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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolor i en medelstor kommun arbetar för att stödja 

barn med språkstörning och vilka stöd som finns att tillgå för att utveckla språket hos barn med 

språkstörning. Studien har utgått från frågeställningarna; Vilka specialpedagogiska insatser 

finns det i förskolan för barn med språkstörning? och Hur arbetar förskolan för att utveckla 

språket hos barn med språkstörning? Studien är kvalitativ, vilket innebär att kvalitativa 

intervjuer har genomförts. Två förskollärare och fem specialpedagoger i en medelstor kommun 

har deltagit i studien. Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv enligt vilket lärandet 

sker i samspel med andra människor. Resultatet visar på att förskolorna i kommunen arbetar på 

likartat sätt och att det finns små skillnader i arbetssätten kring barn med språkstörning. 

Förskolorna arbetar språkmedvetet för att främja språket hos alla barn men det görs också 

specifika insatser för barn med språkstörning. Verktyg och stöd som förskolorna har tillgång 

till för att främja språkutvecklingen är till exempel teckenkommunikation, bildstöd, Före- 

Bornholms- modellen och digitala verktyg. 

Sökord: Språkstörning, språkutveckling, teckenkommunikation, sociokulturellt perspektiv. 
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1. Inledning 
Jag har valt att skriva om språkstörning för att jag är intresserad av språket och anser att det är 

viktigt för att kunna kommunicera med sin omgivning. Jag har arbetat som förskollärare i några 

år och har mött barn med språksvårigheter/språkstörning. Min erfarenhet är att vi förskollärare 

inte alltid vet hur vi ska arbeta med de här barnen för att främja deras språkutveckling. I 

förskolan är vi duktiga på att arbeta med språket men när det kommer till de här barnen som 

behöver lite mer stöd anser jag att vi behöver mer stöd och kompetens. När jag har mött barn 

med språksvårigheter, har jag tvekat om jag haft rätt förhållningssätt eller rätt metoder. Det har 

inte känts bra när barnet fått förklara flera gånger. ”Det är alldeles naturligt att man ber barn ta 

om och upprepa, men man måste också tänka på hur det känns för barnet om det barnet ständigt 

ifrågasätts.” (Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius, 2016, s. 67). Precis som det sägs i 

citatet är det naturligt att be barnet upprepa men det är inte bra att ett barn ska behöva göra det 

ständigt för att göra sig förstådd. 

 I skollagen 9§ står det ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 

sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.”  Och i 3§ ”Alla barn och 

elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål.” Vår uppgift i förskolan är att kunna ge stöd till barn i behov av särskilt 

stöd samt skapa förutsättningar för att de ska utvecklas. Det jag vill studera är hur förskolan 

arbetar för att stödja barn med språkstörning och vilka specialpedagogiska insatser som finns.  
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2. Tidigare forskning 
I den här delen kommer det beskrivas om språket, språkutveckling, språkstörning och 

språkdomäner. Även möjliga orsaker till språkstörning, anpassningar i miljön och tecken som 

stöd kommer att beskrivas.  

2.1 Vad är språk?     

Enligt Wedin (2017) finns det ett utvecklat språk i varje folkslag. Det finns cirka 5000-6000 

mänskliga språk i världen. Ett språk kan förklaras med att det är ett sätt att kommunicera med. 

Även notskrift, gester, ansiktsuttryck och djurens kommunikationssystem anses vara språk. I 

det verbala språket ingår det mänskliga språket med ord och grammatik. Även teckenspråk 

tillhör det verbala språket. Teckenspråket skiljer sig från det talade språket men det finns en del 

likheter. Det ickeverbala språket innefattar djurens kommunikationssystem, människans 

kroppsspråk, teckensystem (trafikmarkeringar och notskrift). Dock är det ingen tydlig gräns 

mellan verbalt och ickeverbalt språk. Det ickeverbala språket används till exempel när 

människan ska uttrycka känslor. För människan är det svårt att uttrycka känslor enbart med det 

verbala språket.  

Vidare nämner Wedin (2017) att i världen finns det inget språk som är fast utan alla språk 

förändras ständigt. Det svenska språket består av många olika varieteter och dialekter. Det är 

vanligt att människan talar många olika språkliga varieteter. Ett exempel är att människan kan 

vara flerspråkig eller att den använder olika språkliga varieteter i olika sociala grupper. En 

flerspråkig människa kan använda olika språk i olika sammanhang. Enligt Lindö (2009) finns 

språket i all mänsklig kommunikation. Språket används som verktyg för att vidga vår 

begreppsvärld och för att bygga broar mellan människor. Via språket kan vi lyssna, samtala, 

diskutera, förklara, uttrycka känslor m.m. Genom språket, kroppsspråket, bildspråket, med 

mera lär sig människan ständigt nya saker och genom viljan att uttrycka sig utvecklas språket. 

Barnens intresse för att uttrycka sig verbalt ökar om vi vuxna finns där och stödjer dem att 

uttrycka sig i samspel med andra (a.a)   

2.2. Språkutveckling     

Bruce, et al. (2016) skriver att, för att det språkliga symbolsystemet ska behärskas och 

kommunikationen ska fungera måste barnet utveckla sin symbolförståelse. Även synen har en 

stor betydelse för språkutvecklingen då det är via den vi iakttar och lär oss. En viktig aspekt är 

också förmågan att mentalisera som innebär att individen läser in, lyssnar av och förstår andra 

människors tankar. En annan förutsättning för att språket ska utvecklas är att hjärnan utvecklar 

förmågan att rikta och kvarhålla uppmärksamhet, registrera, bearbeta samt organisera 
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information. Enligt Bruce och Riddersporre i Bruce, et al. (2016) har förskolan en stor betydelse 

för det proaktiva arbetet med de grundläggande kompetenserna för språk och kommunikation.  

I leken sker kommunikationen naturligt för barnen och grunden för barnens fortsatta utveckling 

sker här. I takt med barnens mognad, erfarenheter och stimulans sker en språkutveckling, 

skriver Bruce och Riddarsporre i Bruce, et al. (2016).  

Barnets språkliga kompetens utvecklas tillsammans med andra barn och vuxna. Genom lek och 

samspel tas barnets erfarenheter och förmågor tillvara. När barnet kan utbyta känslor och 

tankar, berätta, beskriva och använda sig av det abstrakta räknas det som språklig kompetens 

skriver Lindö (2009). Westerlund (2009) nämner också språket som det verbala och det 

ickeverbala. Hon beskriver språket som ett språkträd där stammen symboliserar barnets 

motorik, uppmärksamhet och kommunikationslust. Den verbala grenen innefattar ordförråd, 

språkljud, grammatik, språkanvändning, satsmelodi, ordbetoning. Dessa utvecklas i samspel 

med andra människor. Tillsammans med sin omgivning lär sig barnet att använda språket rätt 

till exempel när, hur, vad och med vem barnet kan tala med i sociala sammanhang. I varje kultur 

finns det olika regler för samspel och samtal. Den verbala grenen kommer att ta en stor plats 

och dominera över den ickeverbala grenen. Det ickeverbala språket innefattar rytm, 

kroppsspråk, röst (ljudande vid ledsen, glad m.m.) och ansiktsuttryck (a.a) 

Enligt Nettelbladt i Nettelbladt och Salameh (2007) sker barnets språkutveckling ständigt i 

samspel med andra människor. I samspel med andra människor och i olika situationer lär barnet 

sig att variera och anpassa sitt språk. Hos alla människor kan språkanvändningen variera som 

en funktion av samtalssituationen eller kontexten. De första orden kommer när barnet är cirka 

ett år. Det är svårt att ge exakt tidpunkt då det är individuellt och det kan se olika ut från barn 

till barn. Stadiet för de första orden varar en bit in under det andra levnadsåret. Några 

karaktäristiska fonologiska drag hos de första orden är fonologiskt omarkerade språkljud, 

homonymer, konsonantförbindelser förenklas, lexikal inlärning, harmonirestriktioner och 

begränsad repertoar av ord (a.a.) 

Enligt Westerlund (2009) kommer språkförståelsen före språkanvändningen. Människan förstår 

oftast fler ord än vad hen använder. Innan barnet säger sina första ord så har hen samlat på sig 

många ord som hen förstår. En av orsakerna till att det dröjer med att barnet börjar använda 

orden är för att talmotoriken kräver snabbhet och precision. För att kunna säga något som förstås 

måste barnet uppnå en viss grad av sin finmotoriska förmåga. Även Lindö (2009) nämner att 

barnets språkförståelse ligger långt före vad barnet kan säga. Trots att en ettåring använder sig 

av ett-ords-satser så förstår hen vad föräldern säger.  
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Westerlund (2009) skriver att barnets språkutveckling stimuleras när vi väcker och stimulerar 

intresset för ljud. Barnet lär sig språkets rytm när hen får rimma, sjunga och småprata. Småprat 

i vardagliga rutiner hjälper barnet att koppla ihop ord och begrepp. Barnet lär sig ord när hen 

får höra det flera gånger. Det är också viktigt att barnet utvecklar sin lyssnandeförmåga för att 

utveckla sitt språk, skriver Westerlund (2009). Genom att barnet imiterar och härmar olika ljud 

kan det utveckla den auditiva perceptionen. Exempel på ljud kan vara djurläten, hostningar eller 

ljud som uppstår när det pluppar i vattnet. Det kan också vara bra att lyssna på ljud som finns 

runt omkring oss till exempel vinden, bilar och fåglar. Westerlund (2009) beskriver att när 

barnet härmar eller upprepar det som de vuxna säger innebär det att barnet arbetar med språket. 

Det betyder inte att barnet har förstått ordets innebörd när det upprepar utan barnet arbetar med 

språket. När barnet är litet så undersöker det föremål genom att hen plockar i och ur, vrider och 

vänder på det. På samma sätt undersöker barnet språket, genom att härma och eka. Efter ett tag 

avtar ekandet men barnet kan fortfarande upprepa ord som hen har hört. Det passiva ordförrådet 

hos en 2,5 åring är mellan 10 000-14 000 ord. Av dessa ord används cirka 2500-3500 ord aktivt. 

När barnet är tre år har det byggt sitt basordförråd och de grammatiska grunderna i det språk 

som talas i omgivningen. Det fonem (ljud) som barnet sist klarar av är r-ljudet. Ljudet ersätts 

ofta av ett j-ljud eller ett l-ljud vilket leder till att barnet säger något helt annat. Det är också 

vanligt i andra länder att barn har svårt att uttala r-ljudet (a.a. ) 

Bruce (2014) beskriver språkutvecklingen som en trappa. De första stegen i barnets levnadsår 

utgör grunden för all fortsatt språkutveckling. Uppstår det sprickor här i grunden finns det risker 

att det uppstår problem med kamrater och kunskapsutvecklingen. På den första trappan kommer 

samspel och joller som innebär att det nyfödda barnet lär sig snabbt att kommunicera med sina 

föräldrar med hjälp av ljud och läten. Kommunikationen utvecklas under de första månaderna 

förutsatt att barnet får respons från de vuxna. Så småningom när barnet är runt ett år utvecklas 

ljuden till ord. Samspelet hamnar på första trappan för att utan samspel blir det inget utbyte och 

inget samtal. På den andra trappan kommer begrepp och ordförråd som innebär att barnet 

utforskar och upptäcker allt i sin omvärld. Barnet försöker förstå ordens innehåll och betydelse 

och det gör hen genom att utforska. Den tredje trappan kommer utveckling av uttal och 

grammatik som innebär att språkets form utvecklas och förfinas. Bruce (2014) nämner att 

barnets uttal speglar dess förråd av språkljud. På fjärde trappan kommer utveckling av 

metaspråk och mentalisering som innebär att grunden för språket är lagd. Här är barnen 

medvetna om sitt språk och de är intresserade av att leka med språket till exempel rimma, sätta 

ihop ord, skapa nya ord m.m. På den femte trappan kommer skriftspråksutveckling som innebär 
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att den bygger på samma grund som den muntliga språkutvecklingen och det sker en naturlig 

fortsättning. För att barnet ska övergå till skriftspråket är det viktigt att barnet är intresserad av 

språket som symbolsystem, enligt Bruce (2014).  

2.3. Språkutveckling ur ett sociokulturellt perspektiv  

Wedin (2017) nämner att Lev Vygotskijs teori om barns språk har haft stor betydelse på 1900- 

talet och i början av 2000-talet. Enligt Vygotskijs teori utvecklar barn sociala och kognitiva 

färdigheter i samspel med äldre och mogna individer. Barnen har möjlighet att utvecklas om de 

stimuleras med språk som ligger över deras egen behärskningsnivå. Vygotskij använde sig av 

termen zone of proximal development för att visa att barnens språkpotential finns strax över 

deras egen behärskningsnivå och där de kan använda språket med stöd av till exempel läraren. 

Enligt Nettelbladt och Salameh (2013) var språket ett socialt redskap för Vygotskij. Människan 

lär sig språk och använder språk tillsammans med sin omgivning. Människan ses som en social, 

kulturell och historisk varelse. Inlärning och kognition anses som sociokulturellt inbäddade. Ett 

nyfött barn brukar imitera den vuxne och det är då kommunikation sker. Under första året 

utvecklas barns förmåga att kommunicera med sin omgivning. Även Wedin (2017) nämner om 

det lilla barnet som lär sig språk genom interaktion med andra människor. Den här förmågan är 

medfödd, människan är en social varelse och språket är viktigt för det sociala livet.  

Säljö refererad i Wedin (2017) nämner att i det sociokulturella perspektivet är sambandet 

mellan utveckling av språk och lärande väldigt viktigt. Språket utvecklas i naturliga 

sammanhang och i interaktion med andra människor. Språket ses som en rik företeelse och 

sammanhanget där språkutveckling och lärande sker är viktigt. Tulviste i Säljö (2014) beskriver 

att kommunikation och språk i det sociokulturella perspektivet är centralt och att det är det som 

är länken mellan barnet och dess omgivning. Vidare nämner Säljö (2014) att det är via lek och 

interaktion med andra som barnet blir delaktig i hur omgivningen uppfattar och förklarar 

företeelser. Barnet lär sig koda språket och använder sina erfarenheter för att skapa nya 

kontakter. Wedin (2017) skriver att när språkinlärning sker är det en socialt situerad företeelse 

och det innebär att det inte går att skilja barns språkutveckling från sociala sammanhang. Barn 

socialiseras genom språket och det finns ett samband mellan språkutveckling och lärande.  

Hwang och Nilsson (2011) skriver om det interaktionistiska synsättet på språkutveckling. De 

anser att yttre stimulans, mognad och kognitiv förmåga har en stor betydelse för språket. För 

att utveckla språket måste barnet få språklig erfarenhet av människorna i sin omgivning. Barnet 

får en förståelse för språkets struktur när hen vistas i sociala sammanhang. För att kunna 
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utveckla språket är det viktigt att barnen får återkoppling från de vuxna. Språkutvecklingen 

hämmas om de inte får det, nämner Hwang och Nilsson (2011).  

2.4. Vad är språkstörning?  

Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att språkstörning definieras enligt 

Världshälsoorganisationen som ” Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder 

i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, 

abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller 

miljöfaktorer”( s. 15). Enligt Hansson (2003) kan det tyda på en språkstörning när ett barn inte 

utvecklar sitt språk som det är förväntat. Språkets utveckling kommer igång senare och språket 

utvecklas långsamt. Ibland kan språkstörning vara kopplad till någon annan diagnos som barnet 

har, till exempel utvecklingsstörning, autism och ADHD. Cirka sju procent av alla femåringar 

har en språkstörning utan påvisbar orsak, det finns ingen specifik orsak och den här siffran 

sjunker med barnens stigande ålder. Bruce (2014) skriver att språkstörning är vanligare hos 

pojkar än hos flickor men fördelningen är jämn när det gäller grav språkstörning. Det är fler 

pojkar än flickor som är sena med att börja tala och som har brister i uttalet.  

