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Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om hur pedagogen arbetar på förskolan med 
barn som har en språkstörning. Undersökningen bestod av nio intervjuade pedagoger som delade 
sina erfarenheter och kunskaper kring att arbeta med barn som har en språkstörning, vilka 
metoder de använder samt vilken extern hjälp de får. I litteraturgenomgången redovisas den 
litteratur som utgör underlaget till undersökningen. Läroplanernas synsätt kommer lyftas, 
begreppet språkstörning tydliggörs samt vilka olika delar det består av. Avsnittet synliggör även 
teorier kring hur barn lär sig språket och hur det utvecklas. 
Ur resultatet framkommer det att pedagogerna har olika erfarenheter och förförståelse om 
begreppet språkstörning. De använder sig utav olika hjälpmedel i vardagen, det vi såg som 
användes mest på förskolorna var tecken som stöd samt Pictogram, för att de barn med 
språkstörning ska få den hjälp och uppmärksamhet som de är i behov av. Det är de två vanligaste 
hjälpmedlen som de tyckte fungerade bäst till de flesta barn och kan stärka dem i deras 
språkutveckling. Pedagogerna beskriver även hur de anpassar verksamheten för att barnen ska få 
de bästa förutsättningarna till sin språkutveckling.  
Sammanfattningsvis anser alla de intervjuade pedagogerna att samtal i vardagen är bland de 
viktigaste uppgifterna de har för att ge barnet de rätta verktygen för att kunna utveckla sitt språk. 
De anser även att de är i behov av mer utbildning om diagnosen språkstörning för att tidigt kunna 
se de små tecken som barnet visar. 
 
 
 
 
Nyckelord: Språkstörning, språkutveckling, hjälpmedel och pedagoger. 
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1. Inledning   
 
Eftersom språk och kommunikation är en viktig del i barns utveckling, anser vi att det är en 
viktig del att arbeta med i verksamheten på förskolan. Detta understryks också i förskolans 
läroplan. 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 
förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 
(Lpfö98 reviderad 2010, s.10) 

  
Vår undersökning handlar om barn i åldrarna 3-5 i förskolan som visar tecken på språkstörning. 
Eftersom diagnosen språkstörning är ganska diffus och inte lika omtalad som andra diagnoser 
som barn får anser vi att det därför är extra viktigt att få en förståelse hur pedagoger på förskolan 
arbetar och hjälper barn som har någon form av språkstörning. Samt hur det kan upptäckas på 
snabbast sätt för att barnet ska få hjälp så tidigt som möjligt.  
Enligt Hansson (2010) har sju procent av förskolebarnen en språkstörning av någon form, som 
sedan kan påverka barnet ända upp i vuxen ålder i form av läs;- och skrivsvårigheter och 
bristande social kompetens. Lindö (2009) menar att människan behöver språket för kunna bygga 
upp sin personlighet och för att kunna utvecklas. Genom att ständigt omges av språk tillsammans 
med barn och vuxna, stärker barnen på så sätt sitt eget språk. Språkförmågan har stor betydelse 
för barnens kunskapsutveckling, identitet och sociala kompetens. Detta är även något som 
Hansson (2010) påvisar att det ställs högre krav på barnen nu än tidigare, de ska utveckla sin 
sociala kompetens för att på så sätt bli en del av samhället. Nettelbladt & Salameh (2007) 
beskriver skillnaden på språkstörning och språkförsening, och förklarar varför språkstörning inte 
benämns som språkförsening. Det beror på att språkförsening har en annan betydelse, det är till 
exempel om ett barn tillfälligt har nedsatt hörsel eller om det haft återkommande 
öroninflammationer som påverkat hörseln och som då har bidragit till ett försenat tal. Eftersom 
detta är en temporär försening kommer därför barnet att rätta till förseningen när hörseln blivit 
normal igen, pågrund av detta är det viktigt att inte språkförsening och språkstörning blandas 
ihop. Enligt svensk logopedisk allmänt bruk är språkstörning det korrekta begreppet (Nettelbladt 
& Salameh, 2007).  
Utifrån denna litteratur har vi valt att använda oss utav benämningen språkstörning i vårt 
fortsatta arbete.  



6 

 

2. Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några förskolor arbetar med barn i åldrarna 
3-5 som har en språkstörning. Vidare ta reda på de intervjuade pedagogernas uppfattning om vad 
språkstörning innebär och om de får tillräckligt med hjälpmedel för att kunna arbeta med barn 
med språkstörning på bästa sätt. 
 

2.1 Frågeställningar 
 
– Vad anser förskollärarna ingår i begreppet språkstörning? 
– Vilka metoder och hjälpmedel används för arbetet med språkstörning i förskolan? 
– På vilket sätt upplever förskollärarna att de får den hjälp och det stöd som de behöver för att 
klara arbetet med barn med språkstörning? 
  
 

3. Litteraturgenomgång 
 
I litteraturgenomgången redovisas den litteratur som utgör underlaget till 
undersökningen. Läroplanernas synsätt kommer lyftas, begreppet språkstörning kommer 
att tydliggöras samt vad dessa olika delar står för. Dessutom behandlar texten betydelsen 
av de olika områden som en språkstörning består av samt hur dessa graderas. Avsnittet 
synliggör även teorier kring hur barn lär sig språket och hur det utvecklas. 
 
 

3.1 Styrdokument 
 
Enligt Skollag (2010:800) i kapitlet särskilt stöd 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 (9 § Skollagen 2010:800). 

 
Det är förskolechefen som ska se till att barnet får det stöd den behöver, samt att 
vårdnadshavarna ska få möjlighet att närvara när stödinsatserna utformas.  
Förskolan ska anpassa verksamheten till alla barn enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö98 
reviderad 2010). De som är i behov av varaktigt eller tillfälligt stöd och stimulans ska få det 
utformat efter egna behov för att få möjligheten att utvecklas. 
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Ett livslångt lärande ska ligga som grund i förskolan, det ska vara lärolikt, roligt och tryggt för 
barn i verksamheten. Barns utveckling ska stimuleras: 
 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Lpfö98 reviderad 2010:5) 

 
Som det står skrivet i Lpfö98 reviderad 2010, har leken en stor betydelse för barns utveckling 
och lärande. Förskolan ska medvetet använda leken för att på ett lustfyllt sätt lägga grunden för 
barns utveckling kring fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmågan att samarbeta och kunna 
lösa problem. Det ska läggas stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling, samt att 
uppmuntra deras nyfikenhet och intresse gällande skriftspråket. Vidare står det skrivet i Lpfö98 
reviderad 2010   
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, 
dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 
att främja barns utveckling och lärande (Lpfö98 reviderad 2010:7) 

 
 

3.2 Språket 
 
Samuelsson & Sjöberg (2009) beskriver språket som ett system av ljud, ord och regler om 
meningsuppbyggnad, som vi alla har gemensamt som talar samma språk. Det finns en mängd 
olika regler, ord och språkljud som varje språk har unikt, exempelvis hur orden ska sättas 
samman på ett korrekt sätt samt även hur de olika orden ska böjas. Det skiljer sig även hur 
meningar kan bli annorlunda om vi lägger till eller flyttar om något ord så att det antingen blir ett 
konstaterande eller en fråga, “det där är en stol”, motsvarande en fråga med samma ord, “är det 
där en stol”? De människor som förstår språkets regler hör oftast direkt om det är fel i 
meningsuppbyggnaden eller om något ord inte passar in, utan att kunna förklara varför det är så 
utan enbart att det strider mot reglerna i språket (Samuelsson & Sjöberg, 2009).  
Samuelsson & Sjöberg (2009), Westerlund (2009) och Lindö (2009) beskriver talet som ett av 
många sätt att uttrycka språket på, genom exempelvis rösten och munrörelser formas olika 
språkljud till begripliga ord. Det finns även andra sätt att uttrycka sig och det kan vara genom 
teckenspråk, kroppsspråk eller i skrift. Talspråket är något som är unikt för människan, det är 
genom språket som vi kan kommunicera våra tankar till andra människor, samt även ger oss 
förmågan att kunna samarbeta med andra. 
För att talet ska fungera normalt är det viktigt enligt Westerlund (2009) att alla de olika delarna i 
munnen så som tunga, läppar och stämband etcetera fungerar tillsammans och kan samarbeta. 
Det är redan när barnet börjar matas med fast föda som hela munnen börjar arbeta ännu mer, med 
tungrörelser samt genom att svälja maten. Ätmotoriken är på så sätt en viktig del för barnets 
ljudproduktion och tal (Westerlund, 2009). 
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Løge (1995) & Samuelsson & Sjögren (2009) menar att det lilla spädbarnet kan kommunicera 
fast den inte har något tal, men att den kommunicerar med ögonkontakt gestikulerar med 
kroppen och artikulerar med ansiktet. Något som är viktigt för att kunna kommunicera med 
andra är att de är medvetna om turtagning. Det är något som barn lär sig snabbt, genom att vara 
still när den vuxne pratar för att sedan jollra och göra andra läten för att på så sätt kommunicera 
tillbaka, om barnen inte lär sig turtagning kan de inte bli en bra kommunikation mellan barnet 
och en andra part.  Løge (1995) beskriver vidare att det talade språket har en stor betydelse för 
människan, vi tar hjälp utav orden för att kunna förmedla våra känslor, glädje och sorg, men 
även för att kunna förstå andra, fråga sig fram samt berätta om våra önskemål. Genom den 
moderna spädbarnsforskningen har det framkommit att när föräldrar kommunicerar med barnet 
redan från födseln får barnet på så sätt en språklig stimulans och därmed kunna utveckla sitt eget 
språk (Løge, 1995). 
 

