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Abstrakt  
Syftet med vår C – uppsats har varit att söka djupare kunskap om vad uttalsvårigheter hos 

barn är, vad det kan bero på och vad pedagoger kan göra för att hjälpa barn med den 

problematiken.  

 

Vi har lagt upp arbetet med vår C – uppsats genom att först söka i den litteratur som funnits 

om barns uttalsutveckling. Därefter intervjuade vi tre förskollärare, en talpedagog samt en 

logoped för att ta till oss mer kunskap om vad olika professioner som arbetar med barn har för 

uppfattning om barns uttalsutveckling, vilka svårigheter som kan förekomma samt hur 

förskollärare kan arbeta med barn som har någon form av uttalssvårigheter. Vi har utgått från 

ett hermeneutiskt perspektiv samt av fenomenologin då vi analyserade resultatet vi fick i 

intervjuerna.  

 

Slutsatserna vi kommit fram till utifrån resultatet av intervjuerna visade att det är befogat att 

öka pedagogers kunskaper om barns uttalsutveckling eftersom samtliga förskollärare uttryckte 

att de inte visste speciellt mycket om uttalssvårigheter hos barn. Vi har bifogat övningar som 

kan användas av pedagoger inom förskolans verksamhet för att arbeta med barns 

uttalsutveckling (se bilaga). 

Nyckelord: förskolan, uttalssvårigheter, försenad uttalsutveckling, avvikande uttalsutveckling  



 

TACK! 
Vi vill först och främst tacka varandra för ett gott samarbete, stöttning samt alla skratt vi 

delat. Tiden vi haft tillsammans under det här gedigna arbetet har varit fantastisk och väldigt, 

väldigt roligt. Det vi har lärt oss under förskollärarutbildningen har verkligen testats under 

den här perioden. Vi vill tacka vår handledare Anna-Karin Lindström som varit ett bra stöd 

och funnits till hands när vi har behövt hennes vägledning. De vi valde att intervjua vill vi 

även passa på att tacka. Informationen ni givit oss har varit ovärderlig. Utan er kunskap hade 

denna C - uppsats inte kunnat slutföras. Våra nära och kära vill vi även tacka för att de visat 

förståelse för den tid vi lagt ned på att skriva detta arbete. Från och med nu kommer vi att 

vara mer tillgängliga för er!!  

  

Luleå 18 januari 2013  

Anne Landström och Kristina Lind 
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1. Inledning 
Vi har valt att fördjupa oss i barns språkutveckling och då främst uttalssvårigheter. Valet föll 

sig naturligt eftersom vi båda har egna erfarenheter av uttalssvårigheter. När vi var barn hade 

vi båda problem med att kunna säga korrekta r och även med att uttala sje – ljud. Det var inte 

förrän vi började skolan som vi fick professionell hjälp av en talpedagog. Under vår 

utbildning till förskollärare har vi läst om språkutveckling och då funnit intresse för vad 

uttalssvårigheter beror på och vad pedagoger kan göra för att hjälpa barn med denna typ av 

språkstörning. När vi har haft vår verksamhets förlagda utbildning har vi upplevt att det 

funnits kunskapsluckor i verksamheten. Vi har lagt märke till att under en del avplaceringarna 

har pedagogerna till exempel använt sig av sångstunder som vi tror är en bra metod för barns 

uttalsutveckling. Pedagogerna har dock inte låtit arbetet med sångstunderna aktivt utgått från 

det syftet. Vi är övertygade om att det är av stor vikt att öka kunskapen om uttalsvårigheter 

hos barn redan i förskolan. Läroplanen för förskolan [Lpfö 98] (Skolverket, 2010) skriver att 

de som arbetar i förskolan ska stötta de barn som behöver extra mycket hjälp i sin utveckling.  

 

Forskning bidrar idag till att barn med språkstörning kan identifieras tidigare skriver Bjar & 

Liberg (2010). Från 1970 – talet fram till idag har barn med språkstörning blivit 

uppmärksammade från 6 års ålder. Detta är ännu en orsak till vår intention att öka förståelsen 

om barns uttalsutveckling hos andra pedagoger och människor som arbetar med barn i 

förskolan. Vi tycker det är viktigt att även små barn som har uttalssvårigheter ska tas på allvar 

och att de får en individuellt anpassad hjälp som det specifika barnet är i behov av.  

 

Vi ser barn som kompetenta och formbara av vilken miljö de befinner sig i. Det är också 

viktigt vilket förhållningssätt vi har när vi bemöter barn. Vi kommer därför att hålla ett 

sociokulturellt perspektiv genom denna uppsats. Lpfö 98 uppmanar pedagoger att göra saker i 

förskolan så det sporrar barn till att vilja utvecklas och vilja lära sig nya saker. Hur 

verksamheten är utformad i förskolan ska locka barn och vara tillgänglig för dem. Därför 

anser vi att den sociala miljön som barn vistas i och hur vi bemöter dem är viktig för att de 

ska vilja lära sig nya saker. I det arbetet tror vi att pedagoger har ett stort ansvar då de kan 

påverka barn på ett positivit sätt. Pedagogerna bör även sträva mot att forma förskolans miljö 

så den bjuder in barn till ett positivt lärande. Vi ser det också som en självklarhet att ett 

arbetslag ska samarbeta för att kunna erbjuda alla barn en chans till att själva kunna utvecklas 

från den nivå han eller hon befinner sig på.  

 

Genom goda kunskaper i språket redan i förskolan tror vi barn kommer uppleva de sociala 

förhållandena som lättare i förskoleklass och i grundskolan. Vi tror det är viktigt att identifiera 

barn i tidig ålder för att kunna hjälpa dem på ett bra sätt att få bukt med sin uttalssvårighet och 

må bra. Enligt Linell och Jennische (1980) blir barn som inte talar ett typiskt språk ställda 

utanför gemenskapen av andra barn och upplever sig som mobbade. Därför kan det vara en 

god idé att med hjälp av talterapi hjälpa de barn som har språkliga svårigheter. Vi har upplevt 

om ett barn har svårigheter att kommunicera med andra barn är det svårare att känna 

gemenskap till dem. Den enskilde personen som har någon form av språkstörning påverkas 

och kontakten med andra människor kan bli lidande skriver Bjar och Liberg (2010). De 

förklarar vidare om människor ska må bra behövs det en fungerande kontakt med andra 
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människor. Det är viktigt att förstå andra samtidigt som det är viktigt att andra förstår 

individen annars kan självförtroendet bli vacklande. Då kontakten mellan människor inte 

fungerar kan de ge uttryck som aggressivitet eller det motsatta, att individen vänder sig inåt 

och bortåt från andra människor i dess omgivning. Inom det sociokulturella perspektivet ska 

det finnas ett samspel mellan människor för att individen ska utvecklas i ett socialt 

sammanhang vilket Strandberg (2006) menar.    

 

Juhlin (2009) menar att språket kan delas upp i fyra olika delar: fonologi, grammatik, 

semantik och pragmatik. Barn kan ha problem med någon eller flera av dessa delar inom 

språkutvecklingen. Den fonologiska delen innefattar uttalet. Svårigheter av fonologisk 

karaktär är den språkstörning som flest barn har. Det kan till exempel innebära att inte kunna 

säga r eller att barn byter ut fonem i ord till andra som är lättare att uttala. Därför har vi valt 

att fokusera på området gällande uttalssvårigheter hos barn i förskoleåldern i vårt arbete. 

Logopeditjänst (2012) menar att en problematik med språket uttrycker sig ofta i att det är 

svårt att förstå barn eller att barn har svårt att förstå andra. Den här typen av problematik 

betraktas som de mest förekommande svårigheter hos barn i förskoleåldern.  För en del barn 

löser det sig med tiden att komma över sina språkliga problem samtidigt som det för en del 

inte kommer att försvinna. 

 

Vår förhoppning är att genom denna studie kunna inspirera andra pedagoger till att utveckla 

sitt förhållningssätt gentemot språkutveckling och uttalsvårigheter hos barn. Intentionen med 

arbetet är att belysa den kunskap och de verktyg som forskning och litteratur lyfter fram. 

Därför hoppas vi kunna vara med och påverka till en förändring eller förbättring i hur 

pedagoger i förskolan kan hjälpa barn med den problematiken. 

 

Vi har skrivit tillsammans och tar gemensamt ansvar för C – uppsatsens samtliga delar. 

1.1 Ord och begreppsförklaringar  

Följande ord kommer vi att använda oss mycket av i vårt arbete och därför vill vi förklara 

ordens betydelser för att underlätta förståelsen för er läsare. 

Språkutveckling 

Söderbergh (NE) menar att barn går igenom faser då de utvecklar sitt språk. I de olika faserna 

ingår såväl kroppsspråk, skiftande ansiktsuttryck för att tillslut mynna ut i fungerande 

kontakter och relationer med andra människor där individer förstår varandra genom talet. 

Fonologi 

Läran om hur språkets uppbyggnad av fonem (vokaler och konsonanter) fungerar. Det som är 

i fokus inom det här området är funktionen hos de olika språkljuden och hur de olika ljuden 

förhåller sig till varandra enligt Svantesson (NE).  

Fonetik 
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Forskning om talet ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Fonetiken berör hur olika ljud får 

låta, uttalas och tolkas samt hur de uppstår enligt Lindblom (NE).  

Fonem 

Svantesson (NE) menar att fonem innebär precisa skillnader i språket. Olika fonem (vokaler 

och konsonanter) används i vårt språk för att särskilja olika betydelser i skilda ord.  

Uttalsutveckling 

Uttalsutveckling kan ses ur två perspektiv. Barn måste dels lära sig att uttala olika ljud på rätt 

sätt samtidigt som dessa ljud ska kunna användas på rätt angiven plats i ett visst ord (Linell & 

Jennische, 1980).  

Språkstörning 

Avvikelse från det normala i användningen av språket. Vid förekommande hos barn talas det 

om en försenad eller avvikande utveckling av språket enligt Nettelbladt (NE).  

Uttalssvårigheter 

Linell och Jennische (1980) förklarar att barn som har problem med uttal kan ta sig uttryck på 

många olika sätt. Ett av dessa uttryck är av fonologisk karaktär, det vill säga att barn inte kan 

skilja på olika ljud i språket. Ytterligare en aspekt beskrivs som att barn behärskar 

skillnaderna som finns i språket men att de kanske inte kan uttala ett visst ljud (fonetisk 

problematik) vilket till exempel kan vara läspning. 

Försenad uttalsutveckling 

En försenad uttalsutveckling hos barn kan vara att de talar barnsligt längre än vad som anses 

vara typiskt för barns ålder (Linell & Jennische 1980). 

Avvikande uttalsutveckling 

Linell och Jennische (1980) skriver att avvikande uttalsutveckling är av fonologisk karaktär 

vilket betyder att dessa barn inte kan uttala ord på ett rättmätigt sätt.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att söka djupare kunskap om vad uttalssvårigheter hos barn är, vad det kan bero 

på och vad pedagoger kan göra för att hjälpa barn med den problematiken.  

 

För att besvara syftet kommer vi att utgå från följande frågeställningar: 

 

 Hur ser en typisk uttalsutveckling ut?  

 

 Vad kan en försenad uttalsutveckling bero på? 

 

 Hur hjälper pedagoger barn i förskoleålder med uttalssvårigheter? 

3. Bakgrund 
I följande avsnitt kommer vi gå igenom hur historien har sett ut och vilket perspektiv som 

hållits gällande språkutveckling hos barn från 1800 – talet fram till idag. Vi kommer utgå från 

ett sociokulturellt perspektiv genom det här arbetet och därför kommer ett avsnitt om det 

perspektivet samt Vygotskijs tankar om att barn lär sig genom samspel med andra att 

behandlas. Vidare kommer vi fördjupa oss i vad som anses vara en typisk uttalsutveckling 

samt vad som är en avvikande respektive en försenad uttalsutveckling. Fonetik och fonologi 

kommer vi att beskriva i samband med att vi förklarar hur en typisk språkutveckling ser ut. 

Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på olika övningar som kan göras tillsammans med 

barn som behöver öva sitt uttal (se bilaga). Viktigt att poängtera redan nu är att de övningar vi 

har kan göras med alla barn och inte bara med dem som har en försenad uttalssvårighet.  

