framtid, för vi är något som barnen ser upp 
till. Det är nu vi ska värna om våra små och ge dem en sådan stimulans till 
språket och även att miljön har en stor inverkan på hur dem utmanas till 
vidareutveckling. Om man ser till hur stora barngrupperna är så kan det vara 
väldigt svårt att se alla individers behov många gånger. Så får det inte bli för vi 
ska se till att detta kan bli så bra som möjligt för alla barn i förskolan. 
Talpedagogen anser också att anpassningen till barnen och att det reflekteras 
om hur barnet dra mest nytta av dem olika miljöerna och att personalen på 
förskolan anpassar utifrån barnens behov och förutsättningar i verksamheten. 
 
- Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen. Lpfö 98 (Skolverket 2010, s 7). 
 
En av förskollärare tycker att det är viktigt att observera barnet/barnen för att 
själv få en bild utav vad som är fel, som då vi i arbetslaget kan gå ihop och 
prata om vad vi kan gå vidare med. För det är viktigt att vi har en sådan öppen 
konversation oss kollegor i mellan, för vi uppfattar saker olika och se om dessa 
uppfattningar stämmer överens med varandra, och detta ses som mycket 
betydelsefullt. 
 
“Jag brukar sätta mig ner och observera barnen och se om det är något som vi bör 
förbättra i verksamheten” Förskola 2 
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7.3 Talpedagogens syn på sitt arbetet med barn med språkstörning 

Talpedagogen ser sitt arbete otroligt viktigt för barn med en språkstörning. Det 
är inte bara barnet som man jobbar med, i arbetet med språkstörning, det finns 
flera som är involverade i det arbetet hon gör. Som t.ex. logopeden, föräldrarna, 
personalen på förskolan så här gäller det att ha ett stort socialt nät kring de barn 
som behöver lite mer hjälp. Talpedagogen menar också att bland förskolebarn 
är de vanligt att de som har en språksvårighet har då svårt med uttalet, men 
dem är bland de som man kan rätta till lättast, för det mesta så är det bara att 
dem inte har utvecklas i sin mognad. Det finns också barn som kanske inte går 
vid ett års ålder men dem tar igen det senare, alla tar saker i sin egen takt som 
dem är mogen för. Det brukar inte vara något som man oroar sig för förens vid 
sex års ålder.  Men talpedagogen säger också det att det finns tre olika grader 
utav språkstörning som man går efter. Enligt socialstyrelsen för språkstörning 
finns det tre olika grader utav språkstörning det första är lätt, måttlig, grav. När 
man har en grav störning i språket så menas det att man har problem med alla 
områden i språket. Men om man har lätt och måttlig störning så är det 
fonologin, grammatiken, semantiken, språkförståelsen och även pragmatiken 
som berörs. 
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8 Analys 

Ja i denna del kommer jag att analysera mina svar med den forskningen jag 
angivigt i bakgrundsavsnittet om förskolorna arbetar så som forskarna säger att 
det bör göras. Hur går då förskolan tillväga när de upptäcker en 
språksvårighet? Hur arbetar då förskolan för att stimulera de barn av någon 
form av språksvårighet för att utveckla sitt språk? Hur arbetar talpedagogen på 
förskolan för att upptäcka och även hjälpa barn i sin språksvårighet? (Se avsnitt 
2). 

8.1 Hur går förskolan tillväga i upptäckten av språkstörning 

Här menar Nettelbladt och Salameh (2007), att en språkbedömning görs då när 
barnet är omkring tre- fyra årsåldrar. Detta görs då med ett test som heter 
screening. Hon menar också att det är svårare att göra en språkförståelse desto 
yngre barnet är. Men en del föräldrar som fortfarande har en oro för sitt barn, 
då kan det skickas en remiss till en logoped och där ifrån görs det en 
bedömning om barnet, har någon form utav en språkstörning. Det kan oftast 
bedömas att barnet vid en ålder av två och ett halvt år inte har någon 
språkstörning, men det är högst ovanligt att detta görs. Men samma barn kan i 
åldern fyra kan då ha en störning på mer eller mindre språkförståelseproblem.  
 