Enligt Hansson (2003) är det vanligt att barnet får sin språkstörningsdiagnos av en logoped i 

förskolan. Det är vanligt att det är i samband med 2,5 -och 4- års kontroll på BVC som det 

upptäcks att barnet har svårigheter med språket och det är då det skickas en remiss till en 

logoped. Ibland är det också föräldrarna som tar kontakt för att de är oroliga eller att 

förskolepersonalen tar initiativ.  

Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att det vanligaste som karaktäriserar barn med 

språkstörning är att de är svårförståeliga av sin omgivning. Svårförståeligheten beror på att de 

här barnen gör systematiska förenklingar i de olika domänerna, fonologi, grammatik, semantik 

och pragmatik. En språklig analys är viktig för att kunna få en förståelse av barnets tal. Detta 

skapar också förutsättningar för att samtala med barnet och göra en bedömning. Barnets 

språkförmåga jämförs med barn med typisk språkutveckling. Ibland kan barnet jämföras med 

barn som är 1,5- 3 år yngre. Barn med språkstörning utvecklas mycket långsammare i språket 

än andra barn med typisk språkutveckling. Det är vanligt att det går ett år mellan testerna för 

att se någon eventuell utveckling. För barnen med typisk språkutveckling krävs det kortare 

intervall. Hansson (2003) skriver att barn med språkstörning har svårigheter i kommunikationen 

med sin omgivning, speciellt med personer som de inte känner. För de barn som har en svårare 

språkstörning är det mer tydligt vilka svårigheter de har. Ett exempel är att de har svårt att hålla 

ett sammanhängande samtal med andra människor. Det blir så för att barnet har svårt att hålla 
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tråden och byter samtalsämne. Orsaken till detta kan vara att barnet inte förstår allt som 

samtalspartnern talar om enligt Hansson (2003). 

Eftersom kommunikation med andra människor är en grundläggande mänsklig förmåga är det 

viktigt att tidigt sätta in åtgärder för att barn med språksvårigheter ska få möjlighet till en 

optimal språkutveckling (Nettelbladt och Salameh 2007). Vid 3-4 års ålder är det vanligt att 

barnet får sin diagnos. Några karaktäristiska tidiga drag i språkstörning kan vara mindre joller 

än normalt, långsam språkutveckling, nedsatt språkförståelse, svårförståeligt tal, passivitet i 

språk och kommunikation enligt Nettelbladt och Salameh (2007). Diskrepanskriterium används 

vid diagnossättning av språkstörning. Detta anger en tydlig skillnad mellan den förväntande 

åldersnivån och barnets språkförmåga. Exklusionskriterier anger vilka symptom hos barnet som 

visar på att barnet inte har språkstörning. Ett exempel är generell utvecklingsstörning där 

språkstörning ingår. Vid en diagnossättning är det ett krav att det ska finnas en skillnad mellan 

barnets språkförmåga och den förväntade språknivån utifrån ålder. För att kunna visa hur 

språkstörning identifieras används inklusionskriterier. Vid de standardiserade testerna ligger 

barnets språkliga uttrycksförmåga under medelvärdet. Vid grav språkstörning ligger även 

språkförståelsen under medelvärdet. Språkstörning hos barn kan se olika ut och en del barn 

utvecklar sitt språk så att de hamnar i samma nivå som jämnåriga kamrater. En del barn 

fortsätter att ha svårigheter i språket men symtomen ändras med åldern. Till exempel kan ett 

barn som har haft svårigheter med att bearbeta auditiva signaler, få senare svårigheter med att 

bygga upp sitt ordförråd istället (a.a.) 

Farrar et al. i Stanzione och Schick (2014) har genomfört en jämförande undersökning om 

sinnesutveckling hos barn med språkstörning. Jämförelsen genomfördes mellan en grupp barn 

som hade en mild språkstörning och en grupp som hade en måttlig språkstörning. I studien 

deltog 34 barn och åldern på barnen som deltog i studien var 4,5 år.  Resultatet visade att barn 

med mild språkstörning hade betydligt sen sinnesutveckling i betydligt högre grad än barnen 

med måttlig språkstörning. Botting och Conti- Ramsden i Stanzione och Schick (2014) gjorde 

en studie hos tonåringar som hade haft en språkstörning. Vid tidpunkten för studien uppfyllde 

de inte kriterierna för språkstörning. Forskarna fann dock att de hade lägre resultat i språk och 

social kognition än sina kamrater. Studien visade på att barn med nedsatt språkförmåga i 

tidigare åldrar kan ha vissa förseningar i språket och i social kognition senare i livet.  

Horowitz (2005) genomförde en studie bland förskole- pojkar med språksvårigheter. Syftet med 

studien var att undersöka om det eventuellt fanns några avvikelser i konfliktbeteendet hos 

pojkar med språksvårigheter. Studien visade att pojkar med språksvårigheter oftare lämnade 
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rummet istället för att lösa konflikten än de pojkar som inte hade nedsatt språkförmåga. Det 

visades dessutom att de fick ett aggressivt och känslomässigt beteende. Det var också vanligt 

att de hade låg social profil, mindre samspel och hög nivå av tillbakadragande beteende, skriver 

Horowitz (2005). 

Trauner, Wulfeck, Tallal och Hesselink i Holmström (2015) skriver att ett tidigt tecken på 

språksvårigheter är när barnet är sen med sina första ord. I sina studier fann de att barn med 

språkstörning sa sina första ord när de var cirka 23 månader gamla. Detta är cirka ett år senare 

än jämnåriga barn utan språkstörning. Svårigheterna med att utveckla ordförrådet fortsätter 

även senare i livet. En annan studie som Holmström (2015) nämner är en underökning som 

genomfördes bland 66 barn i åldrarna 4-9 år. Resultatet visade att barn med språkstörning 

benämnde färre bilder än de andra barnen i studien. På bilderna var det olika föremål och 

symboler. Vidare nämns att diagnosen språkstörning ställs när barnet inte utvecklar sitt språk 

som förväntat. Innan en diagnos fastställs undersöks barnet så att det inte finns andra faktorer, 

som till exempel hörselproblem, ostimulerat språk eller avvikande neurologisk utveckling, som 

påverkar språket. Det är vanligt att barn med språkstörning har ett litet ordförråd och svårt att 

använda abstrakta ord. Barnen har svårt att lära sig ordens betydelse och de behöver höra orden 

upprepade gånger för att kunna förstå ordens betydelse (a.a.). 

Hansson (2003) skriver att det finns olika nivåer som barnen kan ha språkstörning i och dessa 

är fonologi, grammatik, semantik, pragmatik och ordförråd. Ju fler nivåer barnet har svårigheter 

i desto gravare språkstörning. Den vanligaste nivån som många barn har svårigheter i är 

fonologin som handlar om hur man uttalar olika ljud. Det är också vanligt att barn har 

svårigheter i språket när de har ett bristande ordförråd. Det är inte bara brister i ordförståelsen 

utan även brister i grammatiken, till exempel böjningar.  

2.5. Språkdomäner 

Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) delas språkförmågan in i olika domäner och dessa är 

fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. I den grammatiska domänen ingår det 

böjningsmönster, pronomen, prepositioner och ordsatser. Den semantiska domänen handlar om 

ordförståelse, vad orden betyder. Den fonologiska domänen innefattar språkljud, hur 

språkljudet får kombineras och talets rytmiska aspekter. Den pragmatiska domänen innebär hur 

språket används när samtal sker med andra. Ett barn med språkstörning kan ha svårigheter i en 

av dessa domäner eller i flera. Vid lätt språkstörning har barnet svårigheter i fonologin som 

innebär att barnet har svårt med uttalet. Vid måttlig språkstörning har barnet svårigheter i 

fonologin och grammatik. Vid grav och mycket grav språkstörning har barnet svårigheter i 
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fonologi, grammatik, lexikon, språkförståelse och pragmatik. Vid grav språkstörning är barnet 

begränsat i sitt tal och hen har stora svårigheter i språkförståelse. Bruce, Ivarsson, Svensson 

och Svantelius (2016) skriver att vid generell eller grav språkstörning är det vanligt att 

arbetsminne, auditiv perception, aktivitetskontroll, uppmärksamhet och bearbetningsförmåga 

inte fungerar friktionsfritt. Den språkliga utvecklingen försenas när det finns svårigheter med 

att uppfatta, särskilja, memorera och bearbeta ljud, skriver Bruce et al. (2016).  

2.5.1. Fonologi  

Nettelbladt (2007) skriver att ”fonologi innebär organisation av motoriska mönster och 

ljudbilder i fonologiska system.” (s. 58). När ett barn lär sig använda olika ljud enligt språkets 

regler är det fråga om fonologisk utveckling. Det gäller också att barnet använder rätt ljud på 

rätt plats i orden. Bruce et al. (2016) skriver att ”Ett fonem är språkets minsta betydelseskiljande 

enhet”[…](s. 32). Språkets ljudsystem, språkljudens och fonemens funktion beskrivs av 

fonologin.  

Som tidigare nämnts i texten så skriver även Nettelbladt (2007) att fonologiska svårigheter är 

vanligast hos barn med språkstörning. Ibland kan barnen enbart ha svårt med fonologin och 

ibland kan de ha svårt med flera språknivåer. Något som är gemensamt för de här barnen är att 

de är svårförståeliga i sin omgivning. Fonologiska svårigheter är det vanligaste problemet i 

förskolan och ofta det mest uppenbara symtomet på språkstörning. Svårigheterna kan 

förekomma i alla grader av språkstörning. Att barnets tal är svår att förstå beror på omfattande 

fonologiska förenklingar hos barnet. Barn med språkstörningar gör förenklingar under lång tid 

medan barn med typisk språkutveckling gör förenklingar under en kort tid. Ordet har en stor 

roll i barns fonologi till skillnad från i ett vuxet språk. Ett exempel som nämns är ordet ”vante” 

som uttalas olika av barn med olika grader av språkstörning. Ett barn med grav språkstörning 

uttalar tata, ett annat barn med lite lättare språkstörning säger ha:na:n och ett tredje barn som 

har lättare språkstörning säger vä:de. Att uppfatta ändelser och funktionsord kan vara svårt för 

barn med språkstörning. Detta kan bero på att orden är korta, obetonade och har en bestämd 

grammatisk funktion. Korttidsminnet har en begränsad kapacitet hos ett barn med 

språkstörning. Innehållet i informationen som barnet får försvagas snabbt. En studie som nämns 

är när barn med typisk språkutveckling använder sig av nonsensord. Studien visar på att 

nonords- repetition kan utveckla språket och de barn som använt sig av det hade lättare för att 

lära sig nya ord. Hos barn med språkstörning kan det vara svårare då de har en begränsad 

kapacitet.  
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2.5.2. Semantik 

Enligt Bruce et al. (2016) innebär semantik ordens betydelse och innehåll. Den viktigaste 

aspekten att behärska för ett litet barn är semantiken. Det centrala är vad orden betecknar och 

bär för mening vilket innebär att det inte är själva orden som är viktiga utan det är innehållet 

och innebörden av orden som är det. Genom erfarenheter där människan samtalar och vid 

undervisning lär sig människan att använda ord och begrepp skriver Bruce et al. För att kunna 

uppfatta innebörden och betydelsen av orden måste människan koppla orden med någon 

specifik erfarenhet. Det är först då ordförrådet blir rikt och utvecklas. När barnet är cirka 1,5- 

2 år, vill hen oftast uttrycka sig mer än vad hen klarar av språkmässigt. Barnet använder sig av 

gester, miner och pekningar för att visa sin omgivning vad hen vill. Ordförrådet stimuleras och 

utvecklas när barnet tar stöd av kroppsspråket. ”Att utforska och upptäcka världen och klä den 

i ord är vad begrepps- och ordutveckling handlar om” (Bruce et al., s. 72). När barn är små 

brukar de ofta ställa frågan; vad är det? Vuxna brukar besvara genom att benämna det barnet 

frågat om med ord. Istället för att invänta barnets initiativ är det bra om den vuxne benämner 

allt runt omkring barnet spontant och naturligt, på så sätt utvecklas barnets språk. Den 

semantiska utvecklingen handlar inte bara om att kunna orden och deras betydelse utan det 

handlar också om att avgränsa begreppen och kategorisera dem i grupper och undergrupper. Ett 

exempel är kategorin djur, här kan man göra undergrupper som bondgårdsdjur, fåglar, fiskar 

och dylikt. På så sätt blir det mer ordning och lättare för individen att hitta i sitt ordförråd. Den 

här förmågan har en stor betydelse för berättandeförmågan. Vid snabb och lätt åtkomst till sitt 

ordförråd, blir det bättre flyt i berättandet. Vid svårigheter med snabb åtkomst av ord, har det 

visat sig att det kan leda till läs- och skrivsvårigheter i framtiden (a.a.) 

2.5.3. Pragmatik 

Enligt Bruce et al. (2016) är pragmatik hur språket används i det sociala samspelet, till exempel 

hur samtalet inleds och fullföljs. Ett exempel kan vara att man vänder sig till någon och säger 

– Vet du vad?. Pragmatik innebär också att läsa av människorna runt omkring sig, läsa av 

situationen och stämningsläget innan man ger sig in i samtalet. Omgivningen förväntar sig att 

det som sägs i situationen är relevant och intressant. Nettelbladt och Salameh (2013) skriver att 

pragmatiska svårigheter innebär att individen har svårt att använda språket på ett adekvat sätt i 

en viss kontext. För att vara mer tydlig innebär det att individen har svårt för att under ett samtal 

följa de förväntade sociala reglerna. Ett begränsat ordförråd är vanligt hos barn med 

pragmatiska språksvårigheter. Barnet har svårt med förståelsen men också med produktionen 
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av ord. Att ett ord kan betyda olika saker och kan användas i olika sammanhang kan vara svårt 

för de här barnen. De har svårt att generalisera när ett ord fått en specifik betydelse och de har 

svårt att bygga lexikala nätverk. Enligt Johnston i Nettelbladt och Salameh (2013) går det att 

lära barnet nya ord genom att använda sig av verkliga kontexter och- introducera flera olika 

närbesläktade ord. De nya orden introduceras i en enkel meningskontext och det nya ordet 

kopplas samman med gamla ord som barnet är bekant med.   

Nettelbladt och Salameh (2013) nämner att pragmatiska svårigheter inte syns på ett barn utan 

det märks först när barnet samtalar med andra individer. Ett exempel på pragmatiska svårigheter 

är när barnet upprepar det den vuxne säger vid en fråga, istället för att svara på frågan. Vid 

vanliga språktest är det inte vanligt att pragmatiska svårigheter visar sig. Det kan visa sig först 

när barnet befinner sig i en situation där flera personer talar samtidigt eller när någon berättar 

något och barnet behöver förstå. De pragmatiska svårigheterna kan ändras med tiden. När 

barnet befinner sig i förskoleåldern kan det ha överskuggande problem med till exempel 

språkförståelse medan i skolåldern kan hen ha mer uppenbara svårigheter. Några karaktäristiska 

drag på pragmatisk språkstörning är att det visar sig i vissa situationer, är märkbart under samtal 

eller när någon berättar något, vilket kan uppmärksammas i slutet av förskoleåldern och i början 

av skolåldern. Ibland kan det vara svårt att särskilja barn med pragmatiska språksvårigheter och 

barn med andra funktionsnedsättningar. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

påvisar också pragmatiska svårigheter vilket innebär att problembilden blir mer komplex menar 

Nettelbladt och Salameh (2013). 