3.3 Teorier om barns språkutveckling 
 
Enligt Johansson och Svedner (2003) så finns det många teorier om hur barn lär sig språket. Den 
teori som var mest dominerande under början av 1900-talet är Arnold Gesells utvecklingsteori 
som utgår ifrån olika stadium där mognaden styr. Till en början går spädbarnet in i ett 
jollerstadium som pågår under barnets första levnadsår, som därefter leder till barnets första ord 
omkring ett års ålder. Teorin är endast en beskrivande sådan som inte preciserar vilka orsaker 
som ligger bakom utvecklingen. Teorin ansåg att om barnet växte upp i en omgivning där det 
fanns en normal språklig stimulans så följde barnet den språkutveckling som var utstakad.  
Denna teori kom i slutet av 1950-talet att delas upp i två olika teorier, Chomskys nativistiska och 
Skinners behavioristiska, som kom att dominera forskningen om språkutvecklingen under senare 
delen av 1900-talet samt kom fram till olika orsaker till barns språkutveckling (Johansson & 
Svedner, 2003). 
Skinners grundtanke enligt Johansson och Svedner (2003) är att barn lär sig språket genom straff 
och belöning. Exempelvis när ett barn säger ett ljud som liknar “mamma” så får barnet respons 
på det genom leenden från sin mamma som sedan leder till att barnet upprepar en liknande 
ljudkombination vid fler tillfällen. Skinner menar även att barn lär sig nya ord genom att härma 
vuxna i sin närhet och när barnet lyckas säga rätt så sker en belöning. Detta kan summeras genom 
stärkning från de vuxna som leder till gensvar från barnet som slutligen får en belöning.  
Den andra teorin om språkutveckling, nativism, är helt skild från Skinners behavioristiska. Där 
menar Chomsky att barnet har kunskap om språket redan när de föds och inte lär sig språket ifrån 
personer i sin närhet. Genom en uppmuntrande språklig miljö så kan barnet aktivera de 
kunskaper de har sedan födseln och på så sätt starta sin egen språkutveckling. Chomsky anser att 
barnen har det genetiskt att lära sig språket, och när barnet lärt sig några ord och klurat ut de 
grammatiska reglerna så kan de sedan bilda meningar utav dessa ord pågrund av de medfödda 
kompetenserna(Johansson & Svedner, 2003) 
Det finns olika teorier om hur barns språkinlärning går till. Sigurd & Håkansson (2007) och 
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Svensson (2009) tar upp ytterligare två kända psykologer Piaget och Vygotsky och deras syn på 
språkinlärning som är de två ledande teorierna(stadium teori om kognitiv utveckling och 
sociokulturell teori, vår anm) i dagens samhälle. Båda psykologerna säger att språket utvecklas i 
samspelet mellan den sociala miljön och de material som finns runt barnet. Piaget beskriver och 
riktar in sig på den inre kognitiva mognaden, det vill säga att barn inte kan ta till sig begrepp och 
ord innan de har utvecklat de kognitiva förutsättningarna som behövs. Vygotskys inriktning på 
sin forskning är den sociala betydelsen, vilket betyder att genom samspel med vuxna lär sig 
barnet att kommunicera och utveckla sin sociala kompetens(Håkansson & Sigurd, 2007 & 
Svensson 2009). 
Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors (2008) skriver att normalt utvecklar barn sitt språk utan 
problem. Men det finns de barn som inte utvecklar sitt språk efter omgivningens förväntningar, 
utan går långsammare fram jämfört med jämnåriga barn. Barn i förskoleålder som brukar få 
diagnosen språkstörning har svårigheter att formulera sig förståeligt till omgivningen, eller har 
svårt att förstå det språk som talas till dem (Nettelbladt et al, 2008). 
 
 

3.4 Barns språkutveckling i åldrarna 1-5 år 
 
Lindö (2009) menar att normalt brukar det sägas att ettåringarna har ett-ordssatser (titta), 
tvååringar har två-ordssatser (titta bil) och treåringar har tre-ordssatser (titta blå bil). Efter tre-
ordssatser så lär sig barnen fler-ordssatser, samt att kunna böja ord från singular till plural 
exempelvis bok-böcker. Strömqvist (2010) beskriver att ungefär mellan ett och två års ålder sker 
en stor ordförrådsexplosion som är början till att barnets språkliga utveckling kommer igång och 
tar sin fart. Vid denna ålder har barnet ungefär 50 ord i sitt ordförråd som växer explosionsartat 
under de första åren, men ordförrådet och språket stannar upp en del just när barnet ska lära sig 
att gå, eftersom barnet inte klarar av att lära sig gå samtidigt som den utvecklar sitt språk. Lindö 
(2009) och Bjar & Liberg (2010) skriver att när barn vistas på förskolan lär de sig den språkliga 
kompetensen tillsammans med andra barn och vuxna, genom lek och samspel. Genom att en eller 
flera individer i omgivningen samspelar med barnet så sker det en utveckling i deras språk. Bjar 
och Liberg (2010) beskriver vidare att när barnet är ungefär i tre års ålder har majoriteten av 
barnen skapat ett huvudsakligt ordförråd och en grundläggande grammatik. Barnet har även 
förmågan att starta ett samtalsämne, ställa frågor och ge svar samt följa och ge uppmaningar. När 
barnet är ungefär mellan tre och fem år gammal så sker en betydande sociokognitiv utveckling, 
där barnet lär sig att förstå hur andra i sin omgivning tänker. Genom att barnet lär sig detta så blir 
det även lättare för barnet att kommunicera, eftersom att en lyckad kommunikation förutsätter att 
mottagarens förutsättningar anpassas. När barnet lärt sig att medverka i samtal så leder det hela 
tiden till en annan utveckling i barnet språkförståelse och kompetens, som sedan medför till att 
barnet lär sig exempelvis berättande eller att kunna argumentera för sin sak. Språkinlärningen 
sker redan under spädbarnsåldern och går igenom flera snabba stadium, eller “spurter” under 
förskoleåldern och som sedan fortsätter både under och efter skolåldern (Bjar & Liberg, 2010).  
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3.5 Språkstörning 
 
Definitionen på språkstörning är väldigt varierande men enligt Nettelbladt, et al. (2008:125) 
definieras språkstörning på ett generellt plan som  
 

störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillstånden 
kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk 
utvecklingsstörning eller miljöfaktorer (Nettelbladt, et al. 2008:125) 

 
Rudberg (1992) skriver att barn som kan visa tecken på språkstörning ofta blir sedda vid 
fyraårskontrollen på barnavårdscentralen(BVC) och får då en remiss till talpedagog eller 
logoped. De barn som tidigare kan visa tecken på språkstörning kan ha kommit i kontakt med en 
talpedagog eller logoped genom att förskolan har uppmärksammat detta och tillsammans med 
föräldrarna tagit kontakt för att hjälpa barnet. Nettelbladt et al. (2008) påvisar enligt en studie 
som gjordes 1994 att under fyraårskontrollen så var det 12 procent av fyraåringarna som hade 
problem med språket i någon form, samt att cirka två procent hade grava problem.  
Westerlund (2009) och Nettelbladt et al. (2008) skriver att språkstörning mellan könen varierar 
och hos barn i förskoleålder är det två till tre gånger vanligare att pojkar har en språkstörning. I 
vänstra tinningloben är vår språkförmåga belägen, även kallad språkloben. Påverkan av manliga 
könshormoner gör att den tidiga utvecklingen av vänstra hjärnhalvan bromsas både hos flickor 
och pojkar. Men eftersom pojkar har mer testosteron hämmas deras utveckling av vänstra 
hjärnhalvan mer kraftigt, vilket kan leda till att pojkar har långsammare språkutveckling. Den 
långsamma utvecklingen av språkloben gör att utvecklingen sker under lång tid redan från 
födseln, detta innebär att området är väldigt sårbart (Westerlund 2009 och Nettelbladt et al. 
2008). 
 

3.6 Språkområden och potentiella problem 
 
Ellneby (2007) beskriver impressiv språkstörning med innebörden att sakna tal eller svårigheter 
med att uppfatta tal. Det vill säga att barnet varken har ord eller begrepp, vilket påverkar 
förståelsen. Expressiv språkstörning innebär att barnet har svårt att uttrycka sig språkligt. Det kan 
vara problem med ordförrådet, det vill säga barnet har de rätta orden, men sätter in de i fel 
sammanhang, till exempel en fot kan ha fått betydelsen ben för dessa barn. Dessa barn har en 
språklig nivå att uttrycka sig som ligger under den nivå som förväntas utifrån åldern på barnet. 
Språket går även att dela in i fyra områden fonologi, grammatik, semantik och pragmatik, där 
barnen kan behöva stöd och hjälp (Ellneby, 2007). 
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Carlberg Eriksson (2009) anser att kort går det att säga att de som har språkstörning har 
svårigheter med språkförståelse (impressivt) och/eller språkproduktion (expressivt). Barn med 
språkstörning är en heterogen grupp vad gällande deras omfattning av störningen.  

 
3.6.1 Fonologi- vetenskapen om ljudets språkstruktur 
 
Det som märks först hos ett barn med språkstörning är deras annorlunda tal hävdar Nettelbladt & 
Salameh (2007) och Løge (1995). Det är enklast att upptäcka denna språkstörning eftersom det är 
svårt att förstå vad barnet menar pågrund av att deras uttal är avvikande mot för andra barn. När 
barnet är i förskoleåldern är det de fonologiska problemen som förekommer mest.  
Det är viktigt när man studerar barns fonologiska utveckling att inte enbart se till barnets uttal 
utan även se hur de uppfattar andras uttal för att på så sätt upptäcka vad barnet har problem med 
för att då kunna hjälpa dem på bästa sätt.  
Det största inom fonologin är att kunna förstå de olika ljud som finns i ett språk och att kunna 
använda dem i ord på rätt sätt (Nettelbladt & Salameh 2007 och Løge 1995). 
 

