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Sammanfattning  
 
Bakgrund: 
Eftersom många barn idag tillbringar mycket tid på förskolan så är förskollärarnas roll för 
barnets utveckling av stor betydelse. Även om det är föräldrarna som har huvudansvaret kan 
förskollärarna på förskolan för vissa barn ändå vara de som påverkar och stimulerar barnets 
utveckling till stor del. Barn i dagens samhälle är omgivna av språk hela tiden, vare sig det är 
på förskolan eller i hemmet finns det ett talat och skrivet språk runt barnen. Språk finns med i 
alla de aktiviteter ett barn ägnar sig åt under dagen och det finns med från det att barnet föds. 
Alla barn har inte utvecklat ett väl fungerande talspråk när de slutar i förskolan och skall börja 
i skolan.  
 
Syfte:  
Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärare definierar och arbetar med barns 
språksvårigheter i förskolan. Vi vill också se vilken betydelse förskollärarna upplever att 
talpedagogen har för stöd och handledning i deras arbete med språksvårigheter.  
 
Metod:  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, med hjälp av intervjuer. Det är 
förskollärarnas perspektiv och uppfattning som är väsentlig för oss och vår studie. Intervju 
frågorna som vi använt är halvstrukturerade, detta för att kunna följa upp med passande 
följdfrågor. En bandspelare har använts för att spela in intervjuerna, detta för att vi skulle få 
med allt vad våra informanter sa.  
 
Resultat:  
Vi har i denna studie sett att förskollärarna definierat många av de språksvårigheter som 
litteraturen tar upp. De nämner bland annat att en språksvårighet kan vara att inte kunna 
återberätta en händelse. Vidare tar informanterna upp ett antal metoder som de använder sig 
av för att stimulera de språksvårigheter som de nämnt. Exempel på stimulering som tas upp är 
det vardagliga samtalen och vikten av att läsa mycket för barnen. Vi har också kunnat se att 
förskollärarna förlitar sig på talpedagogens kunskaper där de känner att deras egna inte riktigt 
räcker till. Talpedagogen har handlett dem i deras arbete med de barn som har haft 
språksvårigheter.  
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Inledning 
Lindö (2002) menar att grunden för hur pass bra ett barn kommer att utveckla sitt språk börjar 

redan när barnet är ett foster. Samspelet mellan barn och föräldrar och hur de reagerar, tolkar 

och bemöter barnet i deras tidiga kommunikation, med hjälp av ögonkontakt, joller och skrik 

är av betydelse för barnets senare verbala språkutveckling. Söderbergh (1988) har liknande 

forskningsresultat på hur viktig samspelet är för ett barns utveckling och därmed också 

språkutvecklingen. 

 

Barn i dagens samhälle är omgivna av språk hela tiden, vare sig det är på förskolan eller i 

hemmet finns det ett talat och skrivet språk runt barnen. Språk finns med i alla de aktiviteter 

ett barn ägnar sig åt under dagen och det finns med från det att barnet föds. Alla dessa barn 

har inte utvecklat ett väl fungerande talspråk när de slutar i förskolan och skall börja i skolan.  

Detta kan göra att barnens läs och skriv inlärning försvåras, de får svårt att knäcka koden i 

lärandet och kan i värsta fall utveckla en läs och skrivsvårighet. Har förskollärarna de 

glasögon som krävs för att upptäcka och arbeta med barn som har en språksvårighet?  

 

Våra tidigare erfarenheter inom ämnet har varit en bidragande faktor till att valet av ämne 

blev just detta. En av oss har under flera år arbetat på en förskola som inriktat sig på att arbeta 

med barns språk. Detta har skapat en nyfikenhet att djupare få undersöka hur förskollärares 

tankar och kunskaper påverkar deras sätt att förhålla sig och arbeta. Vilket stöd och vilken 

handledning de får av talpedagogen ser vi också som intressant att ta reda på. Vilken 

betydelse tycker förskollärarna att talpedagogen har för arbetet? Vidare har den andra av oss 

under många år arbetat med handikappade barn som mer eller mindre inte haft något verbalt 

språk alls.  Här har också intresset för ämnet språksvårigheter bottnat. Kurslitteratur och VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) har skapat ytterliggare intresse för språket.  

 

I vår kommande yrkesroll kommer vi att möta barn som har stora eller små brister i sitt språk. 

Vi tycker därför att det är viktigt att man funderar över hur man kan hjälpa och stötta dessa 

barn i förskolan. Förhoppningsvis kan vår studie bidra till en ökad kunskap inom ämnet.  

 

2005 var 77,3 % av alla ett till fem åringar inskrivna i förskolan (Skolverket, 060930). Då 

många av de här barnen tillbringar mycket tid på förskolan så är förskollärarnas roll för 

barnens utveckling av stor betydelse. Även om det är föräldrarna som har huvudansvarat så 
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kan förskollärarna på förskolan för vissa barn ändå vara de som påverkar och stimulerar 

barnens utveckling till största delen. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att varje 

barns möjlighet till en individuell utveckling påverkas av hur samarbetet mellan hemmet och 

förskolan fungerar.  

 

Då det är viktigt att tidigt arbeta med barns språkutveckling, ser vi det som angeläget att 

förskollärarna i förskolan har den kompetens som krävs för att man på ett korrekt sätt skall 

kunna möta de barn som har språksvårigheter.  

 

– arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och 

stimulans i sin språk och kommunikationsutveckling (Lpfö 98, s.14). 

 

Lindö (2002) tycker att den proffessionalitet som pedagogerna bör besitta, har betydelse för 

barnets begreppsutveckling och kommunikativa utveckling. För att uppnå den 

proffessionalitet som Lindö (2002) pratar om vill vi se vilket stöd och handledning som 

förskollärarna får där deras kunskaper brister. Vi vill dock poängtera att vi har förståelse för 

att förskollärarnas kunskaper av naturliga orsaker inte är att jämföra med talpedagogens. Trots 

det anser vi att de ändå bör ha vissa kunskaper inom ämnet.  Detta för att de kunna uppfylla 

det som Lpfö 98 påvisar:  

 

– förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin 

förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar (s.13). 
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Syfte 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärare definierar och arbetar med barns 

språksvårigheter i förskolan. Vi vill också se vilken betydelse förskollärarna upplever 

talpedagogen har för stöd och handledning i deras arbete med språksvårigheter. En av 

förskolans riktlinjer är att man skall - samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, 

lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver 

stöd i sin utveckling (Lpfö 98, s.13). 

 

Frågeställningar 
– Hur definierar förskollärarna begreppet språksvårigheter hos barn? 

 

– Hur arbetar förskollärarna för att stimulera de språksvårigheter som de definierar? 