När ett barn har pragmatiska svårigheter är det viktigt att förskolan förstår varför det uppstår 

problem i kommunikationen, skriver Nettelbladt och Wagner (2003). Ibland kan svårigheterna 

uppstå på grund av omgivningen och därför är det viktigt att analysera hela situationen. När 

åtgärderna planeras är det viktigt att utgå från de situationer där det fungerar bra och att miljön 

anpassas efter barnet. Att skapa mindre grupper vet vi är gynnsamt för alla barn men det finns 

även andra faktorer som påverkar barnet. Det är bra att kartlägga barnets beteende i olika 

situationer och med olika personer. I vilka situationer fungerar det bättre? Med vilka personer 

fungerar barnet bättre med? Det är också viktigt att analysera hur vi vuxna samspelar med 

barnet. Ibland går det att se att barnets svårigheter uppstår på grund av att den vuxne talar för 

fort, avbryter barnet eller talar på en abstrakt nivå som barnet inte klarar av. Genom att analysera 

oss själva kan vi reflektera över vårt egna förhållningssätt vilket kan leda till att vi utvecklar 

vår samtalsstil. Ett bra sätt för att kunna analysera är att använda sig av videoinspelning vid 
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vissa situationer. Tack vare videoinspelningen finns goda möjligheter att se detaljer i hur den 

vuxne samtalar med barnet, skriver Nettelbladt och Wagner (2003). 

2.5.4. Grammatik  

Hansson och Håkansson (2007) skriver att ett barns första ord är till exempel mamma, pappa 

för att sedan utvecklas till fler ord i en mening. När det kommer till det stadiet börjar den 

grammatiska förmågan att utvecklas. Grammatik handlar om språkets system och den 

innehåller ljudsystem, stavelser, böjningar och ord. Inom grammatiken finns det preskriptiv 

grammatik och deskriptiv grammatik. Preskriptiv grammatik beskriver vad korrekt svenska är 

och den talar om hur man ska uttrycka sig i tal och skrift. Den deskriptiva grammatiken 

beskriver hur man i praktiken talar och skriver när man uttrycker sig på ett visst språk (a.a). 

Enligt Bruce et al. (2016) innebär grammatiska svårigheter att individen har svårt att få ihop 

orden till satser som är begripliga. Dels är det svårt när hen berättar men det kan också vara 

svårt för individen att förstå andra när de berättar. Hansson och Håkansson (2007) skriver att 

hos barn med språkstörning innebär de grammatiska svårigheterna att barnet har svårt med ord, 

fraser, satser och texter. Det som barnet klarar bäst är orddomänen och frasdomänen, det klarar 

barnet ganska bra. Det som kan vara svårt för barn med språkstörning är sats- domänen och 

textdomänen. De har också stora svårigheter med svenskans ordföljd, både i huvudsatser och i 

bisatser. En del barn med språksvårigheter har enbart svårigheter med produktionssidan och 

fullt åldersadekvat språkförståelse. En del av dessa barn har mest svårigheter med produktion 

och lättare svårigheter med språkförståelse. Sen finns det de barn med språkstörning som har 

grava svårigheter med både produktion och språkförståelse.  

2.6. Orsaker och riskfaktorer bakom språkstörning 

 Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att det är svårt att fastställa några specifika orsaker till 

att en del barn får språkstörning, men en känd etiologisk faktor är att det är ärftligt. Studier visar 

att 30-40 procent av de barn som har språkstörning har en anhörig som har haft språkstörning 

eller läs- och skrivsvårigheter. Det finns vissa riskfaktorer som har en negativ inverkan på 

språkutvecklingen. Några riskfaktorer är alkohol- och nikotinkonsumtion, infektioner hos 

modern, tillväxthämningar i moderlivet, hörselproblem, miljö och kön. Enbart brister i 

hemmiljön kan inte orsaka språkstörning men det är en betydande riskfaktor. Är det otrygga 

relationer kring barnet, bristande språklig stimulans och dålig kost i hemmiljön, så kan det vara 

en riskfaktor. Även öroninflammationer eller infektioner efter en förkylning kan vara en 

riskfaktor för språkutvecklingen. Det finns inga studier som påvisar att det kan orsaka 

språkstörning, men det kan medföra en försening av språkutvecklingen. Enligt Leonard i 
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Nettelbladt och Salameh (2007) är det fler pojkar än flickor som har språkstörning. I flera 

studier som har gjorts har det visat sig att det är 2-3 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor.  

2.7. Anpassningar i miljön 

Wedin (2017) skriver att i ett mångkulturellt samhälle socialiseras barnen på olika sätt och de 

har olika erfarenheter. Förskolan och skolan är en samlingsplats för många barn. För att kunna 

möta dessa barn är personalens förhållningssätt viktigt. Det har stor betydelse att personalen 

har en öppen syn och förhållningssätt inför det faktum att barnen har med sig olika erfarenheter 

och olika förutsättningar. Författarens erfarenhet är att en del lärare anser att vissa hem är 

”bättre” än andra för att där möter barnen språket på det sättet som de själva är vana vid. I 

förskolan och skolan är det viktigt att det som sker bygger på barnens erfarenheter och 

kunskaper. Lärarnas förhållningssätt och att de inte har förutfattade meningar, har en stor 

betydelse. När en lärare påstår att ett barn inte har ett språk har inte läraren värderat barnets 

modersmål. Det är viktigt att alla barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål samt det 

gemensamma språket som finns i samhället. I vårt samhälle behöver alla barn utveckla 

avancerade färdigheter i det svenska språket. Exempel på färdigheter är strategier för läsning, 

skrift samt tal (a.a). 

Att sänka ljudnivån så att man kan höra normal samtalston kan vara ett sätt att skapa en 

språkstimulerande miljö enligt Bruce (2014). Mindre barngrupper skapar möjligheter för 

barnen att hitta varandra. Vid stora barngrupper är det viktigt att kunna dela in barnen i olika 

mindre grupper där barnen är i olika åldrar och befinner sig på olika språknivåer. Den fysiska 

miljön är också en betydelsefull faktor och det är viktigt att personalen är medvetna när de 

möblerar. Miljön på förskolan ska stimulera olika behov hos barnen. Vissa rum ska stimulera 

fysiska lekar där barnen har möjlighet till att leka aktivt. Andra rum ska finnas för att stimulera 

lugna lekar där det finns möjlighet till att barnen kan lyssna, tänka och samtala. Att barnen 

omges av människor som bekräftar dem, är det mest centrala för att de ska utveckla sitt språk. 

Det är viktigt att varje enskilt barn får en bekräftelse av vuxna. Det kan vara både när den vuxne 

har förstått och när den vuxne inte förstått, detta för att barnen ska veta om de ska upprepa eller 

göra sig förstådda på ett annat sätt (a.a)  

Rygvold (2002) skriver att en kartläggning av barnets språk ska genomföras för att få en 

förståelse för barnets eventuella språksvårigheter. En kartläggning omfattar att barnets 

förmågor undersöks, till exempel att benämna ord från bilder, färdigheter i att härma andra, 

språkljud som används i spontana samtal och mätning av hörseln. Utgångspunkterna för 

insatserna ska ha sin grund i barnets ålder, analys av problemen, orsakerna till svårigheterna 
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och barnets reaktion på svårigheterna, skriver Rygvold (2002). Insatserna som förskolan sätter 

in kan vara direkta eller indirekta. Dessa beror på barnets ålder och omfattningen av 

svårigheterna som barnet har. Vid insatser är det bra om förskolan utnyttjar vardagliga 

situationer och medvetet tränar språket med hela gruppen utan att direkt peka ut barnets 

svårigheter. Ett exempel kan vara att på samlingen gå igenom hur munnen och tungan ser ut, 

göra olika munövningar där barnen kan träna på sin munmotorik. Ett annat sätt är att leka olika 

ljudlekar där barnen kan härma till exempel en brandbil eller en orm. Att använda mycket rim, 

ramsor och sånglekar stimulerar barnets språkutveckling. Att leka med språket och få delta i 

olika språkliga dialoger hjälper barnet att utveckla sitt språk (a.a) 

2.8. Tecken som stöd/TAKK 

Trygg (2010) skriver att TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation. TAKK används för att underlätta kommunikationen för individer men det är 

inget språk. TAKK innebär att tecken alltid används tillsammans med talat språk. Metoden 

används för att ett barn ska kunna uttrycka sig men också för att hen ska förstå sin omgivning. 

Syftet med teckenkommunikation är att bygga kommunikation och språk med andra människor. 

Det är viktigt att ett barn erbjuds TAKK tidigt för att motverka negativa 

kommunikationsmönster och frustration hos barnet. Det är inte säkert att ett barn tar till sig 

teckenkommunikation och graden av talsvårigheter kan ha en betydande roll. Westerlund 

(2009) beskriver några fördelar med tecken som stöd. En fördel är att de flesta tecknen beskriver 

föremålet vilket gör det lättare att lära sig ett tecken än ett ord. Taltempot blir långsammare vid 

användandet av tecken. När den vuxne tecknar kan barnet se hur hen tecknar ett ord och det går 

att hjälpa barnet att teckna med händerna. Ett tecken kan kombineras med olika språk vilket 

underlättar för de barn och föräldrar som har ett annat modersmål än svenska. 

Teckenkommunikation används för att bygga en bro till det talade språket. Tanken med 

teckenkommunikation är att barnet så småningom ska kunna klara sig utan tecken men det ser 

väldigt olika ut. För en del barn tar det lång tid att släppa tecknen medan det för andra barn 

finns behov hela tiden vilket innebär att de inte kan släppa tecknen. Den kommunikativa 

förmågan utvecklas när barnet kan uttrycka sig i tecken. Livet blir enklare för barnet och 

föräldrarna när barnet kan använda sig av tecken istället för skrik och obegripliga ljud. När man 

använder sig av tecken är det viktigt att den vuxne bekräftar barnets tecken genom att hen själv 

tecknar och säger ordet. Tecknen försvinner automatiskt när barnet har lärt sig orden för att 

tecknen alltid ger vika för talet (a.a)  

 



15 
 

3. Perspektiv/ teoretiska utgångspunkter 
I den här delen beskriver jag om hur det sociokulturella perspektivet ser på lärandet och 

omgivningens betydelse för att individen ska utvecklas. I studien utgår jag från ett 

sociokulturellt perspektiv för att det kändes mer relevant då syftet med studien var bland annat 

att se hur förskolan arbetar för att stödja barn med språkstörning. Tidigare i uppsatsen i stycket 

2.3 har jag beskrivit språket utifrån det sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö (2014) är 

människan läraktig och en förmåga som hen har är att bearbeta erfarenheter för att plocka fram 

dem senare i livet. Lärandet ses inte som en homogen eller endimensionell företeelse. Lärandet 

sker både individuellt och i grupp. Social och teknologisk utveckling påverkar hur vi får ta del 

av information, färdigheter och kunskaper. Lärandet sker genom lednings- eller 

överföringsmetaforen. Metaforen innebär att person 1 kodar in information/budskap som hen 

vill överföra till person 2. Detta gör hen genom att använda sig av meddelande i språklig form, 

ett så kallad ”medium” (verbalt språk, en text, en bild). Person 2 som är mottagare tar emot 

informationen för att avkoda budskapet och spara det i minnet för framtida bruk. Lärandet sker 

genom att läraren förmedlar kunskap till barnet som mottar kunskap och för att lagra det i sitt 

kunskapsförråd. Språket är länken mellan tänkandet och kommunikationen. Även om språket 

och tänkandet hör ihop så är de inte identiska. Till skillnad från språket är tänkandet en tyst inre 

process som det är svårt för omgivningen att följa. Kommunikation innebär att vi använder 

språkliga medel när vi utför handlingar. För att kunna kommunicera behöver människan bli en 

sociokulturell varelse. Människans emotionella-, kognitiva, kommunikativa- och sociala 

utveckling sker i interaktion med andra människor enligt Säljö (2014).  

En annan teori som ser lärandet på ett annat sätt är Jean Piagets teori. Till skillnad från vygotskij 

proximal utveckling så ser Piaget annorlunda på den kognitiva utvecklingen. Hwang och 

Nilsson (2011) beskriver att Jean Piaget ansåg att den kognitiva utvecklingen skedde i fyra 

stadier. Det sensori-motoriska stadiet 0-2 år, preoperationella stadiet 2-6 år, konkreta 

operationella stadiet 6-12 år och formellt operationella stadiet 12- år. Individen utvecklas 

stegvis efter de här stadierna som är indelade efter ålder. 
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4. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskolor i en medelstor kommun arbetar för att stödja 

barn med språkstörning och vilka stöd som finns att tillgå för att utveckla språket hos barn med 

språkstörning. 

4.1 Frågeställningar 

- Vilka specialpedagogiska insatser finns det för barn med språkstörning? 

- Hur arbetar förskolan för att utveckla språket hos barn med språkstörning? 
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5. Metod 
Metod delen inleds med en kort beskrivning av metodansats och metod för datainsamling. En 

kort beskrivning av informanterna kommer sedan. I metoden redovisas också arbetets gång 

samt de olika forskningsetiska aspekterna, därefter kommer analysdelen. 

5.1. Metodval 

I studien har en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer använts. Enligt Trost och Hultåker 

(2016) väljs en kvalitativ metod när forskaren till exempel vill försöka förstå eller hitta mönster 

i ett empiriskt material. Bryman (2011) skriver att i kvalitativa studier läggs tonvikten på ord 

snarare än på kvantifiering vid datainsamling. Kvalitativ metod har använts då studiens syfte 

handlar om att undersöka hur förskolan arbetar med att stödja barn med språkstörning samt 

vilka stöd som finns att tillgå för att utveckla språket hos barn med språkstörning. Trost och 

Hultåker (2016) skriver att syftet är det avgörande för vilken metodansats som väljs. Enligt 

Fejes och Thornberg (2015) är det viktigt att forskaren ställer vissa frågor vid val av 

metodansats och teknik för datainsamling. Frågorna kan bland annat vara ”Vilken metodansats 

är bäst lämpad för att studera mitt valda fenomen?” och ”Vilken datainsamling är nödvändig 

inom ramen för den valda metodansatsen?” (s. 34). När jag valde metodansats ansåg jag att en 

kvalitativ metod var mer lämplig än en kvantitativ metod då jag inte var ute efter något mätbart. 

Att använda intervjuer var mer relevant än en enkätundersökning eller observationer. Trost och 

Hultåker (2016) skriver att om forskaren är intresserad av att till exempel mäta något i 

befolkningen, är det mer lämpligt med en kvantitativ studie.  Semistrukturerade intervjuer har 

använts för att det skulle finnas en viss struktur i intervjuerna. Enligt Bryman (2011) är en 

semistrukturerad intervju när intervjuaren har ett frågeschema att utgå ifrån vid intervjuerna. 

Frågornas ordning kan variera och det är vanligt med följdfrågor. Intervjuerna ska genomföras 

i lugna miljöer, för att enligt Back och Berterö i Fejes och Thornberg (2015) är platsen för 

intervjun viktig för att inte störa informantens uppmärksamhet.  