3.6.2 Grammatik - regler för hur ett språks ord böjs och kombineras 
 
Grammatik menar Nettelbladt & Salameh (2007) är regler som förklarar vad som är felfri 
svenska och hur det på ett korrekt sätt ska uttryckas i tal och skrift. Grammatik i stort innefattar 
de begrepp som är byggstenarna till det svenska språksystemet. Det är grammatiken vi använder 
när vi bildar våra meningar för att kunna kommunicera med andra människor på ett förståeligt 
sätt.  
När ett barn har grammatiska problem brukar de ofta ersätta det ord de vill förmedla med något 
annat menar Carlberg Eriksson (2009). Barnet har svårt att konstruera korrekta meningar, där det 
antingen byter ut ord eller ibland utelämnar det helt och även har problem med 
meningsuppbyggnad, där orden kommer i en annan ordning än vad som är korrekt (Carlberg 
Eriksson, 2009). 
 

3.6.3 Semantik – studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening 
 
Nettelbladt & Salameh (2007) och Løge (1995) förklarar semantiken som innehållet och 
betydelsen av ett visst ord i ett visst sammanhang.  
Vi behöver olika byggstenar för att kunna bilda ett språk, till exempel ord, fraser och satser, det 
är semantiken som gör att vi förstår det särskilda ordets betydelse, samt även betydelsen och 
relationen mellan ord, att i en viss situation så har det en betydelse men betyder något annat i en 
annan situation. Vi behöver bygga upp ett ordförråd för att ha kunskapen om att ett ord har olika 
betydelser beroende på hur du använder det. I vårt ordförråd finns orden samlade och att de kan 
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komma i olika ordformer, till exempel, flicka, flickan, flickans, flickorna (Nettelbladt & 
Salameh, 2007 och Løge, 1995). 
 

3.6.4 Pragmatik – läran om språkets användning 
 
Pragmatik är det praktiska i språket, det vill säga hur vi använder språket. I barns pragmatiska 
utveckling är det en viktig del att barnen lär sig att delta i samtal enligt Sigurd & Håkansson, 
(2007) och Arnqvist (1993). Vi behöver kunskap i att kunna samspela med andra människor för 
att kunna kommunicera, följaktligen att veta hur man beter sig när man för ett samtal (Nettelbladt 
& Salameh, 2007). När barn har svårt med pragmatiken så kan de plötsligt avbryta samtalet och 
börja prata om något helt annat ämne, eller inte ens svara på tilltal. Detta kan göra det svårt för 
personerna i närheten att förstå vad barnet menar (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 
 

3.7 Orsaker till språkstörning 
 
Oftast hittas ingen direkt orsak till varför barn har en språkstörning, men ärftlighet är en vanlig 
faktor. Detta styrker Nettelbladt et al (2008, s.128-129)  
 

Uppskattningsvis mellan 30 och 40 procent av alla barn med språkstörning har en nära anhörig(syskon eller 
föräldrar) som haft en språkstörning (Nettelbladt et al 2008, s.128-129).  

 
Petersson (2003), Rudberg (1992) och Samuelsson & Sjöberg (2009) beskriver även andra 
faktorer som kan bidra till barns språkstörning så som komplikationer under graviditeten där 
modern haft en infektion, det kan även påverka om det sker komplikationer vid förlossningen vid 
till exempel syrebrist hos barnet. Något som diskuteras är även huruvida öroninflammation 
påverkar barnets språkliga utveckling. Rudberg (1992) skriver även om att den yttre miljön kan 
påverka barnets språkutveckling om det finns för lite stimulans i barnets omgivning.  

3.8 Gradering utav språkstörning 
 
Det råder en del delade meningar om vilka graderingar som språkstörning delas in i, men oavsett 
hur de benämns är innebörden den samma. Nettelbladt & Salameh (2007) delar in språkstörning i 
graderna lätt, måttlig och grav. Beskrivningen av dessa graderingar är:  
Lätt språkstörning är den vanligaste formen, att det endast är ett lättare uttalsproblem som är 
tämligen enkelt att träna på tills det förbättras.  
Måttlig språkstörning då är det inte enbart uttalet som barnet har problem med utan även med 
grammatiken, alltså problem med att bygga ihop sina meningar på ett korrekt sätt. 
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Grav språkstörning är det flera områden som barnet har problem med, förutom fonologi och 
grammatik har barnet även problem med språkförståelsen samt har ett mindre ordförråd än andra 
barn i samma ålder.  
Mycket grav språkstörning är det inom alla fyra områden, fonologi, grammatik, semantik och 
pragmatik, som barnet har problem. Det kan visa sig genom ett mycket begränsat tal samt stora 
problem med språkförståelsen. När ett barn visar tecken på någon form av språkstörning är det 
viktigt att den som ska sätta diagnosen inte enbart är inriktad på ett eller två områden utan har 
stor kunskap inom de olika områdena för att barnet ska få en så korrekt diagnos som möjligt och 
hamnar inom rätt område och gradering. Eftersom de kan skilja mycket även inom varje område, 
vad barnet har problem med är det på så sätt ännu viktigare att det görs en så korrekt bedömning 
som möjligt (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 

3.9 Allmän språkträning och metoder 
 
Förskolan är en viktig plats för barnen att främja sin språkutveckling genom olika aktiviteter och 
med samspel med vuxna som barn. Bjar & Liberg (2010) menar att förskollärarna kan aktivt 
välja vilken arbetsform som utvecklar barns språk vidare. Att uppmärksamma och anpassa 
verksamheten till varje enskilt barn är en viktig del för att kunna ge varje barn de stöd och hjälp 
de behöver för att vidareutveckla sitt språk (Svensson, 2009). Bjar & Liberg (2010) betonar att 
det är genom interaktion med andra som kunskapen och förståelsen att kunna uttrycka sig samt 
att förstå andras uttryck ökar. Som tidigare nämnt är det i barns tidiga ålder som de tar steget med 
att ta kontakt och övar sitt språk med andra. När barnen blir äldre så sker detta allt oftare, vilket 
gör att barnet utvecklar aktivt sitt språk både på egen hand samt med andra. Genom att delta i 
olika samtal med andra ökar deras kunnighet i att använda sitt språk med större innehåll. Att 
imitera är ett sätt för barn att utveckla sitt språk, till exempel att imitera vardagsroller som att 
leka mamma, pappa och barn (Bjar & Liberg, 2010).  
Fortsättningsvis påvisar Bjar & Liberg (2010) att i vardagssituationer lär sig barnen att samtala i 
samtalen, till exempel vid matsituationer och påklädning i hallen. Vid dessa situationer är det ett 
gyllene tillfälle att utveckla barns språk i förskolan. 
Det är viktigt att förskollärare och vuxna i barns närhet inte anmärker och rättar ett barn med 
språkstörning, det kan enligt Hansson (2010) störa och försvåra kommunikationen och 
utvecklingen. Orden som barnet kan ha svårt med ska istället upprepas så att barnet kan få chans 
att höra hur det ska uttalas. Detta bidrar till att den vuxne får respons att den uppfattat barnet rätt 
samt att barnet får höra det igen för att kunna upptäcka skillnaden. Barn med språkstörning har 
ofta svårt att kommunicera, därför behöver förskollärare använda sig av olika hjälpmedel för att 
kunna hjälpa barnen (Hansson, 2010). 
Enligt Ellneby (2007) utvecklar barn sitt språk enda in i skolåldern och utvecklingen sker till 
exempel genom interaktion och utbyte av erfarenhet. Samspelet är även en stor del i 
språkutvecklingen, både med barn som vuxna. Att föra samtal med barnen redan från tidig ålder 
hjälper dem att känna igen ljud, ord och själva rytmen i språket. Människan behöver språket för 
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att kunna förändra och påverka sin och andras livssituationer, att kunna uttrycka sig samt att 
kunna samarbeta mot sina mål, detta skriver Lindö (2009) i sin bok. Detta menar även 
Westerlund (2009) för att barn ska kunna leka och samspela med andra så måste de använda 
språket och ha förståelse för dess symboler samt begreppsuppfattning.  
 

3.9.1 AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation   
 
Carlberg Eriksson (2009) skriver om AKK som är förkortning för Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation, som innehåller olika typer av hjälpmedel. Exempelvis Tecken som AKK - 
TAKK, det vill säga användningen av tecken tillsammans med ord. Det finna även andra 
hjälpmedel så som Pictogam och olika modeller exempelvis Bornholmsmodellen(se förklaring 
nedan)(Carlberg Eriksson, 2009). 
 