3.1 Språkutvecklingens historia 

Tidigare trodde samhället att det endast var vuxna som kunde ha någon form av språkstörning 

skriver Nettelbladt och Salameh (2007). Dessa vuxna ansågs vara som barn av andra 

människor. Det första dokumenterade exemplet på språkstörningar hos barn är från år 1835 

och inte förrän i slutet av 1800 – talet tillkom det mer beskrivningar av språkstörningar hos 

barn. Dessa språkstörningar delades under den här tiden in i olika områden, däribland 

hörstumhet, stamning och uttalsfel. För att få fram vilken form av språkstörning det rörde sig 

om utfördes olika undersökningar på barn. Det som undersöktes var munnen och svalgets 

utseende, huvudets form och rörelseförmågan. Barns yttre skick, till exempel hygien och hur 

barn var klädd var även någonting som togs med i bedömningen. Ytterligare en aspekt i 

bedömandet var att jämföra barns tal med vuxnas. På så sätt gjordes en tydlig mall att utgå 

efter för att se hur ett icke avvikande tal skulle vara. Det visade sig även att olika 

språkstörningar var mer förekommande hos pojkar än hos flickor. Arbetet med barn som hade 

någon form av språkstörning bestod främst i olika uttals – och imitationsövningar. Talkliniker 

med professionell personal uppfördes under den här perioden. En mer ingående forskning om 

barns språkutveckling började alltså under slutet av 1800-talet.  

Bjar och Liberg (2010) förklarar att det i början av 1900 – talet öppnades mottagningar för 

barn med olika former av språkstörningar. Ändamålet var att bistå dessa barn och vara ett stöd 
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i deras utveckling av språket. Nettelbladt och Salameh (2007) beskriver att Alfhild Tamm var 

den första läkaren i Sverige att använda begreppet talstörningar hos barn. Hon var verksam i 

början på 1900 – talet.  I ett arbete med kropps – och intelligensundersökningar på barn fann 

Tamm att många barn hade språkstörningar. En annan upptäckt hon gjorde var att dessa barn 

även ansågs som mindre begåvade än barn utan språkstörningar. Tamm startade den första 

kliniken i Sverige för att hjälpa barn med denna problematik. Hon ville bevisa att känseln och 

miljön hade stor inverkan på barns utveckling av språket. Problematiken bottnade enligt 

Tamm i bristfällig pedagogik. Hon förespråkade att arbetet med barn skulle börja tidigt, helst 

redan i fem års ålder, för att underlätta barns skolgång. Under 1900 – talet förändrades synen 

på barn. Professioner, däribland logoped och förskollärare, började ta plats. Forskningen om 

barns språkutveckling slog igenom på allvar under 1960 – talet. De olika professionerna 

jämförde inte längre barns tal med vuxnas. 1900 – talet präglades av behaviorismen skriver 

Bjar och Liberg (2010). Barn ansågs vara passiva i sin inlärning och lärde sig genom att 

härma andra. Kognitivismen framträdde under 1960 – talet med rötter i Piaget´s och 

Vygotskij´s tankar. Tron var att när barn föds har hon eller han anlag för att lära sig och att 

individen på egen hand söker sig fram i världen. Människan ansågs vara idog i sin strävan 

efter nya insikter och kunskaper. Efter 1960 – talet tog utvecklingen en mer sociologisk 

inriktning på hur människor lär sig nya saker. Det byggdes vidare på Vygotskij´s tankar där 

samhället ansåg att interaktionen mellan vuxna och barn var viktig. Att barn, via yttre intryck, 

tar in och tar till sig ny kunskap. Nya studier och teorier dyker upp och läggs till kontinuerligt. 

Det innebär att synen på barns inlärning kan ses ur ett rymligare perspektiv. I den tid vi lever i 

nu är det inte bara samspelet mellan människor som anses vara avgörande utan hela miljön  

och den kultur som människan är en del av är också väsentlig (Bjar & Liberg). 

 

Det diskuterades under 1970 till 1980 – talen om barn med talstörning var försenade eller 

avvikande i sitt tal (Nettelbladt & Salameh, 2007). Ett försenat tal ansågs under denna epok 

likna barns tal som inte hade någon språkstörning samtidigt som avvikande tal inte gick att 

jämföra med ett typiskt barns tal. Under 1900 – talet delades dock språkstörning in i två delar. 

Den ena delen ser till barns problem med grammatiken medan den andra delen ser till att barn 

har hämningar i sitt sätt att använda sig av talet förklarar Nettelbladt och Salameh. 

3.2 Typisk språkutveckling 

Bjar och Liberg (2010) skriver att barn lär sig språk genom arvet och genom det språk som 

barn möter i den miljö som han eller hon befinner sig i. Barn lär sig en del av språket innan 

skolåldern, både hur ord uttalas och en viss grammatik. Resterande delar av språket lär sig 

människan under resten av livet. Bjar och Liberg, 2010; Juhlin, 2009; Westerlund, 2009 

skriver att barns syn är viktig i det första skedet av barns språkutveckling där kontakten med 

andra sker genom blickar. Bjar och Liberg (2010) skriver att redan då barn föds kan denne 

särskilja olika ljud. Efter sex månaders ålder får barn svårigheter med att uppfatta olika ljud 

som denne inte hört förut. Däremot får barn det lättare med att höra och särskilja ljud som är 

vanliga i barns närhet. Barn börjar säga sina första ord vid ett års ålder (Bjar & Liberg, 2010; 

Juhlin, 2009; Westerlund, 2009). Bjar och Liberg (2010) skriver om barn ska kunna uttala 

begripliga ord finns det två koder som barn måste knäcka. Det första är att barn måste kunna 
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behärska skillnaderna som finns i språket och det andra att kunna använda språkets olika 

användningsområden på rätt sätt. Till en början förklarar Bjar och Liberg (2010) att barns 

språkutveckling går sakta framåt då barn tillägnar sig ett ordförråd på ungefär 25 – 50 ord. 

Därefter infinner sig ordförrådsspurten vid ungefär två års ålder. Under den första delen av 

ordförrådsspurten lär sig barn mest namn på saker, det vill säga substantiv. Därefter lär sig 

barnen mer verb vilket innebär vad de gör. Innan barn fyller tre år brukar de börja lägga ihop 

flera ord när de talar. De börjar producera meningar. Barn börjar med att lägga ihop två ord 

vilket brukar kallas för tvåordsstadiet. Bjar och Liberg skriver att barn har ett välfungerande 

ordförråd och grammatik vid ungefär tre års ålder. Barn lär sig mer om andra människor och 

om hur andra tänker då barn är mellan tre och fem år gammal. I tidig ålder kan barn berätta 

grundligt om en händelse men det barn berättar är inte alltid sammanhängande i en logisk 

händelsekedja.  

3.2.1 Språkutvecklingens olika faser 

Linell och Jennische (1980) förklarar då barn föds producerar de ljud i form av skrik. Dessa 

läten är omedvetna uttryck för en fysisk och emotionell känsla hos spädbarn. Lätena kommer 

ganska omgående ha en meningsfull innebörd då skriken kan betyda olika behov som att 

barnet är hungrig eller trött. Den tidiga uppfattningsförmågan som spädbarn visar menar de är 

en viktig länk för den kommande språkutvecklingen vilket även styrks av Nettelbladt och 

Salameh (2007). Linell och Jennische (1980) visar exemplen då spädbarn ger respons på 

språk genom att följa rytmer som kommer från vuxnas tal med sina armar och ben. Dock kan 

spädbarn inte urskilja vokalljud men det har framkommit att spädbarn kan uppfatta en skillnad 

mellan liknande ljud som till exempel [p] och [b]. Det innebär inte att spädbarn kan återfinna 

dessa ljud i ett ord men spädbarn besitter ett kunnande i att dela upp och särskilja ljud. Detta 

är en första utgångspunkt för den kommande utvecklingen av det fonologiska systemet.  

Då spädbarnens talorgan utvecklas (Arnqvist, 1993; Linell & Jennische, 1980) blir deras 

möjligheter att producera vokaler och konsonanter betydligt bättre och kan skapas ur munnen. 

Jollerfasen är betydande för språkutveckling. I denna fas experimenterar barn genom att 

lyssna på de olika ljud som barn skapar genom att använda sig av olika organ. Då grundar 

barn ett samband mellan artikulationen och den auditiva perceptionen vilket är ett essentiellt 

villkor för talet. Jollrandet börjar för de flesta barn kring tre – fyra månaders ålder och 

fortsätter mot ett mer talliknande språk, fram till ett års ålder. Förändringen som har skett 

under denna fas är att barn använder sig av sammanhängande gurglanden för att övergå till en 

kedja av stavelser. Den här kedjan av konsonanter och vokaler kan nu skapas då barn har 

börjat använda sig av munrörelser som öppnas och stängs. Detta bidrar till att barnets läppar 

och tunga brukas som artikulatorer. Barn kommer kunna behärska dessa rörelser inom kort 

och kan då med ökad säkerhet uttala stavelser men även stavelsekonstellationer. Detta leder 

oss från jollret till utveckling av talet även kallat övergångsfasen.  

Linell och Jennische (1980) skriver att föräldrar som uppmuntrar sina barns försök att uttala 

ord resulterar i en gradvis passage från joller till tal. Barn imiterar ord som vuxna säger vilket 

kan sammanfattas i ett ljudssignalsystem. Denna härmning av ord behöver inte alltid vara en 

korrekt avbildning av vad den vuxna sagt. Ljudsignalerna har en koppling mellan jollret och 
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den tidigare kommunikativa utvecklingen. Barn lär sig mycket av vad som händer i sin 

omgivning. Hur de vuxna talar, artikulerar och gestikulerar kommer barn att ta till sig det till 

sitt eget språk. Därefter börjar barn säga enstaka ord. Under denna fas är det svårt att alltid 

förstå barns försök till tal eller om det ens är ett försök att tala. Det är heller inte lätt för barn 

att uttala samma ord på samma sätt då det kan förekomma i olika situationer. Barn förstår inte 

under den här perioden hur ord ska användas och i vilka lägen de ska användas. Arnqvist 

(1993) menar att barn i denna fas mer sannolikt använder orden som en odelbar enhet och 

menar på att vuxna kan höra det genom det sätt barn använder talet. Det kan jämföras med en 

konstant utströmning då det är svårt att skilja på fonemen och orden.  

Linell och Jennische (1980) tydliggör när barn har erövrat två – ords kombinationer kan 

vuxna börja urskilja ett fonologiskt system eftersom barn har börjat förstå hur talet är 

uppbyggt. Redan här kan majoriteten av barn skilja på de flesta vokaler och enstaka 

konsonanter som finns i vårt språk. Enligt Linell och Jennische har de svenska fyraåringarna 

tagit till sig det fonetiska systemet. I allmänhet börjar barn behärska det fonologiska systemet 

tidigt.  

Överblick av uttalsutvecklingen i de fonologiska stadierna enligt Nettelbladt och Salameh 

(2007). 

Fonologiska stadier       ålder  

Jollerfasen, de första stavelsekedjorna produceras   -1;0 

De första ljudsignalerna övergår till ett – ordsatser  1;0-1;6 

Förmågan att böja ord    1;6-4;0 

Det fonetiska lagret sammanställs    4;0-7;0   

Sammanfattningsvis (Gårding & Kjellin, 1998) ska barn först behärska de fonem som finns i 

de olika stavelsekedjorna och urskilja kännetecken mellan ljuden från stavelserna, till 

exempel b och d. De ska alltså inneha förmågan att kunna få bukt med det fonologiska 

systemet. Barn ska lära sig de regler om hur stavelser får sättas samman som hänger ihop med 

systemet vilket även bestämmer vad för typ av struktur ett ord kan ha. Vidare förklarar 

Gårding och Kjellin att barn ska ha kunskapen om de bestämmelser som finns för uttalet. 

Dessa berättar vilken typ av fonem som ska användas i en särskild miljö eller situation. Det är 

även viktigt att barn kan uppfatta och tyda personliga och varierande dialekter i talet som 

uttrycks. För att behärska uttalssystemet till fullo bör barn även ha ett register av olika 

uttryckssätt och en känsla för när ett visst uttryck lämpar sig bäst i den situation som barnet 

befinner sig i. Barn är fonologiskt färdigutvecklat kring fem års ålder.   

 

3.2.2 Kritisk period 

Då barn lär sig språk talas det om en kritisk period i deras liv menar Bjar och Liberg (2010). 

Om språkutveckling infaller efter den angivne perioden förefaller inte språkutvecklingen bli 
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optimal. Barn kommer inte att lära sig språket fullt ut. Hjärnan hos ett barn är väldigt formbar 

och mångsidig. Det innebär att den blir mottaglig då barn lär sig språk. Den kritiska perioden 

beskrivs vara då barnet är mellan två – tretton år gammal. Därefter blir språkinlärningen inte 

lika produktiv och mindre gynnsam. En kritisk period beskriver också Arnqvist (1993) och att 

den är aktiv under åren i förskolan.  