5.2. Urval 

I studien har ett målinriktat urval använts, vilket enligt Bryman (2011) betyder att forskaren 

väljer ut informanter som är relevanta för forskningsfrågan. I studien har fem specialpedagoger 

och två förskollärare intervjuats. Dessa två professioner valdes för att de har en stor roll i 

förskolan och för att jag ville ta del av hur de arbetar för att stödja barn med språkstörning. 

Anledningen till att fler specialpedagoger användes i studien var för att de har en 

specialpedagogisk kompetens och att det ingår i deras uppgift att sätta in insatser för barn i 
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behov av särskilt stöd. Förskollärarna valdes för att få en inblick i hur de arbetar med barnen i 

verksamheten. Deltagarna har valts från olika förskolor i en medelstor kommun för att få en 

bredare uppfattning om hur det ser ut i kommunen. Ett missivbrev med information om studiens 

syfte och förfrågan skickades ut till specialpedagoger inom förskolan och några förskollärare 

(se bilaga 2). I studien genomfördes en pilotintervju för att intervjuguiden skulle testas och för 

att justera eventuella frågor till de andra informanterna. Dalen (2015) skriver att vid en 

kvalitativ studie ska forskaren alltid göra provintervjuer för att testa sig själv som intervjuare 

men också intervjuguiden. 

5.3. Genomförande  

För att hitta informanter till studien använde jag mig av ett missivbrev (bilaga 2). Missivbrevet 

innehöll information om mig, studiens syfte, de etiska aspekterna och en förfrågan om 

medverkan. Trost och Hultåker (2016) skriver att det är viktigt att tänka till när missivbrevet 

utformas så att det ser inbjudande ut. Missivbrevet ska motivera läsaren att läsa det och 

möjligtvis delta i studien. Missivbrevet ska innehålla mycket information men samtidigt ska 

den vara kort. Missivbrevet mailades till två förskollärare och tio specialpedagoger som arbetar 

inom förskolan i en kommun. Anledningen till att jag skickade ut till tio specialpedagoger var 

för att jag inte visste hur många som var intresserade av att delta i studien eller om jag skulle få 

svar från någon alls. Svar från några informanter kom men inte tillräckligt många, därför 

skickades en påminnelse. Syftet med påminnelsen var att motivera och påminna dem som inte 

hade svarat. Trost och Hultåker (2016) skriver att påminnelser ska vara påminnelser och de ska 

inte uppfattas som påtryckning. Efter påminnelsen fick jag fler svar från informanter och sedan 

bokade vi tid för intervjuer. Innan intervjuerna genomförde jag en pilotintervju för att jag skulle 

testa intervjuguiden samt om jag skulle ändra något i min roll som intervjuare. Efter 

pilotintervjun kändes intervjuguiden bra och några förändringar på intervjuguiden genomfördes 

inte.  

Efter önskningar från några informanter om att ta del av intervjuguiden (bilaga 3) innan 

intervjutillfället, valde jag att maila ut intervjuguiden i förväg. Intervjuerna genomfördes i lugna 

miljöer för att vi skulle sitta i fred och för att ingen skulle störa oss under intervjuerna. Brinkman 

och Kvale (2009) skriver att miljön är viktig vid intervjun. Det är viktigt att samtalet blir 

avslappnat och att informanten känner sig fri, avslappnad och säker. För att intervjun ska bli 

avslappnad har de första minuterna en avgörande del. Ett bra sätt att inleda intervjun är att 

berätta syftet med studien. Vid intervjuerna har jag använt mig av en röstinspelning, med 

informanternas medgivande, detta för att jag skulle få med allt som informanterna berättade 
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under intervjuerna och för att jag som intervjuare skulle fokusera på samtalet. Jag använde mig 

av min mobiltelefon då jag ansåg att den hade en bra röstinspelnings funktion. Enligt Dalen 

(2015) är det en fördel för intervjuaren att intervjun spelas in. Fördelen är att intervjuaren får 

med all information som informanten delger. Även Bryman (2011) anser att det är en fördel 

med inspelade intervjuer, för att intervjuaren kan fokusera mer under samtalet. Analysen blir 

mer noggrann när forskaren kan lyssna flera gånger på det som informanten har berättat. Efter 

varje intervju transkriberade jag intervjuerna vilket var tidskrävande. Därefter analyserades 

transkriberingen till ett resultat. 

5.4. Etiska aspekter 

Det finns grundläggande etiska frågor i forskningsstudier som berör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet enligt Bryman (2011). Informationskravet innebär att forskaren 

är skyldig att informera individen om studiens syfte, vilka moment som ingår och om 

frivilligheten. Även Dalen (2015) skriver att forskaren är skyldig att informera 

intervjupersonerna om studiens syfte och innehåll. Det första introduktionsbrevet med 

information om studien är viktig. Alla informanter fick ta del av ett missivbrev (bilaga 2) där 

det stod information om studiens syfte samt om de etiska aspekterna. De fick också ta del av 

informationen vid intervjuerna. Bryman (2011) beskriver att samtyckeskravet innebär att 

deltagarna väljer själva om de vill delta i studien. Alla informanter fick skriva på missivbrevet 

att de deltar i studien. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter ska hanteras 

anonymt och att inga obehöriga får komma åt dem. Även Dalen (2015) nämner att deltagarna 

ska veta att deras information är anonym och att ingen ska kunna spåra informationen till dem. 

Vid intervjuerna fick informanterna information om att deras uppgifter skulle hanteras 

anonymt. Bryman (2011) nämner vidare att nyttjandekravet innebär att insamlade data endast 

får användas till den aktuella studien.  

5.5. Giltighet och trovärdighet  

Bryman (2011) skriver att fyra delkriterier ingår i tillförligheten. Det är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten gäller 

huruvida det finns många beskrivningar av en social verklighet. Trovärdigheten i resultatet 

uppstår när forskaren följer de regler som finns. Den uppstår också när informanterna får ta del 

av resultatet och kan bekräfta att forskarens uppfattning av verkligheten stämmer med 

informanternas. Informanterna har informerats att de ska få ta del av resultatet när studien är 

färdig. Överförbarhet innebär att resultatet blir densamma om samma studie genomförs på 

samma individer men i en annan miljö. Pålitlighet innebär att forskaren redogör för hela 
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forskningsprocessen till exempel urval, metodansats, transkribering och så vidare. I rapporten 

har processen beskrivits, intervjuguiden och missivbrevet finns att ta del av i bilagorna 2 och 3. 

Transkriberingen kommer att sparas en viss period.  Möjlighet att styrka och konfirmera innebär 

att forskaren kan styrka och säkerställa att hen agerat i god tro, att personliga värderingar och 

teoretiska inriktningar inte påverkat undersökningen eller resultatet skriver Bryman (2011). Jag 

har intagit en objektiv roll i studien för att inte mina personliga värderingar ska påverka 

resultatet. 

5.6. Systematisering och analys av data 

En tematisk analys har använts för att analysera insamlade data. Fejes och Thornberg (2015) 

nämner att forskaren ska ställa sig frågan; ”Hur genomförs analysen av data inom ramen för 

den valda metodansatsen?” (s. 34).  En tematisk analys valdes för att den ansågs som lämplig 

till mina insamlade data. Den tematiska analysmetoden är strukturerad och den är innehållsrik. 

Braun och Clark (2006) skriver att tematisk analys är en metod där forskaren identifierar, 

analyserar och letar mönster i det insamlade materialet. Metoden beskriver datainsamlingen 

minimalt men innehåller rikt material. I tematisk analys använder forskaren sig av 6 olika steg. 

Steg 1 innebär att forskaren bekantar sig med materialet och läser igenom transkriberingarna 

flera gånger. Steg 2 innebär att forskaren läser igenom materialet igen och skriver anteckningar 

vid sidan. Forskaren försöker också hitta olika mönster, koder i materialet. Steg 3 innebär att 

forskaren tar fram olika teman som de olika koderna kan sorteras in i. Steg 4 innebär att 

forskaren går igenom materialet igen och eventuella justeringar av koder och teman kan 

förekomma. Steg 5 innebär att forskaren namnger de olika teman som kommit fram i processen. 

I steg 6 skriver forskaren in de olika temana i rapporten. 

Intervjuerna har transkriberats ordagrant för att jag skulle få med så mycket som möjligt. Back 

och Berterö i Fejes och Thornberg (2015) skriver att även om intervjun inte är grammatiskt 

korrekt ska den transkriberas ordagrant. Det är också bra och underlättande om forskaren har 

numrerat sidorna och raderna. Därför numrerades sidorna och raderna i transkriberingen. 

Bryman (2011) skriver att det är viktigt att transkribera intervjun så noga som möjligt. Vid delar 

där det är svårt att höra vad intervjupersonen säger ska man undvika att gissa vad hen säger. 

Vissa delar av intervjun kan forskaren redigera, till exempel där det står öh, va och liksom, detta 

för att läsaren kan få en annan bild av intervjupersonen. Dock är det viktigt att inte ändra för 

mycket på innehållet. Detta är också ett av kriterierna för att få god validitet. Allwood och 

Erikson (2017) skriver att några av kriterierna är att resultatet är trovärdigt, tillförlitligt och att 

andra forskare kan komma fram till samma resultat i en liknande studie. 



21 
 

Lofland och Lofland i Bryman (2011) skriver att man inte ska vänta med att analysera kvalitativ 

data tills alla intervjuer är genomförda. Nackdelen med att dra ut på det är att det blir för mycket 

data att analysera på en gång. Fördelen med att kontinuerligt analysera data är att forskaren blir 

mer medveten om olika teman som dyker upp och som forskaren kan använda i de resterande 

intervjuerna. Efter varje intervju transkriberades intervjuerna och skrevs ut. Därefter lästes de 

igenom för att jag skulle kunna upptäcka eventuella teman. Intervjuerna har jag läst flera gånger 

för att inte gå miste om viktig information. När jag läste igenom transkriberingarna hade jag en 

anteckningsbok bredvid mig för att skriva upp viktiga ord. Bryman (2011) skriver att genom 

noggrann läsning uppstår teman och subteman. Dessa olika teman och subteman utgör grunden 

för att hitta återkommande mönster i texten. Det blev många viktiga begrepp som jag fick 

smalna av lite. Efter att ha läst igenom anteckningarna valde jag fem viktiga teman som kan 

besvara syftet med studien. Därefter valde jag att markera texten i fem olika färger. En färg för 

varje tema. På så sätt blev de olika teman mer synliga och det underlättade analysen av 

materialet. Ett sätt att hantera materialet vid analysen är enligt Trost (2010), att använda sig av 

överstrykningspennor. Genom att använda sig av överstrykningspennor i olika färger kan 

forskaren se mönster och eventuella likheter och olikheter. Färgerna representerar de olika 

teman som valts. När transkriberingen delats in i olika teman var det dags att välja ut bra citat 

med mycket och viktig information från informanterna.  
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6. Resultat 
I resultatet lyfts specialpedagogernas och förskollärarnas erfarenheter kring arbetet med barn 

med språkstörning. Studiens syfte besvaras i resultatet vilket var att undersöka hur förskolan 

arbetar kring barn med språkstörning samt vilka stöd som finns att tillgå för att utveckla språket 

hos barn med språkstörning. Frågeställningarna i studien är: Vilka specialpedagogiska insatser 

finns det för barn med språkstörning? och Hur arbetar förskolan för att utveckla språket hos 

barn med språkstörning. I resultatet lyfts olika kategorier fram vilket enligt Jacobsen (2002) är 

ett sätt att tydliggöra skillnader och likheter i det insamlade materialet. I analysen har olika 

mönster upptäckts med stöd av överstrykningspennor. Jag redogör för resultatet i följande 

teman: definition av språkstörning, hur språkstörningen yttrar sig för de enskilda barnen, 

personalens kompetens, insatser på individ-grupp- och organisationsnivå samt samverkan i 

förskolan. Under varje tema har viktiga citat från informanterna valts ut. För att göra det lättläst 

för läsarna har eventuellt talspråk undvikits. Informanternas namn finns inte med då det 

hanteras med konfidentialitet. För att kunna urskilja eventuella skillnader mellan förskollärare 

och specialpedagoger har förskollärarna kodats F, A- F, B och Specialpedagogerna med 

bokstäverna S, A- S, E.  

6.1. Definition av språkstörning 

Både specialpedagogerna och förskollärarna definierar begreppet språkstörning olika. De flesta 

hade hört begreppet och kunde definiera begreppet. En del definierar utifrån från sin kompetens 

från den utbildning de fått.   

[…]jag tror det är ganska brett men rent spontant tänker jag att det kan va 

problematik med att uttala ord, uttala ljud, vissa ljud att man har svårt att uttala vissa 

ljudningar. (F, A) 

[…]man ser att barnet har svårigheter med uttal tillexempel eller språkförståelse 

eller ordförråd[…]. (S, B) 

[…]jag tänker att det är de här barnen som jämfört med sina jämnåriga har en 

väldigt långsam påtagligt nedsatt språkutveckling och det kan va inom lika 

områden, det kan va inom grammatik, det kan va inom fonologi, semantik och 

pragmatik också. Och det är klart, ju fler områden som man har problem med ju 

gravare språkstörning har man. (S, E) 

Begreppet språkstörning definieras som något brett ämne men också att barnet har svårt att 

uttala ord och vissa ljud. Flera av specialpedagogerna definierar språkstörning med att barnet 

har en försenad språkutveckling jämfört med jämnåriga barn. Språkutvecklingen delas in i 

fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. Ju fler av de här områdena barnet har svårigheter 

i desto gravare språkstörning har barnet.  
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[…]de här barnen som kanske har dem här större svårigheterna, de har också väldigt 

svårt att komma ihåg saker just det här med arbetsminne. Eller att man tragglar vissa 

begrepp, färger och så, sen hänger det i en vecka och sen är de kanske borta några 

dagar. (S, E) 

[…]glömska, att man glömmer ofta. Från den ena dagen till den andra samma saker 

som man pratat om och lärt in då. (F, B) 

Specialpedagogernas och förskollärarnas erfarenheter visar på att en del barn med språkstörning 

har svårt med arbetsminnet. Barnen har svårt att komma ihåg vad som har sagts och de har svårt 

att komma ihåg ordens betydelse. Ett exempel som nämns är om ett barn som hade en blå 

tandborste. Trots att barnet hade samma tandborste varje dag och de benämnde färgen blå 

glömde barnet vad färgen hette.  

[…]va så att barnet har svårt att förstå vad andra säger eller att själv uttrycka sig 

och prata så att andra förstår eller att man har svårigheter med båda delarna då. (S, 

A).  

Barnet svarar men vi vet inte om barnet har förstått det vi säger osv. Det kan man 

ju se på vad som händer efter att barnet fått en instruktion. (F, A) 

Språkstörning definieras också med att barnet har svårt att uttrycka sig, bli förstådd av sin 

omgivning och hen har svårt att förstå vad andra säger. Det är vanligt att flera av de här barnen 

har svårt att förstå vad som sägs. Det är inte alltid barnet förstår vad den vuxna eller barnen i 

omgivningen säger. Barnet kan svara på frågan men det är svårt att veta om barnet har förstått 

innebörden av frågan. Vid instruktioner går det ibland att se om barnet har förstått 

instruktionerna eller inte.  