3.9.2 TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
 
Enligt Heister Trygg (2010) har TAKK, även kallat tecken som stöd, en bestämd målgrupp, 
nämligen personer med språkliga,- eller kommunikationssvårigheter, med eller utan 
funktionshinder, men villkoret för att kunna använda detta är förmågan att använda sina händer. 
När TAKK används som hjälpmedel så brukar personen/barnet brista i sitt tal eller inte pratar 
alls, men det kan även sättas in till barn som ligger i riskzonen med sitt språk eller behöver hjälp 
att utveckla det. Heister Trygg (2010) menar vidare att språkförståelsen kommer före 
språkanvändandet, det vill säga att barn utvecklar sitt språk innan de själv kan använda det. 
Samma gäller med TAKK, för att kunna använda tecken så behövs förståelsen för både orden och 
tecknen. När barnet lärt sig att uttala orden med hjälp av TAKK så brukar de sluta använda 
tecken.  
Med TAKK tecknas bara de viktigast orden tillsammans med tal, tecknet gör att det talade ordet 
blir synligare. Det är viktigt att tänka på att varje tecken behöver individanpassas efter 
omgivningen och barnets intressen. De olika tecknen väljs ut tillsammans med föräldrar, 
förskollärare och professionell handledare. Det är viktigt att välja ord/tecken som barnet 
använder, motiveras av samt kan bjuda in till samtal och hjälper barnet att förklara sin 
omgivning. Heister Trygg (2010). 
Westerlund (2009) skriver om några fördelar med att använda sig av TAKK, bland annat menar 
hon att många tecken är lätta för barn att lära sig eftersom de med hjälp av tecken kan förknippa 
orden med olika rörelser som påminner om innebörden av ordet. Exempelvis tecknet röd, pekar 
de på sin egen läpp som är röd. Även när de använder TAKK så talar de samtidigt, det gör att 
taltempot blir långsammare och lättare för barnen att förstå (Westerlund, 2009). 
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3.9.3 Pictogram 
 
Pictogram är ett hjälpmedel där det används bilder för att tydligare visa vad som menas. Ett ord 
eller ett begrepp har varsin bild, bilden blir ett stöd för barnet för att hjälp minnet och tydliggöra 
betydelsen som barnet vill få sagt. Bilder kan även användas för att kunna berätta något för 
barnet och för att kunna behålla barnets uppmärksamhet och koncentration, men det är viktigt att 
bilderna används kontinuerligt och konkret så att barn och vuxen kan förstå varandra. 
(Pictogram.se, 2013). 
 
 

3.9.4 Bornholmsmodellen 
 
En stor del av förskolans verksamhet vad gäller språkutveckling är att använda rim och ramsor. 
Det är något som barnen tycker är roligt samt på ett lekfullt sätt öppnar barnens sinnen för 
språket. Lundberg (2007) menar att rim och ramsor är ett förebyggande arbete med språket som 
både är viktigt och effektivt. 
Lundberg (2007) säger vidare att låta barnen hålla på med språklekar en stund varje dag, till 
exempel på samlingar gör att de har lättare för läs- och skrivinlärning när de kommer till skolan. 
Genom att arbeta med olika språklekar så kan förskollärarna utgå ifrån Bornholmsmodellen där 
språklekar delas in i fem kategorier/steg. De är: lyssna på ljud, ord och meningar, första och sista 
ljudet i ordet, fonemens värld - analys och syntes och bokstävernas värld - på väg mot läsning 
Lundberg (2007). Han anser att denna uppbyggnad av språklekar gör att barnen uppmärksammar 
sitt språk och blir mer språkligt medvetna. 
Tillsammans med Westerlund (2009), Bjar & Liberg (2010) och Lundberg (2007) så menar de 
även att högläsning har en stor betydelse för barns utveckling av språket och ordförrådet.  
 

3.10 Elevhälsan 
 
Elevhälsan är ett team med skolsköterska, kurator, talpedagog och specialpedagog som 
tillsammans ska hjälpa barnet/eleven till att få en positiv lärandesituation. Elevhälsan ska utifrån 
uppgifter och observationer planera och hjälpa barnet/eleven med dess problem i den dagliga 
verksamheten. För att elevhälsans arbete ska fungera krävs ett bra samarbete mellan elevhälsans 
personal och övrig personal i förskolan/skolan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 
 

4. Metod 
 
Studien har en kvalitativ ansats då syftet är att få kännedom om hur pedagogerna arbetar med 
barn som har någon form av språkstörning i förskolan. Detta styrks av Trost (2005:14) “Om 
frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ 
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studie”. Trost (2005) och Johansson & Svedner (1998) menar även att om någon ska göra en 
studie med frågor så ger den kvalitativa metoden ett rikligt material, omfattande svar och resultat 
som är lätt att förstå samt att det ger en mer konkret sammanställning. Den kvalitativa metoden är 
den mest betydande metoden, pågrund av att det ger de bästa möjligheterna till att samla den 
information som ofta söks vid examensarbete inom lärarutbildningen. Intervjufrågorna(se bilaga 
1) är utformade för att få veta hur pedagogerna arbetar med barn som har en språkstörning samt 
om de anser att de får den hjälp som de är i behov av. Men som Johansson & Svedner (1998) 
skriver kan intervjuerna komma att skilja sig ifrån varandra beroende på hur intervjun fortlöper, 
med tanke på att de olika pedagogerna kommer att svara olika och på så sätt kommer det ställas 
olika följdfrågor beroende på vad svaren blir. Eftersom syftet med en kvalitativ metod är att få så 
stort och rikt material som möjligt utifrån intervjuerna är därför studien utformad på detta sätt 
(Johansson & Svedner, 1998). 
 
 

4.1 Urval 
 
Vi började kontakta sex stycken förskolechefer för olika skolområden inom kommunen via mail. 
Det var inget stort gensvar, en förskolechef vidarebefodrade mailet till en pedagog som svarade 
och var intresserad, där efter kontaktade vi via mail och telefon tio stycken förskollärare på olika 
avdelningar och förskolor. För att där höra om de eventuellt hade något barn med språkstörning 
eller om de arbetade extra med några barn som hade svårigheter med talet och undrade om de 
fanns någon förskollärare som ville ställa upp på en intervju. Det var sex stycken förskollärare 
som var intresserade, de resterande fick vi antingen inget svar av eller svarade de att de inte var 
intresserade av att delta eller inte hade något barn med språkstörning. Sedan tidigare var två 
intervjuer med våra VFU handledare inbokat. Vi valde att skicka ut informationsbrevet (se bilaga 
2) direkt för att de skulle veta hur intervjun skulle gå till och vad det handlade om specifikt. De 
som var intresserade skickade vi sedan intervjufrågorna till samt bokade tid för intervjun.   
 

4.2 Tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna ägde rum på förskollärarnas arbetsplatser i ett samtalsrum eller liknande. Båda vi 
forskare närvarade vid intervjuerna, en utav oss ledde intervjun och ställde frågorna, medan den 
andra lyssnade för att i slutet ställa eventuella följdfrågor. Med hjälp av en mobiltelefon med 
inspelningsfunktion så spelades intervjuerna in för att lättare samla in och ta del av 
informationen. Efter att intervjun var gjord så transkriberades den på en gång för att sedan 
successivt skrivas ihop medan det låg färskt i minnet. Det materialet som samlades in blev 170 
inspelade minuter och 32 sidor transkriberad text. Vi valde att använda oss utav öppna frågor för 
att intervjun skulle flyta på som ett samtal och informanterna skulle kunna pratat fritt efter 
frågorna, några följdfrågor var även förberedda. I informationsbrevet (se bilaga 2) frågades det 
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om möjlighet till att observera språkaktiviteter. Detta uteblev då ingen av pedagogerna ansåg sig 
ha tid och möjlighet med det.  
 

4.3 Datainsamling 
 
Ljudfilerna transkriberades direkt efter varje intervju, där namn på informanten utelämnades samt 
förskolans namn för att ta hänsyn till konfidentialitetskravet i de forskningsetiska principerna (se 
förklaring nedan). Johansson & Svedner (1998) menar att eftersom de som blir intervjuade kan 
ge olika pauser och tonlägen som har mening för att förstå vad den vill få fram så brukar 
inspelning av intervjuerna ofta ske för att sedan kunna skriva ned det de sagt ordagrant. Patel & 
Davidson (2003) menar dock att det kan vara en nackdel att spela in intervjun för att den som blir 
intervjuad kan känna press att svara så korrekt och förståndigt som möjligt, att det sedan kan 
ändras när ljudinspelningen stängs av och intervjupersonen kan slappna av på ett annat sätt. Detta 
är något som vi märkte av under de intervjuer vi genomförde.  
 

4.4 Forskningsetiska principerna 
 
De individer som är med i intervjuerna har all rätt att vara skyddade i resultatet. Det ligger på 
forskarnas ansvar att skydda deras identiteter. Vetenskapsrådet (2002) har framtagit de 
forskningsetiska principerna som består av fyra grundläggande krav att följa.  
Regel nummer 1 är informationskravet som innebär att forskaren är skyldig att informera den 
person som ska bli intervjuad om vad undersökningen har för syfte samt att den personen som 
blir intervjuad har rätt att närsomhelst avbryta intervjun. Regel nummer 2 är samtyckeskravet och  
med den menas att personen själv bestämmer om den vill medverka i undersökningen eller inte. 
Regel nummer 3 är konfidentialitetskravet som innebär att den empirin som samlas in från 
intervjupersonen ska behandlas strikt så det inte går att spåra uppgifter eller åsikter till personen i 
fråga. Den sista regeln nummer 4 är nyttjandekravet som innebär att empirin inte får användas till 
något annat än i forskningssyfte samt att det inte får lånas ut eller delas till någon annan person. I 
informationsbrevet(se bilaga 2) underrättades samtliga personer om dessa principer inför 
undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
 

5. Resultat 
 
Nedan redovisas den empiri som samlats in under intervjuerna, till att börja med är det en 
presentation av de pedagoger som medverkat i studien. Efter det följer resultatet av 
pedagogernas vetskap om språkstörning, vilka metoder och hjälpmedel de använder i den 
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dagliga verksamheten, samt hur de anpassar miljön och de pedagogiska aktiviteterna på 
förskolan. 
 

