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Abstrakt 
Språkstörning är en diagnos som innebär att barnet har en språklig svårighet. Barnet har 

svårt att förstå vad som sägs, att producera och använda ord för att kunna kommunicera 

med andra. För att dessa barn ska få en optimal språkutveckling under sin förskoletid 

behöver de möta stöttande och medvetna pedagoger som utformar verksamheten utefter 

varje barns individuella behov. Barn med språkstörning har ofta kombinationer av andra 

diagnoser till exempel ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Syftet med 

vår studie har varit att bidra till fördjupad kunskap kring vilka insatser som görs för barn 

inom förskolan som befinner sig i en språkstörning eller på grund av sen 

språkutveckling riskerar att få diagnosen språkstörning. Studien syftar vidare till att 

undersöka hur specialpedagoger går tillväga för att stödja barn som befinner sig i en 

språkstörning i förskolan och vilka konsekvenser språkstörningen får för den enskilda 

individen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och genomfört sex 

intervjuer med specialpedagoger.  

 

När vi sammanställt resultatet kom vi fram till att specialpedagogerna är medvetna om 

vad en språkstörning innebär. Specialpedagogerna kartlägger och handleder 

pedagogerna för att hitta de bästa strategierna för barnens fortsatta språkutveckling. 

Beroende på stora barngrupper och vilket bemötande barnet får och om pedagogerna är 

mottagliga för alternativa arbetssätt skapas möjligheter och hinder i verksamheten. 

Specialpedagogerna uttrycker att barnen behöver samspela med andra och ingå i en 

vanlig förskolegrupp för att utveckla sitt språk. Förskolans lärmiljö är barnens arena för 

lärande och inlärning med andra. 
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1 Inledning 
Dagens samhälle ställer krav på individer att kunna kommunicera och ha kunskaper för 

att klara det samhället kräver (Nettelbladt & Salameh, 2013). Individen behöver ha en 

väl fungerande språklig kommunikation för att kunna delta i olika sociala nätverk och 

för att klara förskola, skola, leksituationer, fritidsaktiviteter och i vuxen ålder klara av 

fortsatta studier, umgänge med vänner samt yrkes- och familjelivet (Nettelbladt & 

Salameh, 2013). Enligt Skolverket (2016) är förmågan att kunna kommunicera, kunna 

samarbeta samt söka ny kunskap viktiga egenskaper i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och förskolan ska lägga grunden till att barnen i framtiden ska kunna 

tillägna sig de kunskaperna som alla i samhället behöver.   

 

Enligt Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) har barn med språklig problematik 

ofta svårt att klara sig i dagens IT-samhälle där stora krav ställs på individen att 

effektivt kunna uttrycka sig i tal och skrift samt kunna samspela med andra individer.  

Skolverket (2016) poängterar att i förskolans uppdrag ska den pedagogiska 

verksamheten anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd än andra ska tillgodoses med hänsyn till egna behov och individuella 

förutsättningar. Enligt vår uppfattning bör personalen på förskolan ha kompetensen att 

möta barns varierande behov.  

 

Enligt Skolverket (2016) ska förskolan lägga stor vikt vid att uppmuntra och ta tillvara 

barnets nyfikenhet samt lägga vikt vid varje barns språkutveckling. Enligt Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlen och Ors (2008) utvecklar barn i allmänhet sitt språk utan några 

problem men det finns barn som inte utvecklas utifrån jämnåriga barns språkutveckling 

och omgivningens förväntningar. Alla pedagoger inom förskolan bör vara medvetna om 

de konsekvenser som språkstörning innebär för barnen som fått diagnosen 

språkstörning. Specialpedagoger och övriga pedagoger ska samverka för att kunna 

erbjuda alla barn det stöd de behöver för att utvecklas. För att pedagoger och 

specialpedagoger ska kunna stötta barn med språkstörning behövs en 

kunskapsutveckling inom ämnet. Vi upplever att kunskapen kring att hantera barn med 

språkförseningar och språkstörning behöver uppmärksammas. Enligt Nettelbladt och 

Salameh (2007) behövs kunskap om typisk språkutveckling för att pedagoger ska ha
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möjlighet att bedöma om och hur avvikelser inom språkutvecklingen hos det 

individuella barnet kan se ut. Eftersom det enligt Einarsson (2013) inte alltid är så lätt 

att urskilja gränsen mellan språkstörning och språkförsening.  

 

Vi har i vårt yrke som förskollärare mött barn som visat svårigheter i att förstå det talade 

språket samt de grundläggande egenskaperna för språkets olika funktioner. De här 

barnen har haft svårt att kommunicera med omgivningen, deras sociala samspel hämmas 

och de riskerar att inte utvecklas i takt med sina jämnåriga kamrater. De här barnen 

behöver observeras så att de kan få det stöd de är i behov av. Dessa barn finns i våra 

verksamheter och utgör en utmaning för pedagoger och specialpedagoger när de inte 

utvecklar sitt språk på samma sätt som sina jämnåriga. En språkstörning utgör enligt 

Bruce (2010) en riskfaktor för den fortsatta sociala och intellektuella utvecklingen. 

Barnen kan få sämre självförtroende och bli frustrerade och antingen vända sig inåt och 

undvika krav på kommunikation och tal eller få ett utåtagerande beteende. Individer 

som enligt Nettelbladt och Salameh (2007) har svårt att kommunicera och använda 

språket fullt ut blir omedvetet ställd utanför. Vi vill undersöka hur specialpedagoger går 

tillväga för att främja barnens språk och om lärmiljön ger barnen verktyg för att 

stimulera deras språkutveckling och den språkutveckling som krävs av individen. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra till fördjupad kunskap kring vilka insatser som görs för 

barn inom förskolan som befinner sig i en språkstörning eller på grund av sen 

språkutveckling riskerar att få diagnosen språkstörning.  

Studien syftar vidare till att undersöka hur specialpedagoger går tillväga för att stödja 

barn som befinner sig i en språkstörning i förskolan och vilka konsekvenser 

språkstörningen får för den enskilda individen. Frågeställningarna är följande: 

● Hur går specialpedagoger tillväga med barn som befinner sig i en språkstörning, 

för att förebygga, utveckla, se möjligheter och undanröja hinder i verksamheten? 

  

● Vilka konsekvenser får språkstörning för barnet utifrån specialpedagogernas 

perspektiv? 
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3 Centrala begrepp 
Centrala begrepp för studien: Kommunikation, språkstörning och samspel. 

3.1 Kommunikation 

Enligt Rygvold (2001) innebär kommunikation att göra något gemensamt det kan 

definieras som förmedling av budskap från sändare till mottagare. Vilket kan innefatta 

ett aktivt språkligt och icke-språkligt samspel mellan två eller fler individer där känslor, 

avsikter, upplevelser, information och tankar förmedlas gemensamt. Kommunikation 

utgör en aktivitet mellan sändare och mottagare som turas om att sända ut och att ta 

emot budskapen. 

3.2 Språkstörning 

Språkstörning introducerades som begrepp enligt Nettelbladt och Salameh (2007) i 

slutet av 1800-talet, tidigare användes “talrubbningar” som ett övergripande begrepp för 

språk-, tal och röststörningar. I Sverige har enligt Nettelbladt och Samuelsson (2008) 

barn med språkstörning uppmärksammats sedan 1910-talet. Forskning inom 

språkstörning började enligt Nettelbladt och Samuelsson (2008) under 1970-talet som 

en följd av barnforskningens genombrott. 

Språkstörning förekommer i olika grad enligt Brogren och Isakson (2014) från lätt till 

grav, förutom problem med språket kan barn med språkstörning ha koncentrations och 

uppmärksamhetssvårigheter. Det förekommer i vissa fall även fin- och grovmotoriska 

svårigheter. Enligt Nettelbladt och Samuelsson (2008) är det logopeden som utreder och 

ställer diagnosen språkstörning. När barn enligt Nettelbladt och Salameh (2007) får 

diagnosen språkstörning  innebär det att barnet har språkstörning som sin mest 

framträdande funktionsnedsättning och barnets språkliga utvecklingsnivå motsvarar inte 

barnets kronologiska ålder. 

3.3 Samspel 
Brogren och Isakson (2014) beskriver att barns kognitiva och språkliga kunskaper 

utvecklas i samspel med andra individer. Barnets språkutveckling, språkförmåga och 

leken är enligt Westerlund (2009) i ett ömsesidigt berikande förhållande gentemot 

varandra. För att leda leken vidare behövs språket för att kunna ha ett socialt samspel 

med andra och föra leken vidare. Barn lär sig språket enligt Strömqvist (2010) i samspel 

med andra och omgivningen där barnet befinner sig och pågår under hela livet. Barnen 
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behöver enligt Einarsson (2013) språklig stimulans för att utvecklas till språkliga 

varelser. 

4 Bakgrund  
Vi har i studien fokuserat på sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs teori, som ser 

människan som historisk, social och kulturell där kognition och inlärning betraktas som 

sociokulturellt omslutna. Språket är enligt Vygotskij ett socialt redskap där språket 

utvecklas och används tillsammans med andra (Nettelbladt & Salameh 2013). I vår 

studie kommer de mest centrala delarna som ingår i språkets struktur att behandlas, det 

är fonologi, grammatik, pragmatik och semantik.   

4.1 Språkutveckling 

Barnet gör enligt Einarsson (2013) en tjuvstart i språkutvecklingen då barnet lyssnar 

och lär redan i magen. När barnet är nyfött har det enligt Strömqvist (2010) en viss 

förmåga att höra skillnad på ljud. Alla barn som utvecklar sitt språk normalt enligt 

Strömqvist (2010) går igenom liknande utvecklingssteg. Redan vid sex månaders ålder 

kan barnet höra skillnad på vanligt förekommande ljud samt höra skillnad på två olika 

språkljud. Även en begreppsutveckling för ordinlärningen är enligt Strömqvist (2010) 

viktig, vilket barnet lär sig vid en ålder av sex månader då barnet tittar efter saker som 

försvinner, därmed kan barnet börja utveckla ord. De första orden brukar dyka upp vid 

omkring ett års ålder eller ungefär samtidigt som barnet börjar gå. En viktig 

förutsättning enligt Strömqvist (2010) för språkutvecklingen och kommunikationen är 

delad uppmärksamhet och det utvecklas vid ett års ålder. Både begreppsutveckling och 

delaktighet i olika kommunikativa aktiviteter är avgörande för den fortsatta 

språkutvecklingen. Vid cirka två års ålder sker en ordförrådsspurt, där barnet bygger 

upp ett ordförråd. Vid tre år kan enligt Strömqvist (2010) barnet kombinera två ord, det 

så kallade tvåords stadiet och utveckla ett grundläggande ordförråd. Mellan tre och fem 

års ålder sker en omfattande social kognitiv utveckling vilket innebär barnets förmåga 

att kunna samspela med andra personer vilket påverkar barnets kommunikativa 

utveckling. Vid fem års ålder har enligt Nettelbladt och Salameh (2013) barnet förvärvat 

de grundläggande grammatiska och fonologiska reglerna, vilket innebär kunskap kring 

språkets form och att barnet har ett tillräckligt rikt ordförråd för att göra sig förstådd i 

olika samtal.  
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Enligt Nettelbladt och Salameh (2013) visar barn med typisk språkutveckling en stor 

variation i fonologisk och grammatisk utveckling både mellan olika barn men även 

inom ett och samma barn. Med typisk språkutveckling avses enligt Nettelbladt och 

Salameh (2013) normal eller förväntad utveckling. Det är först enligt Westerlund (2009) 

när barnet är i femårsåldern som barnet kan hålla en röd tråd utan att distraheras av 

andra impulser.  

 

En förutsättning enligt Strömqvist (2010) för en lyckad kommunikation är att kunna 

anpassa sig till mottagarens perspektiv. Språket är enligt Nettelbladt och Salameh 

(2013) viktig för all intellektuell social verksamhet och för vårt tänkande, så att vi kan 

bearbeta emotionella upplevelser och kritiskt granska oss själva. Nettelbladt och 

Salameh (2007) skriver att på 1990-talet startade diskussionerna om förmågan till social 

kompetens, det är ett fenomen som omfattar förmågan att etablera kontakt med nya 

individer och att kunna samspela med många olika människor i skilda situationer. Den 

som har svårt att kommunicera och använda språket fullt ut blir omedvetet ställd 

utanför. 