 

– Förskollärarnas uppfattning om talpedagogens betydelse för handledning och stöd? 

 

Begreppsdefinition 
Termen screening förekommer vid flera tillfällen i studien. Screening innebär att man 

använder sig av ett språkmaterial för att göra en bedömning av barnets språkliga förmåga. 

Genom screeningen får man fram vilka som är barnets starka respektive svaga sidor gällande 

språket (Karlsson, 1999). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Talets byggstenar för ett väl fungerande språk 
Det talade språket kan delas in i tre delar: funktion, innehåll och form: 

 

Språkets funktion menar Svensson (1998) är hur vi använder och anpassar vårt språk i olika 

situationer. Beroende på i vilken miljö och i vilket sammanhang vi befinner oss i, väljer vi att 

anpassa våra ordval, ämnesval, tonfall samt satsformuleringar. Ett annat ord för denna 

språkanvändning är pragmatik.  

  

Innehållet i språket eller semantiken som det också kallas, är läran om språkets betydelse. 

Eftersom man kan tolka och uppfatta det som yttrats på olika sätt så beskriver semantiken hur 

viktigt det är att ord och satser sätts samman på ett sådant sätt att det blir tydligt för 

sammanhanget. Samt att relationen mellan satserna och orden stämmer överens. Det 

semantiska har betydelse för den kommande läsförståelsen. En hög semantisk förmåga bidrar 

till att man får en förståelse för att sammansättningar och variationer av ord påverkar 

innehållet. En låg semantisk förmåga bidrar till att det kan bli svårt att avkoda texten och 

kunna tolka och förstå innehållet.  

 

Språkets form kan delas in i fonologi, morfologi och syntax. Fonologi kan beskrivas som 

talljud, dessa har olika funktioner i vårt språk. Fonem är ordens minsta bestånds del. Ett 

fonem har ingen egen betydelse, men om man byter ett fonem mot ett annat fonem i ett ord, 

ändrar orden betydelse. I svenska språket finns 30 stycken former av språkljud, alltså fonem. 

De enskilda ljudsegmenten är de som gör att ett ord skiljer sig från ett annat. Exempel: Gran 

och Kran. Fonem är inte de samma som bokstäver. Det är ljudet av bokstäverna och hur dessa 

väljs att uttala. Morfologi har syftet att beskriva ords innersta struktur. Morfemen är den del 

som ger orden dess betydelse. Morfemen kan delas in i två delar, lexikala och grammatiska. 

Med grammatiska morfemen menas med att om man byter ut vissa delar av ett ord så ändras 

ordens form. Exempel: hus- huset, Spela- spelas.  En lexikal morfem innebär att orden inte 

kan delas i mindre betydelsefulla delar, utan att meningen där ordet är en del av förlorar sin 

betydelse. Exempel, om man skulle ändra ordet karamell till karameller i meningen: hallon i 

salt karamell. Får vi en mening där vi menar att det finns hallon i flera karameller och inte 

bara en som grundmeningen menade. Syntax är hur ord kombineras till meningar och satser. 
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Syntaxen har regler för hur vi sätter samman ord så att det bildar meningar. Om vi sätter 

orden i fel ordning så skapar vi en annan mening än den vi hade för avsikt att skapa. Även om 

vi använder oss av samma ord i meningen, så ändras meningens betydelse om vi byter plats på 

orden (Svensson, 1998).   

 

Definitioner av begreppet språksvårigheter 
 

Språkstörning 

Bjar och Liberg (2003) använder sig av definitionen språkstörning i sin beskrivning av de 

språksvårigheter som barn kan ha. Det finns olika varianter av språkstörningar, vilken grad av 

språkstörning man kan ha kan också de variera. Man kan dela in språksstörningarna i två delar 

beroende på vilken del av språket som är påverkat. Dessa delar är expressiv och impressiv 

språkstörning. Utöver dessa två finns andra mer specifika störningar. Expressiv språkstörning 

menar författarna innebär att man har problem med den egna språkproduktionen. Detta 

innefattar att man kan ha problem och brister i sin grammatik samt i sin förmåga att ”ljuda” 

orden (fonologi). Om man har en impressiv språkstörning, har man svårt med ord eller 

satsförståelse alternativt de båda tillsammans. Inom dessa två huvudgrupper finns ytterliggare 

språksvårigheter som kan diagnostiseras. Exempel på detta kan vara ordförråd samt 

språkanvändningen. Om det finns ett samband mellan den expressiva och impressiva 

språkstörningen kan diagnosen bli generell språkstörning. Språkstörningarna kan enligt Bjar 

och Liberg vara av olika grad och omfattning, allt beroende på om det finns ett samband 

mellan den expressiva och impressiva språkstörningen. Språkförståelse, egen uttrycks 

förmåga samt språkanvändning, är förutsättningar för att vi skall må bra. Om man inte kan 

behärska dessa delar finns det risk att vårt självförtroende blir drabbat (Bjar & Liberg, 2003). 

 

Språkförseningar 

Ellneby (1991) menar att man kan se barns språkproblem som en sen talutveckling. Sen 

talutveckling menar hon kan innefatta sen mognad, dålig hörsel, störning i hjärnan, dålig 

språklig stimulans eller outvecklad auditiv perception. Det vill säga att man inte kan upprepa 

de ljud man hört näst intill identiskt. Hon menar att dessa barn behöver språkligstimulans i 

överflöd. Liksom Bjar och Liberg (2003) nämner också denna författare att språkförseningar 

kan vara impressiva eller expressiva störningar. Detta beskriver Ellneby på följande sätt: 
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 Impressiv språkstörning: att förmågan att uppfatta det talade språket är dålig. 

 Expressiv språkstörning: att man har svårt för att uttrycka sig språkligt  

            (Ellneby, 1991). 

 

Rudberg (1992) betonar att barns språkförseningar kan bero på många olika saker. Man kan 

hitta kopplingar till miljön och därmed eventuella brister i den språkliga stimulansen. Även 

den ärftliga faktorn kan spela in. Barn som rent allmänt utvecklas sent, får automatiskt ett sent 

utvecklat språk. Hjärnskador och hörselskador kan också vara orsaker till att ett barns språk 

blir påverkat. Barn som tvingats att byta språk under de första levnadsåren kan också komma 

att få en försenad språkutveckling. Vidare menar författaren att man oftast inte kan hitta 

någon faktiskt anledning till barnens språkförseningar. Om ett barn har en avvikande 

språkutveckling eller en sen språkutveckling menar författaren är svårt att avgöra. Men i de 

fall där man upptäcker att barnen följer samma språkutvecklings stadier som ”andra” barn 

följer, fast dessa kanske kommer senare, kan man uttrycka att dessa barn har en sen 

språkutveckling. För de barn där man inte kan se att barnen följer dessa stadier, kan man säga 

att de barnen har en språkavvikelse (Rudberg, 1992). 