 
5.1 Informanternas bakgrund och förförståelse 
 
De nio pedagoger som vi har intervjuat är alla kvinnor med olika bakgrund, erfarenhet och 
utbildning. Vi kommer att benämna dem som pedagog nummer 1- 9. Vissa av våra svar kommer 
att redovisas tillsammans då dem är liknande, medan vissa svar redovisas var för sig eftersom de 
skiljer sig en del mellan dem.  
 
Pedagog 1: Är utbildad förskollärare och grundskollärare i gymnastik samt har även behörighet 
för förskoleklass. Hon har arbetat som förskollärare i ungefär åtta år. 
 
Pedagog 2: Är utbildad förskollärare och grundskollärare i Matematik och NO. Hon har arbetat 
som förskollärare i sex år. 
 
Pedagog 3: Är utbildade barnskötare och har arbetat tre år som dagmamma för att sedan arbetat i 
förskolan sedan 29 år tillbaka. Är även utbildad undersköterska. 
 
Pedagog 4: Är utbildad förskollärare och har arbetat 17 år i förskola.  
 
Pedagog 5: Är utbildad barnskötare och har arbetat 23 år i förskola och som dagmamma. 
 
Pedagog 6: Arbetat på förskola i 23 år och för åtta år sedan vidareutbildade hon sig till 
specialpedagog och har därefter jobbat som det på förskolan.  
 
Pedagog 7: Är utbildad förskollärare och har jobbat inom förskolan i 19 år och för två år sedan 
vidareutbildade hon sig specialpedagog.  
 
Pedagog 8: Är utbildad förskollärare och har arbetat sju år inom förskola. 
 
Pedagog 9: Är utbildad förskollärare och har arbetat fyra år inom förskola. 
  
Alla informanter berättar att de någon gång under sin tid i förskoleverksamheten har kommit i 
kontakt med ett eller flera barn som har språkstörning, eller visat tecken på det. Men de säger att 
de upptäckt det på olika sätt och vid olika tidpunkter. De är överens om att innan barnet kommit 
upp i fyra års ålder är det svårt att veta om barnet har en språkstörning eller om de endast är sen i 
sin språkutveckling. Språkstörning är inte en sådan vanlig diagnos att ställa till förskolebarn 
eftersom barns språk utvecklas olika snabbt. Men med mer kunskap i ämnet säger alla pedagoger 
att de skulle kunna se de små tecknen som visas för att tidigt kunna hjälpa barnet. 
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5.2 Pedagogernas uppfattning om språkstörning 
  
Fyra utav pedagogerna (1, 3, 6 och 7) anser att det är svårt att säga vad språkstörning innebär 
eftersom alla barn är så olika i sin utveckling och att språkstörning visar sig olika hos alla barn. 
Alla pedagoger är överens om att det finns en språkstörning när barnet har svårt med, eller saknar 
ord och meningar, till att det knappt finns något språk överhuvudtaget. Något som pedagog 1 och 
2 berättar är att när barnet börjar komma upp i åldrarna tre till fyra år anser de att man bör 
uppmärksamma barn som knappt har ettords, tvåords eller nästan inga befintliga 
treordsmeningar. Eller om det är en femåring som inte har vetskap om de vanliga vardagsorden, 
exempelvis mjölk och stol, kan det vara aktuellt att observera det barnet närmare. Pedagog 3 och 
4 säger att före barnet fyllt fyra år så går det inte att direkt säga att det är språkstörning. De säger 
att det är efter fyra års ålder som de flesta språkliga färdigheterna har fallit på plats hos barnen. 
Tre av pedagogerna (5, 7 och 9) pratar om att vissa barn med språkstörning har svårt att förstå 
instruktioner, eller tar saker för ordagrant. Till exempel som pedagog 5 uttrycker det: 
 

….man säger, - vi kan hoppa över det där(vi struntar i det, vår anm.), och de ställer sig för att hoppa. Det är 
ganska vanligt att man börjar inse att det är sådana små grejer som man kan se det på (Pedagog 5). 

 
Pedagog 8 pratar om barn som inte förstår frågors innebörd som är riktade mot dem, till exempel 
om en pedagog frågar barnet vad som var roligast att göra i lekparken idag, och barnet bara 
svarar, -Ja. Vid dessa situationer är det viktigt att uppmärksamma och följa upp detta med 
kollegor och eventuellt elevhälsan. Alla pedagoger säger att orsaken till språkstörningar kan vara 
ärftliga, det vill säga att någon i barnets släkt har eller har haft problem med sitt språk. Som 
pedagog 6 uttrycker det: 
 

….om jag ser ett barn som jag upplever kommer att få en språkstörning om jag skickar det vidare till 
elevhälsan och då kan jag ofta uppleva att någon av föräldrarna kan säga att de hade läs- och 
skrivsvårigheter när de var liten (pedagog 6).  

 
Fyra av pedagogerna (2, 6, 8 och 9) berättar att de tror att miljön kan vara en orsak till att ett barn 
har någon grad av språkstörning, till exempel bristande språklig stimulans eller bristfällig 
närkontakt med föräldrarna i anknytningsstadiet. Pedagog 8 berättar även att: 
 

….en annan orsak till språkstörning hos barn kan vara svårigheter under graviditeten eller att barnet får 
syrebrist under förlossningen (pedagog 8). 

 
Tre av pedagogerna (2, 4 och 7) pratar om att en annan orsak kan vara att barnet har ett annat 
handikapp eller problem med/eller nedsatt hörsel vilket då påverkar språkets utveckling. En 
annan orsak som Pedagog 3 och 4 pekar på är om barnet har något problem i munnen, 
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exempelvis om barnet behöver träna mer munmotorik och mungymnastik samt även om 
tungsträngen är för kort så barnet har problem att forma språkljud. 
 

5.3 Anpassad verksamhet 
  
Alla pedagoger berättar att de anpassar verksamheten om det är något barn på avdelningen som 
har svårigheter med språket men även anpassar verksamheten efter varje individ, som pedagog 6 
berättar:  
 

….jag tänker att det är en rättighet för varje barn att jag pratar med dig på det sättet och att rättvisa är ju att 
den som behöver mer hjälp får det och mer tydlighet och den som behöver mer utmaningar får det (pedagog 
6).  

 
Pedagogerna beskriver även vidare att de anpassar grupperna för att det ska gynna barnet med 
språkstörning på bästa sätt, till exempel att försöka göra mindre grupper där barnet har lättare att 
komma till tals samt att de sitter med kompetenta kompisar vid matbordet. Pedagog 5 berättar om 
en liknelse för att förstå hur det känns för barnet med språkstörning att sitta med i en stor 
barngrupp och försöka förstå vad som händer: 
 

Du har lärt dig lite spanska på resan och sen sitter de andra och pratar spanska och du ska hänga med och 
fatta alltihop, men att du bara förstår några ord här och några ord där. Det är bara att tänka dig själv att sitta 
med där de pratar ett annat språk och du förstår inte vad de säger utom enstaka ord (pedagog 5). 

 
Något som alla pedagoger nämner är viktigt är de vardagliga samtalen med barnen, att hela tiden 
tala med barnen, vara tydlig i sitt språk och hela tiden tala om vad som händer och kommer att 
hända och att barnen på så sätt hela tiden får språklig stimulans. De berättar även att det är viktigt 
att vara närvarande och stöttande när barn med språkstörning leker eller pratar med sina 
kompisar. Detta för att barnet ska känna sig trygg samt att barnet inte ska ge upp om de inte 
kommer på något ord och vara där för att på så sätt kunna backa upp och stärka deras självkänsla. 
Detta berättar pedagog 1 om: 
 

….ibland kan det vara så att barn känner på sig att de har svårt att uttrycka sig språkligt, kan de bli osäker 
och då måste man nästan börja med att jobba med självkänslan först innan du sätter in dem i massa 
språkövningar så det hänger ihop ganska mycket har jag märkt (pedagog 1).  

 
Tre av pedagogerna (6, 7 och 9) berättar även om hur viktigt det är att inte rätta barnen om de 
uttalar något ord fel att pedagogen istället upprepar ordet fast säger det på ett korrekt sätt så att 
barnet får höra hur det låter när det uttalas rätt. Pedagog 7 berättar att de använder på- och 
avklädning i hallen som ett tillfälle att sitta ner med barnet och prata om färger, kläder och 
kroppsdelar för att på så sätt hjälpa barnet att lättare associera ordet ”mössa” med själva mössan:  
 



21 

Det hjälper barnet om de får se mössan samtidigt som det hör ordet ”mössa”, för att då kunna se sambandet. 
Det är viktigt att barn med språksvårigheter får se till exempel mössan samtidigt som de hör ordet för att 
lättare kunna lära sig det, detta är även något jag ser gynnar alla barns språkutveckling (pedagog 7). 

 
Pedagog 9 berättar att deras mål är att ha ett bra samarbete med föräldrarna, en öppen dialog där 
både pedagogerna men även föräldrarna ser till vad som är bäst för barnet samt hur verksamheten 
ska anpassas på bästa sätt.  
 
 

5.4 Metoder och hjälpmedel 
  
De olika pedagogerna beskriver olika metoder och hjälpmedel som de använder sig utav. Något 
som fem av pedagogerna (2, 3, 4, 7 och 9) använder sig utav är tecken som stöd (TAKK). Fyra 
av de pedagogerna (3, 4, 7 och 9) berättar att de använder sig mer utav tecken om de har ett barn 
på avdelningen som använder sig utav tecken som stöd eller som har någon form av 
språkstörning. Pedagog 4 berättar att de i den dagliga verksamheten arbetar med musik så som 
rim och ramsor samt språklekar, eftersom det visat sig gynna barns utveckling att arbeta med takt 
och musik. Pedagog 4 beskriver även: 
 

….sen är det inte så att vi använder oss utav det varje dag för just nu har vi inte något barn på vår avdelning 
som har behov eller som använder sig utav tecken som stöd //...// det är ett bra komplement eftersom man 
pratar samtidigt, man säger orden men förstärker liksom språket med tecken så det försöker vi göra 
periodvis inne på avdelning även fast vi inte har något barn med särskild språkstörning (pedagog 4).  
 