Det då Nettelbladt (2007) anser att det bör göras stämmer överens med hur jag 
tolkar att förskolan ska arbeta utifrån en språksvårighet. Det som jag ser det så 
har denna kommun en otroligt bra sammanhållning mellan talpedagogen och 
förskollärarna, genom det arbete som läggs ner på barn med en språkstörning. 
Jag tycker att förskolan idag har en mycket varierande och lustfylld tid på 
förskolan. Men det finns dock saker som man undrar över när det gäller med 
deras tid med barnen. För här tycker jag att det ser ut som om pedagogerna har 
en otroligt stressa tid när det skall uppnås med så mycket i förskolan. 
Pedagogerna ska hela tiden dokumentera, reflektera, skrivas ner saker för att 
sedan få saker gjorda för den enskilda individens alla behov. Här gäller det att 
det finns personal så det räcker för att ingen skall komma efter i sin utveckling. 
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8.2 Hur arbetar då förskolan för att stimulera de barn av någon form av 
språksvårighet för att utveckla sitt språk? Och hur arbetar talpedagogen på 
förskolan för att upptäcka och även hjälpa barn i sin språksvårighet? 

Här finns det mycket som är gratis i förskolan, som t.ex. så som forskarna säger 
att vi skall stimulera barnens intresse för språk och utvecklandet av språket i de 
vardagliga situationerna som i leken, samlingarna, måltiderna. Detta pålyser 
Bergqvist att det ett stort arbete som förskolorna gör för att stimulera barns 
olika utveckling inom språket, Bergqvist (2003) anser också att detta är en del 
av den vardagliga vardagen på förskolorna som göra för att utveckla barns 
språkutveckling. Jag tolkade förskollärarna att dem ansåg att det sociala 
samspelet med andra är viktigt för att då när barnen i leken att det kunde gå in i 
leken som ett stöd för de barn som hade svårt med sitt språk, kommunikationen 
med andra barn. För de barn som inte har den förmågan att samspela med 
andra barn är detta då väldigt viktigt för att dem skall kunna utvecklas i 
gruppen och även i det sociala. Detta stämmer också det som forskarna pålyser. 
Här anser Jeanne (2010) det viktiga att barn som har en språkstörning får så 
många olika möjligheter i deras språk för att där kunna utvecklas i språket. Och 
detta är oavsett vilken språkstörning barnet har eller inte. Jag tolkar då att dem 
förskolor jag var till och gjorde intervjuerna vardagligen jobbad med detta för 
att barnen skulle få öva med språket till vardags. Detta stämmer också överens 
med det forskarna säger att man bör göra.  
 
Men det finns också tillfällen som kan gå ut över en barngrupp i verksamheten 
är om det inte finns tillräckligt med personal i förskolan är att inte finnas den 
tiden som vi vill att det skall vara för varje enskilt barn. Här är det viktigt att vi 
ger barnen den tid dem behöver, ge tid till all lyssna på dem och även att 
samtala med dem. Centerheim-Jogeroth (1995) anser då att det är viktigt att inte 
då kritisera barnet/barnen i deras utveckling i språket, genom att kritisera dem 
och sätta orden där dem skall vara, kan då medföra att vi hämmar 
barnet/barnen i sin utveckling i språket. Och detta kan bli konsekvenser som 
gör att barnet stannar i sin utveckling och vi får då börja om där vi startade. 
Centerheim-Jogeroth (1995) pålyser också att om vi gör detta så kan det ge en 
effekt som kan ge barnet/barnen en kronisk stamning som medför att då barnet 
inte får lära sig att använda sitt språk på rätt sätt. Detta tyckte också 
talpedagogen och förskolans personal att dem var viktigt att tänka på. För om 
detta inte kan tillgodoses medför att verksamheten i förskolan blir mer 
regelstyrd för att då kunna fungera. Jag tolkade då personalen att dem tyckte 
att det fanns en önskan om att det kunde finnas mera personal för detta med 
språkstörning var en sak som alla tyckte var otroligt viktigt för barnen.  
 
Det gäller då inte att man skall göra detta till en stor sak för jag anser att 
personalen hade stor förståelse och verkligen försökte se dem positivt på den 
bristen på tid som fanns. Talpedagogen i kommunen tyckte att det viktiga med 
barn som har en språkstörning fick den trygghet och den grunden till sin 
språkutveckling genom att dem samarbetade så bra med förskolans personal. 
Det är som det talpedagogen säger i intervjuven att det gäller att vi kan se 
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helheten i det vi gör om vi samarbetar med alla berörda som hon själv, 
personalen på förskolan och även med BVC och logopeden. Talpedagogen 
tycker också att föräldrarna är en stor viktig del i barnets utveckling och att vi 
samarbetar mellan varandra för att göra det så bra för barnets fortsatta 
utveckling i språket. Talpedagogen brukar också ge tipps till alla berörda inom 
förskolan hur och vad dem skall använda för att stimulera barns 
språkutveckling på bästa sett. 