 

Språkavvikelse  

Johansson och Svedner (2003) framhåller att barns olikheter i sin språkutveckling är naturligt.  

Men de menar att om de språkliga problemen finns kvar då barnen är 4-6 år kan de ses som en 

språkavvikelse eller språkstörning. Vidare menar författarna att språkavvikelse och störningar 

kan vara av olika slag. Vissa bottnar i en skada i hjärnan eller defekter i mun och näs hålan. 

Andra problem kan vara svårigheter i artikulationen (formandet av ljud) och hörselproblem. 

Olika forskare delar upp avvikelserna beroende på vad de syftar på, medan Johansson och 

Svedner (2003) väljer att dela in dem i tre delar beroende på om de är problem som normalt 

kommer att gå över eller om de är av mer bestående art och kan skapa en allvarlig störning.  

Övergående problem i talutvecklingen: är svårigheter att uttala olika ljud. Kvardröjande talfel 

och röstbriser: innebär att barnet kan ha en försenad talutveckling, problemen kan också ligga 

djupare och vara mer permanenta. Man kan ha motoriska svårigheter i att behärska tungans 

rörelse, nedsatt hörsel som gör det svårt att särskilja ljud kan också vara en faktor. Problem 

med att producera ljud som man hört och uppfattar rätt är också ett problem, då personen som 

har dessa svårigheter inte kan höra att denne upprepar ljudet fel. För denne låter det lika.  

Även miljön runt barnet kan här spela in, då vuxna runt barnet kan uttala ord fel eller med 

slapp artikulation. I denna kategori väljer även författarna att lägga in de barn med svag röst, 
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heshet, nasalering och stamning, alltså problem med rösten och talflödet. Skador i 

nervsystemet kan också det vara en bidragande faktor till försenad talutveckling. Övergående 

och permanenta språkproblem: Under denna kategori kan böjning av ord, strukturering av 

yttranden, kunskapen om ordens betydelse och användning av språket delas in. Det kan gälla 

både lyssnandet och talandet eller de båda tillsammans. (Johansson & Svedner, 2003). 

 

Karlsson (1999) menar att ett barn som har en tal eller språkstörning kan ha svårt att tolka 

innehållet i en dialog. Eftersom barn är olika, kan barnets språkförsening eller språkavvikelse 

visa sig på olika sätt. Dessa störningar kan vara att barnet har svårt att komma ihåg eller hitta 

de ord de behöver för att kunna skapa kompletta meningar. Det som kan skilja det språkstörda 

barnet från det ”normala” barnet kan vara att ljudsystem och grammatik är annorlunda. På 

grund av svårigheter med att samordna och kontrollera sina munrörelser kan barnets tal vara 

otydligt, oartikulerat och svårförståligt. Detta gör det svårt för barnen att framställa 

språkljudet rätt. Barn med språkstörningar menar författaren har svårt att hålla den ”röda 

tråden” i en berättelse. De byter gärna ämne eller faller tillbaka på tidigare samtalsämne. 

Detta är barn som även har svårt att följa instruktioner och ta till sig information. Vidare 

menar Karlsson att hörsel kan spela in på barnets språkstörning, hur det uppfattat språket, men 

det behöver inte finnas ett samband mellan dessa två faktorer. Det kan också vara så att barn 

uttalar ord fel. När en person i barnets omgivning upprepar ordet som barnet sagt, först då kan 

de uppfatta att ordet uttalats fel, men fortfarande inte höra att de själv uttalar det fel. Men 

detta behöver inte bero på att barnet har dålig hörsel. Det kan snarare bero på att barnet har en 

dålig auditiv återkoppling. Denna återkoppling krävs för att man skall kunna höra ett ljud och 

sedan kunna återge det näst intill identiskt (Karlsson, 1999). 

 

Adopterade barn samt barn med annat språk än svenska som modersmål 

Barn som är adopterade eller som invandrat till Sverige, kan få svårigheter i sin tal och 

språkutveckling. De adopterade barnens eventuella tal och språksvårigheter kan bero på 

brister i den tidiga språkliga stimulansen, sen mognad samt att när barnet kommer till Sverige 

och sin nya familj så tvingas man att byta språk. Detta språkbyte rubbar också 

språkutvecklingen. Enligt en studie som boken tar upp, har man sett att adoptivbarnens brist 

på tidig språklig stimulans kan jämföras med de barn som inte är adopterade och deras 

språksvårigheter. Man har kunnat se att barnen använder sig av ord utan att veta innebörden i 

orden (Westerlund & Segnestam, 1988).   
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Att upptäcka och kartlägga barn med språkstörningar 
På 90-talet lät man två och ett halvt åringar få kontakt med logoped i de fall där man märkte 

att det behövdes. Tack vare denna tidiga kontakt har man kunnat fånga upp de barn som vid 

just den åldern ligger i riskzonen för att få språkstörning. På 70 och 80- talet remitterades 

barnen först vid sex respektive fyra års ålder till logoped. Detta innebar att man inte kunde 

förhindra en eventuell språkstörning. Ju tidigare man screenar av barnen desto tidigare kan 

man arbeta med språkövningar som stimulerar språket. Att screena av barnet och upptäcka att 

barnet har någon brist i sitt språk innebär inte att man sätter en diagnos. Man vill helt enkelt 

”mota olle vid grind”. Förhoppning finns att man redan vid artonmånaders kontrollen ska 

kunna upptäcka om barnen löper risk för grava språk – och kommunikationsstörningar (Bjar 

& Liberg, 2003). 

 
För att vi skall kunna möta och stimulera de barn med språkstörningar, kan man kartlägga de 

brister, problem, resurser och möjligheter som barnen har. Med kartläggningens hjälp kan 

man göra en uppskattning på vilken språklignivå barnet borde ligga på, beroende på bland 

annat ålder och utvecklingsnivå. Barnets möjligheter och resurser används som verktyg i 

åtgärdsprogrammet, vars syfte är att vara en mall på arbetsmetoder som är individanpassade 

(Bjar & Liberg, 2003). Ahlberg (2001) beskriver också ur skolperspektiv, hur viktigt 

samarbetet mellan skolan och hemmet är, detta för att man skall kunna få en helhetsbild av 

barnets situation. Ett samarbete som likväl har betydelse i förskolan.  