Pedagogerna uppdaterar sin teckenspråksförmåga om de har ett barn med språkstörning annars 
används det ibland eftersom det visat sig gynna alla barn oavsett språkstörning eller ej. Pedagog 
7 säger att hon skulle vilja använda sig mer utav TAKK även om det inte finns något barn i 
behov av det, eftersom det gynnar, och kan användas av, alla barn. Pedagog 2 berättar däremot 
att alla barn på avdelningen är involverade i tecken samt att de har ett nytt tecken varje vecka 
som de lär sig. De förstärker ofta orden med tecken och de små barnen kan använda sig utav 
tecken när de inte hittar det rätta ordet eller inte har hunnit bygga ett stort ordförråd. Fem av 
pedagogerna (2, 5, 6, 7 och 8) berättar att de använder sig utav Pictogram, alltså bilder som stöd, 
för att hjälpa barn med språkstörning. De använder sig även utav enskilda bildscheman för barn 
med språkstörning som har svårt att veta vad som ska hända under dagen och i vilken ordning 
aktiviteterna kommer. Som pedagog 2 uttrycker de: 
 

….till exempel pictobilderna för att få en förförståelse om till exempel vad som ska hända, ska vi gå på 
biblioteket då kan vi visa bilden att vi ska gå på promenad och sedan visa bilden på böcker och ett hus 
(pedagog 2). 

 
 



22 

Pedagogerna berättar även att det finns bilder uppsatta till exempel i hallen och vid toaletten för 
att barnen ska veta i vilken ordning sakerna ska göras.  
Pedagog 1 berättar däremot om en bok som de använt sig av som heter Språklust1, det materialet 
använde de sig utav när det fanns ett barn på avdelningen som hade en språkstörning. Hon 
upplevde att det materialet fungerade bra till just det barnet men att det kanske inte lämpar sig för 
alla, samt att det även intresserade andra barn som också fick delta i aktiviteterna kring boken. 
Pedagog 5 berättar att de även använder sig utav en kontaktbok, där de skriver ner vad barnet 
upplevt under dagen, till exempel om barnet lekt eller pysslat något med speciellt tillsammans 
med någon kompis. Detta underlättar för föräldrarna att kunna prata om dagen med sitt barn, 
eftersom barnet kan ha problem med att minnas eller återberätta med egna ord vad den varit med 
om. Detta är något som pedagog 9 säger att de precis börjat arbeta med: 
 

Vi har börjat med att introducera kontaktboken för föräldrarna där vi berättat om syftet med boken och hur 
den kommer att fungera och vi har hittills bara fått bra respons från föräldrarna (pedagog 9).  

 
Pedagog 9 poängterar hur viktigt det är med ett bra samarbete med föräldrarna så att de får veta 
vad barnet gjort på förskolan samt att pedagogerna får veta hur barnet har det i hemmet. 
  
 

5.5 Extern hjälp 
 
Alla pedagoger nämner att de kan kontakta elevhälsan eller en specialpedagog för att få hjälp av 
dem, men att det är olika från gång till gång hur snabbt förskolan får hjälp eftersom elevhälsan 
har olika mycket att göra. Som pedagog 3 säger: 
 

….då brukar de ju alltid komma och titta då på först hela barngruppen och så sen om det är några speciella 
svårigheter som vissa barn har och då så kan hon hjälpa dem sen och så ger hon oss lite tips och idéer 
(pedagog 3). 

 
Pedagog 2 nämner att de kan få höra av elevhälsan att de inte alltid gör någon språklig insats 
förrän barnet blivit äldre. Pedagog 5 och 7 berättar att de har uppfattningen att det är när barnet 
börjar skolan som de ”riktiga” insatserna sätts in för att hjälpa barnet. Pedagog 5 menar att: 
 

Det blir inga stora insatser förrän det börjar i förskoleklass. Utan det är “light version” hjälpen vi får innan. 
För de stora satsningarna börjar i förskoleklass (pedagog 5). 

 
Pedagog 6 och 8 säger att förskolan är väldigt duktig på att individanpassa verksamheten och det 
är inte konstigt eftersom förskolan har större möjlighet att vara flexibel än skolan. Sen när barnet 
kommer till förskoleklass och skolan förväntas det att alla ska vara på samma nivå. Då syns 

                                                
1  Ett färdigt material(bok) med ett tioveckorsprogram som bland annat innehåller övningar, ramsor, sånger och 
lekar som stimulerar språket. 
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barnets svårigheter tydligare när arbetssättet i skolan inte är lika som i förskolan. Sedan tar 
pedagog 6, 7 och 8 upp att vi i förskolan har strävans mål, medan skolan har mål de ska uppnå. 
Pedagog 9 upplever endast elevhälsan som positiv, att det är bra att det finns extern hjälp att få 
samt att det inte är så lång väntetid innan de kommer ut till förskolan. Pedagog 2 och 6 pratar om 
att genom samtal med föräldrarna kan de ta hjälp från BVC, där de kan få kontakt med 
talpedagog eller logoped. Pedagog 2 berättar om att vid tre års kontrollen på BVC får föräldrarna 
fylla i ett papper gällande barnens språkförmåga, samt att BVC kan be förskolan skriva några 
rader om hur de upplever barnets språk. Detta för att samla mer kunskap om barnet för att 
eventuellt lättare kunna sätta diagnos. 
Något pedagog 1 och 4 berättar att de tycker är bra är att kunna få samma specialpedagog hela 
tiden som kommer till avdelningen eftersom det underlättar om barn och specialpedagog redan 
känner varandra. Men pedagog 1och 2 nämner att det inte alltid är lätt att ta hjälp av elevhälsan 
eftersom det är svårt att boka in tid så det passar alla parter samt att det inte ska påverka 
avdelningen med att en till två pedagoger går iväg och har möte med specialpedagogen. Pedagog 
3, 5 och 8 berättar om vikten av att ha en engagerad rektor på förskolan som är med och 
diskuterar åtgärder samt även låter personalen/pedagogerna gå fortbildning. Alla pedagoger 
nämner att det är till stor hjälp om det hade funnits en pedagog med specialpedagogisk 
kompetens eller en specialpedagog på förskolan som de lätt kunde bolla idéer och funderingar 
med. Pedagog 9 berättar att: 
 

….eftersom jag inte arbetat så länge känner jag det vore bra med en specialpedagog på huset som man kan 
vända sig till med små funderingar, då jag inte hunnit få sådan stor yrkeserfarenhet än (pedagog 9).  

 
 
Detta för att på ett bättre och snabbare sätt upptäcka och kunna hjälpa barnen. Alla pedagoger är 
överens om att de skulle vilja ha tillgång till mer fortbildning och kunskap, vilket skulle 
underlätta deras arbete ännu mer. Att ha den kunskapen skulle göra att de lättare kan se de 
varningssignaler som finns för att barnet på så sätt ska kunna få hjälp så fort som möjligt. 

6. Analys 
 
I den här delen analyseras resultatet och tolkningar från intervjuerna. Syftet med studien 
var att ta reda på hur pedagoger arbetar med barn som har en språkstörning, samt vilka 
metoder och hjälpmedel de använder sig utav.  
 
Barn med en språkstörning kan lätt tas för ett barn som har en språkförsening. Nettelbladt & 
Salameh (2007) menar att det är viktigt att inte förväxla dessa eftersom begreppen har olika 
innebörd. Våra informanter anser att diagnosen för språkstörning är relativt ny eller i varje fall 
ganska okänd, då de känner att det inte finns tillräckligt med kunskap om den och samt att det är 
lätt att missta sig. Många av de medverkande pedagogerna säger att det är ett diffust begrepp. 
Vilket även vi själva upplevt då vi varit tvungna att verkligen sätta oss in i ämnet för att få en 
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förståelse för innebörden. Barnen kan få diagnosen språkstörning men den kan visa sig på många 
olika sätt (Nettelbladt & Salameh, 2007).  
 
 

6.1 Pedagogernas uppfattning om språkstörning 
 
Pedagogerna (1,3,6 och 7) anser att alla barn utvecklas olika och de uttrycker sig på olika sätt, 
därför kan det vara svårt att avgöra om det är en språkstörning eller endast en språkförsening hos 
ett barn. Detta är något som styrks av Nettelbladt et al (2008), barns språkutveckling utvecklas 
olika samt att språkutvecklingen kan gå långsammare för vissa barn. Det kan även var så att 
språket inte utvecklas i den takt som omgivningen förväntar sig. Nettelbladt et al (2008) 
beskriver även att barn som får diagnosen språkstörning har svårigheter att formulera orden på ett 
korrekt sätt samt att de har svårt att förstå de ord och meningar som riktas till dem. Detta är något 
som alla pedagoger i studien var överens om innefattar diagnosen språkstörning. Bjar & Liberg 
(2010) beskriver att när barnet ungefär är i tre års åldern så har de flesta barn förmågan att starta 
ett samtalsämne, ställa och svara på frågor samt följa och ge uppmaningar. Alla pedagoger menar 
att om något barn visar tecken på svårigheter med exempelvis att svara på frågor eller följa 
uppmaningar så bör barnet observeras mer ingående eftersom det kan tyda på att barnet har 
någon form av språkstörning. 
Alla pedagoger i vår studie är överens om att ärftlighet är en stor faktor till språkstörning. 
Nettelbladt et al (2008) styrker detta genom att hävda att ungefär 30-40 procent av alla barn med 
språkstörning har en nära anhörig som har eller haft en språkstörning. Till exempel om någon av 
föräldrarna hade svårigheter med att skriva eller var sen i sitt tal kan det leda till att barnet får 
problem med sin språkutveckling. Vidare pratar fyra av pedagogerna (2, 6, 8 och 9) om att miljön 
även kan vara en bidragande orsak till språkstörning, exempelvis bristfällig språklig stimulans 
och närkontakt med föräldrarna i anknytningsstadiet. Løge (1995) och Rudberg (1992) beskriver 
vikten av språklig stimulans från föräldrarna redan från det att barnet är nyfött för att kunna 
utveckla sitt eget språk och lära sig om turtagning tillsammans med föräldrarna.  
 