3.2.3 Sen språkutveckling 

Det finns barn som inte utvecklar språk i förväntad takt men följer samma stadier och mönster 

i utvecklingen som andra barn. Det handlar då om barn som kommer i fatt de typiskt 

utvecklade senare under förskoleåldern eller i tidig skolålder. Vanligtvis är det en fråga om 

försenad fonologisk utveckling. Barnet har svårt att uppfatta ljudkontraster. Det kan vara svårt 

att skilja mellan tonande och tonlösa ljud: d från t, g från k eller skilja vokalen y från vokalen 

u. Följden blir att vissa ljud ersätts av andra. Problemen omfattar inte bara ljud som kommer 

sent i utvecklingen såsom r, sch och tje utan även ljud som vanligtvis kommer tidigt. 

Konsonantförbindelser med två eller tre konsonanter bredvid varandra reduceras ofta till en, 

vilket gör att barn kan vara svåra att förstå. Vid sen utveckling kvarstår dessa ljudförenklingar 

längre än normalt. Den grammatiska utvecklingen kan också vara försenad. I ett tidigt stadium 

kan det många gånger vara svårt att avgöra om det är en försening eller en avvikande 

utveckling. 

3.3 Typisk uttalsutveckling  

Forskning (Arnqvist 1993; Bjar & Liberg 2010; Linell & Jennische 1980) kännetecknar en 

typisk uttalsutveckling med att barn erövrar språket genom att de lär sig skapa ord och hitta 

orden i uttalen. De förklarar ett språks uttal från två perspektiv, den fonetiska och den 

fonologiska. De två perspektiven ska inte säras från varandra men det är av stor vikt att kunna 

skilja på dem. Rudberg (1982) menar att vuxna som jobbar med barn måste kunna försäkra 

sig om ett barns uttalssvårighet antingen beror på ett uttalsfel eller om det handlar om att den 

fonologiska utvecklingen inte är tillräcklig. Det är därför viktigt att ha kunskap om dessa 

perspektiv och kunna gå till kärnan med vilken typ av svårighet det rör sig om. De menar 

vidare att vuxna kan ge felaktig hjälp eftersom fonetiska och fonologiska svårigheter ska 

hanteras utifrån olika förutsättningar.   

Fonologi enligt Gårding och Kjellin (1998) handlar om hur de olika fonemen (vokaler och 

konsonanter) även kallad språkljud fungerar i ljudsystemet. Ljudsystemet är uppbyggt av 

olika delar som till exempel fonem samt talets rytm och melodi som har en avgörande faktor 

för hur uttalet kommer låta. Linell och Jennische (1980) förklarar att det innebär för barn att 

kunna förstå i vilket sammanhang de ska använda rätt uttal för ett specifikt ord. Bjar och 

Liberg (2010) beskriver att fonologin är mest förekommande att barn med språkstörningar har 

problem med. 

Fonetik ingår i fonologi och är regler för hur fonemen (vokaler och konsonanter) får låta, hur 

individen ska uttala dem och hur individen uppfattar dem. Definitionen fonem kan liknas med 

en atom, det är den minsta grundläggande skillnaden i talet. Fonem kan uttalas på många olika 

sätt trots att det är samma stavelse som ska uttalas. Skillnaden ligger i var fonemet har sin 
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placering i ordet, vad för rytm och melodi det ska vara, den som talar och talarens position. 

Som Linell och Jennische (1980) beskriver är fonetik den fysiologiska aspekten av språket. 

Barn måste beakta de regler som finns i språket när det gäller uttalet för att kunna tala ett 

korrekt språk, det vill säga kunna behärska konsonanter och vokalers uttal. 

Bjar och Liberg (2010) visar på hur fonemens utveckling kan se ut (se figur 1 nedan). De 

trycker på att figuren inte är en bestämd ordning för alla barns fonemutveckling men att den 

bör vara utvecklad till det att barn fyllt fem år. Figuren ska läsas så att det fonem som står 

längst till vänster är det som barn lär sig tidigast medan det längst till höger utvecklas senare. 

De fonem som står vertikalt med varandra utvecklas samtidigt. 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bjar och Liberg (2003) visar hur en typisk fonemutveckling kan se ut. 

3.4 Uttalssvårigheter  

Följande beskrivningar ger Logopeditjänst (2012) som tecken hos barn med eventuella 

svårigheter med språket som vuxna bör gå vidare med och kolla upp: en ovanligt tyst bebis, 

inget engagemang för att vilja interagera med andra, inte har så många ord i sin repertoar, vill 

inte att andra ska läsa böcker högt för en, föredrar att leka med yngre barn samt svårt att 

formulera sig och återberätta någonting. Vidare uppmanar Logopeditjänst att det är av stor 

vikt att uppmärksamma de barn som har problem med språket för att vuxna ska kunna hjälpa 

de barn på rätt sätt och kunna ge dem de övningarna de behöver. Allt detta för att barn ska 

kunna fortgå i sin utveckling. 

Då barn inte utvecklat sitt språk som väntat talas det om någon form av språkstörning påpekar 

Bjar och Liberg (2010). Många av dessa barn lär sig att använda språket senare. De lär sig, i 

många fall, i makligare takt än andra barn som lär sig använda språket tidigare. Varför barn 

har någon form av språkstörning kan bero på någon funktionsnedsättning. Det kan finnas 

andra orsaker, till exempel att en språkstörning kan vara ärftlig som Föhrer (2007) och 

Logopeditjänst (2012) beskriver. Även föräldrarnas utbildning, arvet av gener och barns 

sociala situation har diskuterats flitigt i vad de har för betydelse för barnens språkutveckling. 

Westerlund (2009) lyfter också hörselsinnet som en viktig komponent. Hörseln är särskilt 

viktig när det handlar om att tala och uttala ord korrekt. Juhlin (2009) skriver att om vuxna 

Tonande ljud                                                                                 T     p b   t d    k g             S 

Ljud som bildas på sidan eller via tungan                                     I            l                         E 

Ljud som bildas av vibrationer via tungspets eller tunga             D                      r                N 

Långdragna ljud via luftström                                                       I             j h     f v    s      T 

Ljud som bildas via näsan                                                            G     m       n             ng 

                   T 
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upplever att barn ligger efter i sin språkutveckling kan vuxna enkelt ta tag i det och se till att 

det kollas upp om barnet har vätska bakom trumhinnan. Det kan vara en anledning till att barn 

har en försenad talutveckling då barn inte uppfattar ljuden korrekt. Det kan enkelt åtgärdas 

genom att avleda och avlägsna vätskan. Westerlund (2009) menar även att synen framhävs 

som en viktig del i barns tidiga språkutveckling.  

 

Språkstörningar är mer förekommande hos pojkar än hos flickor, närmare två – tre gånger fler 

drabbas. Enligt Bjar och Liberg (2010) har sju procent av alla femåringar någon form utav 

språkstörning. Ungefär två procent av alla barn har svårigheter på flera områden i språket. Det 

har visat sig att barn i Sverige enligt Linell och Jennische (1980) oftast har svårigheter med 

till exempel stavelserna r, s och sje – ljuden. Många barn har inte tagit till sig alla olika 

stavelser i fyra års ålder. Svårigheter med uttalen som finns kvar förekommer hos barn i fem – 

sju års ålder och dessa svårigheter är av fonetisk karaktär. Dessa barn kan skilja på fonetiken i 

uttalet men det kan vara ett eller flera fonem som skiljer sig från det typiska i uttalet, 

mestadels s och r.  

 

Rudberg (1982) skriver om olika uttalssvårigheter som påverkar ett barns tal på olika sätt 

beroende på om det är till exempel en nasalering eller sigmatism. Följande förklaras de olika 

uttalssvårigheter som kan uppstå enligt Rudberg. Dysartri är en uttalsstörning som uppkommit 

i samband med en skada i nervsystemet. Detta påverkar motoriken av läpparna. Dysartrins 

besvär märks av mest när en person ska uttala ord med förbindelser av konsonanter. Talet blir 

grötigt och oskarpt. Apraxi innebär att viljan att styra en rörelse är försvagad men själva 

förmågan att utföra den är god. När detta förekommer i munnen heter det dyspraxi. Barn som 

har dyspraxi behandlas först utifrån en fonetisk undersökning för att se vilka fonem som är 

svåra att uttala. Beroende på vilket fonem tränas sedan läpprörelserna eller tungmotoriken 

upp. Sigmatism innebär att individen måste kunna placera och forma tungan rätt i munnen för 

att uttala s-ljudet riktigt. Detta gör individen genom att tungan bildar en smal ränna som 

utandningsluften ska åka igenom mot framtändernas kant. Rhotacism är att r – ljudet uttalas 

på fel sätt vilket är en av de vanligaste uttalssvårigheterna. Oftast utesluts fonemet r eller byts 

ut mot ett annat fonem. I ett korrekt uttal ska utandningsluften enbart gå ut genom munnen 

förutom när individen ska uttala fonemen m, n, och ng. Kan individen inte behärska det 

innebär det en nasalering. Det finns olika typer av nasalering, sluten samt öppen. 

3.4.1 Försenad uttalsutveckling 

Som Linell och Jennische (1980) förklarar har inget barn ett korrekt uttal från första tillfället 

barn börjar tala. Det är en utvecklingsprocess mot ett regelrätt tal. Det som utmärker de barn 

som inte följer den typiska uttalsutvecklingen är att de talar ett väldigt barnsligt tal under en 

längre period, till exempel att barn uttalar ordet roligt som ”joligt”. Barn behärskar ännu inte 

fonemljudet r och anses då ha en försenad uttalsutveckling. 

Både Arnqvist (1993) och Linell och Jennische (1980) beskriver barns uttal som försenat då 

det inte stämmer överens med andra barns uttal på samma nivå och ålder. Det förekommer 

tydliga skillnader på barns uttal som inte uppträder hos barn med en typisk uttalsutveckling. 

Dock trycker Arnqvist och Linell och Jennische på att det är svårt att säga vilka skillnader i 
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uttalet som ska finnas inom ramen för försenad uttalsutveckling eftersom barn utvecklas i 

olika takt. Om vuxna inte har gjort en ordentlig undersökning på barns utveckling har vuxna 

inte nog med underlag för att kunna avgöra om uttalsutvecklingen är försenad eller inte. 

Westerlund (2009) beskriver att en försenad uttalsutveckling är av den typen att barn byter ut 

de fonem de lär sig senare mot de fonem som barn oftast lär sig tidigare (se Bjar & Liberg 

2010 tabell s.8) och använder dem istället. Till exempel kan det vara att barn säger ”dunna” 

istället för ”gunga” eller ”tatt” istället för ”katt”. Hon påpekar att detta inte är något utöver det 

vanliga dock ska en fyraåring klara av detta. 

3.4.2 Avvikande uttalsutveckling  

Westerlund (2009) förklarar om barn ersätter de fonem som barn lär sig först mot de fonem 

som kommer senare i uttalsutvecklingen avviker det mot den typiska uttalsutvecklingen.  Har 

barn som är mellan två till tre år gamla ett tal som utmärker ett visst fonem eller om ett tidigt 

fonem i orden exkluderas eller att ett h – ljud används istället är även det tecken på avvikande 

tal. Ett exempel på detta kan vara att ett barn säger ”gigga” istället för ”titta” eller ”håkk” 

istället för ”tjock”. 

3.5  Lev Vygotskij  

Partanen (2007) skriver att Lev Vygotskij levde mellan 1896 – 1934. Han var verksam inom 

den pedagogiska psykologin där han hade ett sociokulturellt perspektiv. Barn är enligt honom 

utforskande av sin omgivning redan från tidig ålder och är under uppväxtåren påverkbara av 

människor som finns runtomkring. Vid bristande engagemang från till exempel en förälder är 

barn benäget att väga upp det genom att bli uppmärksammad av någon annan person som 

finns i dess omgivning. Genom att härma andra utvecklar barnet sitt språk skriver Partanen. 