 

För att kunna sätta en diagnos på ett barn som har svårigheter med sitt språk, språkstörning 

krävs det en logoped. Kontakten med logopeden kan göras genom BVC vid någon av de 

kontroller man gör. Man screenar barnet, och screeningen ligger då till grund för eventuell 

vidare kontakt med logoped. Kontakten kan också tas om föräldrarna eller andra personer i 

barnets omgivning, förskolpersonal, känner oro inför barnets språkutveckling (Rudberg, 

1992). De barn som man i och med screening ser löper risk att få språkstörningar, kräver 

mycket stöd för att kunna utvecklas fullt ut (Rudberg, 1992). 

 

Vikten av tidig språklig stimulans 
Forskning visar på att brister i ett barns språkutveckling under de första levnadsåren inte kan 

kompenseras fullt ut. Man har också kunnat se att barn som redan i två års ålder haft problem 

med att uppfatta ljud och ord samt förstå innebörden i meningar, vid senare ålder blivit en 
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riskgrupp för bland annat dyslexi. Man menar då att det är av vikt att man tidigt går in och 

uppmärksammar och stödjer dessa barn (Lindö, 2002). Eriksen Hagtvet (2004) menar också 

att det är viktigt att tidigt gå in och stödja barnen i deras språkutveckling. Författaren anser att 

om man bara ”väntar och ser”, så låter man barnen uppleva misslyckande på misslyckande. 

Dessa misslyckanden ger barnen en dålig tillit till sin egen förmåga. Att ”misslyckas” inom ett 

område kan bidra till att andra områden inom utvecklingen också blir lidande. Genom att 

fastna i tanken ”att vänta och se”, kan alltså bidra till att barnets utveckling hamnar i en ond 

cirkel (Eriksen Hagtvet, 2004).  

 
Om man som barn inte kan behärska sitt verbala språk på ett sådant sätt att det blir förståligt 

för omgivningen, kan det lätt bli så att aggressivitet och kommunikation genom knytnävarna  

blir alternativet till det verbala. Det kan också vara så att barn som blir retade för att de 

exempelvis inte talar rent, helt och hållet slutar att prata. Det är därför av betydelse att vi 

fångar upp dessa barn i ett tidigt skede (Rudberg, 1992). Vidare menar Ladberg (1996) att de 

adopterade barnen kan uppleva det som smärtsamt att använda sitt modersmål, trots 

uppmuntran från adoptivföräldrarna, detta på grund av att modersmålet påminner om allt de 

tvingats lämna.  Brister i ett barns identitet kan ligga som grund till att de inte vill ta till sig 

och lära sig ett nytt språk (Ladberg, 1999). 

 

Att stimulera barns språk  
 

Samtalet och samspelets betydelse för språkutveckling 

Det är i samspel med omgivningen som vi lär oss vårt språk. Den dialog som sker mellan barn 

och vuxen är grundstenen till vår språkutveckling (Strömquist, 1992). Den samspelssituation 

som kanske ger barnet den bästa språkliga stimulansen är högläsningsstunderna (Evenshaug 

& Hallen, 2001). Även Johansson och Svedner (2003) betonat vikten av att vuxna läser och 

samtalar med barnen. Talet bör bli en naturlig del i samvaron mellan barn och vuxen. Att den 

vuxne visar ett intresse i det som barnet säger och hela tiden hjälper barnet att utveckla sitt tal 

är viktigt. Under hela barnets uppväxt är det viktigt att vuxna i barnets omgivning hela tiden 

benämner det barnet ser och möter, det kan i börjar var enkla enstaviga ord till senare mer 

komplicerade meningar. Detta är vad författarna menar med att förklara verkligheten för barn 

och göra dem bekanta med den (Johansson & Svedner, 2003). Vidare hänvisar Lindö (2002) 
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till Söderbergh och Vygotskijs uttal om hur viktigt det är att vi som vuxna för en dialog med 

barnet.   

 

Aktiviteter som stimulerar språket 

Både som pedagog och förälder bör man utgå från barnens intresse när man väljer val av 

aktivitet eller material vid språkstimulering. Man bör välja sagoböcker och språklekar som 

intresserar barnen och som är anpassade efter barnens livsvärld (Svensson, 1993). Rytm och 

musik som verktyg när man använder sig av rim och ramsor, gör att barnen på ett lustfyllt sätt 

får ta del av språkets olika uppbyggnader och ljud (Ladberg, 1996). Evenshaug och Hallen 

(2001) samt Karlsson (1999) understryker hur rim och ramsor är stimulerande för språket. Att 

språket stimuleras genom samtal, mungymnastik och högläsning skriver Karlsson (1999) 

vidare om. 

 

För att stimulera de barn som har ett outvecklat språk, menar Ellneby (1991) att man kan göra 

följande: 

 

 Prata om det man sysslar med. 

 Tillåta och uppmuntra barn att tänka högt när de löser uppgifter. 

 Prata med ett enkelt och tydligt språk. 

 Träna upp barnens munmotorik, på så vis skapas förutsättningarna för en 

fortsatt språklig utveckling. 

 Leka hörsellekar, barnen tränar sig på att skilja på olika ljud och ord. 

 Läsa böcker med bra meningsbyggnader om och om igen för barnen. 

 Låta barnen leka och dramatisera sagor. 

 Samtala i lugn och ro med de barn som har dåligt ordförråd samt använder sig 

av ofullständiga meningar.  

 Tala på barnens nivå. 

 Att alltid ha en samtalsrelation med barnet 

 

Att stimulera de barn som har annat språk än svenska som modersmål 

För att stimulera de barn som har annat språk än svenska som modersmål, bör man som 

pedagog visa respekt och intresse för barnens bakgrund och språk. Det är viktigt att man 

anstränger sig och försöker att förstå det barnen säger på sitt modersmål, att rygga tillbaka ger 

barnen en negativ signal. I och med att barnens språk är en del av deras identitet gäller det 
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som pedagog att man bemöter barnen så att de känner sig trygga och accepterade (Ladberg, 

1996). Öhman (1996) stärker Ladbergs påstående att det är viktigt att skapa trygghet för 

barnen. Öhman menar att en trygg och positiv miljö gör att barnen vågar uttrycka sig och 

samspela med personalen. Detta gäller inte specifikt för barn med annat modersmål än 

svenska (Öhman, 1996). Rudberg (1992) menar att: utvecklingen måste få börja med det 

kända och gå ut mot det okända - en grundläggande pedagogisk regel (s, 90).  Ladberg 

(1999) menar att språket vi använder är sammankopplat till ”vi”, med vilka man hör ihop med, 

med vilka man vill höra ihop med- eller ta avstånd från (s.36). Om ett barn har fått negativa 

reaktioner på sitt språk och bakgrund, kan detta ligga som hinder då barnet skall ta till sig det 

nya språket. Barnet vill helt enkelt inte identifiera sig med en person eller grupp som visat 

negativitet med denne och dess ”grundidenitet” (Ladberg, 1999). Även Läroplanen för 

förskolan (1998) poängterar att språk och identitet hänger samman. Enligt läroplanen ska man 

stimulera varje barns språkutveckling. De barn som har svenska som andra språk skall ges 

möjlighet att utveckla det svenska språket samt sitt modersmål. (Lpfö 98) 

 

Tecken som stöd 

Då kroppsspråket faller sig naturligt för barn så kan man som Söderbergh (1979, 1988) menar 

använda sig av teckenspråk som en brygga till det talade språket. Man använder då tecken 

som stöd, det vill säga man tecknar samtidigt som man talar. Talet förstärks då med visuella 

tecken för det man verbalt säger. Detta med förhoppning om att barnet skall kunna använda 

sig av tecken som ett kommunikations medel under tiden som det verbala språket byggs fram. 