 

6.2 Anpassad verksamhet 
 
Alla pedagoger berättar om att de anpassar verksamheten efter barn med en språkstörning och 
även anpassar verksamheten efter varje enskild individ. Detta skriver Svensson (2009) är en 
viktig del i förskolan att kunna ge varje barn det stöd de behöver för att vidareutveckla sitt språk 
och det styrks vidare i förskolans läroplan: 
 

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 behov och förutsättningar så att de 
utvecklas så långt som möjligt (Lpfö98 reviderad 2010, s.5) 
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Till exempel berättar pedagogerna att de delar upp barnen i mindre grupper och tänker på hur de 
placerar barnen vid matbordet, exempelvis då att barnet med språkstörningen får sitta med några 
kompetenta kompisar. Det vardagliga samtalet mellan pedagog och barn men även barnen 
emellan, är väldigt viktigt. Lindö (2009) och Bjar & Liberg (2010) skriver om att barn ska få 
språklig stimulans tillsammans med andra barn och vuxna på förskolan. 
Pedagog 6, 7 och 9 berättar om vikten av att inte rätta barnet när de uttalar ett ord på fel sätt utan 
att pedagogen istället säger samma ord på det korrekta sättet för att barnet då ska höra hur ordet 
ska uttalas. Detta styrker Hansson (2010) genom att hävdar att när en vuxen eller ett barn rättar 
barnet när det uttalar ett ord fel så kan det innebära att barnet störs i sitt berättande och på så sätt 
försvårars barnets kommunikation och språkliga utveckling. Hansson (2010) menar vidare att det 
inte enbart är för att barnet ska höra det rätta uttalet som ordet upprepas utan även för att få 
bekräftelse på att det blivit hört och att personen som lyssnar förstått vad barnet har sagt.   
Pedagog 7 berättar om att de i hallen vid på- och avklädning använder tillfället till att samtala 
med barnet om färger, kroppsdelar samt i vilken ordning barnet ska ta på sig kläderna. Bjar och 
Liberg (2010) menar att det är ett gyllene tillfälle att utveckla barns språk i förskolan. De är inte 
enbart vid ordnade språkaktiviteter som språkutveckling sker, utan de korta tillfällena i till 
exempel i hallen är minst lika viktiga. 
 
 

6.3 Metoder och hjälpmedel 
 
Pedagogerna som varit med i denna studie berättar om olika metoder och hjälpmedel som de 
använder sig utav. Det skiljer sig en del vilka metoder de använder sig utav och i hur stor 
utsträckning som de nyttjar dessa. De hjälpmedel som enligt vår studie används mest är 
Pictogram och tecken som stöd (TAKK).  
Løge (1995) beskriver att det talade språket har stor betydelse för människan, för att förmedla 
våra känslor och fråga oss fram så tar vi hjälp utav orden, men även för att kunna förstå vad 
andra människor säger och uttrycker. Men enligt Samuelsson & Sjöberg (2009), Westerlund 
(2009) och Lindö (2009) är det inte enbart det talade språket som människan kan uttrycka sig på, 
utan även kroppsspråk, teckenspråk och skrift. 
När barnen inte har förmågan att uttrycka sig med hjälp av ord så krävs det hjälpmedel för att 
även de barnen ska kunna förmedla sin vilja och tankar. De hjälpmedel som pedagogerna i 
studien använder sig utav för att hjälpa barnen att göra sig förstådd är dels tecken som stöd 
(TAKK). Fem av pedagogerna (2, 3, 4, 7 och 9) berättar att de använder sig utav på sina 
avdelningar. Fyra av pedagogerna (3, 4, 7 och 9) använder sig mer utav tecken som stöd (TAKK) 
när de har ett barn på avdelningen med en språkstörning eller ett barn som använder det i 
hemmet, annars är det enbart vid enstaka tillfällen eller situationer som det används. Medan 
pedagog 2 berättar att de använder det mer kontinuerligt, där de involverar alla barn på 
avdelningen till exempel genom att de varje vecka introducerar ett nytt tecken som de lär sig 
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tillsammans. Genom att alla barnen på avdelningen får lära sig tecken som stöd (TAKK) kan 
även de kommunicera med barnet som har en språkstörning utan att pedagogen närvarar varje 
gång. Pedagog 2 menar att genom detta så stärks självförtroendet hos barnet med en 
språkstörning eftersom det barnet då kan kommunicera med sina kompisar på förskolan och inte 
behöver känna sig utanför.  
Det andra hjälpmedlet som de fem pedagoger (2, 5, 6, 7 och 8) berättar att de använder sig utav 
är Pictogram. Det är också ett hjälpmedel som barnen kan använda sig utav för att styrka det de 
vill säga eller känner, till exempel att barnet använder sig utav känslokort där de visar hur de mår 
eller hur de känner inför och efter olika situationer. Hansson (2010) skriver att barn som har en 
språkstörning ofta har svårigheter att kommunicera därför kan det behövas olika typer av 
hjälpmedel som barnet kan använda sig utav för att förmedla sina tankar och åsikter. Men det är 
viktigt att tänka på att alla barn är olika och därmed individanpassa hjälpmedlet till just det barnet 
eftersom alla hjälpmedel inte passar alla barn.  
 

6.4 Extern hjälp 
 
Alla pedagoger i studien berättar om att det är elevhälsan som de vänder sig till när de är i behov 
av extern hjälp. Det varierar en del vilka erfarenheter de har ifrån elevhälsan och de berättar om 
både positiva och negativa upplevelser kring att ta hjälp ifrån elevhälsan, men att de överlag är 
nöjda med elevhälsan och de anser att det är bra att det finns. Pedagog 6 och 8 berättar att i 
förskolan är det lättare att individanpassa verksamheten samt att det finns större möjligheter till 
det, än vad det är i skolan. Men samtidigt har pedagog 5 och 7 uppfattningen av att det inte är 
förrän barnet kommer till skolan som de verkliga resurserna sätt in för att hjälpa barnet. Bjar & 
Liberg (2010) menar att förskollärarna har större möjlighet att själva välja den arbetsform som de 
vill använda sig utav men även att de arbetar efter ett mer flexibelt förhållningssätt samt att de 
har större möjlighet att se till varje individ och anpassa verksamheten efter dem.  
Sedan tar pedagog 6, 7 och 8 upp att förskolan endast har strävansmål medan skolan har mål de 
ska uppfylla, om det är de som är orsaken till att de arbetar olika på förskolan än på skolan. I 
förskolans läroplan står det att: 
 

….förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin 
förmåga att leka med ord (Lpfö98 reviderad 2010, s.10). 

 
Medan i skolans läroplan (Lgr11) står det att: 
 

….skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal 
och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Lgr11, s.13) 
 
 

Pedagog 2 och 6 berättar om att de genom nära samspel med föräldrarna kan ta hjälp av 
barnavårdscentralen där de har tillgång till talpedagog och logoped. Genom de årliga 
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kontrollerna, från tre års ålder, på BVC studeras barnets språkutveckling utifrån språkaktiviteter 
och samtal om föräldrarnas uppfattning om barnets språk. Under dessa kontroller kan det då 
upptäckas om barnet visar tecken på någon form av språkstörning. Rudberg (1992) skriver om 
vikten av ett bra samarbete mellan förskolan och föräldrarna eftersom att det är genom 
observationer av förskolan som de kan uppmärksamma om barnet visar tecken på svårigheter 
med språket. Föräldrarna kan efter samtal med förskolan kontakta BVC för eventuell vidare 
utredning. Rudberg (1992) beskriver vidare att om förskolan inte upptäcker de tecken som finns 
så kan det även uppmärksammas vid fyraårskontrollen på BVC, vilket kan leda till remiss hos en 
talpedagog eller logoped.  
 
 

7. Diskussion 
 
Först följer metoddiskussionen där vi diskuterar den valda metoden och genomförandet av 
studien. Efter detta förs en diskussion om resultatet och de slutsatser vi kommit fram till. 
Slutligen ges förslag till vidare forskning. 
 