Det innebär att barn använder sig av ett språk som de själva inte förstår innebörden av. Det 

krävs av vuxna att göra barn observanta och locka fram det frågvisa hos dem när de ska 

utveckla sitt språk. Vidare skriver Partanen att Vygotskij menade att språket utvecklades till 

stor del i samspelet mellan människor och mellan person och samhället runtomkring. Arnqvist 

(1993) förklarar att enligt Vygotskij ska den enskilde individen inte uppfattas som avskild 

från sin omgivning och från vad han eller hon har varit med om. Individen ska däremot ses 

som en del av sin omgivning och som en produkt av tidigare händelser. Lev Vygotskij 

menade att barns tänkande påverkas och utvecklas av vad som händer runtomkring dem. 

Vygotskij menade vidare att barn föds in i en viss kultur som barn tar till sig och påverkas av 

för att sedan kunna utvecklas från enskild individ till en individ med förmåga att kunna 

hantera olika situationer. Språket är en förutsättning för att tänkandet ska kunna bli mer 

omfattande och för att kunna fungera ihop med andra människor. Språket är till en början 

socialt för att sedan övergå till att bli individuellt vilket kan ses hos barn i förskolan. Barn 

behöver tala högt för sig själv för att förstå. I ett senare skede behärskar barn sina funderingar 

endast genom att tänka. Vygotskij ser barn som analytiker av sin omgivning och som en del 

av densamma. Språket utvecklas inte av sig självt utan i samspel och sammanhang med 

omgivningen. 
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3.5.1 Sociokulturellt perspektiv  

Strandberg (2006) beskriver det sociokulturella perspektivet i fyra avsnitt. Det första är ett 

socialt lärande som sker i interaktion med andra människor. Han skriver att individen först tar 

till sig ny kunskap i samspel med andra människor och som denne fortsättningsvis klarar av 

på egen hand. För det andra ses världen som en medierad plats vilket innebär att människan 

löser olika problem tankemässigt med hjälp av yttre saker som olika verktyg. Inom det 

sociokulturella perspektivet kallas detta för medierande artefakter. Den tredje handlar om hur 

viktig miljön är för inlärningen av kunskap och Strandberg förklarar om individen vill bli 

bilreparatör är chansen inte så stor om personen vistas på en öde ö än om personen får lära sig 

kunskapen i en bilverkstad. Lärandet är alltså situerat och påverkas av sin miljö i kontext med 

den kulturen som finns i ens omgivning. Den fjärde delen kan ses som att säcken knyts ihop 

genom att vara kreativ i sitt lärande. Med det menar Strandberg att kreativiteten leder till att 

processerna för lärande och utveckling i samspel med andra blir mer lärande när pedagoger 

vågar göra om lärandesituationer på flera olika sätt. Genom att förändra lärande och 

utveckling blir processen mer innehållsrik och omfattande. Låter pedagoger och vuxna även 

barn och människor påverka denna förändring blir det ett stort lärande för dem. Kreativiteten 

kan ses på två sätt. Det ena är att vi förnyar det vi gör vilket underlättar vardagen och det 

andra är att vi åstadkommer nya saker som för oss framåt i utvecklingen. Inom det 

sociokulturella perspektivet finns ett begrepp som använts flitigt, proximala utvecklingszoner. 

Det innebär att nivån på aktiviteten utmanar barns utveckling. Barn ska känna att han eller 

hon klarar av utmaningen även om det sker med hjälp av någon annan. När barnet börjar 

känna sig färdig med utmaningen på egen hand växer även barns självständighet och 

självförtroende. Svårighetsnivån på utmaningen kan därmed öka (Strandberg, 2006).  

3.6 Förhållningssätt och samspel 

Genom att tyda och reprisera det barn säger har studier visat fördelaktighet när det handlar om 

barns språkutveckling (Westerlund, 2009). Vuxna kan härma det barn sagt, fast på ett korrekt 

sätt, och även korrigera barns meningar grammatiskt rätt vilket även stöds av Bjar och Liberg 

(2010). De menar att det är i samspel med andra människor som barn får modeller av hur 

språk ska användas. Genom att en vuxen uppmuntrar och bjuder in barn till att våga använda 

språket så utvecklar barn sitt språk. I stigande ålder blir barn mer och mer aktiva i att själva, 

utan inbjudan från vuxen, använda sig av språk. Barn använder sig inte bara av ett sätt när det 

lära sig prata. Det finns heller inget sätt, eller någon speciell modell, som är bättre än någon 

annan när det gäller att lära sig använda språket. Juhlin (2009) menar att med tiden blir 

meningarna barn yttrar längre och längre. Något de flesta barn gör är att inte använda sig av 

småord i meningar till exempel att, är, som, men och det. Vid tre års ålder förstår människor i 

barns närhet i regel vad barn säger. I takt med att barn blir äldre leker hon mer och mer med 

andra barn och utvecklar därmed sitt språk i interaktion med andra. Genom att leka gör barn 

framsteg i sin språkutveckling.  

3.7 Åtgärder för försenad och avvikande uttalsutveckling 

De fonetiska ljuden som s, r, sj, och tj, är oftast de ljud som talpedagoger får jobba med 

skriver Juhlin (2009). Det är inte alltid lätt att säga exakt hur pedagoger ska jobba med dessa 
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uttalsfel men övningarna bör utformas efter varje barns behov och nivå. Det är viktigt att lära 

sig bruka sitt språk. Det ökar utsikterna till att själv få vara med och påverka vad som händer 

runt omkring en och att kunna ge uttryck åt erfarenheter samt vad individen själv, men även 

vad andra, tänker och känner. Juhlin beskriver även att det är när barn kan höra skillnaden på 

olika fonemljud som man kan gå över till att träna de olika fonemen.  

Föhrer (2007) skriver att barn som har en försenad eller avvikande språkutveckling upptäcks 

oftast i samband med besök på BVC (barnavårdscentralen). Därefter remitteras barn vidare till 

en logoped där de utreds för vilken typ av åtgärd som behövs. Föhrer beskriver att logopeden 

gör en bedömning av barns språkliga förmåga i samband med andra professioner till exempel 

pedagog, psykolog och barnneurolog. Upptäcks det att språkutvecklingen följer det typiska 

förutom enstaka störningar benämns det som Specific Language Impairment (SLI). Johansson 

och Lethagen (2011) trycker även på att det är viktigt för pedagoger i förskolan att ha kunskap 

om hur språkstörningar kan te sig då barn med språkstörningar kan gömma undan dem genom 

att härma sina vänner. Det kan innebära att det dröjer för pedagoger och vuxna i barns närhet 

innan svårigheterna uppmärksammas. 

Linell och Jennische (1980) och Westerlund (2009) skriver att skillnaden mellan en typisk och 

försenad uttalsutveckling är svår att definiera då utvecklingen är olika för barn. De tycker att 

om barn har enstaka uttalsfel eller är försenad behövs det inte vidta någon organiserad åtgärd. 

Det anses inte heller vara aktuellt om det är lätt avvikande upp till fyra – fem års ålder. Innan 

dess menar Linell och Jennische (1980) att förseningen sker av sig själv och inte speciellt 

berörd för yttre påverkan. Dock menar de på att om vuxna i barns omgivning är 

uppmuntrande till barns tal trots att det finns brister i uttalet kommer det vara positivt för barn 

och dess uttalsutveckling. I andra fall där omgivningen inte är positiv utan istället retar sig på 

barns uttalsfel är det vanligt att barn blir löjliggjord och mobbad. Detta kan leda till att det 

krävs hjälp av en terapeut för att övervinna sina svårigheter. För de barn som har en 

avvikande uttalsutveckling föreslår Linell och Jennische att de ska få terapeutisk hjälp och att 

detta ska ske i ung ålder och efter deras förmåga. I övrigt trycker de på att barn har stora 

möjligheter till utveckling inom detta område och att den vuxnes roll från början är att ge 

uppmuntran och motivation till barns verbala förmåga. Juhlin (2009) skriver att hon tycker det 

är viktigt att uppmärksamma barn som har slutat, till exempel läspa, att deras nya s stämmer 

mer överens med dem än vad deras tidigare s gjorde. På så vis stärker vuxna barn i vad de har 

lyckats åstadkomma. Värt att notera skriver Juhlin att de olika övningarna som beskrivs kan 

användas för att träna i stort sett alla fonem.  

3.7.1 Syfte med att öva fonem 

Genom att låta barn leka lekar där de övar på olika fonem innebär det inte att de ska lära sig 

bokstäver menar Juhlin (2009). Det är i första hand meningen att barn ska lära sig höra 

skillnaden på hur olika ljud kan låta och att på egen hand uttala ord korrekt, det vill säga att 

yttra de olika ljuden på rätt sätt i munnen. Övningarna kan göras med barn som har någon 

form av uttalssvårighet eller är försenad i sin språkutveckling. Även barn som inte har den 

problematiken kan delta då barn med svårigheter kan höra och lära av andra barn. 
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3.7.2 Viktigt innan uttalsövningar 

Något som är bra att göra innan barn börjar öva fonem är enligt Juhlin (2009) att jobba med 

olika rörelser med munnen och dess delar och noggrant titta på hur munnen ser ut i en spegel. 

Försök även att namnge vad de olika delarna i och kring munnen kallas för, till exempel läpp 

och käke. Det är en god idé att nyttja speglar under de olika övningarna tillsammans med barn 

för att på så vis kunna förbättra deras tal menar Juhlin. Spegeln ska placeras på ett ställe där 

barn får vara ifred och träna samt att utforska hur munnen ser ut. Övningarna ska inte skyndas 

igenom utan det gäller att ta det varligt. Juhlin ger förslag på olika övningar som pedagoger 

kan göra tillsammans med barn för att lära känna sin mun och de olika delarna. Se bilaga för 

övningar.  

4. Lagar och förordningar 
I Lpfö 98 framkommer det att inlärning av språk hos barn är viktigt i flera aspekter. Det är av 

betydelse då barn behöver kunna lita på sig själv när de utvecklar olika förmågor och 

kunskaper. Språket blir ett redskap för utveckling. Något som också framhävs är att förskolan 

ska arbeta för att varje enskilt barn ska uppmuntras och utmanas att utveckla sitt språk så att 

de kan formulera sig på olika sätt och göra sig förstådda i sin kommunikation med andra. 

Vidare förklaras det att språk och utveckling hör ihop på samma sätt som språk och barns 

utveckling av sin identitet hör samman. Förskolan ska se till att barn utvecklar talspråk, 

behärskar begrepp och utökar sitt ordförråd genom att barn får använda sitt kunnande med att 

återberätta tankar, leka runt med ord, ställa frågor och ha möjlighet att kommunicera med 

andra. Lpfö 98 förklarar att det därför är förskolans och pedagogernas ansvar att vara en 

förebild för barn. De ska utmana samt stimulera varje enskilt barn språkligt och uppmuntra 

barnet till ett fortsatt intresse för den kommande språk och skriftspråkliga utvecklingen.  

Förskolan ska ge barn förutsättningar för att kunna utveckla sitt lärande genom stimulering av 

barns hela kapacitet där erövrandet av språket ingår.  

Skolverket (2005) klargör att begrepps – och språkutveckling hänger ihop med att barn 

utvecklar en uppfattning om sig själv och olika händelser i sin omgivning och hur barn kan 

använda sig av de ny förvärvade kunskaperna. Det är genom pedagogernas kommunikation 

med barn i meningsfulla kontexter som språket utmanas. Skolverket förklarar att Lpfö 98 

trycker på att barn i förskolan ska få handledning och stimulans av pedagoger. Det är genom 

pedagogiska verksamheter som barn ökar sitt intellekt och tar till sig mer kunskaper och 

förståelse. Skolverket menar att det här kan ske om förskolan och pedagogerna skapar miljöer 

som innefattar olika typer av språk och kunskapsformer som även ska balanseras så att det blir 

en helhet i verksamheten. Språk och lärande är ingenting pedagoger ska skilja på då de hör 

ihop med varandra. 

Skolverket (2005) lyfter även fram att det kan finnas en liten skara barn i behov av särskilt 

stöd i verksamheten som har funktionshinder som är tydliga. Dock finns det en avsevärt större 

grupp av barn som inte visar lika stora behov av stöd men som i själva verket behöver det lika 

fullt ut, det kan till exempel vara språk – och talsvårigheter. 

5. Metod 
I följande stycke kommer vi att behandla de metoder vi valt att arbeta efter för att få svar på 

vårt syfte och frågeställningar. Förhållningssättet vi valt att utgå från var hermeneutiken samt 
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fenomenologin.  Vi kommer även att förklara kvalitativa metoder som vi valt att arbeta efter 

samt hur datorstödda intervjuer fungerar. Vidare kommer vi berätta hur vi kommit i kontakt 

med berörd litteratur, urvalet av intervjupersoner samt hur vi lagt upp intervjuerna. Vi har 

utgått från de etiska principerna då vi intervjuat. Avslutningsvis kommer vi gå igenom 

kritiken som finns om de metoder vi valt. 