Tecknen avvecklas allteftersom barnet lär sig behärska det talade språket. Barnet har då inte 

längre något behov av att förstärka sitt språk med hjälp av tecken (Söderbergh, 1979, 1988). 

En vanlig missuppfattning är att barn som använder sig av tecken inte lär sig ett verbalt språk. 

Ladberg (1999) omnämner att så inte är fallet. Barn har en stor förmåga att ta till sig språk, 

därför finns det ingen anledning att begränsa antal språk. Barn tar till sig flera språk om de 

känner att de behöver dem. Språk hjälper, inte stjälper varandra ((Ladberg, 1999, s.14). 

 

Språkstimulerande miljö 

Förskolan skall ha en språkstimulerande miljö, detta innefattar att böcker, band med bland 

annat sagor, rim och ramsor skall finnas tillgängligt för barnen. Den stimulerande miljön skall 

ge barnen möjligheten att komma i kontakt med språkstimulerande aktiviteter och material 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Likheter finns att hitta hos Johansson och Svedner 
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(2003) de skriver att barnens miljö skall vara så stimulerande som möjligt oavsett om barnen 

har språksvårigheter eller inte.  

 

Handledning och stöd för att stimulera barn med språksvårigheter 
Som personal på en förskola så kan handledning av en specialpedagog ge vägledning och 

reflektion över arbetet. Denna handledning kan ge oss de verktyg som vi behöver för att 

utveckla verksamheten samt kunna möta och arbeta med de barn som kräver extra stöd. 

Handledningen kan också göra att man blir stärk i sin roll som personal, man får stöd och 

vetskap om att man inte är ensam om sina problem (Ahlberg, 2001). 

 

Talpedagogens roll 

Som personal i förskolan kan man få stöd och handledning av en talpedagog. Talpedagogens 

uppgifter är bland annat att genom samtal och praktiskt arbete visa hur man kan arbeta för att 

stimulera de barn som har språksvårigheter. Genom kontinuerliga besök ska talpedagogen 

också följa upp de barn som har behov av särskilt stöd och stimulans i sin språkutveckling.   

Talpedagogen har också som uppgift att vidareutbilda personalen så att de får kunskaper i 

arbetet kring språket. Vidare bör talpedagogen hålla sig uppdaterad när det gäller ny forskning 

inom området samt vilka nya metoder som kommit fram för att stimulera barns språk. Det är 

även talpedagogen som informerar personalen i skolan om de barnen som har haft en riktad 

insatts i förskolan (Ellneby, 1991).  

 

Metod 
I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod, där intervjuer har varit vårt 

instrument.  

 

Vi har valt den kvalitativa metoden, då det är en metod som riktar intresse mot individen. 

Genom den kvalitativa metoden kan vi ställa frågor som ger svar på hur individen tolkar och 

skapar sin livsvärld (Backman, 1998). Vidare anser Kvale (1997) att man genom samtal med 

andra människor får ta del av deras erfarenheter. Vi får också en insikt i informanternas värld. 

Intervju är ett samtal där man med en tydlig struktur och syfte får svar på sina 

forskningsfrågor. Genom intervju får man reda på informantens uppfattning om ett visst ämne 

(Kvale, 1997). Vi vill veta förskollärarnas definition på språksvårigheter, hur de väljer att 

arbeta med just de svårigheterna samt vilken betydelse de ser talpedagogen har för stöd och 
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handledning. Det är deras perspektiv och uppfattning som är viktig för oss och vårt arbete. 

Genom intervjuerna hoppas vi få fram den information som är väsentlig för vår studie. 

Intervju frågorna i studien är halvstrukturerade, Kvale (1997) menar att halvstrukturerade 

frågor gör att man kan följa upp frågorna med eventuella följdfrågor. Observationer och 

enkäter som instrument i denna studie ser vi inte som aktuellt. Detta på grund av att genom 

observation får vi inte reda på informanternas tankar och uppfattningar. Användandet av enkät 

utesluts då informanternas svar inte kan följas upp med passande följdfrågor. 

 

Urval 
Vi har valt att intervjua endast förskollärare på grund av att det är de som har det pedagogiska 

ansvaret i förskolan. Förskollärarna skall i samarbete med den övriga personalen som arbetar i 

förskolan skapa förutsättningar för att eleverna lär på bästa sätt. Det är i förskolan som 

grunden för det livslånga lärandet läggs (Lärarförbundet, 2002). I studien har tio förskollärare 

intervjuats. Dessa tio arbetar på sex förskolor som är belägna i en kommun i västra Sverige. 

Två av förskolorna ligger i två mindre samhällen, medan de fyra andra förskolorna ligger i en 

och samma stad men i olika områden med sociala och kulturella skillnader. En av dessa fyra 

förskolor är en språkförskola. Vidare finns det i en av förskolorna många barn med annat 

modersmål än svenska. Ett brev lämnades ut till föreståndarna på fyra av förskolorna. I brevet 

gjordes en förfrågan om intresse för deltagande som intervjuperson i vår studie, vidare skrev 

vi hur många vi hade önskan att få intervjua. Föreståndarna på respektive förskola gav sedan 

förskollärarna i uppdrag att ta kontakt med oss om de var intresserade att delta i studien. Då vi 

kände att tiden var knapp och det dröjde innan vi fick svar från förskollärarna, valde vi att 

själva kontakta de kvarvarande två förskollärarna som behövdes för studien. Alla informanter 

i studien har likvärdiga utbildningar. Förskollärarna har varit yrkesverksamma olika länge, då 