Språkets funktion enligt Strömqvist (2010) är att både skapa och spegla en social 

identitet. Barn erövrar språk enligt Einarsson (2013) genom ett samspel mellan arv och 

miljö. Beroende på olika kombinationer av arv och miljö utvecklar barnet sitt språk i 

olika takt. Om språkutvecklingen är långsam har barnet en språkförsening och om den 

är mycket avvikande och långsam från den normala utvecklingen så är det en 

språkstörning. Att enligt Bruce (2010) ha ett fungerande muntligt språk förutsätter 

många underliggande förmågor både vad gäller språkanvändning, egen uttrycksförmåga 

och språkförståelse. Enligt Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) varierar 

språkförmågan hos individer. Variationen kan bero på faktorer i både arv och miljö, 

vilka även samverkar. Språkförmågan varierar även mellan olika individer men även 

hos samma individ i olika situationer. 

4.2 Språkstörning 

Språkstörning är enligt Bruce (2010) ingen enhetlig diagnos utan är ett samlingsnamn 

för olika språkliga svårigheter med olika orsaksbakgrund. Förutom skillnader i art eller  

typ så varierar graden eller omfattningen av de språkliga problemen. Språkstörning 

under förskoleåldern visar sig genom brister i det muntliga språket. Förskolebarn som 

enligt Conti-Ramsden (2013); Hansson (2010); och Nettelbladt et al. (2008) får 
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diagnosen språkstörning har ofta svårt att förstå språket och de utvecklar inte språket 

som förväntat samt att de har svårt att göra sig förstådda. Språkutvecklingen ligger 

avsevärt efter jämfört med barn med typisk språkutveckling och den har varit försenad 

och begränsad redan från början. Barn med språkstörning kan ha problem med att förstå 

nya ord och omgivningens språk. Språkstörningen kan enligt Nettelbladt et al. (2008) 

ändra karaktär ju äldre barnet blir även om den underliggande störningen består. Enligt 

Bishop (1997) varierar språkstörning från barn till barn. Ett barn kan ha svårigheter med 

att förstå vad andra säger och uttalar endast enstaka ord som är obegripliga. Ett annat 

barn med språkstörning kan ha god språkförståelse men talar enbart i tre till fyra ords 

fraser och har svårigheter med grammatiken. Det finns även de barn som pratar klart 

och flytande men omgivningen har ändå svårt att förstå vad barnet säger (Bishop, 1997).  

 

En språkstörning är enligt Nettelbladt och Salameh (2013) svår att upptäcka då 

definitionen av vad som anses vara normalt eller avvikande språk inte är helt självklar. 

Enligt Einarsson (2013) är gränsen mellan språkstörning och språkförsening inte alltid 

så lätt att urskilja. En språkstörning enligt Nettelbladt och Salameh (2013) syns inte 

utan upptäcks först i mötet och samtalet med andra personer. Språkstörning kan enligt 

Bruce (2010) grovt delas in i typerna impressiv och expressiv språkstörning. Med 

impressiv språkstörning menas svårigheter med ord och satsförståelse och med 

expressiv språkstörning menas problem med grammatik och ljudsystem. Under dessa 

huvudgrupper kan mer avgränsade språkliga svårigheter diagnostiseras till exempel 

pragmatisk eller semantisk störning. Har barnet en kombinerad svårighet med 

impressiva och expressiva svårigheter diagnostiseras barnet med generell språkstörning. 

 

Rygvold (2001) skriver att språk- och talsvårigheter är ett samlingsbegrepp. De som 

omfattas är fyraåringar som använder sig av tvåordssatser alternativt dålig 

språkförståelse, åttaåringar som saknar vissa ljud vid uttal, psykiskt utvecklingsstörda 

som har stora brister eller saknar helt talspråket och treåringar som stammar. De barn 

som här beskrivits kan även ha andra språkproblem men de svårigheterna kan vara svåra 

att upptäcka då de inte märks utåt. SLI (Specific Language Impairment) är enligt Conti-

Ramsden (2013) ett dolt handikapp då barnen ser ut som alla andra men har svårt med 

det talade språket. 
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Specifik språkstörning (SLI) är enligt Bruce (2010) och Conti-Ramsden (2013)  vanligt, 

ett barn i varje klass har en språkstörning och det är en vanligt förekommande diagnos i 

förskoleåldern. Barn med SLI har ofta kombinerade diagnoser bland annat ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Enligt Hansson (2010) kan 

utvecklingsstörning, neuropsykiatriska diagnoser till exempel autismspektrumstörningar 

och adhd samt hörselskada relateras till språkstörning. Det förekommer även enligt 

Hansson (2010) barn som inte har något av de nämnda funktionsnedsättningarna, icke- 

verbala inlärningssvårigheter, neurologiska eller socioemotionella problem. 

4.3 Språkets uppbyggnad 
Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) är språkförmågan inte likadan utan den kan delas 

in i olika domäner. En traditionell indelning av språkförmågan är fonologi, grammatik, 

pragmatik och semantik. Det mänskliga språket består enligt Einarsson (2013) av 

byggstenar som är hierarkiskt ordnade och börjar med språkljuden de så kallade 

fonemen. Vilket bygger upp de minsta betydelsebärande enheterna de så kallade 

morfemen som sedan bygger upp fraser och senare satser som blir en mening. Den 

kommunikativa och språkliga funktionen innefattar enligt Bruce (2010) att förstå 

språkliga symboler (språkförståelse), förmågan att uppfatta, tolka och bearbeta 

språkljud (auditiv perception), förmågan att minnas ord (verbalt minne), förstå språkets 

betydelse (semantik), hitta och få fram ord utan dröjsmål (ordmobilisering), samt 

formulera sig i begripliga satser (grammatik) med ett begripligt uttal (fonologi). En 

viktig förutsättning för god språklig kommunikation är att barnet kan använda sin 

språkliga förmåga i ett socialt samspel (pragmatik). Språket har enligt Westerlund 

(2009) både en förståelse och en uttryckssida som i samspel måste byggas upp. Innan 

barnet kan tala måste en förståelse för orden byggas upp annars blir det bara tomma ord 

utan innehåll som bara upprepas. Det expressiva språket är enligt Westerlund (2009) det 

språket vi använder för att uttrycka oss med och det impressiva språket har mer att göra 

med språkförståelsen. Språket är en del av kommunikationen som även innehåller 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

4.4 Fonologiska svårigheter 
Fonologin beskriver enligt Bruce et al. (2016) språkets ljudsystem, varje språk har sin 

unika uppsättning av språkljud, att erövra språkljuden innebär att kunna göra sig 

förstådd men även att kunna tillägna sig innehållet och innebörden i vad andra säger, 

risken är annars att poängen med berättelsen inte framgår och individen går miste om 



  
 

8 

 

det som sagts. En liten kunskapsbrist i fonemsystemet kan enligt Bruce et al. (2016) 

leda till total missuppfattning, en förutsättning att uppfatta en skillnad i språket är med 

hörseln något som kallas auditiv perception. Vidare skriver Bruce et al. (2016) att 

fonologiska svårigheter kan visa sig i att fonemen faller bort, byts ut eller ersätts vilket 

är vanligt förekommande. 

 

Nettelbladt (2007) beskriver fonologiska problem hos barn med språkstörning och 

skriver att ett gemensamt drag för barn med språkstörning är att de har svårt att göra sig 

förstådda gentemot omgivningen. Fonologiska problem är den vanligaste formen av 

språkproblem hos barn i förskoleåldern.  

 

4.5 Grammatiska svårigheter 
Enligt Bruce et al. (2016) innebär grammatiska språksvårigheter problem med att få 

ihop orden till begripliga satser både när det gäller att förstå när någon annan berättar 

något som att kunna göra sig förstådd. Nettelbladt och Salameh (2013) skriver att vid 

cirka 18 månaders ålder påbörjas barnets grammatiska utveckling, nu börjar ord 

kombineras till satser med tvåordssatser som utvecklas till flerordssatser. Grammatik 

handlar enligt Einarsson (2013) om sambandet mellan språklig form och innehåll, 

språkets uppbyggnad den så kallade strukturen. I en språklig kommunikation behövs 

enligt Westerlund (2009) funktion, innehåll och form. Med funktion menas att barnet 

kan tolka, förstå och uppfatta men även kunna uttrycka sig till rätt person, på rätt plats 

och i rätt tid. Innehåll innefattar begreppens förhållande till varandra och en förståelse 

av begrepp, dels förmågan att kunna kategorisera ord och barnets ordförråd. Med form 

menas förmågan att producera och uppfatta skillnader mellan språkljuden. För att 

språket ska fungera utan problem utgör enligt Westerlund (2009) funktion, innehåll och 

form en helhet i den språkliga kommunikationen där alla delar är lika viktiga. 

 

4.6 Pragmatiska svårigheter 
Pragmatik används enligt Nettelbladt och Salameh (2013) ibland liktydigt med 

kommunikation, interaktion och social kompetens. Pragmatik kan definieras med hur 

språket används i samspel i bestämda situationer och i olika syften. Interaktionen är 

enligt Nettelbladt och Salameh (2013) en central aspekt av pragmatiken i samtalet 

mellan personer även kontexten har betydelse för den språkliga interaktionen. 

Pragmatisk utveckling kommer enligt Nettelbladt och Salameh (2013) oftast före övrig 

språkutveckling och är en förutsättning för social och språklig utveckling. Pragmatiska 
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avvikelser sker enligt Nettelbladt och Salameh (2013) ideligen hos små barn innan de 

lärt sig att samtala. Pragmatiska svårigheter visar sig i särskilt belastande situationer där 

barnet har svårt att förstå när någon berättar något eller vad som sägs när flera personer 

pratar samtidigt. Den språkliga förmågan är inte statisk eller konstant utan varierar 

beroende på kontexten och tiden. Pragmatiska svårigheter är enligt Nettelbladt och 

Salameh (2013) svåra att identifiera de visar sig bara i vissa situationer, visar sig sällan 

vid språktest, särskilt påfallande under samtal, kan se olika ut hos flickor och pojkar, 

symtomen förändras över tid och uppmärksammas först i slutet av förskoleåldern. 

Problematiken visar sig enligt Nettelbladt och Salameh (2013) inte i traditionella 

språktest vilket gör det svårt att tidigt identifiera svårigheten. Pragmatiska problem 

förekommer hos barn med neuropsykiatriska diagnoser vilket försvårar identifieringen 

ytterligare. Svårigheter i att samspela med andra är enligt Nettelbladt och Reuterskiöld 

Wagner (2010) ett av huvudsymtomen vid pragmatiska problem, språkstörning syns inte 

utåt sett och det kan vara svårt att identifiera de barn som har en språkstörning speciellt 

om barnet även har pragmatiska problem. Pragmatiska problem ingår enligt Nettelbladt 

och Reuterskiöld Wagner (2010) ofta när barn har grava språkstörningar, barnet uteslöt 

joller eller jollrade väldigt lite som barn, barnet började möjligtvis prata sent och 

språkutvecklingen gick långsamt.  

4.7 Semantik och semantisk medvetenhet 
Enligt Brogren och Isakson (2014) innebär semantisk medvetenhet att förstå olika 

betydelser i språket, hos barn kan det innebära att barnet känner till hur två meningar 

skiljer sig åt från varandra eller att ett och samma ord kan ha olika betydelser. Semantik 

innebär enligt Nettelbladt och Salameh (2007) att innehållsaspekter av språket är 

betydande och innefattar ords betydelse. För att det talade språket enligt Westerlund 

(2009) ska fungera behöver barnet ha en språklig medvetenhet vilket innebär att kunna 

byta perspektiv och rikta uppmärksamheten från ordets betydelse till ordets form till 

exempel ordet tåg är kort men föremålet är långt. Enligt Nettelbladt och Salameh (2013) 

delas semantik upp i tre områden, de beskriver första området som är lexikal semantik 

vilket  innebär att enskilda ords betydelse studeras samt betydelserelationer mellan ord. 