9 Sammanfattning och diskussion  

I detta avsnitt kommer ni att få ta del av de tankar som väckts hos mig utifrån 
det jag har fått utifrån mina resultat och analyserna. Jag kommer slutligen att 
diskutera detta utifrån ett kritiskt perspektiv. 
 

9.1 Ressultatdiskution  

Anledningen till mitt examensarbete handlar om förskollärarens arbete med 
barn med språksvårigheter. Här har jag då förstått att jag som förskollärare har 
ett otroligt viktigt uppdrag för jag skall ge alla barn möjligheten att få lära sig 
sin språkutveckling så som Skolverket (2010, Lpfö 98) pålyser om. Att förskolan 
ska se till att allas rätt till att utvecklas i den takt som behövs till varje individ. 
Jag anser också att alla ska ha rätten till sitt eget språk oavsett vem man är och 
hur ”normal” man är. 
  
Resultatet visar att förskolan ofta arbetar så som forskningen anser att man bör 
göra, men att det finns punkter som förskolan kan förbättra för att barn med 
någon sorts form av språksvårigheter ska utveckla sitt språk. Vad beror allt 
detta på för något då? En del av de pedagoger jag intervjuvade upplever att 
många av barnen idag med en språksvårighet kan bero på att samhället idag 
ändras så att allt går ut på att man skall ha det senaste i tekniken som t.ex. 
dator, telefon, ipad och annan teknisk utrustning. Allt detta resulterar till att 
dagens barn inte får den stimulans via det verbala med andra människor. 
Arnqvist (1993) menar att kommunikationen är en viktig del utav barnets 
situationer för att göra sig förstådd i sin omgivning. Har inte barnet fått den 
förmågan från början så kan det vara en orsak till att barnet har svårt i den 
sociala tillvaron att göra sig förstådd. Jag anser utav de förskollärarna jag 
intervjuvade antydde att det är många gånger en personalbrist för att dem skall 
hjälpa de barn så tidigt som möjligt. Eftersom det blir svårare och svårare att se 
det enskilda barnet, vilket som Sandberg (2009) understryker. 
 
När man ser hur  personalbrist kan leda till att barnen inte får sin utveckling 
som dem ska, för att bli stimulerad enligt Skolverket (2010, Lpfö 98). Men vad 
ska då hända med de barn som behöver extra stimulering i tal- och språk? Då 
väcks det en tanke hos mig om detta varför "ska" det då vara så stora 
barngrupper när det finns så många förskollärare som går utan jobb idag, 
kommunerna sparar och sparar och på barnens bekostnad så blir dem lidande i 
längden. För om man ser till hur personalen på förskolan arbetar så finns det 
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stöd och handledning från talpedagogen om hur personalen skall arbeta för at 
få stimulera dem barn som behöver extra hjälp. För genom kontinuerliga besök 
så skall talpedagogen följa upp de barn som behöver ett särskilt stöd och 
stimulans i sin språkutveckling.  
 
Men då ytterligare tanke om språksvårigheter är att i dag så verkar det som 
många av de förskollärare tänker på hur dem kan stimulera barns 
språkutveckling. Som t.ex. i den vardagliga miljön som barnen är i på förskolan 
att dem använder sig utav exempelvis vid matsituationerna, leken, sångerna, 
bilder och även flanosagor till samlingar. Det framkommer också att en förskola 
använder sig utav och även har Bornholmsmodellen. Och med detta så tas 
språkstörningar på allvar och barnen får ett rikt liv med mycket stimulans och 
hur dem stimulerar barnen på bästa sett. Detta är något som jag tycker är 
positivt med förskolorna tar barnens språkproblem på allvar och i den mån 
dem har resurser till. Men det finns också delar som kan förbättras, för här ses 
att barns språkutveckling väldigt viktig. Här menar också talpedagogen att 
detta har en inkörsport till senare skriftspråk. Detta känns väldigt positivt att 
förskolorna tar barns språkproblem på allvar, då i den mån de har resurser till 
det. När man har suttit ner och intervjuvat dessa personen så finns det i deras 
oro att tiden inte riktigt finns för att det skall vara så mycket annat som vi måste 
göra i förskolan. Som t.ex. kvalitetsredovisningar, personalmöten, 
planeringstid, dokumentation, föräldramöten och utvecklingssamtal vi räcker 
liksom inte till. 
 