åldern varierar mellan dem. De erfarenheter som informanterna bär på gör att det blir en 

variation i vårt material. Flera av informanterna som vi har intervjuat arbetar på samma 

förskola men på olika avdelningar. Vi valde trots det att intervjua fler på just den förskolan, 

dels för att den förskolan är stor och har ett intressant och brett upptagnings område samt för 

att vi hade kopplingar till de resterande förskolorna som finns i kommunen. Vi ansåg att de 

kopplingarna skulle kunna påverka svaren och då också resultatet. Kvale (1997) menar att de 

är lätt att man påverkas om det finns en relation mellan den som intervjuar och den 

intervjuade.  
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Tillvägagångssätt  
Kvale (1997) anser att det är viktigt att bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig 

trygg. För att skapa en trygg situation genomfördes intervjuerna på varje förskollärares 

respektive arbetsplats. Frågorna som vi använde i intervjuerna hade formulerats i form av en 

mindmap. Mindmapen låg på bordet mellan oss och den intervjuade. Syftet med mindmapen 

var att skapa en öppen och behaglig atmosfär där vi kunde ha ögonkontakt med den 

intervjuade. Intervjuerna som vi gjort har spelats in på band, detta för att vi skulle kunna 

koncentrera oss på informanten och inte på att sitta och göra anteckningar.  

Bandupptagningen valdes också för att vi vid ett senare tillfälle i lugn och ro skulle kunna 

skriva ut och bearbeta materialet. Risken att missa något som vid senare tillfälle kunde visa 

sig viktigt för vår studie minskade också i och med att vi spelade in intervjuerna. Sju av de nio 

intervjuerna gjorde vi gemensamt. De två andra intervjuerna delade vi upp mellan oss. 

Orsaken till att två av intervjuerna skedde med endast en av oss närvarande, beror på sjukdom 

samt viss brist på tid. De sju informanterna som hade oss båda närvarande vid intervjuerna, 

verkade inte bli påverkade av den situationen som uppstod. För att försäkra oss om att en 

obehaglig situation med största sannolikhet inte skulle uppstå med två intervjuare närvarande, 

gjorde vi en test intervju.  

 

Bearbetning och analys 
Efter intervjuerna skrev vi ordagrant in det informanterna sagt på datorn. Därefter skrevs 

intervjuerna ut på papper. Detta för att vi lättare skulle kunna bearbeta och analysera 

materialet. Kvale (1997) menar att man tolkar material på olika sätt. Därför valde vi att under 

bearbetningen och analysen av intervjuerna sitta med båda två.  Detta för att vi på ett korrekt 

sätt skulle kunna tolka det som informanterna sagt. I och med det undvek vi att egna 

värderingar skulle komma att vinkla materialet. Vi anser att våra egna värderingar och 

tolkningar minskade i och med det att vi var två. När man är två stycken måste man lyssna på 

varandra och diskutera fram och tillbaka. Slutligen kommer man då fram till en gemensam 

tolkning. Det utskrivna materialet markerades i olika färger beroende på vilken frågeställning 

de besvarade. Därefter kategoriserade vi innehållet under respektive frågeställning. 

Ytterliggare kategoriseringar gjordes, för att tydliggöra innehållet närmare. Genom 

gemensamma diskussioner, analyser och tolkningar kom vi fram till det slutliga resultatet.  
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Etiskt ställningstagande 
I breven som lämnades ut till föreståndarna gjordes en kortare beskrivning om vilket ämne 

intervjuerna skulle beröra. Vi var också tydliga med att informera om att de förskollärarna 

som valde att delta i studien skulle vara anonyma. Vi berättade också att intervjuerna skulle 

spelas in på band, men att dessa efter bearbetning skulle raderas. Vid själva intervjutillfället 

informerade vi personligen informanterna om vad intervjun skulle beröra, vi sa än en gång att 

de skulle vara anonyma (Kvale, 1997). De två informanterna som vi kontaktade informerades 

om vilket ämnet som intervjuerna som skulle beröra, de informerades också om att de skulle 

vara anonyma. Då en av dessa informanter inte vill spelas in på band, valde vi att skriva väl 

utformade intervjufrågor som informanten skulle svara på skriftligt. Vi skrev följdfrågor som 

vi trodde skulle komma väl tillhanda. Efter att ha bearbetat texten, väljer vi att inte ta med den 

intervjun i vår studie. Vi anser att svaren inte blev tillräckligt uttömmande, då man aldrig kan 

förutse vilka följdfrågor som i förhand kan bli aktuella. Trots att vissa delar var mycket 

väsentliga för vår studie så vet vi inte vad mer vi hade kunnat få reda på i och med en intervju. 

Anledningen till att vi inte tog med en annan informant i vår studie, var på grund av den 

tidsram vi hade fått för studien. Vi tog beslutet att det inte fanns någon tid till att ta kontakt 

med en ny informant och hinna göra intervjun. Detta beslut grundar vi på de tidigare intervju 

bokningarna som vi gjorde i och med denna studie. Vi upplevde att det var svårare än vad vi 

hade trott att hitta informanter som hade möjlighet att delta i studien, det var också svårt att 

boka tider för intervjuerna som skulle passa alla inblandade parter.  

 

Trovärdighet och Validitet  
För att få fram det som vi hade för avsikt att undersöka, ombearbetades intervjufrågorna ett 

flertal gånger. På så vis fick vi till slut frågor som gav oss den information som vi hade för 

avsikt att skaffa (Kvale, 1997). De slutliga intervjufrågorna prövades på vår testperson. 

Personen som vi använde som testperson, valdes på grund av att denne har den utbildning 

som var relevant för studien. Testpersonen har inte heller några specialkunskaper inom ämnet. 

Detta bidrog till att vi kunde se huruvida frågorna fungerade att använda på förskollärare utan 

någon specifik språkutbildning. Genom bandupptagningen så höjdes tillförlitligheten i 

materialet, detta för att vi ordagrant skrev av från bandupptagningen det informanterna sa. Att 

använda oss av flera förskolor som ligger runt om i kommunen, anser vi gör studien mer 

trovärdig. För att bibehålla trovärdigheten ytterligare i vårt material gjorde vi ett val i att ta 

bort en informant som inte ville låta sig bli inspelad på band. Vi känner att svaren inte riktigt 
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var tillförlitliga då vi inte kunde ställa följdfrågor, vi kunde helt enkelt inte undersöka det vi 

hade för avsikt att undersöka fullt ut. Genom att vi tog bort den intervjun känner vi att vi kan 

stå för vårt material och dess validitet. För att resultatet av den studie man gjort ska bli så 

pålitlig som möjligt, gäller det att man som författare kontrollerar sitt material. Man måste 

vara kritiskt och ta beslut som främjar studiens validitet (Kvale, 1997). Att vi har varit två 

som har tolkat och analyserat resultatet av intervjuerna har bidragit till att vi försökt undvika 

att lägga in egna värderingar i analysen och tolkningen av intervjuerna, detta då vi är väl 

medvetna om att det är lätt att göra då man håller på med en sådan här studie. 