Andra området är  fras- och satssemantik där studeras vilken betydelse som finns hos 

syntaktiska enheter som är större än ordet. Tredje området inom semantiken studeras 

inom pragmatiken och det berör hur kontexten påverkar betydelsen hos yttranden. 
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4.8 Metoder för att identifiera språksvårigheter  
Vid kartläggning av kommunikativa och språkliga funktioner är resurser, brister, 

möjligheter och hinder tydliggjorda (Bruce, 2010). För att hela den språkliga funktionen 

ska kartläggas behövs även skriftspråket bedömas i den mån barnet förväntas kunna 

skriva. Den kommunikativa och språkliga funktionen innefattar enligt Bruce (2010) 

språkförståelse, auditiv perception, verbalt minne, semantik, ordmobilisering, 

grammatik, fonologi och pragmatik. Eftersom språket utvecklas hela tiden behövs nya 

bedömningar utifrån barnets förväntade kunskaper vid den specifika åldern och utifrån 

vad barnet i den aktuella åldern bör kunna.  

För att upptäcka olika språkliga svårigheter finns enligt Einarsson (2013) olika språktest 

och kartläggningsmetoder, som till exempel fonemsegmenteringstest som visar om 

barnet kan dela upp ordet i olika fonem (språkljud). För att upptäcka om barnet kan 

urskilja första ljudet i ordet, det så kallade initiala fonemet finns testet fonolek och för 

att visa om barnet hör hela ordet när det uttalas används fonemsyntes.  

4.9 Arbetssätt ur ett relationellt perspektiv 
Det är enligt Einarsson (2013) viktigt att barn får en språklig nyfikenhet och 

uppmuntras att använda språket i olika sammanhang på ett lekfullt så väl som på ett 

allvarligt sätt. Barnen behöver även språkliga förebilder för att utvecklas. Om barnet 

enligt Einarsson (2013) får detta stöd klarar de i de flesta fall den språkliga utvecklingen 

själva. Där de utvecklar sin språkliga medvetenhet, sitt språk och hur språket används 

generellt och av andra personer i olika sammanhang. En förutsättning enligt Heister 

Trygg (2010) för att lära sig kommunicera med tal är att se hur andra gör och vistas i 

språkliga miljöer där pedagoger stödjer och uppmuntrar kommunikation och språk. 

Parallellt lär sig barnet regler för samspel och samtal. Språk utvecklas i samspel och 

samtal med andra inte genom regelrätt träning. Samspel och samtal behöver ha stort 

utrymme i vardagen för att öka möjligheterna till en god språkutveckling.  

4.10 Insatser 
Bruce et al. (2016) lyfter fram betydelsen av att ett barn som upplevt att andra inte 

förstår det han/hon uttryckt behöver få möta någon som lyfter bort känslan av 

frustration och misslyckande som barnet kan känna. Den personen kan vara en logoped, 

specialpedagog eller en speciallärare med specialisering mot språk-, läs- och 

skrivutveckling. Det kan också vara en person som har djupare kunskap och 

medvetenhet om språklig sårbarhet eller barns språkutveckling. Språket bör vara 
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spännande att utforska, barnet erövrar kontrollen över språket genom lek och nyfikenhet 

lär sig barnet att bemästra språkets utformning (Bruce et al. 2016). 

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är enligt Heister 

Trygg (2010) en metod för att underlätta kommunikation utifrån individens speciella 

behov och förutsättningar och erbjuder ytterligare vägar till en fungerande 

kommunikation. Med hjälp av metoden får barnet redskap att samspela språkligt med 

andra innan talet ger möjlighet till detta. TAKK ger barnet en möjlighet att utveckla sitt 

språk och underlättar förståelse och är ett komplement till talspråket. Det hjälper 

individen att uttrycka sig och förstå sin omgivning och kan användas för att stärka 

individens samspel med andra. TAKK används enligt Heister Trygg (2010) bland annat 

till hörande personer med eller utan utvecklingsstörning som har eller riskerar att 

utveckla en störning i språk och kommunikation. TAKK innefattar 

teckenkommunikation, tecken till tal och tecken som stöd och är en av AKK formerna 

(Alternativ och Kompletterande Kommunikation). 

AKK är ett samlingsbegrepp för allt som kan göras för att ersätta bristande tal i 

kommunikationen. Vid tecken som stöd artikuleras enligt Heister Trygg (2010) orden 

tydligt med munnen samtidigt som tecken används för vissa ord för att förtydliga det 

som sägs. Tecken används alltid i samspel med talspråk och i vardagliga situationer. 

Visuella hjälpmedel så som bildstöd, pekkartor, föremål med mera kan användas för att 

hjälpa individen att kommunicera. Enligt Heister Trygg (2010) har TAKK positiva 

effekter på språket och minskar barnets frustration över att inte kunna uttrycka sig eller 

förstå sin omgivning. Barn som enbart är enligt Heister Trygg (2010) sena i språk och 

talutveckling erbjuds inte alltid TAKK som stöd. Även att tidiga insatser med TAKK 

motverkar negativa kommunikationsmönster och frustration hos barnet. Det kan bero på 

olika motoriska svårigheter eller graden av talsvårigheter. Men det finns även barn med 

grav tal och språkstörning och en normal kognitiv utveckling som inte är kända av 

habiliteringen och därmed inte erbjuds TAKK då de hamnar i en gråzon och inte 

uppmärksammas ( Heister Trygg, 2010). 

4.11 Konsekvenser av språkstörning 
Bruce et al. (2016) beskriver situationer då språket finns men inte fungerar i sociala 

sammanhang. Barnet i den beskrivna situationen har ingen specifik lekkamrat men på 

eftermiddagarna kunde barnet vara med och leka. Det kan bero på att mängden barn 

reducerats och att det därför var lättare att uppfatta, förstå och att göra sig förstådd i 
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lugnare och möjligtvis tystare atmosfär och det är därför lättare att få vara med de andra 

barnen och leka.  

Bruce et al. (2016) skriver att språklig sårbarhet kan påverka eleverna i skolåldern 

eftersom att eleverna förväntas vara självgående i kamratrelationer och i socialt samspel 

och det finns färre pedagoger att tillgå som kan hjälpa och stötta i lek- och 

kamratrelationer. Elever som befinner sig i språklig sårbarhet upplever utanförskap 

vilket kan leda till sämre självkänsla, det gäller främst i situationer där språket och 

kommunikationen är centrala.  

Barn med SLI upplever enligt Conti-Ramsden (2013) större svårigheter med den sociala 

interaktionen än vad jämnåriga kamrater gör. Barn med en bakgrund av SLI har enligt 

Conti-Ramsden (2013) ofta beteende och känslomässiga störningar i senare ungdom 

och vuxen ålder och de är mera sårbara för beteendestörningar men det finns även barn 

som inte upplever några beteende problem senare i livet. Det finns en risk enligt Conti-

Ramsden (2013) att det finns barn med beteendestörningar som inte får någon hjälp 

eftersom de inte visar tillräckligt med symtom för att remitteras vidare. Enligt 

Nettelbladt och Salameh (2013) kan ogynnsamma omständigheter påverka 

prestationsförmågan som då hotas och kan bli sårbar. Barn är under kontinuerlig 

utveckling och kan påverkas av de sociala situationerna de befinner sig i samt närvaron 

eller frånvaron av stödjande personer. Enligt Rygvold (2001) kan barn med 

språkproblem ha andra problem som rör socialt samspel, uppmärksamheten, 

koncentrationen och självkänslan. Språkproblem är ibland komplexa och därför behövs 

specialpedagogiska insatser på flera områden där en förståelse för helheten belyses. 

 

Under åren har enligt Stanton-Chapman, Justice, Skibbe och Grant (2007) bevis 

uppkommit avseende direkt samband mellan tidiga svårigheter och upprättandet av 

positiva relationer, för senare negativa resultat i ungdom och vuxen ålder. Positiva 

interaktioner är enligt Stanton-Chapman et al. (2007) ett viktigt inslag i utvecklingen för 

att förbättra barnets möjligheter till specifika sociala färdigheter. För barn med SLI är 

dessa positiva sociala och beteendemässiga egenskaperna avgörande för barnets 

skolförberedande, skolframgång och kvalitén på relationen med läraren.  
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Enligt  Mok, Pickles, Durkin, och Conti-Ramsden (2014) kan upplevelser av svårigheter 

med relationer med jämnåriga innebära att barn med SLI är mindre utrustade med de 

färdigheter som behövs i de sociala relationerna.  

 

Språkproblem är enligt Conti-Ramsden (2013) en riskfaktor även för andra aspekter av 

barnets utveckling. Barn med språkstörningar kan enligt Bruce (2010) även få inlärnings 

och minnessvårigheter samt problem med koncentrationen och uppmärksamheten. För 

att barnet ska enligt Einarsson (2013) kunna förstå skriven text och kunna läsa behöver 

de bli fonologiskt medvetna och kunna koppla samman bokstäver och språkljud. 

5 Klassifikationssystem 
Enligt världshälsoorganisationens (World Health Organization, WHO) 

sjukdomsklassifikation visas explicita kriterier för hur språkstörning hos barn bör 

definieras. Klassifikationssystemet kallas för ICD- 10-SE ( The International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems). Testet består av 

standardiserade och normerade test där språkförmågan bedöms och relateras till en 

statistisk norm (Socialstyrelsen, 2017).  

Enligt Socialstyrelsen (2003) gav världshälsoorganisationen 2001 ut ICF (International 

Classification of functioning, Disability and Health) med detta system går man ett steg 

vidare och ser på hur en funktionsnedsättning påverkar individens livssituation. I ICF 

klassifikationssystem beskrivs de medicinska, psykologiska och sociala faktorerna mer 

utförligt än i tidigare klassifikationssystem, detta system beskrivs som en bio-psyko-

social modell, vid bedömning av diagnos är interaktionen mellan dessa faktorer av stor 

betydelse. ICD-10-SE och ICF är två klassifikationssystem som kompletterar varandra 

vid diagnos bedömning (Socialstyrelsen, 2003). 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mentals Disorders) är ett internationellt 

klassifikationssystem där inriktningen är mot psykiatriska diagnoser det är utgivet av 

amerikanska psykiatriska föreningen (Nettelbladt & Salameh, 2013).  

I DSM-5 benämns diagnoser som kan relateras till språkstörning hos barn. 

Kommunikationsstörning finns med och följande diagnoser är redovisade: Störd 

språklig uttrycksförmåga, störd språkförståelse kombinerat med störd språklig 

uttrycksförmåga, fonologisk störning, stamning och kommunikationsstörning som till 
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exempel röststyrning där kriterierna för de tidigare nämnda inte uppfylls ( American 

Psychiatric Association, 2015)  

6 Tidigare forskning 
I denna del ger vi en redogörelse för tidigare forskning som är av betydelse för vår 

studie. Vi har lagt fokus på forskning inom fyra olika områden identifiering av 

språksvårigheter, riktade insatser, beteendemässiga och sociala svårigheter och 

kommunikation.  

6.1 Identifiering av språksvårigheter 
Conti-Ramsden och Durkin (2012) har studerat språkutveckling och bedömning i 

förskolan de skriver att barn i förskoleåldern gör flera framsteg i språkinlärningen de 

första fyra åren i livet och att det är betydande för barnens språkutveckling.  Syftet med 

Conti-Ramsden och Durkins (2012) studie var att tidigt identifiera språksvårigheter hos 

barn inom förskolan samt tillhandahålla information och ge stöd till personal och 

föräldrar. För att ge möjlighet till tidigt ingripande vid språksvårigheter hos barnen i 

förskolan. Undersökningsgruppen bestod av förskolebarn. I denna studie sammanfattas 

de viktigaste utvecklingsmässiga milstolparna för barns språkutveckling i förskolan, 

vilket ger en bakgrund för att förstå svårigheter med språkinlärning. Barn med 

språkstörning beskrivs och studien visar vilken typ av språksvårigheter de besitter. 

Metoden som Conti-Ramsden och Durkin (2012) använde var en bedömning av 

småbarns språkkunskaper genom utvärdering av deras prestationer som gjordes i 

förhållande till normalutvecklade jämnåriga. I denna studie analyserades en detaljerad 

bedömning av förskolebarn för kliniska ändamål.   

 

Det användes ett antal screening test för att utvärdera språkproblem hos förskolebarn. 

Resultatet av Conti-Ramsden och Durkins (2012) studie blev en bedömning av 

språkkunskaper hos förskolebarn som innebära en utvärdering av både expressiva och 

receptiva färdigheter. Utvärderingen gav mer än en dimension av språket och bör om 

möjligt också innehålla ett mått av fonologisk medvetenhet. Enligt deras resultat finns 

det för närvarande inga genetiska eller neurobiologiska markörer för språkstörning. 