5.1 Val av ansats  

Vi valde hermeneutiken som förhållningssätt genom detta arbete. Hermeneutiken handlar 

enligt Patel och Davidsson (2003) om att vi närmar oss en text som vi undersöker utifrån vår 

förförståelse för ämnet och tolkar fakta i helhet med varandra. Patel och Davidsson och 

Claesson (2007) förklarar att om vi ska tolka ett problemområde börjar vi med att läsa om det 

för att förstå innebörden av området, sedan läser vi enstaka delar som berör ämnet för att få 

förståelse endast för det ämnet. Vi kunde då göra en jämförelse mellan helheten och delarna i 

ämnet för att komma fram till en bra förståelse av problematiken som vi undersökte. Claesson 

beskriver närmare att hermeneutiken trycker på hur vi tolkar vår omgivning. Det är därför 

nödvändigt att gå tillbaka och tolka texterna på olika sätt eftersom alla människor uppfattar 

saker och ting på sitt sätt. Vi valde även att utgå från fenomenologin då den kopplar till 

hermeneutiken (Claesson). Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att fenomenologi är ett sätt 

som ofta använts inom kvalitativa undersökningar för att förstå problematiken som den 

undersökande vill finna. De förklarar vidare att den undersökande kan hitta och förstå 

företeelser som sker i samhället utifrån den undersökandes sätt att se på saker som sker 

omkring denne. Drivkraften är den undersökandens intressen. Den nya kunskapen kommer 

styras av den undersökandes sätt att förstå sin omvärld. Vi valde ämnet för arbetet utefter vårt 

intresse och undersökte ur ett hermeneutiskt och fenomenologisk ansats.  

5.2 Val av metod 

Vi valde att få svar på vårt syfte genom att leta reda på och läsa relevant litteratur. Patel och 

Davidsson (2003) skriver att det är i böcker som vi enklast hittar teorier och metoder som är 

beskrivna i sin helhet. Vi ville även blanda litteraturen med nyare forskning som vi hoppades 

skulle stärka vårt arbete. Patel och Davidsson skriver att det är i artiklar och rapporter som vi 

kunde finna dessa, då böcker tar betydligt längre tid att sammanställa. Vi använde en del av 

den litteratur som vi kommit i kontakt med under vår utbildning till förskollärare.  

 

Vidare använde vi oss av datorstödda intervjuer med kvalitativa frågor. Datorstödda intervjuer 

innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att intervjuaren och den som blir intervjuad har 

en kommunikation via datorn. De menar att genom datorstödda intervjuer kan vi få kontakt 

med människor som är svåra att få tag i av olika anledningar och få deras svar nedskrivna på 

en gång och svaren för analysen blir tydligare. I vårt fall höll vi kommunikation genom 

mailkontakt. Valet av denna metod uppstod då de vi intervjuade hade stor tidsbrist och det 

förenklade för dem att ha den här typen av intervju. Kvalitativa metoder beskrivs av Larsen 

(2009) att den som ställer frågorna har en personlig kontakt med den svarande. Det kan ses 

som en förmån då svinnet av de svarande blir mindre. Ytterligare en positiv aspekt är att 

intervjuaren kan ställa utökande frågor då det anses behövas. Personen som blir intervjuad 



16 

 

kan prata mer öppet och personen som intervjuar kan ställa förklarande frågor om något svar 

är otydligt. Genom att träffas underlättar det tydningen av den intervjuade då det inte bara 

ställs frågor utan även iakttar den person som ska svara på frågorna under hela 

intervjutillfället. Intervjun blir mer lik ett samtal. Det finns valmöjligheter med denna metod i 

hur själva utformandet av intervjun ska vara. Särskilt för just kvalitativa intervjuer är att den 

som blir intervjuad får svara med egna ord och inte kryssa i, redan färdiga svarsalternativ.  

5.3 Urval 

De personer som vi valde att intervjua valde vi därför att personerna jobbar inom 

förskoleverksamheten i Norrbottens län. Vi har även varit i kontakt med en logoped som är 

verksamma inom Stockholms län samt en talpedagog verksam i Norrbottens län. Tidigare har 

vi varit i kontakt med dessa professioner vilket gjorde att vi kände oss förtrogna med urvalet 

av individer då meningen var att de skulle hjälpa oss att besvara arbetets syfte. Holme och 

Solvang (1997) beskriver det urval som vi gjort är baserat på vår förförståelse och hjälper oss 

uppfatta om de intervjuade besvarar våra frågor. Därför intervjuade vi förskollärare, 

talpedagog samt logoped. 

 

Trost (1997) skriver att de intervjuade ska vara inom samma omfattning av område men det 

ska finnas skillnader så att det blir en kvalitativ intervju. För en kvalitativ intervju ska antalet 

intervjuer avgränsas då det blir enklare att samla in materialet från intervjuerna. Vi har därför 

intervjuat fem personer. Han menar vidare att färre intervjuer som är bra utförda är mer 

betydelsefulla än många dåliga utförda intervjuer.  

5.4 Intervjuns upplägg och tillvägagångssätt 

Innan vi formade upplägget för intervjun tänkte vi noga igenom hur vi ville ha den vilket 

Häger (2001) påpekar ska göras först. Trost (1997) skriver att det vi först bör göra innan 

intervjun startar är att informera att den tilltänkte svararen kommer att vara anonym och att 

han eller hon närsomhelst får avbryta sin medverkan. Det lade vi extra stor vikt vid eftersom 

vi ville att de som blev intervjuade skulle känna att de kunde svara på frågorna utan att 

behöva känna sig påverkade av att eventuellt bli identifierade. Vi har tagit hänsyn vid 

hanteringen av intervjupersonernas integritet enligt det Vetenskapsrådet (2002) skriver om de 

riktlinjer som bör följas i forskning när det gäller skyddandet av enskilda individers uppgifter.  

Som Vetenskapsrådet förklarar har vi upplyst deltagarna om ändamålet med vårt 

vetenskapliga arbete samt att de fick avgöra om de ville vara delaktiga eller inte. 

Fortsättningsvis beskriver de att det är viktigt med anonymitet vilket vi tagit med oss då 

informationen som lämnats endast använts i vår uppsats. Vi har utgått från dessa riktlinjer när 

vi kontaktat, intervjuat och behandlat de svar vi fått från de intervjuade. Därför skickade vi 

med en sammanfattad förklaring och förfrågan till de tilltänkta intervjupersonerna om de ville 

hjälpa oss med vårt arbete (se bilaga). Vi formulerade öppna kvalitativa frågor som skulle ge 

den svarande möjligheten att själv kunna utveckla sina svar i den riktning han eller hon ville 

ta. Efter varje ställd fråga frågade vi den svarande om han eller hon ville förtydliga alternativt 

lägga till någonting. Det blev en form av uppföljningsfråga vilket även Häger (2001) 

beskriver som ett bra tillvägagångssätt för att få så tydliga svar som möjligt. Han fortsätter 
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beskriva att intervjun inte ska innehålla ledande frågor. Det kan lätt resultera i att den 

svarandes tankar inte kommer i fokus utan att det istället blir den som intervjuar och dess 

tankar som hamnar i centrum. Frågorna ska heller inte vara komplicerade utan lätta att förstå 

vilket vi lade fokus vid. 

5.5 Analysmetod 

Larsen (2009) beskriver hur vi kunde analysera kvalitativ data vilket vi gjorde. Det innebär att 

bearbeta, förenkla och sålla bort det ur texterna som inte anses vara väsentligt i 

sammanhanget. Det är viktigt att göra texten mer koncentrerad och kategoriserad för att på så 

vis kunna förenkla analysen av textmassan. Innehållsanalys beskrivs av Larsen som ett sätt att 

analysera kvalitativ data. Ändamålet är att kunna urskilja mönster och allmänna iakttagelser 

och differenser. Det kan göras enligt följande tillvägagångssätt: Texter framställs efter 

insamlad information. Därefter undersöks det insamlade materialet. Det som anses vara 

betydelsefullt ställs sedermera mot den forskning som finns inom området för att sedan 

mynna ut i nya insikter. 

5.6 Validitet och reliabilitet  

Larsen (2007) menar att validitet innebär tillämplighet och det som anses vara av betydelse. 

Det handlar om att finna den information som motsvarar de svar vi vill finna. Det är lättare att 

använda sig av kvalitativa metoder än av kvantitativa metoder när syftet är att få en hög 

validitet samt att kunna vara anpassningsbar och förändra frågor vid intervjuer vid behov. Det 

underlättar att flera personer arbetar med en undersökning om de undersökande vill 

åstadkomma starkare validitet. Vidare menar Larsen att reliabilitet handlar om ett arbetes 

pålitlighet och att omsorgsfullhet har utmärkt arbetets gång. Ett arbetes reliabilitet kan prövas 

genom att flera personer fullföljer likadana granskningar. Det har visat sig vara svårare att 

försäkra sig om hög reliabilitet när det handlar om kvalitativa än kvantitativa metoder. 

Intervjuer kan medföra att den intervjuade påverkas av den person som intervjuar och av 

stunden där och då. Det som den intervjuade säger vid ett intervjutillfälle kanske han eller hon 

inte skulle ha sagt vid ett annat tillfälle. Vid strävan efter hög reliabilitet gäller det att inte 

blanda ihop insamlad information från intervjuerna samt att flera personer intervjuar. Genom 

att använda sig av flera metoder kan både validiteten och reliabiliteten bli högre.  

5.7 Metodkritik 

Nackdelarna med datorstödda intervjuer enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att vi inte 

kunde tolka den intervjuades kroppsspråk eller ton. Distansen mellan oss blev lång och det 

fanns en risk för att svaren på våra frågor kunde dröja (Häger, 2001). Vi anser dock att 

fördelarna med datorstödda intervjuer vägde tyngre än nackdelarna då vi varit i kontakt med 

urvalet genom verksamhetsförlagda utbildningar. Vi har därför kunnat hålla en god kontakt 

med de vi intervjuade utifall att vi behövde ställa följdfrågor eller få förtydliganden. Vår 

relation påverkade inte vare sig dem eller oss i vår bedömning av deras svar. Logopeden och 

talpedagogen som vi tog kontakt med har vi inte varit i kontakt med tidigare. I det fallet 

använde vi oss också av datorstödda intervjuer då en personlig intervju var svår att få tid till 

med hänsyn till logopedens och talpedagogens fullspäckade scheman. 
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Hermeneutiken och fenomenologin som vi valt att utgå ifrån styrs efter vårt sätt att se på saker 

i vår livsvärld. Därför är de två metoderna inte en säker och exakt kunskap eftersom 

människor tolkar texter på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2009; Claesson, 2007). Dock 

förstår vi människor i vår omgivning genom att tolka hur människor agerar och uttrycker sig 

(Patel & Davidsson, 2003; Claesson, 2007). Det kan därför kännas främmande för någon som 

inte delar vår livsvärld. Genom det här arbetet delar vi dock med oss av vårt perspektiv till 

läsaren vilket innebär att läsaren får ta del av vår syn på problematiken.    

6. Resultatjämförelse   
Nedan följer ett avsnitt där vi sammanställer de svar som intervjuerna har gett. Vi kommer 

redovisa svaren genom att dela upp dem i frågor till förskollärarna och frågor till 

talpedagogen och logopeden samt frågor till samtliga professioner. Förskollärarna benämner 

vi med förskollärare 1, förskollärare 2 och förskollärare 3 för att neutralisera deras identitet.  

Redovisning och jämförelse av svar på frågor ställda till tre förskollärare: 

Vad innebär en typisk uttalsutveckling för dig? Vänligen utveckla. 

Två av tre förskollärare menar att en typisk uttalsutveckling innebär att barn följer samma 

utveckling som andra barn i deras ålder. ”Att barnet följer den typiska utvecklingen av talet 

för sin ålder.” En av förskollärarna menar att en typisk uttalsutveckling är när pedagogen 

tillsammans med barnet arbetar med barnets språk för att utvecklingen ska gå mot ett korrekt 

tal.  

Vad tror du att en försenad uttalsutveckling kan bero på? Vänligen utveckla. 