 

Resultat och analys 
Vi inleder resultatredovisningen med en andra introduktion av syfte och frågeställningar. 

Detta för att ni som läsare enklare skall kunna koppla resultatet av intervjuerna till vårt syfte 

och de frågeställningar som vi ställt upp. Det vi vill få reda på i och med denna studie är 

förskollärares definitioner och arbetsmetoder för att stimulera barn med språksvårigheter. 

Talpedagogens betydelse inom detta ämne finner vi också som intressant att ta reda på. Vi har 

valt att använda oss av begreppet språksvårigheter som en gemensam nämnare för de 

språkliga problem som barn kan ha. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

• Hur definierar förskollärare begreppet språksvårigheter hos barn? 

• Hur arbetar förskollärarna för att stimulera de språksvårigheter som de definierar? 

• Förskollärarnas uppfattning om talpedagogens betydelse för handledning och stöd? 

 

Vidare har vi delat in resultatet av intervjuerna i 3 teman. Dessa teman besvarar 

frågeställningarna med hjälp av 9 kategorier. Under dessa 9 kategorier finns ytterliggare 25 

underkategorier som förtydligar innehållet närmare. 

 

Begreppsförklaringar 

 

Personal beskrivning 

I följande resultatredovisning kommer vi att använda oss av begreppet personal som ett 

samlingsnamn på all den personal som arbetar i barngruppen. Detta innefattar allt från 

förskollärare, barnskötare och annan outbildad personal.  
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Språkeri språkera 

Språkeri språkera är ett språkmaterial som används på förskolorna i den kommun där studien 

är gjord.  Språkeri språkera har syftet att stimulera barns språkliga medvetenhet. Materialet 

innehåller så väl språkstimulerande övningar som screening material. Screening materialet är 

till för att se var barnen ligger i sin språkutveckling.  

 

Hur definierar förskollärare begreppet språksvårigheter? 
Vi har i undersökningen identifierat ett flertal olika definitioner av vad som kan orsaka 

språksvårigheter hos barn samt hur dessa kommer till uttryck. Här under redogör vi för dem 

med rubriker och underrubriker.  

 

Vad språksvårigheterna kan bero på 
En del barn har svårt att uttrycka sig på grund av att de inte har den fysiska möjligheten att 

forma och ljuda bokstäver. En del av förskollärarna menar att detta kan bero på brister i 

barnens munmotorik.   

 

Det kan vara rent fysiska fel … exempel att man har för korta band på 

tungan.(Bianca, 2006). 

 

Att kunna höra det som sägs är också en förutsättning för att vi skall kunna utveckla vårt 

språk. Om man får ta itu med det som påverkar hörseln, brukar språket komma med hjälp av 

lite extra stöd och stimulans. Om det är en språkstörning och inte bara det att barnet på grund 

av nedsatt hörsel halkat efter i sin språkutveckling, kommer barnet att behöva ytterligare stöd 

och stimulans för sitt språk. 

 

Barn med språksvårigheter eller språkstörningar, har i vissa fall syskon eller föräldrar med 

liknande svårigheter. Att det då skulle kunna vara genetisk betingat känns inte så främmande 

menar en av de intervjuade förskollärarna. 

 

Tvåspråkiga barn behöver inte ha en språksvårighet i den bemärkelsen. Det är det svenska 

språket de har svårigheter med. Det vill säga hur man använder orden på rätt sätt och ordens 

innebörd. 
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… man behöver språket för att kunna uttrycka sig så att andra förstår, annars 

kanske man tar till svordomar .Det arbetar vi mycket med invandrar barnen som 

inte har ett så rikt språk. De tar till svordomar istället (Britt, 2006). 

 

När språksvårigheterna blir synliga 

 
Språkanvändning  

Språksvårigheter kan komma till uttryck genom att barnet vänder på ord eller bokstäver, de 

kan ha svårt att säga vissa ordföljder. Vissa bokstäver kan försvinna helt, det blir då svårt att 

först vad de säger. Begreppsförståelse, förmågan att sätta ihop ord samt betoningar av ord kan 

också ses som språksvårigheter. En annan språksvårighet kan vara att man har ett fattigt 

ordförråd samt ett uttal som andra inte kan uppfatta korrekt. Att använda sig av ljud istället för 

ord, finns bland förskollärarnas upplevelser. En spekulering i vad detta kan bero på är att 

barnen sitter mycket vid datorn och tv: n. 

 

Vissa vänder ord eller bokstäver. Har svårt att säga vissa ordföljder. Vissa 

bokstäver försvinner så det är svårt att förstå vad de säger (Anna, 2006). 

 

Språkförståelse 

Vidare finns det de som menar att en språksvårighet kan vara att inte kunna ta instruktioner. 

Barnet har då svårigheter med sin språkförståelse, de kan inte förstå vad det handlar om. Att 

inte kunna återberätta en saga eller händelse samt att inte kunna hålla den röda tråden i en 

berättelse kan också ses som en språksvårighet. En orsak till detta kan vara att barnet saknar 

ett fullständigt ordförråd eller att barnet rent av har andra brister i sin språkförståelse. Att ha 

brister i sin språkförståelse behöver inte innebära att barnet har svårigheter med att ljuda och 

forma bokstäver och ord, de kan helt enkelt inte använda orden på ett sammanhängande sätt.  

 

Socialisering och kommunikation i de vardagliga situationerna 

De flesta förskollärarna anser att det är i tre-fyra års ålder som man kan märka om barnet har 

svårigheter med sitt språk. Flertalet av förskollärarna anser att barnets generella utveckling 

påverkar barnets språkutveckling. Svårigheterna kan märkas då barnet börjar socialisera sig 

med andra barn i exempelvis rollekar. Har man då svårigheter med språket så påverkar detta 

samspelet med de andra barnen. När barnet ”ska kunna tala” så att man förstår menar de är 

väldigt individuellt. Därför kan svårigheterna med språket upptäckas mellan två till fem år, 
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allt beroende på barnet. Det kan vara när barnet själv börjar bli medvetet om sina språkliga 

brister som svårigheterna för barnet blir påtagliga. Språket anses av förskollärarna vara ett 

viktigt verktyg. 

 

Brister i språket kan leda till att barnet får svårigheter med att ta kontakt med andra barn. När 

de inte får kontakt med de andra barnen så blir de frustrerade. De använder sig av puttar och 

slag för att visa att de vill delta i leken. Barnet blir utåtagerande. En förskollärare omnämner 

att man i dessa situationer kan hjälpa barnet att kommunicera med de andra barnen. Man kan 

hjälpa barnet att hitta alternativa kommunikations former.  