Framsteg i bedömningen av förskolebarns språkkunskaper kräver ytterligare forskning 

på de genetiska, neurobiologiska och beteendemässiga faktorerna av språkutveckling 

och språksvårigheter. 
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I Skarakis-Doyle, Dempsey och Lees (2008) studie var syftet att undersöka giltigheten 

av tre experimentella diskurser för förståelse insatser för förskolebarn och förmågan av 

en kombination av diskurserna för att klassificera barn med eller utan språkstörning. I 

studien av Skarakis-Doyle, Dempsey och Lees (2008) deltog 37 barn med normal 

språkutveckling och 12 barn med språkstörning i en ungefärlig proportion av antal 

befintliga förskolebarn med språkstörning. I studien av Skarakis-Doyle, Dempsey och 

Lees (2008) användes tre experimentella diskurser: förförståelse, den gemensamma 

återberättar uppgift och förståelse frågor. Resultat utifrån Skarakis-Doyles, Dempsey 

och Lees (2008) studie visade att varje insats framgångsrikt klassificeras på förhand 

utvalda grupper. Den kliniska kombinationen av alla tre insatser resulterade i 96 % 

korrekt identifiering av språkstatusen för denna grupp. Resultaten stödjer enligt 

Skarakis-Doyle, Dempsey och Lees (2008) giltiga mått på diskurs förståelse och 

klassificering och ger preliminära bevis för att kombinationen kan användas för att 

identifiera barn med försämrad språkförståelse. 

 

I studien av Preston, Hull och Edwards (2013) var syftet att avgöra om talfelsmönster 

hos förskolebarn med tal ljudstörningar (SSD) fortfarande nästan fyra år senare har 

språkljud och fonologisk medvetenhet (PA). I studien deltog 25 barn med en bakgrund 

av förskole SSD (och normal språkinlärning) som testades vid en medelålder på fyra år 

och sex månader och följdes upp vid åtta år och tre månaders ålder. Resultat enligt 

Preston, Hull och Edwards (2013) studie visade att gruppens medelvärde var under 

medel för skolbarn i språkljud och låg under genomsnittet för fonologi. Slutsatsen av 

Preston, Hull och Edwards (2013) studie är att olika förskolebarns talfels mönster 

förutspås ge annan typ av objektiva resultat i skolåldern. Många atypiska språkljuds fel 

av förskolebarn kan vara ett tecken på svaga fonologiska fördelningar, vilket leder till 

långsiktiga fonologiska svagheter. Förskolebarns snedvridning kan vara resistenta och 

förändras över tiden, vilket leder till bestående språkliga produktionsproblem. 

6.2 Riktade insatser 
I en studie av Nullman (2009) utvärderas logopedens inblandning och effekten av en 

tydlig och riktad insats för barn med fonologiska talförseningar kombinerat med 

fonemisk medvetenhet. Denna studie undersökte effekterna av en tal fonemisk 

medvetenhet med stöd av en logoped för fyra förskolebarn med fonologiska störningar. 

Studien av Nullman (2009) undersökte effekterna av tydliga instruktioner på 
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generaliseringar och fonem färdighet. Studien genomfördes individuellt under kort tid. 

Data samlades varje vecka eller varannan från tre till tio veckor efter avslutad 

undervisning. Barnen i denna studie uppvisade enligt Nullman (2009) en fördröjning i 

fonologisk medvetenhet tillsammans med endast en tal fonologisk oordning. Det fanns 

inga medföljande språk, hörsel, motorisk eller kognitiva brister. 

I Gray och Brinkleys (2011) studie undersöktes om fonologisk eller semantisk 

avkodning förbättrades med hjälp av minnesträning eller ordinlärning för förskolebarn 

med specifik språkstörning (SLI) gentemot barn med normal utveckling och om 

förmågan varierade för ord som innehåller hög eller låg frekvens sublexikala sekvenser 

som namngav bekanta eller obekanta föremål.  I studien av Gray och Brinkley (2011) 

användes 125 barn. Barnen lärde sig ord med hjälp av stödundervisning och 

minnesträning. Ordlära och förmågan efter uppgift bedömdes. Resultat utifrån Gray och 

Brinkleys (2011) studie visade att avkodning inte hade någon effekt på minnesförmågan 

för någon av grupperna eller på antalet ord barnet lärt sig att förstå. Resultaten tyder på 

att fonotax och tidigare lexikala kunskaper sannolikt påverkar ordlärande på liknande 

sätt för barn med normal utveckling och SLI och avkodningen var inte bra för någon 

grupp. 

6.3 Beteendemässiga och sociala svårigheter  
I studien av Stanton-Chapman et al. (2007) undersöktes de beteendemässiga och sociala 

egenskaperna hos barn med specifik språkförlust jämfört med barn med typisk 

utvecklade språkkunskaper, och om det fanns kliniskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna. I studien ingick 45 barn med SLI och 53 med typisk språkutveckling. 

Resultatet av Stanton-Chapman et al. (2007) studie visar skillnader mellan grupperna 

inom alla områden av social kompetens samt specifika index för internaliserande 

beteenden men inga skillnader för externt beteende. Kliniskt signifikanta svårigheter var 

högre inom social kompetens än för beteendeproblem. 

I studien av Mok et al. (2014) var syftet med studien att undersöka utvecklingsbanor 

känslomässiga, beteendemässiga och sociala svårigheter hos barn och ungdomar med en 

SLI bakgrund. 171 barn och ungdomar mellan 7-16 år deltog under en nio år lång 

studie. Resultatet av Mok et als. (2014) studie visar att det finns fyra utvecklingsbanor, 

en grupp har inga relationsproblem några har svårigheter men kan förbättras över tid 

och det fanns även grupper som hade stora svårigheter med kamratrelationer. Resultatet 

av  Mok et als. (2014) studie visar även att risken för dåliga relationer med jämnåriga 
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var större för barn med pragmatiska svårigheter. De prosociala barnen med lägre 

känslomässiga svårigheter och bättre pragmatiska språkkunskaper hade mindre 

svårigheter med relationer med jämnåriga. Resultatet från Mok et als. (2014) studie 

klargör inte möjliga individuella skillnader. Barn med autistiska symtom och SLI är 

mera benägna att ha svårigheter med kamratrelationer men testgruppen var för liten för 

att säkerställa ett resultat. 

6.4 Kommunikation 
Martinsson Niva (2016) har genomfört en studie där syftet var att undersöka pedagogers 

arbete med elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK 

(tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) användes som 

kommunikationsverktyg. Datainsamlingen gjordes från tre olika skolor inom samma 

län. Lokala styrdokument användes som datamaterial med fokus på att få en inblick i 

vilka ambitioner som fanns för det pedagogiska arbetet med elevinflytande. Elevens 

förutsättningar och behov i träningsskolan, språkstörning och dess konsekvenser för 

elevinflytande, praktisk tillämpning av TAKK samt alternativa kommunikativa verktyg 

klargörs i studien. 

Metoder som användes var observationer i form av videofilmningar och 

fältanteckningar samt intervjuer med pedagoger, elever och vårdnadshavare. Martinsson 

Niva (2016) har utgått från en kvalitativ metodansats med inspiration från 

sociokulturellt perspektiv. Enligt resultatet var det en pedagogisk utmaning att förena 

styrdokumentens kunskapskrav med att uppnå det demokratiska uppdraget om 

elevinflytande. Vidare visade studien att pedagogerna endast till viss del tog till vara på 

elevernas erfarenheter och kunskaper, det fanns situationer då elevernas inflytande 

kunde tagits tillvara mer för att kunna involvera eleverna ytterligare för att påverka sin 

skolvardag. Resultatet visade också att TAKK bidragit till kommunikation och gynnade 

elevernas förmåga att uttrycka sig och sina åsikter (Martinsson Niva, 2016). 

Bruce (2007) skriver i sin avhandling om språk- och kommunikationsproblem hos barn. 

Fyra studier har genomförts och i de två första studerades hur och när svårigheterna 

yttrade sig.  I de två följande studierna undersöktes hur man kan stödja och stimulera 

barn med språkstörning i vardagliga samtal men även inom professionella pedagogiska 

samtal där ofta logopeder var samtalsledare och observatörer. 
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Syftet i undersökningen av Bruce (2007) var att identifiera framtida språkliga problem 

genom att bedöma kommunikationsförmågan hos barn vid 18 månaders ålder. Metoden 

som användes var att föräldrar och logopedstudenter (som fullgjort både teoretiska och 

praktiska kurser i barnspråk och barnspråksstörningar) gjorde en bedömning av 

kommunikationsfärdigheter med hjälp av ett observationsprotokoll framtaget för 

studiens ändamål. Bedömningen innehöll icke-språklig och språklig uttrycksförmåga, 

situations- och språkförståelse, samspelsförmåga och lekutveckling. 

  

Resultatet från studierna som Bruce (2007) gjort visar att i studie ett samvarierar 

språkförståelse och symbollek mycket med resultaten på språkliga test tre år senare (vid 

54 månaders ålder). Språkförståelse och förmåga att symbolleka vid 18 månaders ålder 

tycks kunna påverka den kommande språkutvecklingen. Utifrån resultaten av studie ett 

har det framkommit implikationer på att inte lägga alltför stor vikt vid antalet ord barnet 

kan uttala i tidig ålder, utan snarare fokusera på barnets språkförståelse och hur barnet 

kan använda språket i leken. 

 

Syftet i studie två av Bruce (2007) var att undersöka existensen av språkliga problem 

hos barn och ungdomar med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Metoden 

som användes var ett frågeformulär till föräldrar för bedömning av barns utveckling och 

beteende: From Five to Fifteen, förkortat FTF (5-15), det är framtaget av en nordisk 

forskargrupp av barnpsykiater (Bruce, 2007).  

  

Enligt Bruce (2007) visade resultatet från studie två att ungdomar med diagnosen 

ADHD har betydande problem med språklig funktion såsom att kunna lyssna, förstå och 

samtala utefter situation och samtalspartner. Fonologi och grammatik medförde inte 

dessa barn och ungdomar några större problem, däremot förekomsten av läs- och 

skrivsvårigheter var hög. Resultaten visade även att språklig förmåga är relaterad till 

andra utvecklingsaspekter till exempel inlärning, beteende och social förmåga (Bruce, 

2007). 

 

Studie tre och fyra inriktar sig på hur den kommunikativa förmågan kan stimuleras 

inom ramen för samtal.  Både naturliga samtal när barn leker med varandra och dels 

professionella samtal till exempel när ett barn med språkstörning samtalar med logoped 

(Bruce, 2007). Syftet i studie tre var att undersöka hur barn med språkstörning verbalt 

interagerar med kamrater med typisk språkutveckling, som representerar olika ålder och 
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språkutvecklingsnivå. I studie tre jämfördes samtal mellan barn med specifik 

språkstörning och kamrater med typisk språkutveckling avseende språklig interaktion 

samt språklig framställning barnen åldersmatchade varandra och de representerade 

samma språkutvecklingsnivå (Bruce, 2007).  

 

Resultaten från studie tre visade att dialogerna med åldersmatchade kamrater innehöll 

mer ämnesmässig sammanhållning och barnet kunde lättare svara och knyta an till 

samtalspartnern. Barnet med språkstörning tenderade dock att bli mer dominerat av sin 

samtalspartner i dessa dialoger jämfört med i dialogerna med språkmatchade barn. 

Slutsatsen är att barn med språkstörning har en fördel av att ha tillgång till båda samtals 

situationerna fast på olika sätt (Bruce, 2007). 

 

Enligt Bruce (2007) syftade studie fyra till att jämföra verbal interaktion och språklig 

produktion hos barn med språkstörning tillsammans med sin logoped i två olika 

professionella samtalskontexter: fri konversation respektive direkt träning av 

grammatik. Resultaten visade att logopederna i den fria konversationskontexten i högre 

utsträckning anknöt till vad barnen sa och gav mer återkoppling, jämfört med 

träningskontexten.  Det visade sig att barnen pratade mer och hade genomsnittligt längre 

yttranden i konversationssituationen jämfört med träningssituationen (Bruce, 2007). 