För små barn pratar ju inte med rätt grammatik men när de blir lite äldre så kan man 

ändå höra att det är någonting som inte riktigt stämmer enligt normer eller det 

vanliga. (S, A) 

Att upptäcka barn med språkstörning kan vara svårt speciellt när de är små och använder rätt 

grammatik. Det är först när de blir lite äldre som det går att höra att det kan vara någonting som 

inte stämmer. Det kan vara så att barnet pratar mer otydligt än sina jämnåriga kamrater eller att 

hen inte använder rätt grammatik.  

[…]svårt att säga vad som är vad, om det är en kraftig försening, en språkstörning 

eller om det är inom autismspektra eller om det handlar om intellektuell 

funktionsnedsättning i kombination då[…]. (S, C) 

Ibland kan det vara svårt att veta om det är en språkstörning eller annan funktionsnedsättning 

som till exempel hörselskada. Därför är det viktigt att barnet utreds noga innan den får 

diagnosen språkstörning. Det är också vanligt att en del barn har språkstörning i kombination 

med en annan funktionsnedsättning.   
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6.1.1. Sammanfattande analys 

Specialpedagogerna och förskollärarna definierade språkstörning utifrån sina erfarenheter, som 

varierar mycket. Deras definitioner kan sammanfattas i följande teman: 

- Språkstörning är svårigheter att förstå språk (impressiv språkstörning). 

- Språkstörning är svårigheter att uttala ljud och ord eller att uttrycka sig begripligt 

(expressiv språkstörning). 

- Språkstörning är svårigheter i en eller flera språkliga domäner. 

- Språkstörning handlar om starkt försenad intellektuell eller språklig utveckling. 

En specialpedagog hade studerat en läs-, skriv- och språkkurs och definierade språkstörning 

med fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Individen har svårigheter i dessa domäner 

och det finns olika grader av språkstörning. En del kan ha svårigheter med arbetsminnet och 

planering. Flera av informanterna definierar språkstörning med att barnet har svårt med språket 

och att barnet är senare i sin språkutveckling än jämnåriga barn. Språkstörning innebär att 

barnet har svårt med grammatiken, ljuda olika ljud, ordförståelse och det sociala samspelet med 

andra. Flera av informanterna anser att ju fler av de här områdena ett barn har svårt med desto 

gravare språkstörning har barnet. Enligt en specialpedagog kan barnet ha svårt med att förstå 

andra i sin omgivning eller att barnet har svårt att uttrycka sig. Det finns också de barn som har 

svårt med båda delarna. En av specialpedagogerna nämner att begreppet språkstörning och 

avvikande språkutveckling inte var tillåtet att använda men idag används begreppet 

språkstörning. En annan specialpedagog använder sig av en blomma när hen beskriver 

språkstörning och språket hos ett barn. Blomman står för språket där kronbladen symboliserar 

de olika delarna i ett språk till exempel uttal, meningsbyggnader, språkanvändning, 

språkförståelse och ordförråd med mera. Ju fler av de här delarna barnet har svårigheter i desto 

grövre språkstörning har barnet.  

6.2. Hur språkstörningen yttrar sig för det enskilda barnet 

Under det här temat resonerar pedagogerna både om hur språkstörningen kan upplevas av 

omgivningen och om hur de tänker sig att barnen själva upplever det. De reflekterar också över 

vilka rättigheter alla barn har att få uttrycka sig och bli förstådda av sin omgivning.   

[…]det är att ge barnet verktyg att också kunna prata och kunna förmedla sig, det 

är en rättighet man har, barns rätt eller allas rättighet att kunna få tala om vad man 

tänker och tycker. (S, B)  
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Att kunna tala och uttrycka sig är en självklar rättighet som alla barn ska ha. För barn med 

språkstörning kan det vara svårt och då är det viktigt att vi vuxna finns där för dem. 

Förskollärarnas roll är att ge barnen verktyg för att kunna prata och förmedla sig med sin 

omgivning, menar flera av informanterna.  

[…]de har svårt att uttrycka sina tankar och då blir de frustrerade[…].(F, A) 

[…]det kan bli ilska och vrede kan jag förstå också om man inte kan göra sig 

förstådd och att inte den resterande av gruppen förstår vad man menar[…].(F, B) 

Man gör sig inte förstådd, det är inte ovanligt utan att de barnen ofta är frustrerade, 

ledsna, kommer i konflikt för man gör sig inte förstådd. (S, C) 

[…]om barn har ett väldigt otydligt språk och blir lite större så är min erfarenhet 

ibland att de tröttnar på att säga om. Det är svårt, för har man inte hört så måste man 

fråga men också blir det väldigt jobbigt för barnet. (S, D) 

Förskollärarna men också specialpedagogerna upplever att barn med språkstörning blir 

frustrerade, ilskna och ledsna när de inte kan uttrycka det de vill. För människorna i barnets 

omgivning kan det vara svårt då de måste fråga när de inte har förstått. För barnets del kan det 

vara tröttsamt att behöva säga om samma saker om och om igen. Att inte göra sig förstådd leder 

till att barnen blir frustrerade och en del av de här barnen tappar självförtroendet. Vid en del 

aktiviteter som till exempel samling vill de inte prata på grund av att de har svårt att göra sig 

förstådda.  

För ett litet barn som möter ett barn som har språkstörning kan det vara så att man 

ger upp, man går därifrån kanske. Men där måste vi finnas för att hjälpa till.( S, A) 

[…]om barnet har lekförmåga så hör ju de andra barnen vad det här barnet med 

språkstörning säger. Och min erfarenhet är att barnen ändå leker och samspelar även 

om inte alla vuxna och alla barn förstår. Så har man en lekkod som barn så brukar 

det ändå fungera ganska bra så. (S, D) 

[…]det är svårt att samspela när man inte kan göra sig förstådd eller när man inte 

förstår den andra. Det är oftast spelregler i den fria leken och följer man inte dem 

så är det inte så roligt att leka med ett sådant barn[…]. (F, A)  

Specialpedagogerna och förskollärarna berättar att barnets samspel med kamraterna kan vara 

ett hinder men ändå inte alltid. Har barnet en lekförmåga kan hen leka med de andra barnen 

ändå. Språket är då inte ett hinder och barnen kommunicerar på ett annat sätt. Lekförmågan och 

lekkoden är viktig för samspelet med kamraterna. Har barnet en god lekförmåga så brukar leken 

fungera bra. För de barn som har svårt att förstå lekreglerna och har svårt att göra sig förstådda 

är det lite svårare. För de här barnen kan det vara svårt att få lekkamrater som vill leka med 

dem. Anledningarna till det kan vara att de andra barnen har svårt att förstå vad det barnet säger 

eller att det barnet inte förstår lekreglerna. De andra barnen ger på så sätt upp.  
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6.2.1. Sammanfattande analys 

Hur barn med språkstörning upplever sin situation är svårt att veta men på en förskola kan 

förskollärarna observera hur språkstörningen yttrar sig för det enskilda barnet. Eftersom språket 

är en så viktig komponent i det dagliga livet får språkstörningen ofta också sociala 

konsekvenser. Specialpedagogernas och förskollärarnas resonemang kan sammanfattas i dessa 

teman: 

- Barnen har svårt att uttrycka tankar och känslor, kan inte göra sig förstådda. 

- Otydligt tal kan göra att de andra barnen slutar fråga om eller lyssna, barnet med 

språkstörning slutar prata. 

- Barnen blir frustrerade, arga och ledsna, vilket kan leda till konflikter i gruppen. 

- Gruppen kan fungera i leksituationer där ord inte behövs, förutsatt att barnen förstår 

lekkoden. 

Flera av specialpedagogerna och förskollärarna anser att barn med språkstörning kan möta 

hinder och att det kan ske i det sociala samspelet. De här barnen har ibland svårt att uttala olika 

ljud och de har svårt att uttrycka sig. De har också ibland svårt att förstå lekkoderna och 

spelreglerna på grund av språket. När de andra barnen inte förstår barnet med språkstörning, 

ger de upp istället och väljer andra lekkamrater. En av specialpedagogerna berättar att det 

händer att barn med språkstörning får säga om när de vuxna inte förstår och det kan vara jobbigt 

för dem. Det kan också leda till att barnet tröttnar på att säga om och risken är att hen tystnar 

istället. Detta måste förskollärarna jobba på för att hjälpa barnet. Enligt en specialpedagog är 

det viktigt att barnet inte får talängslan. En specialpedagog anser att så länge barnet kan 

lekkoderna och har en god lekförmåga så går det bra med kommunikationen. Hens erfarenhet 

var att barnen kommunicerar och leker trots att de inte förstår varandra verbalt. En förskollärare 

berättar att det har hänt att ett barn med språkstörning har blivit retat på grund av språket vilket 

har bidragit till en osäkerhet hos barnet. Hens erfarenheter är också att barn med språkstörning 

har svårt för att tala inför andra, till exempel när det är samling. En del av informanterna 

upplever att barn med språkstörning blir frustrerade och ledsna när de inte kan uttrycka sig 

verbalt. 
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6.3. Personalens kompetens 

Kompetensen ser ut olika ut på förskolorna. På en del förskolor är det fler förskollärare medan 

på en del förskolor finns det några förskollärare och outbildad personal.  

Det är väldigt olika, överhuvudtaget är ju kompetensen olika på olika förskolor. (S, 

A) 

[…]dem viktigaste är ju egentligen kunskap och information till alla som arbetar 

med barnet[…]. (S, A) 

[…]ju mer erfarenheter man får själv, ju bättre är det för barnen. (F, B) 

[…]men många tycker att det är svårt det här med språkstörning, det är inte helt 

enkelt. (F, B) 

Förskollärarna har en grundläggande kompetens om språket. På många förskolor arbetar de 

medvetet med språket. I den pedagogiska verksamheten har språket en stor del och 

förskollärarna arbetar med att stimulera barnens språkutveckling. När det gäller barn med 

språkstörning är det lite svårare då det fattas en del kompetens inom området. Både 

specialpedagogerna och förskollärarna anser att det är viktigt att de som arbetar med barnen har 

kunskap och information. Det är viktigt för att kunna förstå barnet men också för att kunna ge 

rätt stöd till barnet. Kunskap och erfarenhet är viktiga för att det ska bli bra för barnet.  

Det är väll mer om du tänker när det är alternativa kommunikationsvägar och det 

kan ju en del av barn med språkstörning behöva. (S, C) 

 […]vi vill att all personal ska gå det här med teckenkommunikation tillexempel. 

(S, B) 

[…]och inte bara vår utan hon är ute i alla områden som hon har ett litet uppdrag 

där hon är en språkutvecklare tillsammans med personal[…]. (S, E) 

Personalen får olika kompetenser och det beror på vilken barngrupp de har. Om behovet finns, 

finns det möjlighet att gå fortbildning inom till exempel språkstörning. Personalen kan också få 

handledning inom språkstörning av specialpedagogen. Kompetensutveckling inom 

teckenkommunikation är viktig då många av förskolorna i kommunen använder sig av 

teckenkommunikation. Flera av personalen i kommunen har fått kompetensutveckling inom 

teckenkommunikation. En förskollärare i kommunen har som uppdrag att bland annat fortbilda 

personal i teckenkommunikation.  

6.3.1. Sammanfattande analys 

Personalens kompetens varierar mycket på förskolorna och många tycker att språkstörning är 

svårt att hantera. Specialpedagogen är ofta den som är mest insatt. De teman som kommer fram 

i analysen är framför allt: 
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- Kunskaperna om språkstörning behöver höjas bland personalen i förskolan, så att 

barnen med språkstörning upptäcks tidigare. 

- Kunskap om alternativa kommunikationsvägar, t ex att använda tecken och bilder som 

stöd borde finnas hos flera. 

- Det är viktigt att alla som arbetar med barnen har samma kunskap och information om 

barnets svårigheter, så att de vet hur de ska agera. 

Flera av informanterna anser att kompetensen är viktig för att förstå barnen. Att veta något om 

språkstörning är nödvändigt för att kunna bemöta barnet med rätt förhållningssätt. Några av de 

intervjuade informanterna anser att en del förskolor saknar kompetens inom språkstörning. 

Förskollärarna som arbetar på förskolorna har en grundläggande kompetens när det gäller barns 

språkutveckling men inte när det gäller språkstörning. Det finns också de förskolor som har 

några outbildade bland personalen men de försöker så gott de kan. Några av specialpedagogerna 

handleder förskollärarna när de behöver stöd i arbetet med barn med språkstörning. 

Förskollärarna och även de andra i personalen har möjlighet att gå fortbildning när behovet 

finns. Flera av informanterna nämner till exempel att förskolorna har fått fortbildning i 

teckenkommunikation. En förskollärare nämner att hens arbete kanske hade sett annorlunda ut 

om hen hade gått en utbildning inom språkstörning. Hen hade kanske upptäckt en del barn 

betydligt tidigare. Men enligt denne förskollärare har specialpedagogens stöd bidragit till att 

hen fått mer kunskap inom språkstörning.  

6.4. Insatser på individ- grupp och organisation 

6.4.1 Insatser på individnivå 

På individnivå använder sig specialpedagogerna av SIT-test (se bilaga 1) för att kunna kartlägga 

och testa barnets språkkunskaper. 

[…]vi kan göra något som heter SIT- test tillexempel där man tittar mer på barns 

språkförståelse eller också lyssnar på hur de kombinerar olika ljud. (S, A) 

Genom SIT- testet kan de se vilka behov barnet har och på så sätt kan de sätta in eventuella 

åtgärder. Testet genomförs endast på de barn som visar tecken på språksvårigheter. De 

flerspråkiga barnen ingår inte i den här gruppen men det har hänt att de har fått göra testet. 

Det man bör undvika om det går är ju träna individuellt i förskolan, det kanske man 

kan göra om barnet är litet men så fort man blir lite gruppmedveten så ska man vara 

flera tycker jag[…].(S, D) 
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Vi jobbar nog lite olika vi specialpedagoger men jag har ibland kommit ut och 

jobbat individuellt med barn för att stötta pedagogerna. Jag vet att dem är jätte bra 

på det här men de hinner inte. (S, A)  

Specialpedagogerna och förskollärarna tycker och arbetar olika med barn med språkstörning. 

En del arbetar bara med hela gruppen medan en del andra arbetar både med hela gruppen och 

med det enskilda barnet. Den individuella träningen undviks av en del informanter som menar 

att när barnen blir äldre blir de mer medvetna och då är det mer känsligt att få individuell 

träning. En annan specialpedagog berättar att hen arbetar ibland individuellt med några barn då 

pedagogerna har ont om tid. Då kan det vara så att de tränar på en del övningar som barnet 

behöver träna på eller som logopeden har skickat med.  

Men beroende på deras språkstörning har de fått olika såna här lådor med olika ord 

som de ska uttala på olika sätt. (F, A) 

[…]vi fick något av specialpedagogen, det var begrepp, att man kanske hade lagt 

olika saker i en låda. Det kunde va en sax, en penna[…]. (F, B) 

De här materialen används på individnivå då de är riktade mot det enskilda barnet. Ibland bjuds 

det in några andra barn för att inte barnet ska känna sig annorlunda. När barnet tränar 

individuellt kan det vara så att de ska träna på olika övningar som till exempel begrepp eller 

ljud. Förskollärarna har fått material som de ska öva med barnet. Ett exempel som nämns är att 

förskolläraren har en låda med en sax och en penna. Barnet ska gissa och benämna vad man ska 

göra med det föremålet. Till exempel klippa med saxen, rita med pennan eller måla med 

penseln. Träningen kan ske individuellt men också tillsammans med några kamrater. En del av 

materialen som de använder är från logopeden. Det kan vara till exempel munövningar där 

barnen ska blåsa eller räcka ut tungan på olika sätt. De här övningarna går att göra med hela 

barngruppen.  