Dem förskollärare som jag har intervjuvat är alla mycket överens om att första 
bemötandet är otroligt viktigt, för här är det oftast det första mötet som avgör 
om hur vida barnet får för första intryck med oss vuxna. Men det är också 
viktigt att ge barnen tid att få använda sitt språk, men även att vi har den tiden 
som barnet vill ha. Här är det ofta att barngrupperna är stora och kommunerna 
säger stop för vi inte har den ekonomin att ta in vikarier så det täcker dagens 
antal i personal. 
 
När jag läser om hur forskarna ser på hur barn som inte får använda sitt språk 
oftast blir utanför den gemensamma gruppen. Forskarna hävdar att dem som 
inte kommer att klara den sociala samvaron som samhäller kräver. Arnqvist 
(1993), Nettelbladt och Salameh (2007). Men det finns också forskning på att 
barn med en grövre grad av en språkstörning att detta kan leda till 
försummelse av utbytet av kontakter mellan individer, samt att om barnen inte 
kan få hjälp i tid så kan det då bli att dem hamnar snett i samhället. De barn kan 
då inte förmedla det dem vill få fram till andra och där ifrån kan det visa sig att 
dem reagerar annorlunda. Tar oftast till handgripligheter och aggressivitet som 
t.ex. kommunicerar med knytnävarna. 
 
Något som jag ser med detta arbete så har jag kunnat göra mera om det har 
funnits mera tid och haft möjligheten att intervjuvat flera förskollärare. Nu har 
jag som blivande förskollärare fått en bekräftelse på hur viktigt det är att barn 
stimuleras, samtalas med som har en form utav en språkstörning. För att barn 
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skall kunna utvecklas på ett bra sätt så måste vi tänka först innan vi gör något 
förhastat, för om vi inte stannar upp och tar dem under vårt ansvar som 
förskollärare så har vi misslyckats med det vi är utbilda för att göra.  
 
Om jag ser till mig själv i min uppväxt som barn med språket så tror jag att om 
jag hade kommit från andra förhållanden än mot andra barn som haft det mera 
andra kvalitén på språket så tror jag att jag har fått det lättare i mitt utvecklande 
i språket. För barn som kommer från en miljö där det talas lite lär sig lite och 
viseversa. Som Eriksen (2004) skriver att språket är en produkt av både miljön 
och arvet. 
 

9.2  Metoddiskussion  

Denna studie gjordes utifrån mitt eget intresse för barn med en språkstörning 
eftersom jag själv har sett att det finns ett behov att få mera vetskap om detta, 
barn med en språkstörning. Jag valde då att göra dessa intervjuer enskilt med 
dem på deras arbetsplatser i ett avskilt rum, då det medförde att de jag 
intervjuvade få känna sig bekväm i denna situation. Här kunde jag även ställa 
följdfrågor, och om jag inte förstod vad de menade på en del svar så kunde jag 
fråga mera. Intervjuerna spelades i med en diktafon och detta gjord att jag 
kunde spola fram och tillbaka och lyssna flera gånger på de intervjuer jag gjort. 

  
Eftersom det fanns en viss tidsbegränsning i detta examensarbete så har detta 
gjort att jag inte har kunna gå djupare och inte funnits några förskollärare mer 
att tillhandahållas för min del. Så det är då att detta arbete inte fanns nog med 
tid att utvecklas mer på. Många av dessa förskolor som jag tog kontakt med 
sade att de inte kunde ta emot mig och det inte fanns tid för några intervjuer. 
Detta hade med att det var mycket nya barn som skulle inskolas och mycket 
personalombyten på förskolorna. Jag vet idag att dem pedagogernas insatser är 
otroligt viktigt för de barn som har en språkstörning är en stor och viktig del 
som dem gör för att barnen ska få en sådan bra start i sin språklärning. Men 
också att samarbetet mellan de instanser som är inblandade för de barn som 
behöver hjälp med sin utveckling i språket och rätt stöd. Då gäller det att 
kommunerna satsar på detta då det finns det behovet och att hela tiden 
uppdatera pedagogerna.  