Logopederna använder sig av olika sätt i den fria konversationen och ger barnet mer 

återkoppling, låter barnet tala och anknyter till vad barnet säger medan i 

träningskontexten krävs mer av barnet och logopeden ge fler uppmaningar genom 

grammatiska förekomster (Bruce, 2007). Enligt Bruce (2007) blir slutsatsen att det vid 

både identifiering och ingripande är viktigt att lägga fokus på språkförmågan inom 

ramen för både naturliga och professionella samtal. Därmed är själva samtalet både 

problemet och behandlingsformen. 

 

Vi har i vår sökning av tidigare forskning inte hittat så mycket kring språkstörning och 

specialpedagogik inom förskolan. Enligt Palla (2011) finns ett behov av fortsatt 

forskning om specialpedagogik inom förskolan. För att få en djupare och bredare 

förståelse för förskolans specialpedagogik i förhållande till barns identitetsskapande och 

olikheter behövs forskning som visar nya infallsvinklar. Detta behövs för att få en 

förståelse för vad som sker i specialpedagogiska sammanhang i förskolan istället för att 

undersöka hur specialpedagogiken i sig kan bli så effektiv som möjlig (Palla, 2011).  
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7 Teoretiskt perspektiv 
I vår studie har vi valt att främst utgå från det sociokulturella perspektivet men vi vill 

även lyfta fram det relationella perspektiv då det också är relevant för vår studie. Utifrån 

vår tolkning  syftar båda perspektiven på språkets betydelse i samspel med andra och 

pedagogens bemötande. 

7.1 Sociokulturellt perspektiv 
Ur ett sociokulturellt perspektiv samverkar enligt Säljö (2000) tre olika företeelser i 

lärandet, användning och utveckling av fysiska verktyg, kommunikation och samarbetet 

mellan olika människor i gemensamma verksamheter och användning och utveckling av 

intellektuella verktyg. Hur pedagogerna ser på lärandet får betydelse för bemötandet av 

eleven. Skapas pedagogiska metoder för att undanröja svårigheter för den motsträviga 

eleven att ta emot kunskapen eller sker lärandet i ett samspel mellan elev och lärare och 

den omgivande kontexten. Eleven lär sig i den kontexten som eleven deltar i. Säljö 

(2000) skriver att i ett sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation centrala 

och utgör länken mellan omgivningen och eleven. Intellektuella och praktiska redskap 

utvecklas och utmanas ständigt i olika verksamheter och lärandet blir en fråga om 

individen förmår och kan använda redskapen. Människor fungerar i samspel med 

artefakter vilket avser att utnyttja intellektuella och fysiska verktyg för att hantera olika 

situationer. 

Enligt Säljö (2000) är begreppet mediering centralt i det sociokulturella perspektivet 

och innebär att vårt tänkande och föreställningar är utvecklade och färgade av vår kultur 

och dess fysiska och intellektuella verktyg. Språket är ett individuellt, interaktivt och 

kollektivt sociokulturellt redskap. Att lära sig kommunicera är att bli en sociokulturell 

person genom att kunna uttrycka sig, behärska kunskaper och begreppsliga system för 

att kunna uppträda som en kompetent deltagare i olika kontexter. Språkliga och 

intellektuella verktyg och behärskningen av dessa är viktiga inslag i ett sociokulturellt 

perspektiv på utveckling och lärande. Vygotskij såg enligt Nettelbladt och Salameh 

(2013) språket som ett socialt verktyg för utveckling.  
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Enligt Säljö (2000) blir språket länken mellan tänkandet och kommunikationen men i 

ett sociokulturellt perspektiv kan tänkandet vara något som äger rum mellan olika 

människor såväl som inom personen. 

Från det sociokulturella perspektivet kommer enligt Säljö (2000) begreppet den 

mellanmänskliga relationen eller den närmaste utvecklingszonen som har sin 

utgångspunkt i Vygotskijs tankar vilket innebär avståndet mellan vad individen kan 

prestera själv och prestera i samarbete med andra personer. Barnets kompetens är inte 

enbart intressant utifrån begreppet utvecklingszon utan potentialen för agerande och 

förståelse hos eleven en förutsättning för att den proximala utvecklingszonen ska 

användas. 

Utifrån Vygotskijs utvecklingsperspektiv kan enligt Nettelbladt och Salameh (2013) en 

social kompetens utrönas från begreppet proximala utvecklingszonen då det är 

avgörande för barnet att klara med hjälp av stöttning från andra personer i en bestämd 

aktivitet. För att de professionella enligt Nettelbladt och Salameh (2013) optimalt ska 

kunna arbeta inom den proximala utvecklingszonen krävs en förmåga till empati, social 

förståelse och social känslighet.  

7.2 Ur ett relationellt perspektiv  
Von Wright (2002) skriver att det relationella perspektivet innebär att ett fenomen är 

tvåsidigt vilket kan beskrivas i att en människa inte kan behandlas som en isolerad 

sluten varelse, utan hennes handlingar kan förstås i relation till aktuellt sammanhang. 

Ett relationellt perspektiv och det unika hos en människa finns inte i en människa utan 

det framträder i mötet mellan människor (Von Wright, 2002). Enligt Aspelin (2013) kan 

relationell pedagogik beskrivas som ett synsätt på utbildning där mötet och det som 

händer individerna emellan står i centrum. Två sidor av begreppet diskuteras och på en 

första nivå är relationell pedagogik detsamma som aktiviteter som formar utbildningens 

sociala liv. Lärarna spelar här en viktig roll då de dagligen bygger upp en socialitet, 

struktur och regler i utbildningen och därmed ägnar lärarna sig åt relationell pedagogik 

dagligen. På en andra nivå beskrivs relationell pedagogik som ett uppehåll eller 

genombrott i vardagslivets mönster. Detta kan även beskrivas som det oförutsägbara 

mötet människor emellan eller en händelse som inte är förgivettagna i undervisning. 
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8 Metod 
För att belysa syftet och besvara frågeställningarna valdes kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer för att få flexibla intervjuer samt skapa en frihet att ställa ytterligare frågor till 

respondenterna. Vid en semistrukturerad intervju använder enligt Bryman (2011) 

forskaren en intervjuguide med specifika teman som ska beröras men det finns stora 

möjligheter att ställa vidare frågor till respondenterna. Den kvalitativa 

forskningsintervjun enligt Kvale och Brinkmann (2014) försöker förstå världen från 

respondenternas synvinkel, tankar och erfarenheter och har som mål att producera 

kunskap genom relationen mellan respondenten och forskaren. Forskningsintervjun är 

ett samtal mellan två deltagare om ett gemensamt intressant ämne.  

 

I vår studie har vi använt oss av olika databaser till exempel ERIC, Swepub och Libris 

för att söka fram relevant litteratur och forskning till litteratur bakgrunden. Sökorden vi 

använt för att söka fram vetenskapliga artiklar både svenska och internationella och 

övrig litteratur är språkstörning, språkutveckling, pedagogers förhållningssätt och 

samspel. På engelska har vi använt oss av sökorden language disorder, language 

impairments och comprehension impairment in preschool children. 

 

8.1 Urval 
Lämplig undersökningsgrupp för vår studie anser vi vara specialpedagoger, för att hålla 

oss inom området specialpedagogik samt för att uppnå vårt syfte med studien. 

Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval där sex specialpedagoger i vår 

närhet kontaktades med en förfrågan att delta i vår studie. Vid ett bekvämlighetsurval 

använder sig forskaren enligt Bryman (2011) av en lättillgänglig målgrupp. 

I studien ingår sex specialpedagoger, fem arbetar mot förskolan och en har tidigare 

arbetat mot förskolan men arbetar nu mot förskoleklass till årskurs sex, de arbetar på 

sex olika arbetsplatser i södra Sverige. Utifrån ett bekvämlighetsurval valde vi att 

intervjua en specialpedagog som nu är verksam inom grundskolan men som har lång 

erfarenhet av att arbeta inom förskolan. Fem av respondenterna har arbetat som 

specialpedagoger mellan 7-15 år och enbart en respondent har arbetat som 

specialpedagog i tre år.  
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8.2 Tillvägagångssätt 
Vi kontaktade respondenterna på telefon eller mail där vi delgav vårt syfte med studien 

och informerade om de etiska principerna vid en forskningsstudie och att medverkan i 

studien är frivillig och när som helst kan avbrytas. Vi skickade därefter ett missiv1 till 

specialpedagogerna där de tillfrågades att delta i vår studie. De gav då sitt samtycke att 

delta i studien och tid och plats för intervjun bestämdes. Ett intervjutillfälle måste enligt 

Dahmström (2011) planeras med brev- och telefonkontakter, där information om 

undersökningen framgår samt tid för intervjun bestäms. Respondenterna fick 

intervjuguiden2 innan intervjun för att kunna förbereda sig och känna sig bekväma och 

avslappnade i intervjusituationen. Vi tänkte att om respondenterna får möjlighet att 

förbereda sig, så kan svaren bli mer utförliga. Respondenterna bör enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) få en bakgrund innan intervjun där syftet med forskningen klargörs. 

Vi träffade respondenterna vid ett tillfälle på deras respektive arbetsplats för att ta del av 

deras erfarenheter kring barn med språkstörning och vilka insatser som finns. 

Intervjuerna har skett på en plats utan störningsmoment där endast respondenten och 

intervjuaren befunnit sig. 

Intervjun är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett samtal som har ett syfte och en 

struktur och intervjuaren bör visa förståelse, intresse, respekt och lyssna uppmärksamt 

på respondenten för att skapa en god atmosfär vid intervjun. Vi delade upp intervjuerna 

mellan oss så att vi intervjuade tre respondenter var på grund av kort tidsaspekt. Då vi 

använde oss av en intervjuguide så tror vi inte att resultat kommer att påverkas. Vi har 

försökt att formulera öppna frågor som är fria från våra värderingar. Intervjuerna 

genomfördes med ljudupptagning3. Genom att enligt Kvale och Brinkmann, (2014) 

använda ljudbandspelare får forskare frihet att koncentrera sig på dynamiken och ämnet 

i intervjun. Intervjuerna varade mellan 18 och 30 minuter. 

8.3 Bearbetning och analys 
 
8.3.1 Analysens genomförande 

Analysen påbörjas enligt Ahrne och Svensson (2015) redan vid fältarbetet innan all data 

samlats in och intervjun genomförts. Transkribering enligt Ahrne och Svensson (2015) 

av ljudupptagning eller sammanställning av fältanteckningar innebär att forskaren 

                                                 
1 Se bilaga B Missiv 
2 Se bilaga A Intervjufrågor specialpedagog 
3 Vid ljudupptagningen användes en mp3 spelare av märket DMTECH modell MP409 och en 

Ipad air 2. 
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bearbetar materialet och talspråk överförs till skrift. Analysen började med att 

intervjumaterialet lyssnades på noga flera gånger och transkriberades ordagrant en kort 

tid efter intervjutillfället. För att få med så mycket som möjligt av nyanser och intryck 

från intervjun som annars kanske gått förlorat. Intervju-utskrifterna bearbetades och 

lästes igenom noga flera gånger för att hitta gemensamma teman som belyser syftet. Det 

transkriberade intervjumaterialet innehållanalyseras och materialet kodas för att 

identifiera olika teman eller kategorier. I en kvalitativ analys utgör enligt Bryman 

(2011) kodning startpunkten för analysen av data.  

8.4 Trovärdighet  
Jacobsson (2008) skriver att trovärdighet i kvalitativa studier kan ges uttryck på flera 

sätt, två av dessa sätt är transparens och triangulering. Transparens innebär att 

forskarens text är möjlig att diskutera och kritisera. Forskaren kan enligt Jacobsson 

(2008) med fördel tydligt redogöra forskningsprocessen och klargöra sina metodval för 

läsaren. Triangulering inom kvalitativ forskning innebär en kombination av metoder, 

teoretiska perspektiv, typer av data eller forskare för att studera ett och samma fenomen, 

ringar in fenomenet och på så sätt skapas en objektiv eller sann beskrivning än om 

endast en metod hade tillämpats. Genom detta arbetssätt kan enligt Jacobsson (2008) 

flera forskare, metoder, data och teorier testas och resultatet blir ändå detsamma vilket 

ökar studiens trovärdighet.  