Alla förskollärare tror att en försenad uttalsutveckling beror på ärftlighet samt att 

omgivningen runt barnet har betydelse för hur mycket stimulering barnet får. ”Jag tror att en 

försenad uttalsutveckling kan bero på ärftliga aspekter eller att barnet inte blir tillräckligt 

stimulerad till att utveckla sitt tal.” Förskollärare 2 och 3 tror att de barn som inte blir 

tillräckligt stimulerade av sin omgivning får en negativ påverkan på sin utveckling av talet. 

Förskollärare 1 tror att barn genom hjälp av vuxna kan få ett rikare material för sin 

språkutveckling om de använder sig av redskap som böcker, peka och ljuda. ”Jag tror att en 

försenad uttalsutveckling beror på hur mycket vuxna hjälper barn med språket till exempel 

genom att titta i böcker och peka och ljuda.” 

Redovisning av svar på frågor ställda till logopeden och talpedagogen: 

Vad är enligt dig en avvikande uttalsutveckling? Vänligen utveckla. 

Talpedagogen anser att en avvikande uttalsutveckling kan bero på olika saker. ”Motoriska 

problem, hörselnedsättning, allmänt sen utveckling eller dålig stimulans.” Byter barn ut 

vokaler och konsonanter som barn brukar lära sig senare mot fonem som barn brukar lära sig 

tidigare menar logopeden som ett exempel på tecken på en avvikande uttalsutveckling. ”Om 

ett barn gör tvärtom och dessutom byter ut till exempel alla d-ljud till g har barnet en 

avvikande uttalsutveckling.” Talpedagogen nämner även orsaker som stamning, heshet och 

blygsel som möjliga motiv till att barn får en avvikande uttalsutveckling.  
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Redovisning av svar på frågor ställda till tre förskollärare, logopeden och talpedagogen: 

Vad är enligt dig en försenad uttalsutveckling? Vänligen utveckla. 

Två av tre förskolärare menar att en försenad uttalsutveckling innebär att barn inte talar lika 

rent som sina jämnåriga kamrater. ”Barnet har svårigheter med att uttala vissa bokstäver och 

talet liknar ofta ett yngre barns tal.” Alla tre beskriver att barnet har svårigheter med att ljuda 

visa delar av ord och förskollärare 1 skriver att barn hoppar över att uttala en del bokstäver. 

Förskollärare 1 och 3 är överens om att barnet i fråga förstår språkets funktioner. Barn med 

försenad uttalsutveckling kan enligt förskollärare 2 inneha ett språk som mer liknar ett yngre 

barns tal och som förskollärare 3 anser att ”det kan vara svårt att förstå barn med oklart tal.” 

Talpedagogen och logopeden menar att en försenad uttalsutveckling innebär att barn ligger 

efter i sin språkliga utveckling om man jämför med barn i samma ålder.  ”Det är när barn 

följer ordningen i den typiska uttalsutvecklingen, men ligger efter.” Barn med försenad 

uttalsutveckling talar ofta barnspråk menar talpedagogen. ”Vid försenad språkutveckling har 

barn inte hunnit ikapp sin utveckling och pratar ofta barnspråk.” 

Hur tror du pedagoger kan hjälpa barn med en försenad uttalsutveckling i förskolan? 

Vänligen utveckla. 

Förskollärare 1 och 2 menar på att det är en god idé att läsa böcker tillsammans med barnen 

för att på så vis utveckla barnens uttalsutveckling. Förskollärare 2 anser vidare att barnen kan 

vara med och repetera det den vuxne läser för att öva på sitt uttal. ”Jag tror det är en god idé 

att läsa mycket böcker för barnet samt att de även får härma efter mig som läsare för att 

själva få möjlighet att öva på sitt uttal.” Aktiviteter med sång och rörelse tycker förskollärare 

2 och 3 är en bra strategi för att gemensamt i barngruppen arbeta för att utveckla barnens 

uttalsutveckling. Förskolärare 1 pratar om att man som pedagog måste ge barnen de verktyg 

som denne anser att språkutvecklingen hos barn kräver samt att pedagoger kan upprepa de 

barnen säger för att öka barnens förståelse för sitt eget tal. Genom att använda sig av imitation 

anser även förskollärare 2 att det kan användas för att synliggöra för barnen hur de själva låter 

när de talar. ”Genom att barn får härma den vuxna då denne uttalar olika bokstavsljud tror 

jag ökar chanserna till att barnet själv blir uppmärksammad på att han eller hon inte låter 

likadant som när barnets jämnåriga kamrater pratar.” Konkreta uppmaningar till barn menar 

förskollärare 1 att man som pedagog kan använda sig, även till de barn som inte lärt sig prata 

ännu. Förskollärare 3 menar på att integration mellan barnen är hoppfullt för att barnen ska 

lära av varandra samt att det ska vara roligt när man övar på uttal tillsammans med barnen. 

Både talpedagogen och logopeden kommer med konkreta tips och idéer på övningar som kan 

göras tillsammans med barn. ”S (låt som en orm och väs S-S-S) samt R (låt som ett bi eller en 

borr och sätt tungan mot gommen och försök blåsa lite lätt R-R-R alternativt säg te-rappa, te-

rappa snabbare och snabbare.)” 

Har du något övrigt som du vill tillägga gällande uttalsutveckling hos barn? Vänligen 

utveckla. 
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Alla förskollärare svarar att uttalsutveckling är ett ämne som inte är så känt för dem dock 

håller alla med om att vetskapen om begreppet och innebörden skulle kunna bli större. ”Jag 

tror att det är ett svårt ämne som många inte vet mycket om. Dock bör lärare lära sig mer om 

detta för språket är trots allt vårt bästa verktyg i världen.” Förskollärare 2 och 3 tycker att 

kunskapen i förskolan behöver bättras på samtidigt som förskollärare 1 tycker att lärare 

behöver öka sin kunskap om detta. ”Jag tror det generellt finns liten kunskap hos pedagoger i 

förskolans verksamhet om barns uttalsutveckling. Språket är människans viktigaste verktyg. 

Lek med språket och ha kul”, menar talpedagogen. Logopeden menar att uttalssvårigheter kan 

bottna i både fonologiska samt motoriska svårigheter eller vara en blandning av dem två. Hur 

problematiken för ett visst barn än ser ut framhäver logopeden att det krävs träning för att öva 

upp uttalet vilken denne menar kan göras även av pedagoger i förskolans verksamhet. ”Det 

skulle vara toppen om även förskolverksamheten kunde hålla en träning även om det inte är 

långa stunder.” 

7. Diskussion  
Under vår förskollärarutbildning har vårt intresse för barns uttalsutveckling vuxit sig stark. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen har gett oss en inblick i hur pedagoger arbetar med 

barns uttalsutveckling där vi uppmärksammat att det funnits brister i arbetssättet. Därför var 

valet av ämne till C – uppsatsen självklart för oss. 

Vi kommer att diskutera resultatet vi kommit fram till kopplat till syftet och de 

frågeställningar vi valt att bygga arbetet på. Diskussionen delar vi in i en metoddiskussion och 

en resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer vi att resonera kring för – och nackdelar 

med de metoder vi har valt att arbeta efter. Avslutningsvis kommer vi att diskutera kring det 

resultat vi kommit fram till genom vårt arbete. Vi kommer koppla våra tankar till Lpfö 98, 

litteratur och annan aktuell forskning som vi har beskrivit i bakgrunden. 

7.1 Metoddiskussion  

Vi valde att utgå från ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv under arbetets gång. 

En nackdel med dessa perspektiv kan vara att vi utgår från vårt sätt att se världen. Det kanske 

inte stämmer överens med andras sätt att se på saker beroende på deras omgivning. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att hermeneutiken som perspektiv bygger på att vi tolkar texter och 

de resultat vi fått fram utifrån hur vi är påverkad av vår omgivning. För att få fram en så 

korrekt tolkning som möjligt har vi läst igenom intervjusvaren enskilt och tillsammans för att 

se om vi har tolkat intervjusvaren på samma eller olika sätt för att säkra vår tolkning. En 

annan nackdel med hermeneutiken är att vi kan ha skilda tolkningar. En människa i en annan 

kommun, län eller land påverkas olika utifrån sina omgivningar och därför skulle det här 

arbetet inte få samma resultat. Dock kan den utföras efter samma mall då hermeneutiken är en 

modell som bygger på att jämföra och tolka texter utifrån sin förförståelse. Vi är övertygade 

om att människor som läser denna uppsats förstår vår tolkning då vi utgår från den litteratur 

och forskning som vi sammanställt i samband med intervjusvaren. Kvale och Brinkmann 

förklarar vidare att människan genom fenomenologin ser fenomen som de uppenbarar sig och 

att vi förstår dem utifrån vår livsvärld. Språket är ett världsligt fenomen som förekommer 

dagligen och ett barns språkutveckling inom förskolan är väldigt aktuell. Vi tror därför att 
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människor som är verksamma inom förskolan och som jobbar med barn och språkutveckling 

kommer kunna dela och förstå vårt arbete ur vårt perspektiv då vi utgår från en gemensam 

faktor, uttalsutveckling hos barn. Arbetet har styrts av vårt intresse för detta ämne och som 

Kvale och Brinkmann förklarar är det drivkraften som får oss att samla in information, se 

olika synsätt på problematiken och slutföra arbetet. 

Innehållsanalysen som metod tycker vi har fungerat bra. Metoden har gett oss ett strukturerat 

sätt att bearbeta rådatan på från intervjusvaren. Det har underlättat arbetet då vi haft fem olika 

intervjuer varav tre har ingått under samma profession. Vi har fått en helhetsbild av varje 

intervju och kunnat jämföra dem med de resterande intervjuerna för att få en generell bild av 

uppfattningen kring uttalsutveckling hos barn. När vi sedan har brutit ned intervjun för att 

tolka varje delsvar som Patel och Davidsson (2003) samt Claesson (2007) förespråkar har vi 

också kunnat jämföra de enskilda svaren från alla intervjuer. Det har gett oss ett bra resultat 

där vi fått fram vad varje profession svarat men även vad helheten har svarat. Vi har då tolkat 

det färdiga resultatet utifrån ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv. 

Datorstödda intervjuer med kvalitativa frågor ansåg vi vara en bra metod för att få svar på 

våra frågeställningar med tanke på svårtillgängligheten hos de olika professionerna. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver att den här typen av metod underlättar för oss om vi vill 

intervjua människor som annars inte är tillgängliga. Vi står fortfarande fast vid att datorstödda 

intervjuer var det mest lämpliga i vår situation då det inte skulle vara möjligt tidsmässigt att få 

en tid inbokad hos någon av de intervjuade. Hade vi vetat om hur lång väntetiden var hos 

framförallt logopeden och talpedagogen hade vi tagit kontakt med dem långt innan kursen för 

C – uppsatsen började. Kvale och Brinkmann varnade för att datorstödda intervjuer kan ta 

lång tid att få svar på vilket vi håller med om. Responsen från de intervjuade när det gällde 

svaren på frågorna var varierande och arbetet stagnerade då vi inte kunde fortsätta med 

resultatet förrän alla svaren var inlämnade. Hade vi vetat att det skulle bli så här hade vi även 

skickat ut intervjuerna i ett betydligt tidigare skedde. Däremot tjänade vi in den förlorade 

tiden med att svaren redan var nedskrivna för analys tack vare de datorstödda intervjuerna, 

Kvale och Brinkmann menar att vi får det genom den här metoden.  

Vi valde att göra frågorna efter kvalitativa metoder då vi skulle välja de intervjuade och få en 

direkt kontakt med dem via mailen. De intervjupersonerna som vi valde baserade vi dels på 

att de var verksamma inom områden som kan kopplas till varandra för att kunna få kvalitativa 

intervjuer som Trost (1997) förespråkar, och dels på tidigare kontakt i olika sammanhang i 

utbildningen. Det gjorde att vi fick en mer personlig kontakt med dem då de kände till vilka vi 

var. Larsen (2009) menar att det i en kvalitativ intervju underlättar om vi har en personlig 

kontakt eftersom fler av de tillfrågade då kommer svara på våra förfrågningar och om 

frågorna är konstruerade så att de kan svara med egna ord. Det känner vi var en positiv effekt 

och att vi kunde hålla en god och kontinuerlig kontakt med de intervjuade. Dock behövde vi 

inte göra några förtydliganden i våra frågor då de intervjuade har svarat med vad vi tolkar 

som en god förståelse av frågorna. De intervjuades svar har varit relativt enkla att analysera 

då vi fick den intervjuades egna tolkning av frågan och därmed blev helhetsbilden av hur den 

intervjuade tänkte överskådlig. Det vi inte har kunnat ta del av är hur den intervjuade 

reagerade då denne fått frågorna till sig eftersom vi inte träffat och genomfört intervjuerna 
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ansikte mot ansikte. Dock känner vi att den analysdelen inte varit relevant för vårt arbete. Det 

hade varit ett plus i kanten och det kunde kanske leda vidare till eventuella följdfrågor och 

andra tänkbara diskussioner rörande ämnet.  