Och sen just att man språkduschar barnet, det brukar jag säga, jag menar att man 

ska prata mycket hela tiden. (S, A) 

Mycket förhållningssätt, vardagsspråket är ju också på gruppnivå, att man i 

arbetslaget kan tänka till kring hur vi ska prata med barnen. (S, C) 

Förskollärarnas förhållningssätt har en stor betydelse för barnets språkutveckling. Det är 

viktigt att ”språkduscha” barnen med olika ord i deras omgivning och så att de hör 

begreppen flera gånger. Vid till exempel påklädningen är man övertydlig och benämner 

allting så att barnet förstår innebörden av orden. Det är också viktigt att arbetslaget är 

eniga och att de arbetar på samma sätt.  
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6.4.2 Insatser på gruppnivå 

Det är väldigt roligt och se den här digitala världen, gör det möjligt på ett annat sätt. 

(S, C) 

På gruppnivå använder de sig bland annat av digitala verktyg. Specialpedagogerna är medvetna 

om en del digitala verktyg som finns som hjälpmedel för barn med språkstörning men de 

används inte av alla förskolor. Några exempel som ges är Widgit Go (se bilaga 1) och QR-

koder (se bilaga 1). Widgit Go innehåller digitaliserade bilder som används som 

kommunikation. QR-koder används på olika sätt till exempel genom att barnen kan lyssna på 

en saga. Istället för att läsa boken kan barnet använda sig av QR-koden och få upp sagan på 

väggen. Genom Widgit Go kan förskollärarna skapa scheman och bildstöd till det enskilda 

barnet men också till hela barngruppen. QR-koder används i verksamheten och är ett material 

som kan fånga det enskilda barnet men också andra barn. QR-koder används inte specifikt för 

barn med språkstörning men det underlättar för dem.   

Förstärka om det behövs med tecken eller med bilder eller med ett konkret föremål 

för att det ska bli tydligt. (S, B) 

[…]man ser till att alla barn i gruppen naturligtvis lär sig tecken som stöd. Alla barn 

lär sig använda bilderna som stöd, därför att just det barnet som har språkstörning 

ska kunna göra sig förstådd[…]. (S, A) 

[…]man jobbar ju med språket tänker jag med alla barn, det gör vi, vi jobbar mycket 

med bilder, vi jobbar mycket med åskådningsmaterial och tecken som vi har pratat 

om. (S, E) 

Schema på aktiviteter, bildstöd hade vi också och så gruppindelningen, jobbade i 

mindre grupper då. (F, B) 

På gruppnivå handlar det om att ändra och anpassa verksamheten så att det passar alla barn. 

Förskolorna använder sig av konkret material, åskådningsmaterial, bildstöd, tecken som stöd 

och mindre grupper (bilaga 1). Bildstöd och tecken som stöd är två viktiga insatser enligt 

specialpedagogerna och förskollärarna. De anser att det är viktigt för att barnet ska kunna 

kommunicera med sin omgivning. Tecken som stöd och bildstöd används som ett komplement 

till språket. Det är viktigt att alla barn i barngruppen lär sig teckna för att det barn som har 

språkstörning ska kunna göra sig förstådd. Teckenkommunikation (se bilaga 1) kräver en hel 

del arbete och det tar tid att implementera det i barngruppen. Därför är det bra om förskolan 

använder sig av den hela tiden så att det känns naturligt när det börjar ett barn med 

språkstörning. Bildstöd används i verksamheten och många använder sig av bildschema på hur 

dagen kommer att se ut eller vid påklädning. Bildstödet finns där för barnet och det underlättar 

för barnet när hen inte kan uttrycka sig verbalt. Olika bilder sätts också upp i de olika 
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lekhörnorna till exempel i tåghörnan. Där har de satt upp bilder på olika tåg, långa tåg och korta 

tåg. Här kan barnet peka på vilket tåg den vill leka/bygga med och barnet får höra de olika 

begreppen. Åskådningsmaterial används vid till exempel sånger eller vid sagoläsning. De 

använder sig av konkret material för att det ska bli lättare för barnen att förstå.  

Dela in barnen i mindre grupper är också viktigt för barn med språkstörning men också för alla 

barn. Barngrupperna delas in så mycket som möjligt i mindre grupper för att tillgodose barnets 

behov och för att barnet ska kunna komma till tals. För dem här barnen kan det vara svårt att 

uttrycka sig när det är många barn i gruppen. Är det färre barn i gruppen finns fler möjligheter 

för barnet att kunna använda sitt språk i lugn och ro. På en förskola har de organiserat så att det 

är färre barn i de grupper där det finns barn med språkstörning. De har också möjlighet till en 

resurs som finns som stöd för de här barnen. Syftet med färre barn i de grupperna är för att 

barnen med språkstörning ska våga ta plats och uttrycka sig.  

6.4.3 Insatser på organisationsnivå 

[…]det är vi som ska organisera så att det passar, att det är anpassat för individen. 

(F, A) 

Man försöker utveckla verksamheten så att den blir bra för alla barnen. (S, B) 

På organisationsnivå handlar det om att förskollärare och specialpedagoger organiserar 

verksamheten på så sätt att det passar alla barn. Både specialpedagogerna och förskollärarna 

anser att det är deras uppgift att organisera och utveckla verksamheten så att den passar alla 

barn. Här handlar det om att anpassa allt i miljön, allt ifrån möbler till pedagogernas 

förhållningssätt. Miljön anpassas utifrån barnets behov och det ser olika ut från förskola till 

förskola. Någon förskola har till exempel format ett lugnt sagorum som de kan använda när 

barnet behöver lite lugn och ro. Rummet används också som arbetsrum och det finns möjlighet 

för kamraterna att komma in i rummet. Anpassningar i verksamheten kan också vara, var barnet 

sitter vid måltiden, vilket rum hen sitter i, hur många barn som sitter vid hens bord eller vilka 

barn som sitter bredvid barnet vid måltiderna. Detsamma gäller samlingarna som barnet deltar 

i, barnets sittplats har valts medvetet för att underlätta samlingsstunden för barnet. 

Anpassningarna i verksamheten handlar mycket om att göra det på gruppnivå snarare än på 

individnivå. De genomförs på gruppnivå för att hela verksamheten kring barnet behöver 

anpassas och för att alla barn mår bra av anpassningarna. Kommunen har en matematik- och 

språkutvecklingsplan där det står om en del material som kan användas som är förebyggande 

insatser. En del insatser är till exempel TRAS, före Bornholm, Babblarna, ”mitt barn” (blankett 
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från BHV). De här insatserna använder förskolorna generellt för att främja språkutvecklingen i 

förskolan.  

 […]det blir ju väldigt sällan tillsättning av extra resurser utifrån det. Utan då ska 

det, då är det oftast i kombination med något annat. (S, C) 

På organisationsnivå handlar det också om vilka förutsättningar och resurser förskolan har. Det 

är ledningen och vissa kriterier som avgör om det ska sättas in en resurs för barnet eller inte. 

Det är inte vanligt att barn med språkstörning har en resurs på förskolan. För att få en resurs 

krävs det större svårigheter hos barnet. I de fallen där barnet har fått en resurs är det på grund 

av en kombinationsdiagnos till exempel autism eller utvecklingsstörning.  

Jag tänker på före Bornholm, babblarna, rim och ramsor, sånger, tecken och 

bilder[…]. (S, D) 

I kommunens språkutvecklingsplan står det att förskolorna ska använda sig av ”Före 

Bornholmsmodellen” och därför arbetar de med materialet. Det är inte förskolorna själva som 

har valt det utan det är kommunen. Många förskolor använder sig också av ”Babblarna” som är 

riktade mot de yngsta barnen. Båda materialen främjar språkutvecklingen hos barnen. Rim och 

ramsor och sånger används också på alla förskolorna för att främja språkutvecklingen hos barn. 

Dessa material används som en insats på gruppnivå men också som ett stöd för barn med 

språkstörning.  

6.4.1. Sammanfattande analys 

Alla specialpedagoger och förskollärare arbetar i stort sett på gruppnivå. Det som sker på 

individnivå är till exempel språktestet SIT som några av specialpedagogerna använder sig av. 

Testet genomförs för att testa barnets språkförmåga i det svenska språket. Några pedagoger 

nämner att de arbetar med olika övningar med det enskilda barnet. En specialpedagog berättar 

att hen tränar med ett barn då förskollärarna inte hinner på förskolan. Specialpedagogen har 

kommit överens med vårdnadshavarna hur arbetet ska ske. En förskollärare berättar att de har 

olika små lådor som de använder för att träna på språket. Lådorna används tillsammans med 

några andra barn. En del av materialen som de använder sig av har de fått från logopeden för 

att barnet ska träna på sitt språk. Några specialpedagoger anser att träningen ska ske hela tiden 

och inte bara vid arbetsstunderna. Språket kan tränas i till exempel tamburen, vid maten och i 

leken. Träningen sker också tillsammans med andra barn. Flera av övningarna kan 

förskollärarna göra tillsammans med alla barn. De flesta informanter poängterar att de vuxnas 

förhållningssätt är viktigt. Något som nämns är ”språkdusch”, som innebär att förskollärarna 

benämner allt i barnets omgivning. På så sätt får barnet höra orden och barnet får möjlighet att 
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utveckla sin ordförståelse. På organisationsnivå nämner några informanter att kommunen har 

en språkutvecklingsplan och i den står det att förskolorna ska använda sig av ”Före 

Bornholmsmodellen” och TRAS (Tidig Registrering av Språket). Alla informanter berättar att 

de använder sig av ”Före Bornholmsmodellen”, Teckenkommunikation och bildstöd. De flesta 

förskolorna använder sig av teckenkommunikation och bildstöd för att underlätta för barn med 

språksvårigheter. Alla informanter anser att båda materialen är bra för barn med språkstörning 

men också för alla barn. Både specialpedagogerna och förskollärarna anser att det är deras 

uppgift att organisera och anpassa den pedagogiska verksamheten så att den passar alla barn i 

förskolan.  

Alla informanter lyfter också betydelsen av mindre grupper för att det ska bli bra för barnen. 

De mindre grupperna är viktiga för att barnen ska ha möjlighet att skapa relationer och för att 

kunna komma till tals. En förskollärare berättar att de placerat barn med språkstörning i mindre 

grupper för att de ska ha större möjligheter att komma till tals och för att kunna få stöd. Även 

möbleringen har gjorts medvetet enligt flera informanter. Vissa rum är tänkta att vara lugna, 

vilket är bra för barn med språkstörning för att de ska kunna tala/kommunicera i lugn och ro. 

En förskollärare nämner att de har en resurs i barngruppen för att de har flera barn som har 

språksvårigheter. Resursen finns tillgänglig för att kunna ge barnen de stöd de behöver. Enligt 

en specialpedagog är det svårt att få en resurs specifikt för ett barn med språkstörning. I en del 

fall har det varit på grund av en annan kombidiagnos.  

För att tydliggöra informanternas utsagor när det gäller insatser på de olika nivåerna har jag valt 

att sammanfatta analysen i följande tabell. 

Individnivå  Gruppnivå Organisationsnivå  

• Språktest för att fastställa 

graden och arten av 

svårigheter 

• Tecken och bilder som 

stöd, konkreta föremål 

• Specialpedagogiskt stöd 

• Träningsmaterial från 

logoped 

• Digitala verktyg 

 

• Konkretisering i form av 

åskådningsmaterial, tecken 

och bilder som stöd 

• Indelning i mindre grupper 

vid olika aktiviteter 

• Språkdusch, vardags-

samtal i grupp 

• Olika anpassningar efter 

gruppens behov 

• Förhållningssätt – 

arbetslaget bör vara överens 

om hur man kommunicerar 

med barnen 

• Anpassningar som är bra 

för alla barn 

• Extra resurser, t ex stöd av 

specialpedagog och logoped 

• Tillgång till övnings-

material och digitala verktyg 
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6.5. Samverkan i förskolan 

Det sker en samverkan mellan olika professioner i förskolan kring barn med språkstörning 

[…]att man gör en liten språktest där och har inte det gått så där jätte bra så brukar 

de ta kontakt med oss specialpedagoger och sen kallar de in barnen efter ett halvår 

igen för att se vad som har hänt[…].(S, E) 

Då brukar man ju i första hand be dem prata med föräldrarna så att de, har de 

uppmärksammat det här?(S, C) 

[…]i samråd med vårdnadshavarna så skickar BVC sköterskan en remiss till 

logopeden och sedan så är det logopeden som då träffar barnet.( S, C) 

Ibland är det förskolan som uppmärksammat att barnet har språksvårigheter och då brukar 

förskollärarna kontakta vårdnadshavarna för att se om de också har uppmärksammat barnets 

språksvårigheter. Uppmärksamheten kan också ske på BHV när barnet går på 2,5- eller 4 års 

kontroll. Vid den kontrollen språk- testas barnet och ligger det efter sina jämnåriga kamrater 

kontaktar BHV- sköterskan specialpedagogen. Först efter ett halvår och först när en 

hörselundersökning har genomförts skickas barnet till en logoped. En remiss skickas till 

logopeden som i sin tur träffar barnet för att se vilka behov barnet har. 

Utan man ska samverka så mycket som möjligt med alla som man kan få hjälp av 

och föräldrarna framförallt i mitten naturligtvis.(S, B) 

Samarbetet är oerhört viktigt för att kunna ge rätt stöd till barn med språkstörning. Ett samarbete 

ska ske mellan vårdnadshavarna, förskollärarna, specialpedagogerna, logopederna, BHV-

sköterskorna och habiliteringen. Alla dessa är viktiga för att kunna ge rätt stöd till barn med 

språkstörning.  

Vi tog kontakt med specialpedagogen och bad att få hjälp med ett barn, hur vi skulle 

jobba. (F, B) 

När behovet finns kontaktar förskollärarna specialpedagogen för att få lite stöd i arbetet kring 

barn med språkstörning. Specialpedagogen kan komma ut till förskolan för att observera barnet 

och för att se vilka insatser som behövs. Innan insatserna sätts in kontaktas vårdnadshavarna 

först för att få deras godkännande.  

För när hon har träffat barnen så brukar hon ringa och tala om hur det har gått och 

säger om det har gått framåt[…].(S, E)  

Vi har jätte bra stöd från henne och hon har varit uppe och informerat[…].(S, A) 

När logopeden är inkopplad går barnet dit tillsammans med sina vårdnadshavare. Ett samarbete 

sker mellan specialpedagogen och logopeden för att stödja barnet så gott det går. Logopeden 
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kan berätta för specialpedagogen hur barnets utveckling ser ut och på så sätt kan förskolan 

arbeta med insatserna för att stödja barnet. Förskollärarna har inte ett likadant samarbete med 

logopeden som specialpedagogerna. Det är via specialpedagogen som samarbetet sker. 

Specialpedagogen finns som en brygga mellan vårdnadshavarna, logopeden och förskollärarna. 

Specialpedagogerna är nöjda med samarbetet med logopeden som finns i kommunen. 

Logopeden och specialpedagogerna arbetar i samma hus vilket underlättar deras samarbete med 

varandra. Ibland kan de få stöd utan att de nämner några namn på barnen.  

[…]är det bara fonologin kvar eller r-ljud eller andra saker då går man vidare till 

skolans talpedagog i 6-årsgruppen då. (S, D) 

Har barnet mindre språksvårigheter som tillexempel att ljuda r-ljudet när hen är 6 år, skickar 

logopeden barnet till skolans talpedagog.  