 

7.1 Metoddiskussion  
 
Att använda en kvalitativ intervjumetod visade sig vara en lämplig metod för att få svar på våra 
frågor. Eftersom vi använt öppna frågor och kunnat ställa en del följdfrågor har pedagogerna på 
så sätt gett oss breda och utvecklande svar som resulterat i ett stort material som vi 
sammanställde till vårt resultat. Vi genomförde intervjuer med nio pedagoger som hade skiftande 
bakgrund, utbildning och erfarenhet. Detta gav en större bredd på studien därför att de flesta hade 
erfarenhet ifrån olika förskolor och arbetssätt.  
Till en början när vi sökte pedagoger att intervjua var de få som ville ställa upp och vi tror att det 
kan bero på tidsbrist för pedagogerna samt att de just nu inte hade något barn på avdelningen 
med diagnosen språkstörning. I efterhand hade vi eventuellt kunnat få bättre respons om vi 
tydliggjort att även om de just för tillfället inte hade något barn med språkstörning var vi ändå 
intresserade av deras erfarenheter, såvida de tidigare kommit i kontakt med barn som haft någon 
form av språkstörning.  
Eftersom vi har upplevt att begreppet språkstörning inte är något som alla pedagoger är särskilt 
pålästa på ansåg vi att det skulle gynna våra intervjuer om pedagogerna fick tillgång till 
intervjufrågorna i förväg för att kunna förbereda sig lite och tänka igenom deras syn på 
språkstörning och om de kommit i kontakt med något barn som har en språkstörning. Vi tror inte 
att resultatet hade blivit lika omfattande och berikande om de inte fått frågorna i förväg eftersom 
de då hade kunnat förbereda sig på helt andra saker och svar samt att vi eventuellt hade behövt 
förklara frågorna om de inte riktigt förstått vad vi var ute efter. Eftersom vi även märkte att en 
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del av de intervjuade personerna var nervösa kunde det ha blivit ännu svårare för dem att svara 
på frågorna om de inte läst frågorna och tänkt igenom sina svar i förväg. 
Intervjupersonerna blev informerade om att intervjun skulle spelas in, detta för att underlätta vår 
bearbetning av empirin. Alla pedagoger gav tillstånd till inspelningen men något vi märkte av 
under intervjun var att en del pedagoger blev mer stela eftersom de visste att de blev inspelade 
och på så sätt kanske en del svar inte riktigt blev så utförliga som de hade kunnat vara. Vi märkte 
av det pågrund av att när själva intervjun var slut och vi stängde av inspelningen slappnade en del 
pedagoger av betydligt mer och kunde fortsätta samtala om ämnet på ett mer naturligt sätt. Även 
om detta kan ha påverkat resultatet en del så tycker vi att det är en bra metod, eftersom det 
underlättar bearbetningen tack vare att alla svar finns inspelade och det blir möjligt att lyssna till 
dem flera gånger. Risken med att endast anteckna är att mycket av svaren inte kommer med 
pågrund av att svaren inte hinns skrivas ned. Vi försäkrade intervjupersonerna upprepade gånger 
om framförallt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, för att de skulle kunna vara mer 
avslappnande under inspelningen. Vi tror inte att pedagogerna kunde ha förberetts på ett bättre 
sätt för att göra dem mindre nervösa utan tror det beror på ovana hos pedagogerna av inspelning.  
 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Vi anser att genom de intervjuer som gjorts har syftet med studien blivit besvarat, dock med 
tanke på studiens begränsade omfattning och att undersökningsgruppen varit liten är 
tillförlitligheten låg. Resultatet av studien innefattar endast en bråkdel av vilka förkunskaper 
pedagogerna har samt hur arbetet ser ut på förskolorna, då vår undersökning endast utförts i en 
kommun i Sverige.  
Utifrån denna studie har vi kommit fram till att på de flesta förskolor vi besökt arbetar de utifrån 
ett liknande arbetssätt för att hjälpa barn som har en språkstörning. Studien visar även på flera 
olika hjälpmedel som pedagogerna använder sig av där tecken som stöd (TAKK) samt Pictogram 
var de två hjälpmedel som var mest dominerande. Detta diskuterades innan vi genomförde vår 
studie då det var de två hjälpmedel som vi av egen erfarenhet sett används mest på förskolorna 
och det överensstämmer därför med det resultat vi kommit fram till. Ingen av pedagogerna i vår 
studie nämner Bornholmsmodellen. Även om de inte använder sig av modellen, arbetar de med 
några delar som finns med i modellen så som rim och ramsor samt olika lekar med bokstäverna. 
Vi upplever att pedagogerna på förskolorna vi besökt arbetar ganska fritt och inte binder sig helt 
efter en viss modell utan tar olika delar från olika modeller för att på så sätt få det som passar 
bäst just till den barngruppen som de har just nu. Detta är något som vi anser är ett bra sätt att 
arbeta efter. Förskolan ska vara individanpassad och även ha i åtanke att barngruppen är olika 
från år till år och att samma metoder och hjälpmedel inte fungerar till alla barn.  
En slutsats som vi kommit fram till utifrån resultatet är att det finns behov av mer utbildning hos 
pedagogerna om diagnos språkstörning samt mer kunskap om vilka hjälpmedel och resurser det 
finns att tillgå. För att underlätta arbetet på förskolan anser vi även att det vore bra med en 
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specialpedagog som arbetar närmare förskolan och endast skulle ansvara för omkring tre 
förskolor. Där specialpedagogen är i verksamheten en dag i veckan på varje förskola, för att på så 
sätt själv kunna se de varningssignaler som de ordinarie pedagogerna eventuellt missar eller tar 
för lång tid för dem att upptäcka. Vi tror att det även underlättar kontakten med föräldrarna om 
de är bekanta med specialpedagogen vid eventuella signaler på språkliga svårigheter hos barnet. 
Vi menar att detta är viktigt när föräldrarna känner och har träffat specialpedagogen vid flertal 
tillfällen i verksamheten så kan de känna större tillit till personen och har vetskap om att den 
känner just deras barn betydligt bättre än om det skulle ha kommit en utomstående 
specialpedagog som endast observerat barnet vid enstaka tillfällen. Detta tror vi då kan minska 
känslan hos föräldrarna att just deras barn får en stämpel, att det är något fel på deras barn, av 
någon utomstående.  
För lite kunskap hos pedagogerna om språkstörning och dess signaler kan leda till stökiga 
barngrupper på grund av att barn som har svårt att uttrycka sig med ord, kan bli mer utåtagerande 
eftersom de inte kan förmedla vad de känner eller vill säga. Samt att om det inte upptäcks och 
sätts in resurser i tid, kan barnet då få större problem och redan från dag ett hamnar efter de andra 
barnen när de börjar i skolan.  Under vår studie så har vi kommit fram till att språkstörning är en 
diffus och ibland svårtolkad diagnos. Då barnen kan ha svårt med olika delar i språket som inte 
syns förrän de kommit upp i åldrarna. Därför tycker vi att det krävs mer utbildning om 
språkstörning. Vi upplever denna forskning betydande då den har gett oss mer kunskap och 
förståelse i ämnet.  
 
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Vid eventuell fortsatt forskning vore det intressant att göra en jämförelse mellan kommunala 
förskolor och förskolor med enbart språkutveckling och språkträning som fokus. Där studien går 
ut på att intervjua pedagogerna på respektive förskolor samt även observera verksamheten och 
vilka hjälpmedel de använder sig utav och i vilken utsträckning de används. Eftersom detta är ett 
intressant ämne som borde bli mer uppmärksammat för att det ska upptäckas i tidig ålder vore det 
intressant att ta redan på skillnaden i arbetssättet samt vad som gynnar barns språkutveckling på 
bästa sätt.  
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9. Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
1. Berätta om din utbildning och yrkeserfarenhet. 
 
2. Har Du kommit i kontakt med barn som har en språkstörning? 
 
3. Vad anser Du ingår i begreppet språkstörning? 
 – Vad anser Du att orsaken kan vara? 
 
4. Vilka metoder och hjälpmedel används för arbetet med språkstörning på din förskola? 
 – På vilket sätt arbetar ni med dem? 
 – På vilket sätt anser Du att detta hjälpmedel kan stödja barnets språkutveckling? Tror Du 
det gynnar språkutvecklingen hos alla barn? 
 
5. På vilket sätt upplever Du att ni som förskollärare får den hjälp och stöd som ni behöver för att 
klara arbetet med barn som har en språkstörning? 
 – Om Du känner att ni inte får den hjälp ni behöver, på vilket sätt hade det kunnat gjorts 
annorlunda? 
 
6. Tänker Du som förskollärare på hur ni anpassar verksamheten efter barn med språkstörning? 
 
 
Nu har vi inga fler frågor. Har du något mer att tillägga om ämnet som vi inte har frågat om. 
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10. Bilaga 2. Informationsbrev 
 

Hej! 
Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Umeå universitet. Nu 
ska vi skriva vårt examensarbete och vårt syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar med 
barn i åldrarna 3-5 år som påvisar en språkstörning. 
  
Vi önskar komma i kontakt och få möjlighet att intervjua förskollärare samt även om möjligt 
observera en språkaktivitet. 
  
Intervjuerna kommer att ske på förskollärarens arbetsplats samt pågå under ungefär 40 minuter. 
Vi båda studenter kommer att medverka under intervjun. 
Det skulle underlätta i vårt arbete om det finns möjlighet att vi får spela in intervjun för att sedan 
transkribera till skriftlig text. Endast vi kommer att ta del av materialet och när transkriberingen 
är färdig kommer denna sedan att raderas. 
Om förskolläraren inte skulle vilja medverka vid en inspelning så kommer vi istället att föra 
anteckningar. 
  
Enligt de forskningsetiska principerna så kan förskolläraren när som helst välja att avbryta 
intervjun. Varken namn på person eller förskola kommer att nämnas i vårt arbete, 
resultatredovisningen kommer att ske helt anonymt. 
  
Då vi har en tidsplan att hålla oss till ser vi gärna att få ett svar från er så snabbt som möjligt för 
att kunna boka in en passande tid. 
  
Ni kan även kontakta oss om det finns några funderingar angående vårt arbete och 
tillvägagångssätt. 
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Nathalie Wilhelmsson                                                 Matilda Sjövik 
E-post: Nathalie.vilhelmsson88@gmail.com              E-post: matilda.sjoevik@gmail.com 
Tele: X                                                            Tele: X 