Vi tycker att arbetet håller en hög validitet eftersom innehållet och resultatet är relevant som 

Larsen (2009) beskriver. Vi har funnit svar på vårt syfte efter bearbetad litteratur och 

forskning som funnits tillgänglig. Det har varit ett sökande som ofta lett oss in på 

språkutveckling. Uttalsutveckling ingår i språkutveckling och det blir därför oundvikligt att de 

två begreppen förekommer tillsammans. Det var en svårighet att leta reda på relevant litteratur 

som endast behandlade uttalsutveckling då det verkar vara ett ämne som berör logopeder mer 

än vad det berör förskollärare. Reliabiliteten som Larsen beskriver är svår att få hög då det är 

en kvalitativ metod som vi använt oss av. Vi tycker däremot att vi lyckats hålla reliabiliteten 

relativt hög med tanke på att hon förklararar om vi vill hålla en hög reliabilitet ska vi inte 

blanda ihop informationen från flera intervjuer. Vi har analyserat intervjuerna för sig i sin 

helhet och brutit ned den för att sedan göra en jämförande analys mellan intervjuerna. Vilket 

innebär att vi inte har blandat ihop informationen. I texten har vi även hänvisat tydligt från 

vilka författare och forskare som vi hämtat informationen från. Arbetet skulle kunna få en 

högre reliabilitet om vi hade använt oss av fler metoder som en annan typ av intervju eller 

enkät, dock skulle det inte hålla C – uppsatsen kvalitativ vilket vi var ute efter.  

7.2 Resultatdiskussion  

Vi kommer i följande avsnitt diskutera de resultat vi kommit fram till kopplat till vårt syfte, 

frågeställningar samt berörd litteratur och nyare forskning. Vi kommer utgå från de  

frågeställningar som vi valt att ha som utgångspunkt för att få svar på vårt syfte:  

 

 Hur ser en typisk uttalsutveckling ut?  

 Vad kan en försenad uttalsutveckling bero på?  

 Hur hjälper pedagoger barn i förskoleålder med uttalssvårigheter?  

Hur ser en typisk uttalsutveckling ut?  

Hur en typiskt uttalutveckling ser ut har vi fått svar på genom den litteratur och forskning som 

vi erövrat. Vi kände att det var svårt att skilja språkutveckling från uttalsutveckling då de två 

hör ihop med varandra. Dock är det ingen konstighet eftersom uttalsutveckling ingår i språk-

utveckling. Detta belyste även litteraturen och de två begreppen kom ofta i samband med 

varandra. Bjar och Liberg (2010) påpekar att barn lär sig hur ord uttalas och en viss gramma-

tik innan skolåldern och barn måste kunna knäcka de koder och skillnader som finns i språket 

för att behärska det. Efter detta arbete kan vi skilja uttalsutvecklingen från språkutvecklingen 

och förstå den som en egen del. Vi kan förstå varför begreppet känns osäkert hos förskollärar-

na då vi hade svårt att särskilja dem i början av detta arbete. En av förskollärarna ville gärna 

koppla ihop det med språkutveckling: ”Att vuxna arbetar med barns språk och att det sker i 

olika steg i en process där syftet är att språket ska utvecklas till det bättre för att barnet har 

svårigheter med detta.” Vi tycker att förskollärarna visar ett positivt förhållningssätt mot äm-

net och pratar kring det som litteraturen säger att en typisk uttalsutveckling är men vi har inte 

fått konkreta svar på frågan om hur uttalsutveckling ser ut. Överlag tycker samtliga förskollä-
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rare att det finns för lite kunskap inom förskolans verksamhet om barn med uttalssvårigheter. 

Förskollärare 3 skriver att denne inte visste mycket om begreppet uttalsutveckling men desto 

mer om barns språkutveckling. Den vetskapen vi tagit till oss i den här frågan visar hur lite 

pedagoger egentligen vet om barns uttalsutveckling. Utvecklingen av synen på barns uttalsut-

veckling har dock visat sig gå i rätt riktning från 1900 – talets början fram till idag. För oss 

har det varit viktigt att få ta del av språk – och uttalsutvecklingens historia vilket gett oss en 

bredare bild och större kunskap om hur det varit över tid. Nettelbladt och Salameh (2007) 

säger att barn med någon form av språkstörning ansågs som mindre begåvade vilket skulle 

anses som häpnadsväckande om det synsättet skulle förekomma idag. Numera är samspelet 

mellan människor avgörande för barns språkutveckling samt även den miljö och kultur som 

barn befinner sig och är en del av skriver Bjar och Liberg (2010). Samhället är helt klart på 

väg mot en förbättring av förståelsen kring barns språk – och uttalsutveckling men det finns 

bevisligen en bit kvar att gå. Vi är av den tron att det går att jobba mer aktivt som pedagog för 

att utveckla barns tal i förskolans verksamhet. Ur litteraturen (Arnqvist, 1993; Bjar & Liberg, 

2010; Linell & Jennische, 1980) får vi fram att en typisk uttalsutveckling känns igen av att 

barn erövrar språket genom att börja skapa ord med vokaler och konsonanter och hitta orden i 

uttalen. Uttalet i ett språk är uppdelat i två delar som barn också ska kunna ta till sig för att 

kunna utveckla en typisk uttalsutveckling, den fonetiska och den fonologiska. Med denna 

vetskap kan vi som förskollärare vara lyhörda och uppmärksamma på hur barn pratar och ut-

talar enstaka ord men även urskilja om barn har börjat uppfatta det fonologiska systemet. Vi 

tycker att det är små men väldigt viktiga saker som vi kan vara iakttagande på, vilket kan un-

derlätta igenkännanden av tecken om det inte stämmer överens med ett typiskt uttal. 

 

Vad kan en försenad uttalsutveckling bero på?  

Under arbetes gång med C-uppsatsen har vi lärt oss mer och mer om vad en försenad 

uttalsutveckling kan bero på. Ärftlighet och avsaknad av språklig stimulans förekommer som 

svar hos alla de intervjuade vilket vi tycker är intressant. En av förskollärarna säger att: ”Det 

kan vara ärftligt, men från grunden tror jag att det måste bero på hur mycket språk barn får 

ta del av i sin omgivning.” (Föhrer, 2007; Logopeditjänst, 2012; Bjar & Liberg, 2010) menar 

att den bakomliggande orsaken till att barn har någon form av språkstörning kan ses ur en 

ärftlig aspekt samt att den sociala situationen påverkar barns språkutveckling. Vi tycker det är 

intressant att samtliga pedagoger som intervjuats är av tolkningen att både arv och miljö 

påverkar barns språkutveckling. Bjar och Liberg (2010) skriver att det är i samspel med andra 

mäniskor som barn lär sig hur språk ska användas. Vygotskij menade enligt Partanen (2007) 

att språket utvecklas i samspel mellan människor. En av förskollärarna anser att barn får en 

bättre språkgrund då de stimuleras av sin omgivning samt att det är av betydelse hur mycket 

uppmuntran och språklig utmaning de får av vuxna vilket även Bjar och Liberg (2010) har 

som åsikt. Ytterligare en aspekt vi vill lyfta fram till diskussion är avsaknaden i svaren av 

olikheter i barns utveckling. Barn utvecklas olika vilket Arnqvist (1993) och Linell och 

Jennische (1980) framhäver som en svår balansgång i identifieringen av svårighetsgraden i ett 

visst barns språk. Vidare menar de att barn som har uttalssvårigheter utmärks av ett barnsligt 

tal för sin ålder vilket talpedagogen beskriver som ett karaktäristiskt drag. Även logopeden 

trycker på att barn med försenat uttal följer den typiska uttalsutveckling men inte i samma takt 

som anses vara normalt. Vi tycker det är viktigt att komma ihåg att dessa barn kommer ikapp 
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sina jämnåriga kamrater på sikt men att det kan ta längre tid. Logopeden lyfter fram att barn 

med försenat uttal byter ut konsonanter och vokaler som de inte behärskar till fonem som de 

redan kan vilket även Westerlund (2009) anser. Svaren vi fått vid intervjuerna tyder på att 

vetskapen om vad en försenad uttalsutveckling hos förskollärarna var relativt god. Många av 

deras svar stämde överens med vad litteraturen säger. Vår kunskap om försenad 

uttalsutveckling har fördjupats efter vi tagit till oss av resultaten vid intervjuerna, 

genomgången litteratur samt nyare forskning.  

Hur hjälper pedagoger barn i förskoleålder med uttalssvårigheter? 

Innan vi började med C – uppsatsen visste vi inte någon konkret övning som pedagoger kunde 

använda sig av i förskolan för att hjälpa barn med uttalssvårigheter. Genom att vi tagit del av 

litteratur samt de svar som de intervjuade gav oss har vi tagit till oss mer kunskap om olika 

lekar och övningar. Talpedagogen säger att: ”Några exempel på olika övningar är för följande 

fonem: S (låt som en orm och väs S-S-S) samt R (låt som ett bi eller en borr och sätt tungan 

mot gommen och försök blåsa lite lätt R-R-R alternativt säg te-rappa, te-rappa snabbare och 

snabbare.)” De tre förskollärarna vi intervjuade gav inte några förslag på konkreta övningar 

som kan användas i förskolans verksamhet utan mer allmänna tips och idéer. En av 

förskollärarna säger att: ”Jag tror det är en god idé att läsa mycket böcker för barnet samt att 

de även får härma efter mig som läsare för att själva få möjlighet att öva på sitt uttal.” Vi har 

delat de synsättet gällande att hjälpa barn med uttalssvårigheter. Läsa böcker och sjunga 

sånger trodde vi var fullgoda exemplen på bra tillvägagångssätt. Bevisligen finns det mycket 

mer pedagoger kan ägna sig åt att göra vilket vi kommit underfund med efter intervjuer med 

talpedagog och logoped samt efter genomgången litteratur. En av förskollärarna säger att: 

”Jag tror på att man ska integrera barn med varandra oavsett om det är barn med 

svårigheter eller ej så att barnen får lära av varandra.” Vi anser det viktigt att komma ihåg, 

vilket även Juhlin (2009) skriver, att övningarna bör formas efter varje barns enskilda behov 

och inte vara konstanta för alla i utförandet. Rudberg (1982) anser att barn som har problem 

med uttalet bör hjälpas utifrån deras egna förutsättningar. Vi tror att det är en svår balansgång 

att hålla, att hela tiden se till de enskilda barnens behov. Juhlin (2009) menar att det inte är 

alldeles lätt för pedagoger i förskolans verksamhet att veta hur arbetet ska utföras tillsammans 

med barn och deras uttal. Det är viktigt att lägga övningarna på den nivån som varje enskilt 

barn kräver och är i behov av. ”Förskolan ska 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, s. 7). Genom läroplanens uppmaning om att arbeta med 

barns språkutveckling vill vi poängtera vikten av att pedagoger i förskolans verksamhet blir 

mer insatta i barns språkutveckling samt uttalssvårigheter. Logopeden skriver att denne börjar 

med att se om barn uppfattar skillnaderna mellan ljuden som barn blandar ihop innan hon 

börjar träna upp uttalet vilket Juhlin (2009) skriver ska göras. Vi har funderat mycket på om 

vilka övningar eller modeller som är bra att använda sig av för att öva bort uttalssvårigheter 

hos barn. Bjar och Liberg (2010) menar dock på att det inte finns en specifik modell som är 

bättre än någon annan vilket känns betryggande för oss som inte har den professionen och 

kunskapen om barns språkutveckling som till exempel logopeder och talpedagoger har. 

Johansson och Lethagen (2011) tycker det är viktigt att pedagoger i förskolan har den 

kunskap som krävs om hur språkstörningar kan visa sig då de är lätt för barn att försöka dölja 
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sin problematik genom att härma sina kompisars tal. Det kan medfölja att pedagoger och 

andra vuxna inte uppmärksammar dessa barn i god tid utan att det dröjer med identifieringen 

av problemet. Vi kommer att bära med oss den vetskapen i vårt kommande yrkesverksamma 

liv som förskollärare. Det är inte alltid lätt att se barn som har problem med något om de gör 

allt för att dölja det. Vi tror att det krävs tid och erfarenhet att kunna se dessa barns behov. En 

av förskollärarna tycker att det ska vara roligt att göra övningar tillsammans med barn. Juhlin 

(2009) anser att barn gör framsteg i språkutvecklingen då de leker samtidigt som de är i 

samspel med andra. Det tycker vi är viktigt att ta vara på. Lek är viktigt för barns utveckling. 