8.5 Forskningsetiska överväganden 
Då respondenterna kontaktades fick de ett missiv4 med studiens syfte, information om 

intervjun samt att deltagandet i studien var frivilligt. De fyra forskningsetiska 

principerna kan enligt Vetenskapsrådet (2011) tillämpas i skriftlig och muntlig 

information till exempel genom brev per post eller mail till respondenterna. I 

informationen beskrivs studiens syfte, intervjuns tillvägagångssätt med ljudupptagning 

samt frivilligt deltagande. Vid kontakt med respondenterna medgav de sitt samtycke till 

att delta i studien men vi var noga med att informera om att de när som helst kan avsluta 

sin medverkan i studien. Vid utförande enligt Forskningsetiska principer (2002) av en 

forskningsstudie ska hänsyn tas till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Respondenterna kommer att behandlas 

konfidentiellt och det insamlade materialet kommer enbart att användas till studien. 

Enligt Forskningsetiska principer (2002) angående nyttjandekravet så bör forskaren  

                                                 
4 Se bilaga B Missiv 
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fråga undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare om ett intresse finns av att få 

information kring var forskningsresultaten kommer att publiceras. Vi har genom vårt 

missiv5 informerat respondenterna att resultatet av vår studie är en offentlig handling 

som kommer att publiceras i DIVA som är en databas för högskolor och universitet. 

Genom att delta i studien har respondenterna gett oss ett förtroende som vi med hjälp av 

de forskningsetiska principerna kommer att behandla det insamlade materialet och 

respondenterna med respekt. Som forskare bör du enligt Vetenskapsrådet (2011) känna 

till och ta ansvar för att använda en mängd olika lagar, direktiv, riktlinjer och 

forskningsetiska och yrkesetiska regler för att kunna utföra sin forskning på ett lagligt 

och etiskt genomtänkt sätt vilket vi anser att vi har gjort.  

 

9  Resultat och analys 
Här kommer vi redovisa data från våra intervjuer samt analysera datan. Vi kommer att 

jämföra det empiriska materialet för att identifiera likheter och skillnader i vårt 

intervjumaterial för att vidare urskilja teman. 

Det resultat vi fått utifrån insamlad data, de tankar och resonemang som 

intervjudeltagarna delgivit oss kommer att sättas i relation till frågeställningarna och 

vårt syfte med studien. Resultatet sätts sedan i relation till de teoretiska utgångspunkter 

vi valt.  

Resultatet presenteras i fyra olika kategorier: språkstörning, metoder och arbetssätt, 

möjligheter och hinder samt samspel. Kategorin språkstörning finns med i resultatet för 

att det är viktigt för specialpedagogerna att ha en kunskap om vad språkstörning är och 

språkstörning utgör en stor del av vår studie. Specialpedagogerna möter barn med 

språkstörningar i sitt arbete och behöver ha kunskap för att identifiera och stödja barnen 

på bästa sätt. Efter varje resultatredovisningen kommer vi att analysera resultatet med 

hjälp av tidigare forskning, valda teorier och övrig litteratur.   

9.1 Språkstörning 
Respondenter har uttryckt att språkstörning handlar om att barnet inte förstår, att 

språkförmågan är nedsatt, att barnet har svårt att tala och göra sig förstådd. 

Specialpedagogerna uttrycker att språkstörning är en större svårigheter hos barnet  inte 

bara en försening och att barnet har en sen språkutveckling jämfört med andra barn. 

                                                 
5
 Se bilaga B Missiv 
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”Kan inte uttrycka sig i ord och svara på frågor, nej de har en språklig svårighet ett 

torftigt språkinnehåll också” 

Respondenterna menar att ordet språkstörning upplevs laddat och i samtal med föräldrar 

och pedagoger använder specialpedagogerna istället språkförsening. 

Specialpedagogerna uttrycker att det mera är logopeden som använder begreppet 

språkstörning. 

 “Vi kanske pratar om lite svårigheter….. och språkstörning kan jag känna lite mer 

egentligen lite mer, är en  diagnos eller så som en logoped får ställa” 

Specialpedagogerna har svårt att beskriva vad en språkstörning innebär. Inom förskolan 

kan barnen ha en språkförsening som inte ännu diagnostiserats som en språkstörning.  

”Språkstörning är ett vitt begrepp och man tolkar väl det lite olika” 

 

Respondenterna uttrycker att barnen oftast inte enbart har en språkstörning utan att de 

även har andra svårigheter som kan yttra sig som ett utåtagerande beteende hos barnet, 

en känsla av uppgivenhet kan visa sig eller en frustration hos barnet kan skapas. Barnet 

får svårt att samspela med andra, uttrycka sig och förstå sin omgivning. 

“Det är väldigt ovanligt att det bara handlar om en språkstörning ….Pelle som inte kan 

säga f han har ju också en språkstörning men sen kan de ju vara det här med de 

pragmatiska svårigheterna som kanske har autistiska diagnoser” 

Respondenterna uttrycker att de är mer oroliga när ett barn inte förstår sin omgivning 

och språkförståelsen är nedsatt, än om de enbart har svårt att göra sig förstådda eller har 

svårt med uttalet.  

9.2 Analys - språkstörning 
Utifrån resultatet kan vi tolka att specialpedagogerna är medvetna om vad språkstörning 

är men att det är ett vitt begrepp. Respondenterna har svårt att redogöra för vad en 

språkstörning innebär. Vi tolkar det som att respondenterna tänker mera på allvarliga 

språkstörningar än de barn som bara har en liten försening. En språkstörning kan enligt 

Einarsson (2013) och Nettelbladt och Salameh (2013) vara svår att upptäcka och 

gränsen mellan språkstörning och språkförsening är inte alltid så lätt att urskilja då 

definitionen av vad som anses vara normalt eller avvikande språk inte är helt självklar. 

Vi tolkar att respondenterna är försiktiga med att använda sig av begreppet 
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språkstörning. De använder sig av språkförsening som respondenterna ger uttryck för är 

ett mildare uttryck. Diagnosen språkstörning är enligt Bruce (2010) ingen enhetlig 

diagnos utan är ett samlingsnamn för olika språkliga svårigheter med olika 

orsaksbakgrund och graden eller omfattningen av de språkliga problemen varierar. 

Förskolebarn som får diagnosen språkstörning har ofta enligt Bruce (2010); Hansson 

(2010) och Nettelbladt et al. (2008) svårt att förstå språket och de utvecklar inte språket 

som förväntat, visar brister i det muntliga språket samt att de har svårt att göra sig 

förstådda.  

Respondenterna tar upp andra svårigheter som barnet kan ha i kombination med 

språkstörning som till exempel autism, adhd och svagbegåvning. Barnen har ofta en 

andra diagnos förutom språkstörning, vilket kan försvåra kommunikationen ytterligare. 

Respondenterna uttrycker att barnen inte kan uttrycka sig och göra sig förstådda vilket 

skapar en frustration. Bruce et al. (2016) skriver att barn som befinner sig i språklig 

sårbarhet upplever utanförskap vilket i sin tur kan leda till försämrad självkänsla. En 

språkstörning utgör enligt Bruce (2010) en riskfaktor för den fortsatta sociala och 

intellektuella utvecklingen. Barnet kan få sämre självförtroende, bli frustrerad och 

antingen vända sig inåt och undvika krav på kommunikation och tal eller få ett 

utåtagerande beteende. De kan även få inlärnings och minnessvårigheter samt problem 

med koncentrationen och uppmärksamheten.  

9.3 Metoder och arbetssätt 
Respondenterna uttrycker att de gör olika kartläggningar med hjälp av exempelvis 

TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) och olika testmaterial som exempelvis 

SIT-test (Språkligt Impressivt Test) och Fonemtest. Respondenter uttrycker att 

insatserna utförs i gruppen och inte enbart med ett enskilt barn. 

“I förskolan arbetar vi inte en till en utan i grupper och då får man eh vad heter det, man 

planerar för att alla ska få så mycket som möjligt i gruppen” 

Respondenterna uttrycker att materialet som används är specifikt för barn med 

språkstörning och ingår i den dagliga verksamheten för alla barn inte enbart för det 

barnet som behöver stöd. Insatserna implementeras i hela gruppen så att barnet 

inkluderas, det kan handla bland annat om olika appar, bildstöd, pekkartor och tecken 

som stöd (TAKK).  
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“Tecken som stöd då att man kommer igång med det då för hela barngruppen. Det kan 

ju handla om kompetensutveckling inom AKK, alternativ kommunikation” 

Respondenterna uttrycker att barn som inte har något språk eller som ligger på en så 

tidig utvecklingsnivå att de inte kommer förväntas börja prata, då använder de sig av 

alternativ kommunikation exempelvis TAKK för att hitta andra vägar till 

kommunikation. Respondenterna anser  att kompetensutveckling är viktigt för att 

tillägna sig ny kunskap och kunna bemöta barn med språkstörning. 

Respondenter uttrycker att handledning och stöttning av pedagoger är något som 

specialpedagogerna arbetar mycket med. För att skapa så bara förutsättningar för barnen 

som möjligt och få personalen medvetna om sitt arbete. Hur de kan utveckla arbetet 

vidare och ta tillvara på de tillfällen som ges i vardagen. Det kan vara att handleda 

pedagogerna, att se det språkliga i vardagen och lyfta språket genom att läsa böcker, 

sjunga samma sång flera gånger och på olika sätt med hjälp av konkret material som till 

exempel visuell AKK utmana barnen.   

”Skapa en medvetenhet vi pratar jättemycket med pedagogerna för att det är ju liksom 

dem som är redskapet i den dagliga verksamheten” 

Respondenterna uttrycker att de samarbetar i första hand med logopeden kring barn med 

språkstörning. Respondenterna får stöd av bland annat habiliteringen, barnhälsovården 

och psykolog. 

 “Främst är det logopeden sen kan det ju vara olika konstellationer” men det är ju 

logopeden som ställer språkliga diagnosen” 

Respondenterna uttrycker att de har ett nära samarbete med vårdnadshavarna, 

förskollärare, speciallärare och andra specialpedagoger för att få en uppfattning kring 

hur de ser på barnets språkutveckling och vilka insatser som behövs för det specifika 

barnet. För att skapa en öppenhet och en naturlig kontakt med andra professioner och 

vårdnadshavare.  
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9.4 Analys - metoder och arbetssätt 
Vi tolkar att respondenterna är medvetna om vilka insatser och metoder som finns för 

att hjälpa barn med språkstörning och stödja de pedagoger som arbetar kring barnet. 

Respondenterna poängterar att det är logopeden som ställer diagnosen språkstörning. 

Respondenterna påpekar att många insatser för barn med språkstörning sker i den 

dagliga verksamheten i vardagliga situationer. Specialpedagogerna observerar barnet i 

gruppen och kartlägger barnets svårigheter, detta är något som de poängterar att de inte 

arbetar en till en utan att de observerar oftast gruppen. Olika språktest och 

kartläggningsmetoder finns enligt Einarsson (2013) för att upptäcka olika språkliga 

svårigheter, som till exempel fonemsegmenteringstest, fonolek och fonemsyntes. Nya 

bedömningar behövs hela tiden enligt Bruce (2010) utifrån vad barnet i den aktuella 

åldern bör och förväntas kunna vid den specifika åldern eftersom språket utvecklas hela 

livet.  Brister, resurser, möjligheter och hinder tydliggörs enligt Bruce (2010) vid 

kartläggning av kommunikativa och språkliga funktioner.  

Resultatet visar att specialpedagogerna i första hand stöttar och handleder pedagogerna 

och vårdnadshavare men att de tar hjälp av logoped, habiliteringen och andra 

professioner för att hjälpa barn med språkstörning. Vi tolkar det som att respondenterna 

aktivt arbetar med att implementera åtgärderna, som till exempel tecken som stöd i hela 

barngruppen för att inte särskilja barnet med svårigheter. TAKK är enligt Heister Trygg 

(2010) ett komplement till talspråket och ger barnet en möjlighet att utveckla sitt språk 

och underlättar förståelse.  

Respondenterna påpekar att de använder sig av visuella AKK hjälpmedel i arbetet med 

barnen. Visuella AKK hjälpmedel så som bildstöd, pekkartor, föremål med mera kan 

användas för att hjälpa individen att kommunicera. Enligt Heister Trygg (2010) kan 

TAKK användas för att ge barnen redskap att kunna kommunicera och därmed minska 

barnets frustration över att inte kunna uttrycka sig eller förstå sin omgivning.  

 

 

 

 



  
 

30 

 

9.5 Möjligheter och Hinder 
 
9.5.1  Möjligheter 

Respondenterna nämner att barn lär av varandra och anser det vara en möjlighet till 

inlärning och utveckling. Alla respondenterna tar upp vikten av att anpassa 

verksamheten utefter barnen.   