9.3  Fortsatta studier 

Vid eventuellt fortsatt forskning skulle det varit intressant och ta reda på hur 
förskollärarna jobbar på en språkförskola för barn med en språkstörning. Och 
där igenom se vilka skillnader det finns i mellan dessa förskolor. För detta är ett 
så vanligt problem idag i samhället, och det idag finns så många som inte har 
fått en diagnos och hur vanligt det är i vuxen ålder. Detta är ett så intressant 
område och det behövs mycket information till förskolorna, för detta är då inte 
något som alla vet hur det är och hur man gör för att upptäcka språkstörning.  
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9.4 Validitet och reliabilitet 

Jag anser då att validiteten i mitt arbete är relativt hög i tanken på att jag har 
lyckats att undersöka det jag ville undersöka om. Men jag anser även att 
reliabiliteten kan kritiseras för att resultatet kan komma att skilja sig i en vidare 
undersöknings syfte och då detta kan bli ett annat resultat av studien. Men 
något som jag har fått av mina få intervjuvare så tycker jag att jag har fått så 
mycket ut av denna studie som jag inte trodde jag skulle få av det mini antalet 
personer som fanns tillgänglig för mitt examensarbete.  
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 Intervjufrågor- talpedagog 

 
1. Hur går du tillväga för att ”upptäcka” en språkstörning hos barn?  
 
2. När det gäller en språkstörning hur går du då tillväga för att då avgöra vilken 
grad eller typ av störning ett barn har? 
 
3. Språkstörning när är det dags att börja oroa sig för det? 
 
4. Arbetet du gör när du upptäckt ett barn med språkstörning, hur går det till? 
 
5. Hur viktigt är det att det finns vuxna runt omkring de barn som har en 
språkstörning? 
 
6. Finns det tillräckligt med resurser för att du skall kunna göra det som bör 
göras för barn med språkstörning? 
 
7. Vad för råd, tipps och rekommendationer ger du förskollärarna om hur och 
vad dem kan arbeta med när dem jobbar med barn med språkstörning? 
 

11.2 Bilaga 2 Intervjufrågor- förskollärare 

 
1. När det har upptäckts att ett barn har en språkstörning, hur går ni då 
tillväga? 
 
2. Om talpedagogen ger er råd och rekommendationer tar ni då emot dessa och 
arbetar med det sedan. 
 
4. Tycker du att det finns resurser tillräckligt för att det skall göras det ni bör 
göra för barn med en språkstörning? 
 
5. Hur arbetas det för att ge barnen ett intresse för att barnen av att utveckla sitt 
språk?  
    
6. Tänker ni förskollärare på hur ni anpassar verksamheten till omgivningen 
efter de språkstörda barnen? 
 
7. Vad anser du som viktigt att tänka på när ni bemöter ett barn med någon 
form av språkstörning?  
 
8. Hur viktigt är det med den vuxnes närvaro för barnet i sin språkutveckling? 
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11.3 Bilaga 3 Samtyckesformulär 

 
Samtyckesformulär  
 
Högskolan i Gävle  
Akademin för utbildning och ekonomi,  
avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap 
 
Student Birgitte Brammås 
      
Till berörda deltagare 
 
Medgivande för deltagande i en studie om språksvårigheter. 
 
 
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka om förskollärarens arbete 
med barn med språksvårigheter. 
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att spelas in med 
en diktafon som kommer att genomföras och därefter analyseras. Om någon av 
deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer det att 
raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på 
de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga 
intervjuer.  
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt 
redovisas på seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen 
kommer inga enskilda personer att namnges och i den mån namn förekommer, 
ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör 
identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under 
tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 
1998:204).  
 
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det 
insamlade materialet i undersökningen.  
 
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att 
under intervjun avbryta sin medverkan. 
□  Jag vill medverka i studien.  
□  Jag vill inte medverka i studien.  
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Datum  __________________________________________ 
Underskrift  __________________________________________________ 

11.4 Bilaga 4 Brev 

 
Hej!  
Birgitte Brammås heter jag, det var jag som tog kontakt med er förskola för 
någon vecka sedan. Här kommer det information till er som tackade ja till att 
delta i min studie. Jag är som sagt en förskollärarstudent som läser min sista 
termin på högskolan i Gävle. Jag håller nu på att skriva mitt examensarbete om 
förskolans arbete med barnn med språkstörning.. Då för att jag skall komma 
igång med min undersökning så har jag valt att göra dessa intervjuer på era 
förskoloa. Jag kommer att ta till hjälp utav en diktafon för att lättare kunna 
lyssna på det jag har fått för svar utav er om det är okej. Då av etiska principer 
så har jag valt att inte använda eller spela upp dessa intervjuer så att någon 
annan än mig själv. Om det nu skulle vara så att ni använder namn eller 
förskolans namn så kommer detta inte finnas med i min text, utan inga namn 
kommer att användas. Och där har jag tagit hänsyn till konfidentialitetskravet.  
 
Med vänlig hälsning Birgitte Brammås. 
Vid frågor kontakta min handledare Wieland Wermke, 
Wieland.Wermke@edu.su.se 
 