Talpedagogen säger att: ”Jag arbetar efter följande ordspråk - Språket är människans 

viktigaste verktyg. Lek med språket och ha kul”. Vi har intagit en djupare kunskap om 

övningar som kan göras tillsammans med barn som har någon form av uttalssvårighet. 

Logopedens och talpedagogens svar har skiljt sig något från förskollärarnas i den här frågan. 

Vi tror det beror på att logopeden och talpedagogen besitter en annan typ av kunskap då deras 

arbete går ut på att hjälpa barn med den här problematiken. Vi tror dock det finns potential 

hos pedagoger i förskolans verksamhet att lära sig mer om barns uttalsutveckling och olika 

arbetssätt för att komma till bukt med barns uttalssvårigheter. Viljan till detta tycktes vi se i de 

intervjusvar vi fått av förskollärarna. Logopeden anser att: ”Det skulle vara toppen om även 

förskolverksamheten kunde hålla en träning även om det inte är långa stunder”. Vi tycker det 

är en bra summering på den här frågeställningen. Ja, förskolans personal bör öka sin kunskap 

om barn med uttalssvårigheter samt kunna hålla i övningar för att tillsammans med barnen 

öva på deras uttal.  

7.3 Egna reflektioner 

Mycket av den kännedom som vi kommit fram till i bakgrunden är saker som vi inte vetat om 

eller lärt oss tidigare i utbildningen, till exempel det fonetiska och fonologiska systemen. Vi 

har fått upp ögonen för hur stor språkutvecklingen egentligen är då uttalsutveckling bara är en 

del av den och vi kommer ha nytta av dessa nya kunskaper då vi vet vad vi ska titta efter, 

rättare sagt höra. Med vår förvärvade kunskap hoppas vi kunna använda oss av och dela med 

den till våra framtida kollegor. Genom besvaranden av frågeställningarna har den kunskap vi 

erövrat gjort att vi fått svar på vårt syfte med C – uppsatsen. Vårt syfte var att söka djupare 

kunskap om vad uttalsvårigheter hos barn är, vad det kan bero på och vad pedagoger kan göra 

för att hjälpa barn med den svårigheten. Sammanfattningsvis kommer vi ta med oss följande 

efter genomgången litteratur samt resultaten från intervjuerna till vår kommande yrkesroll 

som förskollärare:  

 

 Det finns en okunskap om ämnet uttalssvårigheter inom förskolan.  

 

 Pedagogerna har inte konkreta redskap i form av övningar för hur de kan hjälpa barn med 

uttalssvårigheter. 

 

 Intresset är stort hos förskollärarna och de vill få reda på mer om hur pedagoger kan 

hjälpa barn med uttalsvårigheter. 

 

 Det finns konkreta övningar att använda sig av inom förskolan för uttalssvårigheter hos 

barn.  
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 Pedagoger inom förskolan kan stimulera och hjälpa barn med uttalsvårigheter dock måste 

de veta vilken typ av fonem som barn har svårigheter med för att kunna ge rätt hjälp.  

 

 Det finns en delad syn på om pedagoger ska hjälpa barn med en försenad uttalsutveckling 

eftersom den är individuell för varje barn. Dock framgår det av litteraturen att positivt 

stöd och stimulans av vuxna är främjande för barn med uttalssvårigheter.  

 

 Logopeden och talpedagogen förespråkar att pedagoger kan stödja, stimulera och hjälpa 

barn med uttalsvårigheter genom olika övningar.  

 

7.4 Vidare forskning 
Övningarna som vi kommit fram till har vi inte hunnit prova då tiden för observationer av 

utvecklingsprocesserna hos barn är för kort för den här kursen. Det skulle vara intressant att 

se vidare forskning om hurvida dessa övningar ger någon effekt och i vilken utsräckning som 

förskolor och pedagoger använder sig av dem.  
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Bilagor  

 
Bilaga 1 

Hej!  

Vi är två tjejer som heter Anne Landström och Kristina Lind som studerar till förskollärare på 

Luleå Tekniska Universitet. Vi är inne på vår sista termin och skriver på vår C – uppsats som 

handlar om uttalssvårigheter hos barn där vårt syfte är att få djupare kunskap om vad 

uttalssvårigheter hos barn är, vad det kan bero på och vad pedagoger kan göra för att hjälpa 

barn med den svårigheten. 

 

Vi undrar om du skulle vilja svara på några frågor rörande detta ämne och om vi får använda 

oss av dina svar i vårt arbete? 

 

Dina personliga uppgifter kommer vara anonyma och dina svar kommer endast behandlas för 

att svara på vårt syfte i denna C – uppsats.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Anne Landström & Kristina Lind  
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Bilaga 2 

Frågor till förskollärare: 

1.Vad innebär en typisk uttalsutveckling för dig? Vänligen utveckla. 

2.Vad innebär en försenad uttalsutvecklig för dig? Vänligen utveckla  

3.Vad tror du att en försenad uttalsutveckling kan bero på? Vänligen utveckla 

4.Hur tror du pedagoger kan hjälpa barn med en försenad uttalsutveckling i förskolan? 

Vänligen utveckla 

5.Har du något övrigt som du vill tillägga gällande uttalsutveckling hos barn? Vänligen 

utveckla  

Frågor till logoped och talpedagog: 

1.Tips på bra övningar som förskollärare kan använda med barn som har uttalssvårigheter? 

Vänligen konkreta tips  

2.Vad är enligt dig en försenad uttalsutveckling? Vänligen utveckla 

3.Vad är enligt dig en avvikande uttalsutveckling? Vänligen utveckla 

4.Har du något övrigt som du vill tillägga gällande uttalssvårigheter? Vänligen utveckla 
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Bilaga 3 

Käk övning 

För att fokusera på sin käke tillsammans med barn kan man t.ex. röra underkäken från höger 

till vänster, upp och ned och utåt och inåt (Juhlin, 2009).  

Läpp övning 

Olika övningar finns för läpparna skriver Juhlin (2009). Pedagoger och vuxna kan t.ex. gå till 

väga på följande sätt: smacka, gapa och stänga munnen och göra olika miner med läpparna. 

Det som är viktigt att komma ihåg är att studera sin spegelbild under övningarna samt att titta 

hur andra gör och ser ut.  

Tung övning 

Det finns olika övningar för tungan också. Barn kan stryka med tungan i insidan av munnen, 

på tänderna och i gommen samt även stryka över läpparna och räcka ut tungan för att se hur 

lång den är. Tungan har en viktig roll när man talar och allt i munnen måste klaffa för att ett 

tal ska bli korrekt. Yttersta delen av tungan använder man när man uttalar t.ex. s och bakre 

delen av tungan då man uttalar ett r som då blir skorrande. Juhlin (2009) beskriver en övning 

där man kan använda sig av en boll och under tiden barnen skickar den till varandra ska de 

benämna något som börjar på t.ex. bokstaven s. Detta kan, enligt Juhlin, utökas med att 

barnen får berätta något om sig själva eller att det får förklara något och då fokusera på att 

uttala t.ex. fonemet s.  

Koppla uttal till specifik handling 

Juhlin (2009) menar att det är en god idé att koppla ett särskilt uttal till någon specifik 

handling. Om barnen ska öva sig på att t.ex. uttala fonemet s kan det då vara bra att bli 

påmind om att man ska träna på det genom att koppla det till t.ex. när barnet öppnar dörren till 

en toalett.   

Övning med tärning 

Det finns olika spel man kan spela tillsammans med barnen då de behöver öva på fonem, t.ex. 

r och s. I en specifik övning behövs en tärning och några barn där de kastar tärningen. Barnen 

tar sig då fram på rutor i spelet. Kan barnen läsa får de då läsa själva. Om de inte har lärt sig 

att läsa får man som vuxen läsa högt och barnen upprepa efter (Juhlin, 2009).  

Övning i att urskilja olika fonem 

Övningen menar Juhlin (2009) går ut på att det är ett spel för barn där de ska lyssna till en rad 

med olika föremål som den vuxne läser upp och barnen får då gissa vilken rad som just blivit 

uppläst. Det är ett grundande villkor att kunna arbeta med uttal om barnen kan höra och 

urskilja den rad man just läst. Denna övning tränar upp barnens kunnande i att skilja olika 

fonem från varandra men även för att träna på fonemens olika uttal. Det är viktigt att den 

vuxne läser sakta och uttryckligt för barnen men även att denne är uppmärksam på om barnen 

kan urskilja raderna. Kan barnen ännu inte göra det bör man vänta med övningen.
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Bilaga 4 

FONEMO – app för iPad  

Fonemo är en app som ska hjälpa barn som är i behov av extra träning av språket. Appen är 

utformad som ett spel där barnet kan öva sig på t.ex. bokstäverna s och r. Poängen med spelet 

är att barnet högt ska uttala de olika ljuden. Det finns inspelningsmöjligheter vilket innebär att 

barnet får lyssna till sig själv och sitt eget uttal och höra hur det låter.   

Det finns många olika möjligheter till att forma spelet för att bäst matcha det barnet behöver 

träna extra mycket på. Rutorna i spelet innehåller de ljud som ska övas på i olika delar av 

ordet. Vokaler och konsonanter kan tränas åtskilda eller ihop. Det finns likheter mellan 

memory och Fonemo. Det gäller att välja ut de bilder som överensstämmer med varandra.  

Fonemo är lämplig för barn från 3 års ålder och äldre. Det finns möjlighet att göra spelet 

svårare om det finns barn som är i behov av större utmaningar. Det innebär att Fonemo kan 

utmana barn som har kommit olika långt i sin utveckling av språket. Spelet kan spelas enskilt 

med endast ett barn eller med två barn samtidigt. Fonemo kräver inte att barnet måste kunna 

läsa eftersom att spelet endast är uppbyggt av bilder och rutor.  

 

Det rekommenderas att låta barnet träffa en logoped eller en talpedagog för att på bästa sätt 

kunna komma fram till vilka övningar och vilken typ av träning som passar det berörda barnet 

bäst. Via barnavårdcentralen eller skolhälsovården tar man kontakt med för att kunna träffa en 

logoped eller talpedagog. 
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Bilaga 5  

Nedanstående övningar är olika tips för barn med uttalssvårigheter och är tagna från 

Snicksnacksnoken.se och Hatten förlag 

Lek – Härmaporna 

Pedagogen är storapan och barnen är småapor. Pedagogen gör en min eller ett ljud som 

barnen härmar. Integrera in fonem eller gör en sådan min som barnet/barnen behöver träna på. 

Rollerna byts mellan pedagog och barn. 

Lek – gissa  

Pedagogen börjar med att säga ”vad skådar mitt öga, jo någonting som börjar på..rrr… ?” och 

så får barnen gissa vad den pedagogen ser och tänker på. 

Såpbubblor 

Blås såpbubblor och bestäm ett språkljud med barnen som barn och pedagog säger varje gång 

någon smäller en såpbubbla. 

För en konversation med barn 

Prata om hur saker låter, och ta ämnen som passar för det tänkta ljudet. Ett flygplan kanske 

låter ”fff” när det flyger över himlen, ankan kan låta ”ka ka ka”, en orm ”sss”. 

Lekar  

Försök hitta på lekar där något roligt händer när barn säger det ljud som behöver tränas lite 

extra på. Ett förslag är att barn får trycka på knapparna på din tröja/jacka och samtidigt säga 

det språkljud ni tränar. När språkljudet blir rätt gör du en rolig grimas/rörelse/ljud. 

Gör grimaser 

Grimasera och gör rörelser med tunga och läppar. Titta i spegeln hur det ser ut när ni till 

exempel försöker slicka sig på näsan. Hur låter det om ni har tungan på det viset? Eller 

läpparna så där? Om det är svårt att styra tungan till exempel upp mot näsan - sätt lite kolasås 

på olika ställen på läppen och slicka bort det! 

Sagostund  

Läs rim och ramsor. Hitta på egna rim. Rimma på varandras namn. Vad finns det som rimmar 

på katt? Eller polis? 

Spel 

För roligare språkträning går det också att köpa färdiga spel, pussel, böcker, filmer, musik och 

leksaksfigurer via till exempel Hatten förlag. 