“Eh och möjligheter eller så det är väl mer kanske att vi anpassar verksamheten eller så 

ute på förskolorna för dem här barnen” 

Samtliga respondenter uttrycker att pedagogernas bemötande är viktigt för att skapa 

goda förutsättningar för barn med språkstörning. Att pedagogerna reflekterar kring sin 

verksamhet och inte glömmer bort barnen med svårigheter utan anpassar miljön och 

arbetssättet utifrån barnens behov. 

“Bekräftas i sin språkutveckling” 

 “Hur agerar de vuxna runt omkring... “miljön kan göras kommunikativ”.... “det handlar 

om att utvärdera sin verksamhet och våga granska sig själv” 

Respondenterna värnar om det dagliga arbetet på förskolan och att barnen lär i samspel 

med andra. Verksamheten behöver ha en tydlig struktur genom att till exempel använda 

bildstöd, ge barnet det stöd som krävs, ge barnet tid att kunna formulera sig och erbjuda 

en lugn och tyst miljö. 

9.5.2 Hinder  

Respondenterna säger att bristen av en språklig miljö och tid är ett hinder som påverkar 

barnens delaktighet och utveckling. Respondenterna poängterar pedagogernas 

kunskaper och erfarenheter som ett möjligt hinder. Pedagogernas bemötande, 

kunskapsinhämtning och utförandet av den språkliga miljön kan skapa ett hinder i 

verksamheten. Respondenterna uttrycker att ett hinder för dessa barn är stora 

barngrupper och hur gruppsammansättningen ser ut då pedagogerna inte hinner samtala 

med varje barn.  

“stora barngrupper vilket gör att varje barn kanske inte får det här samtalet med en 

vuxen som dom skulle behöva” 
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Respondenterna uttryckte att ett motstånd fanns hos vissa pedagoger att tillägna sig nya 

kunskaper och nya arbetssätt. De ansåg att det inte ingick i deras arbetsuppgifter att till 

exempel lära sig TAKK medan det för någon annan pedagog var en självklarhet. Stora 

barngrupper leder till mindre tid för varje enskilt barn och språkutvecklingen kan 

därmed hämmas. 

9.6 Analys - möjligheter och hinder  

Enligt vår tolkning av resultatet påtalar respondenterna att kommunikationen är en 

viktig del i barnets utveckling och om det finns brister kan det skapa ett hinder för 

barnet, vidare kan vi utläsa att pedagogernas erfarenheter och kunskaper anses som 

viktiga aspekter för barnens inlärning. 

Enligt Säljö (2000) är pedagogernas syn på lärandet av betydelse för bemötandet av 

eleven och eleven lär sig inom den kontexten som den befinner sig i och i ett 

sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation centrala och utgör länken mellan 

omgivningen och eleven.  

I resultatet framgår det att respondenterna anser att barn lär av varandra och det kan 

vara en möjlighet till inlärning och utveckling samt att anpassa verksamheten utefter 

barnen. De anser också att pedagogernas bemötande är viktigt för att skapa goda 

förutsättningar för barn med språkstörning. Enligt Stanton-Chapman et al. (2007) är en 

positiv interaktion ett viktigt inslag i utvecklingen för att förbättra barnets möjligheter 

till specifika sociala färdigheter. För barn med SLI (Specific Language Impairment) är 

dessa positiva sociala och beteendemässiga egenskaperna avgörande för barnets 

skolförberedande, skolframgång och kvalitén på relationen med läraren.  

Respondenterna tar upp vikten av att pedagogerna reflekterar kring sin verksamhet och 

anpassar miljön och arbetssättet utifrån barnens behov. Enligt Nettelbladt och Salameh 

(2013) kan bristande omständigheter i barnets sociala situation såsom brist på stödjande 

pedagoger påverka prestationsförmågan som då hotas och kan bli sårbar. Enligt Bruce et 

al. (2016) och Einarsson (2013) behöver barn språkliga förebilder som hjälper barnen 

att utforska språket genom lek och uppmuntrar en språklig nyfikenhet. Barnen bör 

uppmuntras att använda språket i olika sammanhang för att utvecklas.  
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9.7 Samspel 
Enligt respondenterna är samspel med andra en viktig del i utvecklingen. 

Respondenterna nämner leken som viktig. Barn lär av varandra och samarbete och 

delaktighet är viktigt i förskolan säger respondenterna. 

“För mig så är det ju en väldigt viktig del i utvecklingen” 

“Barnen dom lär ju sig att samarbeta bland annat och att man liksom får anpassa sig 

efter andras behov och önskningar och så kanske det inte alltid riktigt blir som man 

själv vill eller så” 

Respondenter uttrycker att förskolans omgivning är barnens lärmiljö där de skaffar sig 

nya kunskaper i samspel med andra. Barn med särskilda behov behöver inkluderas i 

vanliga förskolegrupper för att utvecklas. Respondenter uttrycker att pedagogerna 

behöver stöttning för att skapa en medvetenhet. Då pedagogerna kanske tror att det 

behövs en massa annorlunda metoder i arbetet med barnen, men det de redan gör är 

värdefullt men kan utvecklas ytterligare.   

“Lär i ett samspel, fria leken, kan man inte ingå vågar man inte ingå eller vill man inte 

ingå i den stora gruppen är man vid sidan om och vågar inte prata här och då blir man 

selektiv och då leker man vid sidan om och blir utanför”. 

Respondenterna poängterade att ibland behöver pedagogerna stöttning från 

specialpedagogen för att se saken ur ett annat perspektiv. Ofta behöver pedagogerna 

vara närvarande och utveckla det befintliga arbetssättet för att möta barn med särskilda 

behov.  

9.8 Analys - samspel 
Enligt vår tolkning är respondenterna av åsikten att samspel med andra är viktigt och 

respondenterna nämner att samarbete, delaktighet och leken är viktig för barnens 

utveckling. Barn med pragmatiska svårigheter har enligt Mok et als. (2014) studie en 

ökad risk för dåliga relationer med jämnåriga. Barn med autistiska symtom och SLI är 

mera benägna att ha svårigheter med kamratrelationer men individuella skillnader kan 

förekomma. Enligt Mok et als. (2014) studie kan barn som har bättre pragmatiska 

språkkunskaper och är mer prosociala med lägre känslomässiga svårigheter ha mindre 

svårigheter i relationer med jämnåriga.  
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Respondenterna i vår studie nämner lärmiljön och menar att förskolans omgivning är 

barnens arena för samspel och inlärning tillsammans med andra. Pedagogernas 

arbetssätt och stöd till barnen lyfts fram som viktigt och är av stor betydelse, de behöver 

bli uppmärksamma på vad de faktiskt gör i sin verksamhet som utvecklar barn med 

särskilda behov och se det som värdefullt att arbeta vidare med. Enligt Säljö (2000) 

kommer Vygotskijs tankar om den mellanmänskliga relationen eller den närmaste 

utvecklingszonen som innebär avståndet mellan vad individen själv kan prestera och 

prestera i samarbete med andra människor från det sociokulturella perspektivet. 

Nettelbladt och Salameh (2013) nämner att utifrån Vygotskijs utvecklingsperspektiv 

kan en social kompetens utrönas från begreppet proximala utvecklingszonen då det är 

avgörande för vad barnet klara av med hjälp av stöd från andra personer i en planerad 

aktivitet. Barn med SLI upplever enligt Conti-Ramsden (2013) större svårigheter med 

social interaktion än vad jämnåriga kamrater gör och språkproblem hos barnet utgör en 

riskfaktor för andra aspekter av barnets utveckling. Det finns färre pedagoger att tillgå 

för barn i skolåldern enligt Bruce et al. (2016) och en språklig sårbarhet kan påverka 

eleverna och det kan vara svårt för eleverna då de förväntas vara självgående i socialt 

samspel och i relationer med kamrater. För att lära sig kommunicera med tal behöver 

enligt Heister Trygg (2010) barnen se hur andra gör och vistas i språkliga miljöer där 

pedagoger stödjer och uppmuntrar kommunikation och språk. Parallellt lär sig barnet 

regler för samspel och samtal.  

10 Diskussion  
Diskussionsdelen innehåller metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Resultatdiskussionen presenteras i tre olika kategorier: språkstimulerande miljö i 

förskolan, språkstörning i förhållande till andra funktionsnedsättningar samt samspel 

och interaktion. 

 

10.1 Metoddiskussion 

I studien har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har gett oss ett 

rikt material och vi upplever att metoden var användbar för att undersöka 

specialpedagogernas arbete och vilka insatser som görs för att stödja barn med 

språkstörning i förskolan. Ytterligare ett alternativ förutom intervjuer för att få mer 

material kunde ha varit observationer ute på fältet. Observationer kan enligt Bryman 

(2011) kombineras med andra metoder för att få ett rikare material. De frågor som 
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uppkommer hos forskaren vid observationerna, kan forskaren ställa till respondenten 

vid en senare intervju.  

För att få ett rikare material kunde vi även intervjuat förskollärare för att ta del av deras 

åsikter kring barn med språkstörning och vilka insatser som görs. Vårt utbud av frågor 

har gett oss ett omfattande resultat, vi ställde följdfrågor men vi hade möjligtvis kunnat 

ställa ännu fler följdfrågor men risken fanns att respondenterna skulle tappa fokus på 

den specifika frågan. Enligt Bryman (2011) finns det vid en semistrukturerad intervju 

stora möjligheter att ställa ytterligare frågor till respondenterna.   

Det var svårt att visa intresse för respondenternas svar utan att avslöja sina egna tankar 

och åsikter. Vi är medvetna om att det finns en risk att vi omedvetet överför våra åsikter 

och tankar kring frågeställningarna vilket kan påverka respondentens svar. Forskaren 

kan enligt Bryman (2011) när som helst under studien blanda in sina egna åsikter och 

värderingar i materialet. 

Vi är medvetna om att vi tolkat det insamlade materialet utifrån våra egna erfarenheter, 

åsikter och tankar. Skulle någon annan tolka vårt insamlade material skulle det sannolikt 

bli på ett annat sätt. 

10.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att bidra till fördjupad kunskap kring vilka insatser som görs för 

barn inom förskolan som befinner sig i en språkstörning eller på grund av sen 

språkutveckling riskerar att få diagnosen språkstörning.  

Studien syftar vidare till att undersöka hur specialpedagoger går tillväga för att stödja 

barn som befinner sig i en språkstörning i förskolan och vilka konsekvenser 

språkstörningen får för den enskilda individen. 

10.2.1 Språkstimulerande miljö i förskolan 

Respondenterna tar upp vikten av pedagogernas bemötande för att skapa goda 

förutsättningar för barn med språkstörningar. Risken finns att barnet hamnar på en 

avdelning där personalen inte kommer överens kring vilka insatser som bör göras för att 

stimulera barns språkutveckling eller till en mycket krävande barngrupp. Barnets behov 

och förutsättningar blir då inte tillgodosedda och barnet får inte det bemötandet som det 

borde fått och den språkliga miljön blir bristfällig. Lpfö98 (2010) poängterar att den 

pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barnen ska tillgodoses 

med hänsyn till egna behov och individuella förutsättningar. Pedagogernas syn på 
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lärandet är enligt Säljö (2000) av betydelse för bemötandet av eleven. Eleven lär sig 

inom den kontexten som den befinner sig i och i det sociokulturella perspektivet är 

språk och kommunikation centrala och utgör länken mellan omgivningen och eleven. 

Bristande omständigheter kan enligt Nettelbladt och Salameh (2013) påverka 

prestationsförmågan som då hotas och kan bli sårbar. Pedagogerna kanske varken har 

tid eller ork att vara den stöttande pedagogen. Barnet med språkstörning kanske glöms 

bort då andra mera krävande barn tar all tid i anspråk. Samspel uteblir och barnet lär sig 

inte de viktiga reglerna för att delta i gruppen. Barnen behöver enligt Heister Trygg 

(2010) se hur andra gör och vistas i språkliga miljöer där pedagoger stödjer och 

uppmuntrar kommunikation och språk för att lära sig regler för samspel och samtal.   