I samarbete med habiliteringen då, för där finns det också logopeder, så är min 

erfarenhet ju att barnet har oftast en diagnos då[…](S, D) 

Vi har ju aldrig stöd kring andra barn som inte är inskrivna på habiliteringen utan 

då är det logoped eller BVC-psykolog eller BVC-sköterska som vi har kontakt 

med[…]. (S, A) 

Ett samarbete med habiliteringen finns också men det är först när barnet har en diagnos som 

habiliteringen är inkopplad. På habiliteringen finns det också logopeder men de finns för de 

barn som har en diagnos, vanligtvis är det en kombinationsdiagnos som till exempel autism 

eller utvecklingsstörning. 

6.5.1. Sammanfattande analys 

Det finns flera partners att samverka med när det gäller förskolebarnen, såväl vårdnadshavare 

som företrädare för olika professioner. Informanternas svar kan sammanfattas på följande sätt:  

- Samverkan sker regelbundet mellan förskolan och specialpedagoger samt BHV och 

barnhabiliteringen. 

- Specialpedagoger och logopeder samarbetar. 

- Logopeder kommer sällan ut till förskolan men träffar vårdnadshavare till de enskilda 

barnen. 

- Förskolans samarbete med vårdnadshavare är av stor vikt. 

Specialpedagogerna och förskollärarna anser att de har ett bra samarbete. Vid behov kontaktar 

förskollärarna specialpedagogerna för att se hur de ska arbeta med barngruppen eller med 

specifika barn. Specialpedagogerna är på förskolorna och de har ett kontinuerligt samarbete 

med förskollärarna för att kunna ge barnen rätt stöd. Specialpedagogerna anser att de har ett bra 

samarbete med logopeden. De nämner att de arbetar i samma hus vilket underlättar deras 
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samarbete. Enligt förskollärarna och specialpedagogerna kommer logopederna ut till 

förskolorna vid få tillfällen. Det händer inte ofta att de kommer ut utan det är oftast 

vårdnadshavarna som träffar logopeden tillsammans med barnet. Det är i stort sätt 

specialpedagogen som har kontakten med logopeden. Båda förskollärarna hade önskat att 

logopederna kom ut till förskolorna. Detta för att kunna ha mer samarbete kring barnet och för 

att kunna ta del av logopedens arbete med barnet. En anledning är också för att logopeden ska 

se barnet i förskolans miljö. Informanterna nämner också att det sker ett samarbete med BHV 

och habiliteringen. När barnen är 2,5 år och 4 år går de till BHV för kontroll. 

Specialpedagogerna kontaktas av BHV sköterskan när de upptäcker att ett barn inte följer den 

åldersadekvata utvecklingen. Det är först då specialpedagogen och logopeden blir inkopplade. 

Det kan också vara så, och är oftast så, att förskolan eller vårdnadshavarna upptäcker att barnet 

inte följer den förväntade utvecklingen. Ett samarbete med habiliteringen sker när de har barn 

som är inskrivna där. Informanterna anser också att det är viktigt att förskolan har ett bra 

samarbete med vårdnadshavarna för att ge barnet rätt stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

7. Diskussion 
Diskussionen börjar med en metoddiskussion där det som har varit bra och mindre bra lyfts 

fram. Sedan kommer en resultatdiskussion som består av olika delar från bakgrundsdelen och 

där resultatet kopplas till tidigare forskning. Även egna erfarenheter och tankar lyfts fram. 

Studien avslutas med en sammanfattning samt förslag på fortsatt forskning.  

7.1. Metoddiskussion 

En kvalitativ metod användes i studien för att förskollärarnas och specialpedagogernas 

erfarenheter och arbetssätt var av intresse. I studien deltog sju informanter, två förskollärare 

och fem specialpedagoger, vilket var lagom. Det hade varit mer tidskrävande om fler 

informanter hade deltagit och på grund av begränsad med tid för studien var sju informanter 

lagom. Tidigare i uppsatsen beskrivs att det valdes fler specialpedagoger för att de har en 

specialpedagogisk kompetens och för att det ingår i deras uppgift att sätta in insatser för barn i 

behov av särskilt stöd. Urvalet av informanterna hade kunnat väljas annorlunda till exempel 

fyra specialpedagoger och tre förskollärare. Då studiens syfte inte var att undersöka likheter 

och skillnader mellan professionerna så ansågs det relevant med fem specialpedagoger och två 

förskollärare. Jag är också tveksam till att resultatet hade sett annorlunda ut men det är inte helt 

osannolikt.  

Alla intervjuer registrerades med röstinspelning på en mobiltelefon. För att vara säker på att 

tekniken skulle fungera och att det var en säker metod, testades det innan. Röstinspelningen 

testades flera gånger och en pilotintervju genomfördes för att testa inspelningen samt 

intervjufrågorna. Upplevelsen av metoden var att det var ett effektivt tillvägagångssätt för att 

registrera intervjuerna. För att vara på den säkra sidan, transkriberades intervjuerna omgående 

efter intervjuerna. Detta var också till fördel för transkriberingen då informationen var ny när 

den transkriberades. Att använda sig av kvalitativa intervjuer var en bra metod för att uppfylla 

studiens syfte. Genom en semistrukturerad intervjuguide besvarades de olika frågorna på 

djupet. Hade en ostrukturerad intervju använts hade kanske informanterna inte delgett viss 

information och informanterna hade kanske haft svårt att komma på vad som ska informeras. 

Därför anser jag att det var bra med en semistrukturerad intervju. Min upplevelse av att delge 

informanterna intervjuguiden innan intervjun var positiv. Flera av informanterna ansåg också 

att det var bra att de hade fått dem innan.     

Att använda sig av observationer hade fungerat delvis. En fördel med observationer är att 

informanterna hade kunnat visa en del av sina arbetsmetoder praktiskt. Det hade också inneburit 

att vi hade fått ta del av en begränsad information. Eftersom studiens syfte var att undersöka 
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hur förskolor arbetar för att stödja barn med språkstörning och jag var intresserad av 

specialpedagogerna och förskollärarnas erfarenheter, ansåg jag det mer relevant med en intervju 

än en observation. Att använda sig av en enkätundersökning var inte tänkbart då det inte fanns 

något intresse att mäta något i studien. Dessutom hade det kunnat vara svårt att få informanter 

att medverka om de skulle ge skriftliga svar. 

7.2. Resultatdiskussion 

Studiens resultat bygger på kvalitativa intervjuer från fem specialpedagoger och två 

förskollärare som arbetar i en medelstor kommun. Efter att ha intervjuat förskollärare och 

specialpedagoger har studiens syfte blivit uppfyllt. Studiens syfte var att undersöka hur 

förskolor i en medelstor kommun arbetar för att stödja barn med språkstörning och vilka stöd 

som finns att tillgå för att utveckla språket hos barn med språkstörning. Enligt Lpfö98 ska 

förskolan anpassas till alla barn som behöver stöd. ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få 

detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättning så att det utvecklas så långt 

som möjligt.” (Lpfö98, reviderad 2016, s. 5) 

7.2.1. Kompetens inom förskolan 

Resultatet av min studie visar på att specialpedagogerna och förskollärarna har olika 

erfarenheter när det gäller barn med språkstörning. En del av informanterna hade mer 

kompetens inom ämnet men alla hade erfarenheter av barn med språkstörning. Informanterna 

definierade språkstörning på olika sätt. En del definierade det med att det handlade om 

förseningar i till exempel fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. En del definierar det 

med att de är sena i språkutvecklingen jämfört med jämnåriga kamrater. Ingen av definitionerna 

är fel utan det finns olika grader av språkstörning. Som tidigare nämnts så skriver Nettelbladt 

och Salameh (2007) att språkstörning definieras enligt Världshälsoorganisationen som 

störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidiga utvecklingsstadierna. 

Hansson (2003) beskriver att en språkstörning kan vara när ett barn inte utvecklar sitt språk som 

det är förväntat. Resultatet visar också att specialpedagogerna har mer kunskap inom ämnet 

vilket inte är förvånansvärt då de har en specialpedagogisk utbildning, där språkstörning ingår 

som en del, och de ska fungera som ett stöd till förskollärarna. Jag är tveksam till att resultatet 

hade visats annorlunda om jag hade intervjuat fler förskollärare i studien men samtidigt hade 

det kunnat påverka resultatet om förskollärare med kompetens inom språkstörning deltagit. 

Detta är svårt att veta innan då det valdes två förskollärare från olika förskolor. Då syftet med 

studien var att undersöka hur förskolor i kommunen arbetar för att stödja barn med 
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språkstörning och vilka stöd som finns att tillgå för att utveckla språket hos barn med 

språkstörning så var det inte relevant att söka efter förskollärare med specifik kompetens inom 

språkstörning.  

De vuxnas förhållningssätt är oerhört viktigt för att de ska kunna bemöta alla barn. Detta påstår 

både informanter och litteraturen. Enligt Wedin (2017) är förskolan i det mångkulturella 

samhället en samlingsplats för många barn och där blir de vuxnas inställning viktigare. Flera 

av informanterna anser att både förhållningssätt och kunskap är viktig för att kunna möta barn 

med språkstörning. Här krävs en stor förståelse och det får man genom att utveckla sin 

kompetens. Många av förskolorna i den aktuella kommunen har fått fortbildning inom 

teckenkommunikation. En del arbetslag har fått gå fortbildning inom ämnet språkstörning när 

behovet funnits. Yrkeskompetensen inom förskolan kan se olika ut. På en del förskolor har de 

många förskollärare medan på en del är det färre utbildade förskollärare. Förskollärarna har en 

grundutbildning där barns språkutveckling ingår men när det gäller språkstörning så har de 

ingen utbildning om inte behovet funnits på deras arbetsplats. Här har specialpedagogen en stor 

och viktig roll i förskolan. Det är viktigt att specialpedagogen finns där för pedagogerna för att 

ge dem stöd i deras arbete med barn med språkstörning. Förskollärarna berättade att de sökte 

stöd från specialpedagogen när de inte visste hur de skulle göra. Även specialpedagogerna 

berättade att de fick ge förskollärarna stöd och handledning i deras arbete.  

Min erfarenhet är också att kompetensen ser olika ut på förskolorna. I förskolan anser jag att vi 

är bra på att arbeta med språket men när det gäller barn med språkstörning så anser jag att vi 

behöver mer kompetens inom det. Även om det inte alltid handlar om en språkstörning så menar 

jag att vi måste ha kompetens att möta barn med språksvårigheter. Enligt Hansson (2003) har 

cirka sju procent av alla femåringar en språkstörning. Jag tror det finns nästan i alla barngrupper 

barn som har olika former av språksvårigheter. Även om det inte är språkstörning så kan de ha 

andra språksvårigheter. Det kan också handla om flerspråkighet hos barnen och då har de ett 

begränsat svenskt språk. Under den tid jag arbetat som förskollärare har jag mött flera barn som 

har språksvårigheter eller ett begränsat svenskt språk. En del av dessa barn hade till exempel 

fonologiska språksvårigheter och en del barn hade inget verbalt språk. I dessa senare fall, var 

det inte påvisat någon språkstörning men barnen hade diagnoser som till exempel autism, 

utvecklingsstörning och Down syndrom. Vid mötet med de här barnen hade jag önskat mer 

kunskap för att kunna möta deras behov. Lite stöd från specialpedagogen fanns men jag hade 

önskat att jag hade fått gå någon fortbildning inom ämnet. Även en av informanterna nämnde 
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att hen hade velat ha mer kunskap inom språkstörning. Hade hen fått den kunskapen för till 

exempel tio år sedan hade kanske hens arbete sett annorlunda ut. 

7.2.2. Förskolans arbete och insatser för att stödja språkutveckling hos barn med 

språkstörning 

Resultatet visar på att det finns en hel del likheter men också olikheter i arbetet kring barn med 

språkstörning. Av erfarenhet vet jag att arbetet kan se olika ut på olika avdelningar. Trots att 

informanterna har olika erfarenheter och arbetar på olika enheter i kommunen, kunde jag se 

likheter. Resultatet visar att alla förskolorna använder sig av teckenkommunikation (TAKK) 

och bildstöd. Flera av informanterna påpekar betydelsen av dessa verktyg. Bildstöd används för 

att underlätta för barn med språkstörning men är egentligen bra för alla barn. Informanterna 

använder sig av bildschema över dagen, bildkartor vid till exempel valmöjligheter eller vid 

påklädning. Teckenkommunikation används som kommunikations verktyg och informanterna 

ser bara fördelar med teckenkommunikation. För många barn med språkstörning har det använts 

som stöd och det har underlättat för barnen att kommunicera med andra barn och vuxna. 

Teckenkommunikation används också av andra barn som har svårt att uttrycka sig verbalt, till 

exempel barn med lättare språksvårigheter och flerspråkiga barn som har ett begränsat svenskt 

språk. Trygg (2010) beskriver att teckenkommunikation används för att ett barn ska kunna 

uttrycka sig och för att hen ska förstå sin omgivning. Även Westerlund (2009) anser att det 

underlättar för barnet att uttrycka sig genom teckenkommunikation och en fördel är att 

taltempot blir långsammare vid användandet av tecken. Även informanterna anser att taltempot 

blir långsammare, vilket är till fördel för barn med språkstörning. Min erfarenhet är också att 

det finns bara fördelar med teckenkommunikation och bildstöd. Det underlättar för barnen att 

kommunicera med sin omgivning och det underlättar om det är implementerat i verksamheten. 

Av erfarenhet vet jag att det är svårare om inte alla i arbetslaget kan det och när det bara används 

ibland. På så sätt används det inte naturligt och då underlättar man inte för barnen. En av 

informanterna berättade att ett barn hade använt sig av teckenkommunikation när barnet var på 

hens avdelning. När barnet bytte avdelning användes inte teckenkommunikation på samma sätt, 

vilket inte var bra för barnet. Som en av informanterna sa är det viktigt att alla barn och alla 

vuxna använder sig av teckenkommunikation. Även om man inte har barn som behöver det så 

kan det vara bra då det kan komma en dag då det behövs. Att implementera arbetet i 

verksamheten tar tid och det är ett omfattande arbete.   

Förskolorna använder sig också av TRAS, ”Före Bornholmsmodellen”, ”Babblarna”, 

åskådningsmaterial, sånger, rim och ramsor i verksamheten. En anledning till att de använder 

sig av TRAS och ”Före Bornholmsmodllen” är att det står i kommunens språkutvecklingsplan. 
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TRAS används för att kartlägga barnens språk och för att upptäcka barn med språksvårigheter. 

Genom att kartlägga och upptäcka barnen tidigt skapar det möjligheter för att sätta in insatser i 

tid för barnen. Informanterna anser att Före Bornholm är bra för att främja språket hos alla barn. 

De menar att det finns forskning som påvisar att det ska främjar barns språkutveckling. 

Materialet består av sagor, sånger, rim och ramsor.  