10.2.2  Språkstörning i förhållande till andra funktionsnedsättningar 

Enligt vårt resultat används mycket av specialpedagogernas tid till handledning och 

stöttning av pedagoger för att få dem medvetna om att de insatser de gör är bra men kan 

utvecklas ytterligare. Respondenterna uttrycker att metoderna implementeras i hela 

gruppen och att de arbetar med hela gruppen. Respondenterna tar upp vikten av att barn 

lär i samspel och tillsammans med andra. De uttrycker att förskolan är bra på att 

inkludera barnen i gruppen och att övriga barn accepterar att ett barn kanske beter sig 

lite annorlunda och behöver mera hjälp och stöttning. Enligt respondenterna tror 

pedagogerna att det arbetssätt och metoder de tillämpar i den dagliga verksamheten inte 

räcker till utan tror att svåra och annorlunda metoder ska tillämpas i arbetet med barnet. 

Beror det på en osäkerhet hos pedagogerna eller en okunskap kring hur de ska stötta 

barn med språkstörning på bästa sätt.        

Respondenterna uttrycker att barnen oftast har andra svårigheter förutom 

språkförseningar. Det kan handla om annan problematik såsom till exempel 

funktionsnedsättningar inom autismspektrum störning, neuropsykiatriska störningar 

eller svagbegåvning. Enligt vår åsikt är det viktigt att uppmärksamma dessa barnen så 

att de får det bemötandet som de har rätt till för att utvecklas på bästa sätt. Finns det en 

risk att till exempel ADHD diagnosen uppmärksammas mera än språkstörningen. Så att 

pedagogerna glömmer att barnets beteende kanske beror på språkstörningen istället för 

ADHD diagnosen. Barnets beteende kan enligt Bruce (2010) bero på en språkstörning, 

att barnet blir frustrerad och antingen vända sig inåt och undvika krav på 

kommunikation och tal eller få ett utåtagerande beteende. För att minska barnets 
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frustration över att inte kunna uttrycka sig eller förstå sin omgivning kan TAKK enligt 

Heister Trygg (2010) användas för att ge barnen redskap att kunna kommunicera.  

Enligt Heister Trygg (2010) erbjuds inte alltid TAKK som stöd för barn som enbart är 

sena i språk och talutveckling, även att tidiga insatser med TAKK motverkar negativa 

kommunikationsmönster och frustration hos barnet. Vad beror det på? Kan det 

möjligtvis bero på att en del pedagoger inte är villiga att lära sig TAKK och då inte 

engagerar sig i det. Eller kan det bero på att dessa barn är svårare att identifiera om det 

är en språkstörning eller bara en språkförsening. En språkstörning kan enligt Einarsson 

(2013) och Nettelbladt och Salameh (2013)  vara svår att upptäcka och gränsen mellan 

språkstörning och språkförsening är inte alltid så lätt att urskilja då definitionen av vad 

som anses vara normalt eller avvikande språk inte är helt självklar. Dessa barn blir inte 

alltid enligt Heister Trygg (2010) kända för habiliteringen och missar därmed viktiga 

metoder för språkets utveckling för att få en fungerande kommunikation. 

Respondenterna uttrycker att de använder sig av bland annat tecken som stöd. Men 

tecken som stöd i förskolan används enligt Heister Trygg (2010) kanske enbart vid 

samling och påklädning vilket inte gör förskolan till en språklig miljö. Tecknen måste 

användas hela tiden och i alla vardagliga situationer för att hjälpa barnet. Pedagogerna 

behöver kräva utbildning för att tillmötesgå barnens behov och utveckla verksamheten. 

10.2.3 Samspel och interaktion  

Respondenterna lyfter fram lärmiljön och poängterar att förskolans omgivning är viktig 

för barnens samspel och inlärning med andra individer. Pedagogernas arbetssätt nämns 

som viktigt och har en stor betydelse för barnets utveckling. Respondenterna nämner 

vidare att stora barngrupper kan vara ett hinder för god kommunikation. Vi tänker att 

pedagogerna bör anpassa verksamheten efter barnens behov och då dela gruppen mer i 

smågrupper så att alla barn kommer till tals och blir lyssnade på. Många förskolor har 

stora barngrupper och det är något som behöver ses över. Enligt Skolverket (2016) ska 

förskolan lägga stor vikt vid varje barns språkutveckling. Enligt Rygvold (2001) kan 

barn ha andra problem utöver språkproblem som rör socialt samspel, uppmärksamheten, 

koncentrationen och självkänslan. Språkproblem är ibland komplexa och det behövs 

specialpedagogiska insatser på flera områden.  

Bruce et al. (2016) skriver om språklig sårbarhet och lyfter fram att de här barnen kan 

uppleva utanförskap vilket kan leda till försämrad självkänsla. Enligt Nettelbladt och 

Reuterskiöld Wagner (2010) kan barn med språklig problematik påvisa svårigheter i 
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dagens IT-samhälle där stora krav ställs, att effektivt kunna uttrycka sig i tal och skrift 

samt kunna samspela med andra individer. Nettelbladt och Salameh (2013) nämner 

vikten av att kunna kommunicera och att besitta en social kompetens, det anses viktigt 

för att barn och vuxna ska klara vardagens utmaningar i förskola, skola och arbete och i 

vuxen ålder klara av fortsatta studier umgänge med vänner samt yrkes- och familjelivet. 

Vi menar att med anledning av att samhället utvecklats så mycket inom IT och sociala 

medier behöver barn med SLI och andra språkliga svårigheter uppmärksammas ännu 

mer än vad det gör idag och få det stöd de behöver utefter sina behov och 

förutsättningar.  

Enligt Bruce (2010) och Conti-Ramsden (2013) är språkstörning en vanligt 

förekommande diagnos i förskoleåldern och ett barn i varje klass har en språkstörning. 

Men utifrån resultatet är respondenterna inte så bekväma med diagnosen utan ser 

problematiken mera som en språkförsening. Beror det på att det är mera logopedens roll 

att hjälpa dessa barn. Trots att det är personalen på förskolan som har ansvar att 

uppmärksamma dessa barn och signalera till logopeden. Har inte pedagogerna och 

specialpedagogerna den kunskapen som krävs att identifiera barn med språkstörning? 

Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) behövs kunskap om typisk språkutveckling för 

att pedagoger ska ha möjlighet att bedöma om och hur avvikelser inom 

språkutvecklingen hos det individuella barnet kan se ut. Språkstörning är enligt Bruce 

(2010) ett samlingsnamn för olika språkliga svårigheter med olika orsaksbakgrund. 

Förutom skillnader i art eller typ så varierar graden eller omfattningen av de språkliga 

problemen. Språkproblem är enligt Rygvold (2001) ibland komplexa och därför behövs 

specialpedagogiska insatser på flera områden där en förståelse för helheten belyses. 

11 Specialpedagogiska implikationer 
Vi anser att vår studie kan leda till ökad förståelse kring specialpedagogens arbete med 

förskolebarn som har en språkstörning. Barn med språkstörning behöver ingå i vanliga 

förskolegrupper för att lära sig samspel och sociala regler. Barn behöver stimuleras till 

lek i sociala sammanhang och därmed ökar barnets chans till en god språkutveckling. 

Enligt Heister Trygg (2010) behöver barnen se hur andra gör och vistas i språkliga 

miljöer där pedagoger stödjer och uppmuntrar kommunikation och språk. Enligt  Bruce 

et al. (2016) och Einarsson (2013) behöver barn språkliga förebilder som hjälper barnen 

att utforska språket genom leken och uppmuntras att använda språket i olika 

sammanhang för att utvecklas. Specialpedagogerna behöver stötta pedagogerna att se 
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vikten av att barn med språkstörning behöver få delta tillsammans med andra barn för 

att utvecklas.  

 

Specialpedagogen bör se till varje barns individuella förutsättningar och anpassa miljön 

och metoderna så att de gynnar barnets språkutveckling. Förskolepedagogernas 

bemötande och drivkraft att vilja arbeta språkutvecklande är av vikt för att skapa en 

språkstimulerande miljö. Varje barn är unikt och behöver sina individuella behov 

tillgodosedda. Det finns inte en metod som kan användas på alla barn utan varje insats 

måste anpassas till det individuella barnet. 

 

Resultatet av studien går att använda även till barn med typisk språkutveckling. Alla 

barn behöver ha tillgång till en språkstimulerande miljö och ett bra bemötande antingen 

de har en språkstörning eller inte. Specialpedagogisk kompetens behövs och en kunskap 

kring hur förskolor kan organiseras för att möta barn med språkstörning. Specialpedagogen 

ska bidra med kunskap och stöd genom samtal, rådgivning, pedagogiska diskussioner kring 

språkutvecklande arbetssätt, bemötande och metoder kring barn med språkstörning i 

förskolans lärmiljö. 

 

12 Vidare forskning 
Vår studie har omfattat förskolan och vilka insatser som görs för barn som befinner sig i 

en språkstörning eller på grund av sen språkutveckling riskerar att få diagnosen 

språkstörning. Specialpedagogers arbete för att stödja barn med språkstörning i 

förskolan har också undersökts. En tänkbar studie är att utveckla denna undersökning 

genom att exempelvis intervjua förskollärare kring deras arbete och insatser för barn 

med språkstörning i förskolan. För att få ytterligare perspektiv hade en möjlig studie 

med tre olika synvinklar kunnat vara att intervjua; förskollärare, specialpedagoger och 

logopeder (verksamma inom förskolan).  Vi anser att det behöver forskas mera kring 

barn med språkstörning i förskolan då många forskningsstudier riktar sig mot skolan. 

Vilka konsekvenser får språkstörningen för barnets sociala och beteendemässiga 

egenskaper i förskolan?  
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13 Slutord 
Forskningen visar att barn lär i samspel med andra, men barn med språkstörning 

exkluderas ofta i en vanlig förskolegrupp då barngrupperna oftast är större och antalet 

pedagoger färre. Vilket försvårar för barn med språkstörning att kunna samspela med 

barn med typisk språkutveckling då de kanske inte förstår, har svårt att kommunicera 

och förstå reglerna i leken. Förskolan ska vara skolförberedande och förbereda barnen 

för den mer krävande skolmiljön. Barn med språkstörningar kanske inte får den 

stöttningen och hjälpen som de behöver för att klara skolan, fritiden och sin vardag. 
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15 Bilagor 

15.1 Bilaga A  

 

Intervjufrågor- specialpedagog                                                    

1. Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

2. Vad kännetecknar enligt dig ett barn med språkstörning? 

3. Vilka metoder/verktyg använder du vid kartläggning för att identifiera ett barn 

med språkstörning? 

4. Vilka insatser tillämpas för barn med språkstörning? 

5. Vilka möjligheter och hinder för barn med språkstörning anser du att det finns i 

er verksamhet? 

6. Vad har den sociala och fysiska miljön för betydelse för ett barn med 

språkstörning? 

7. Hur tänker du kring att barn lär i samspel? 

8. Hur påverkar detta ditt arbete/synsätt? (följdfråga på fråga 7) 

9. Vilka andra professioner samarbetar du med kring ett barn med språkstörning? 
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15.2 Bilaga B 
  

Missiv till specialpedagog                                                       

Hej! 

Vi är två studenter från Linnèuniversitetet i Växjö som skriver vårt självständiga arbete 

inom specialpedagogprogrammet. Vi gör en studie kring hur specialpedagogens arbete 

ser ut samt vilka insatser som görs för barn eller elever som befinner sig i en 

språkstörning samt vad specialpedagoger anser om arbetet med de barn/elever som har 

en språkstörning.  Vi är intresserade av hur arbetet med barn som har en språkstörning 

ser ut i er verksamhet. 

Ert deltagande i vår undersökning är frivilligt men vi vore tacksamma om ni vill delta i 

en intervju med oss. Intervjun bygger på ett antal frågor som vi kommer att 

tillhandahålla er innan intervjutillfället de kommer sedan att fungera som underlag till 

vårt samtal. Vi kommer att använda oss av ljudupptagning under intervjun, hoppas det 

känns ok för er.  De uppgifter ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt samt 

bearbetas och publiceras i vårt arbete men inga namn, städer, eller skolor kommer 

offentliggöras. Resultatet av undersökningen är en offentlig handling som kommer att 

publiceras i en databas för högskolor och universitet som heter DIVA. 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss. 

  

Med vänliga hälsningar 

Jenny Arvidsson  07X-XXXXXXX el. XXX@student.lnu.se 

Mia Johansson  07X-XXXXXXX  el.XXX@student.lnu.se 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

 

 