Enligt informanterna har barngruppens storlek, det vill säga mindre grupper, stor betydelse för 

att barn med språkstörning ska få stöd. Om det är mindre grupper, finns det större möjligheter 

för barnen att hitta kamrater, att uttrycka sig och komma till tals menar informanterna. Flera av 

förskolorna hade som insats att placera barnen i mindre smågrupper vid olika aktiviteter. I 

skollagen 8§ står det att ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 

sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.” De mindre 

grupperna är lämpliga för barnen och de bidrar till en god miljö. Även Bruce (2014) anser att 

mindre barngrupper skapar fler möjligheter för barnen och att vid stora barngrupper är det 

viktigt att dela in barnen i mindre grupper. Jag har också erfarenhet av att mindre grupper skapar 

fler möjligheter för barnen. Det är inte bara till fördel för barn med språkstörning utan det kan 

också vara bra för barn som är talängsliga, blyga eller högljudda. Min erfarenhet är att de här 

barnen vågar ta för sig mer och de vågar prata mer när det är färre barn runt dem.  

Den här studien visar också att de arbetar mer på gruppnivå än på individnivå vilket är positivt 

då förskolorna ska arbeta inkluderande. Utifrån studiens resultat visar det att förskolorna arbetar 

mer utifrån det kritiska perspektivet än det kompensatoriska perspektivet. Enligt Nilholm 

(2007) är det kompensatoriska perspektivet att det är eleven som står för svårigheterna medan 

det kritiska perspektivet utgår från att skolan letar efter orsaker till svårigheterna utanför eleven. 

Skolans uppgift är att skapa en god miljö för alla elever oavsett svårigheter. Enligt skollagen 

har barnet rätt att få stöd i den barngrupp som hen befinner sig i. I skollagen 7§ står det: ”Det 

särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna 

lag eller annan författning.” Flera av arbetssätten är på gruppnivå för att främja språket hos alla 

barn. Arbetssätten är bra för alla barn oavsett om de behöver särskilt stöd eller inte. Språket har 

en stor betydelse i förskolan och därför har det en stor del i verksamheten. Jag anser att det är 

bra att språket har en stor del i förskolan. Språket har en central roll hos individen och det är 

oerhört viktigt för att kunna samspela och kommunicera med sin omgivning. Enligt Säljö i 

Wedin (2017) är språket utifrån det sociokulturella perspektivet viktigt för lärandet och det 

utvecklas i interaktion med omgivningen. Även Tulviste i Säljö (2014) nämner att språket är 

länken mellan barnet och dess omgivning. Arbetet kring barn med språkstörning sker inte bara 
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på gruppnivå utan det sker också på individnivå. För det mesta sker det individuella hemma och 

hos logopeden. Några av förskolorna har individuell träning med barn med språkstörning och 

då är det träning som de har fått av logopeden. Det kan vara så att barnet behöver träna på 

begrepp eller munmotoriken. Materialet som de får att arbeta med är spel, munövningar och 

lådor med olika innehåll. Träningen kan också ske tillsammans med andra barn för att det ska 

ske mer naturligt. Även Rygvold (2002) nämner att vid insatser ska förskolan utnyttja 

vardagliga situationer och träna medvetet med språket. Exempel som nämns är att på samlingen 

träna med hela gruppen. Jag anser att det är bra att förskolorna arbetar mer på gruppnivå, 

speciellt när det är äldre barn. Många av övningarna går att göra tillsammans med andra barn 

och då kanske det blir roligare för barnet att göra dem. Precis som en av informanterna sa blir 

de äldre barnen mer gruppmedvetna och då är det bättre om träningen sker i gruppen eller 

tillsammans med få barn, eftersom det blir mindre utpekande. Sen anser jag precis som flera av 

informanterna, att träningen sker naturligt i vardagen och inte bara när det är individuellt med 

barnet. Vid till exempel påklädning och i matsituationen kan barnet öva på olika begrepp.  

Lindö (2009) skriver att barnets språk utvecklas tillsammans med andra barn. Det är genom lek 

och samspel som barnets erfarenheter och förmågor tas till vara. Precis som Lindö nämner är 

leken viktig och det finns många möjligheter för barnet att utveckla sin språkliga förmåga. I 

läroplanen för förskolan står det "Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet 

bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan.” (Lpfö98, reviderad 2016, s. 6). Det är därför viktigt att vi i förskolan skapar 

möjligheter för barnen att leka. Det är viktigt att leken finns i verksamheten och att miljön är 

utformad på ett lustfyllt sätt. Den fysiska miljön har en stor betydelse för barn med 

språkstörning. Bruce (2014) nämner att den fysiska miljön är en viktig faktor. Det är viktigt att 

det finns rum för fysiska lekar men också för mer lugna lekar där det finns möjlighet för barnen 

att lyssna, tänka och samtala i lugn och ro. Även informanterna anser att den fysiska miljön är 

viktig. Det är viktigt att det finns lugna rum som barnen kan gå till, och placeringen av de olika 

möblerna har också stor betydelse. Bilder på olika föremål är också bra för barn med 

språkstörning. Till exempel kan barnet inte säga ”tåg” så kan det peka på det lilla tåget, att hen 

vill ha det lilla tåget.  

För att stödja barn med språkstörning har samverkan en stor betydande roll. I förskolan sker 

samverkan mellan olika professioner. Alla professioner har olika roller och alla är viktiga för 

att barnet ska få rätt stöd. Informanterna anser att det är viktigt att det finns en samverkan med 

hemmet. Niss och Söderström (2015) skriver att det är viktigt att hemmet och förskolan berättar 
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sina perspektiv för att kunna förstå barnet fullt ut. Vårdnadshavarna har det övergripande 

ansvaret för barnet men på förskolan är det förskollärarna som har det stora ansvaret. Vid behov 

är det först när vårdnadshavarna har informerats som förskolan kan kontakta specialpedagog 

och logoped. Oftast är samverkan bra mellan hemmet och förskolan. Specialpedagogens roll är 

att vara en bro mellan de olika professionerna. Specialpedagogen och förskolan har stor 

samarbete kring barnen. Jakobsson och Lundgren (2013) skriver att samverkan med 

specialpedagogen utgör ett stöd för lärarna att utveckla sitt arbete. Specialpedagogens roll är 

bland annat att handleda lärare i pedagogiska frågor. Enligt informanterna är det 

specialpedagogen som kontaktar logoped, BHV- sköterska och habiliteringen. Förskollärarnas 

roll är att upptäcka dessa barn, skapa möjligheter och anpassa verksamheten för barnet. Det är 

också de som har kontakt med vårdnadshavarna. Enligt informanterna finns det samarbete med 

logopeden men inte i den utsträckning som de hade önskat. Samarbetet mellan 

specialpedagogerna och logopeden finns men logopederna är inte ute i verksamheten så mycket. 

Förskolorna hade önskat att logopederna hade kommit ut mer i verksamheten för att de ska se 

barnen i förskolans miljö men också för att det ska ske mer samarbete.  

I studien går det inte dra några större generella slutsatser på hur förskolor i landet arbetar med 

barn med språkstörning. Då detta är en liten studie med få informanter i en medelstor kommun, 

kan resultatet av studien generalisera hur det ser ut i den specifika kommunen. Då 

informanterna arbetar i olika områden i kommunen och då kommunen har en gemensam språk- 

och matematikutvecklingsplan så finns det möjlighet att informanterna kan representera 

förskolorna i kommunen.  

7.3. Sammanfattning  

I studien har förskolornas arbetssätt och insatser kring barn med språkstörning undersökts. En 

kvalitativ metod där fem specialpedagoger och två förskollärare intervjuades. Resultatet visar 

på att det finns många likheter men också vissa skillnader i arbetet kring barn med 

språkstörning. Förskolorna använder sig av TRAS för att kartlägga barnens språkutveckling 

och för att tidigt upptäcka barn med språkstörning. Informanterna och de förskolor som de 

arbetar på, arbetar på ett medvetet sätt med språket. Alla förskolorna arbetar på gruppnivå för 

att främja språket hos barnen. Oavsett om de har barn med en språkstörning, språksvårighet 

eller inte så arbetar de medvetet med språket. De förskolor som har barn med språkstörning har 

anpassat miljön för att underlätta för barnen. De använder sig av teckenkommunikation och 

bildstöd, vilket har en stor och viktig del i verksamheten. Teckenkommunikationen används för 

att barn med språkstörning ska kunna kommunicera med sin omgivning. Mindre barngrupper 
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har också visat sig vara till fördel för barnen. Barnen har då större möjligheter att uttrycka sig 

och komma till tals. När det är stora barngrupper är det svårare för de här barnen då de har 

svårigheter med språket.  

I bakgrunden har språkets betydelse och hur det utvecklats lyfts fram. I bakgrunden finns också 

en beskrivning av vad språkstörning är och vad de olika språkdomänerna (fonologi, grammatik, 

semantik och pragmatik) innebär. Enligt Hansson (2003) kan ett barn ha språkstörning när hen 

inte utvecklat sitt språk som förväntat eller om språket utvecklas långsamt. Språkstörning kan 

också i vissa fall vara kopplad till en annan diagnos som barnet har till exempel 

utvecklingsstörning eller autism. Cirka sju procent av alla femåringar har en språkstörning. 

Enligt Bruce (2014) är det vanligare att pojkar har språkstörning än flickor; dock är det mer 

jämnt när det gäller grav språkstörning. Det finns ingen specifik orsak till att barn får 

språkstörning enligt Nettelbladt och Salameh (2017). Dock visar studier att 30-40 procent av 

barnen har en anhörig som har haft språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter. Alkohol- och 

nikotinkonsumtion, infektioner hos modern, hörselproblem och tillväxt-hämningar i moderlivet 

nämns som riskfaktorer. Språket fungerar som en central del i människans liv. Enligt Lindö 

(2009) finns språket i all mänsklig kommunikation. Språket är ett verktyg för att vidga vår 

begreppsvärld och fungerar som en bro mellan människor. Det är via språket som vi kan 

uttrycka känslor, lyssna och samtala. Westerlund (2009) beskriver språket som ett träd och 

grenarna står för ordförråd, språkljud, grammatik och språkanvändning med mera. Dessa 

utvecklas i samspel med andra människor. Tillsammans med sin omgivning lär sig barnet att 

använda språket.  

7.4. Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare om språkutvecklingen hos barn med språkstörning. 

Det hade varit intressant att följa några barn under ett par, tre år för att se hur deras språk 

utvecklas. Hinner språket utvecklas under de tre åren eller tar det längre tid för de här barnen? 

Hur mycket hinner hända under de här åren? Det skulle också vara intressant och observera hur 

barnen använder sig av teckenkommunikation och bildstöd. Att undersöka hur det kan påverka 

dem skulle också vara intressant att se. En annan intressant studie skulle vara att jämföra barn 

med språkstörning som använder sig av teckenkommunikation med en grupp som inte använder 

sig av det. Går det att se några likheter eller skillnader mellan grupperna? Hur ser 

språkutvecklingen ut hos gruppen som inte använder sig av teckenkommunikation? Tar det 

längre tid för dem att utveckla språket? Det här är några tankar som jag har fått under studiens 

gång och som skulle vara intressant att genomföra. 
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Bilaga 1 

Begreppsbeskrivningar och beskrivning av material som nämns i uppsatsen: 

Tecken som stöd och teckenkommunikation     

Tecken som stöd och teckenkommunikation bygger på de tecken som används i teckenspråket 

men man använder endast de viktigaste orden samtidigt som man uttalar orden. 

Bildstöd      

Bilder på olika föremål, tillexempel bildschema över dagen eller vid toalettbesök. 

Före Bornholmsmodellen      

Före Bornholmsmodellen är en bok med språksamlingar som fokuserar på sagor, ramsor, 

sånger, språklekar, rim och ramsor. Före Bornholmsmodellen är skriven av Görel Sterner och 

Ingvar Lundberg.  

Babblarna       

Babblarna är språkpedagogiska barnfigurer som är skapade av Anneli Tisell. Figurerna är 

inspirerade från professor Iréne Johansson och Karlstadsmodellen som är grundad av Iréne 

Johansson. Karlstadsmodellen är en modell som används för individer med språk-, tal- eller 

kommunikationssvårigheter.  

”Mitt barn”-blankett:       

Den här blanketten används i den aktuella kommunen. Blanketten är till för att få en överblick 

på barnet vid 2,5 år samt vid 4 år.  Föräldrarna ska tillsammans med förskollärarna fylla i när 

barnet ska på kontrollbesök på barnhälsovården (BHV).  

SIT-test       

SIT står för språkligt impressivt test för barn. Testet används för att kolla barns förmåga att 

förstå det svenska språket.  

BHV och BVC:     

Barnhälsovården och Barnvårdcentralen. Barnvårdcentralen är ett gammalt begrepp för 

barnhälsovården men används fortfarande idag.  

Widgit Go       

Är en app till iphone/ipad. Appen används för kommunikation, språkutveckling och kognitiv 

stöd. Appen innehåller olika bilder och symboler på olika föremål.  Det går också göra olika 
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scheman med bilder och text.      

QR-koder      

QR-koder är olika koder som länkar användaren till ett till exempelvis en webbplats. Det går 

också att länka till bilder och sånger. Själva QR- koden innehåller en webbadress som 

användaren ska skanna med en mobiltelefon eller en ipad.  
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Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är xxxxx och arbetar som förskollärare i kommunen. Jag läser min sista termin till 

specialpedagog på Linköpings universitet och ska nu skriva mitt examensarbete. Jag är 

intresserad av att undersöka arbetet kring barn med språkstörning. Syftet med studien är att 

undersöka hur förskolan arbetar för att stödja barn med språkstörning eller som påvisar en 

språkstörning. Syftet är också att undersöka vilka stöd som finns att tillgå för att utveckla 

språket hos barn med språkstörning.  

Jag söker nu informanter som vill delta i en kvalitativ studie som innebär att specialpedagoger 

och förskollärare kommer att intervjuas. Intervjuerna kommer att ljudinspelas och transkriberas 

för att analyseras. Endast jag kommer att ta del av ljudinspelningen och den kommer att raderas 

när studien är avslutad. 

I studien använder jag mig av forskningsetiska principer. Informationskravet innebär att ni vet 

vad studiens syfte är, att det är frivilligt och att ni kan avbryta er medverkan. Ni har rätt att ta 

del av resultatet när det är färdigt. Samtyckeskravet innebär att ni samtycker till att delta i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att information från informanterna hanteras anonymt 

och att inga obehöriga har tillgång till dem. Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast 

får användas till den aktuella studien. 

Då jag har en tidsplan att hålla mig till vill jag gärna få ett svar från er så snart som möjligt för 

att kunna boka in en passande tid för intervju.   

Vid funderingar kring studien är ni välkomna att mejla mig på adressen XXXXXXX 

 

Härmed samtycker jag till att jag medverkar i studien: 

Datum och ort: _________________________________________________________ 

Underskrift: ___________________________________________________________ 

 

Tack för ert samarbete och er medverkan! 

 Med vänlig hälsning XXXXXXXX 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

1. Kan du definiera vad språkstörning är och vad anser du ingår i begreppet språkstörning? 

2. När sätts en språkstörningsdiagnos på ett barn?   

           – Hur ser utredningen av en språkstörningsdiagnos ut? 

3. Vilka insatser på grupp- individ- och organisationsnivå finns det för barn med språkstörning? 

          – På vilket sätt anpassas miljön för barn med språkstörning?   

          – Vilka av insatserna anser du är viktigast? 

4. Vilka metoder och hjälpmedel används för arbetet kring barn med en språkstörning? 

         – På vilket sätt arbetar ni med dem?    

         – På vilket sätt anser du att dessa hjälpmedel kan stödja barnets språkutveckling? 

5. Finns det något samarbete med habiliteringen och i så fall vilket stöd finns det? 

6. Vilka erfarenheter har du kring barn med språkstörning? 

7. Finns det något mer som du skulle vilja berätta om?  

 

 

 

 