 

Man jobbar på språket hela tiden, och hjälper barnet att kommunicera med 

kamraterna när de har svårt att få fram vad de vill ha sagt (Bea, 2006). 

 

Andra barn blir istället inåtvända och drar sig undan när de märker att deras språk inte räcker 

till för att ta kontakt och samspela med de andra barnen.  

 

… Sen kan det ju vara så att man helt enkelt inte kommunicerar. 

 Man är för sig själv istället (Kim, 2006). 

 

Att inte kunna behärska språket på ett sådant sätt att omgivningen förstår, kan leda till att 

missförstånd mellan barnen samt mellan barn och vuxen uppstår. Dessa missförstånd kan i sin 

tur orsaka konflikter mellan barnen. Barnet med språksvårigheterna kan också komma att 

hamna utanför gruppen på grund av sina språksvårigheter. Detta på grund av att barnet inte får 

någon respons på det barnet har sagt, detta kan bero på att de andra barnen helt enkelt inte 

uppfattat och förstått barnets språk.  

 

En del förskollärare menar att en språksvårighet kan vara när barnets närmaste omgivning är 

de enda som kan förstå barnet. Detta för att de har lärt sig att läsa av barnets koder. 

Svårigheterna kommer då barnet hamnar i kontakt med personer som barnet inte känner så väl 

och som inte kan läsa av barnets koder utöver språket. Vissa menar att detta blir en svårighet 

när barnet är en fyra år.  

 

Att man undviker nappen som en stopp propp, nappen hindrar pratet, hur lätt är 

det att prata med en napp i munnen (Tyra, 2006). 
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Vid måltiderna kan man märka att barnets bristande förmåga att språka blir påtaglig. De andra 

barnen vid bordet kan ha svårt att uppfatta vad barnet säger. Barnet kan uppleva situationen 

som besvärande och byter då gärna ämne istället för att fortsätta försöka göra sig förstådd 

inom det aktuella ämnet. Det kan också vara så att barnet helt enkelt ger upp och slutar 

samtala.  Ju äldre barnen blir desto jobbigare blir det för dem, de blir medvetna på ett annat 

sätt. Barn i fem-sex års ålder är inte sena med att tala om att de inte förstår barnet som har 

språksvårigheterna.  Bara för att barnet inte kan verbalisera sig, innebär inte det att barnet inte 

har begrepp och ordförståelse. Barnet har bara inte fått de fysiska möjligheterna att framhäva 

det denna lyssnat och samlat på sig.   

 

… och då sitter man och pratar med dem, då kan de bli ganska frustrerade när inte 

kompisen förstår. Och barn i den här åldern är ju så raka också, så de säger ju att 

jag förstår inte vad du säger,  eller fröken jag fattar inte, vad säger han…(Barbro, 

2006). 

 

Att barnet har språksvårigheter kan märkas i situationer där man använder sig av rim och 

ramsor exempel samlingen. Andra tillfällen då man använder sig av språkövningar är 

exempelvis när man har Språkeri språkera för de äldsta barnen i förskolan. Här förekommer 

övningar där barnen skall komma ihåg. Ett barns språksvårigheter kan här synliggöras då man 

märker att barnet har svårt att minnas exempelvis hemliga ord som förskolläraren säger.  

 

Ett barns språksvårigheter kan bli synliga då barnet skall gå hem för dagen. Barnet kan då ha 

svårigheter med att återberätta för sina föräldrar vad de gjort under dagen.  

 

Sammanfattning och analys 
Förskollärarna har definierat flera olika former av språksvårigheter. De har uppfattat att 

språksvårigheter kan vara den egna språkproduktionen, det vill säga att man har svårigheter 

med att uttrycka sig verbalt. Det kan också vara språkförståelse, alltså att man inte förstår 

innebörden i det talade språket. Att språksvårigheterna kan bero på olika faktorer nämn också. 

Bland annat nämns det att språksvårigheterna kan bero på fysiska hinder. Brister i 

språkstimulansen är ytterliggare en faktor. Vidare har förskollärarna observerat att 

språksvårigheterna yttrar sig på olika sätt och i olika situationer. De har en medvetenhet om 

att barn som är utåtagerande kan ha en koppling till barnets brister i sitt språk. De ser också att 

barnens språksvårigheter blir synliga i och med samspel med de andra barnen, till exempel i 
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leksituationer. Man kan dra paralleller mellan de definitionerna som förskollärarna nämnt 

med de som litteraturen skrivit om. Detta tyder på att förskollärarna har goda kunskaper inom 

ämnet. Även om varje förskollärare inte nämner alla former av språksvårigheter som barn kan 

ha, så har de kollegor eller talpedagog som väger upp där deras kompetens inte riktigt räcker 

till. Det är upp till arbetslaget att ansvara för att det arbetet som genomförs i barngruppen 

bidrar till att det enskilda barnet får stimulans och stöd i sin kommunikations och 

språkutveckling (Lpfö 98). 

 

Hur arbetar förskollärarna för att stimulera barn med  

språksvårigheter? 
För att kunna stimulera de barn som ha en språksvårighet måste förskollärarna först upptäcka 

att barnet har en svårighet. För att upptäcka detta använder sig förskollärarna av följande 

arbetsformer.  

 

Dokumentation 

Följande metoder använder sig förskollärarna av för att samla och sammanställa de resultat 

som de fått fram om barnen och deras eventuella svårigheter.  
 

Portfolio 

En av förskollärarna nämner att de använder sig av porfolio för att se var barnen ligger 

språkligt. Förskolläraren berättar att de kollar av barnet från de att de börjar på förskolan. En 

ettåring exempelvis låter de benämna kroppsdelar, om de vet vad de är på en bild de håller 

framför barnet och så vidare.  

 

Observationer 

Observationer nämns också som en metod för att se hur barnen ligger språkligt. 

Förskolläraren som tar upp detta som en metod berättar att de för anteckningar över vad de 

observerat. Och att de anteckningarna kan användas som underlag vid samtal med föräldrarna.  

 

Screening av varje enskilt barn  

Alla barn screenas av innan de slutar förskolan. Man kollar språkförståelsen, ljud mm. 

Flertalet pedagoger använder sig av ett screening material som finns i språkeri språkera. Ett 
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material som kommunen tagit fram nämn också som ett screening material. Materialet som 

kommunen tagit fram följer barnen som en röd tråd från förskolan upp till nionde klass. Om 

barnet har haft en riktad insats med till exempel talpedagog så står det dokumenterat i dessa 

papper. För de barn som haft en riktad insatts skrivs en sammanställning av de arbetssätt och 

resultat som talpedagogen använt sig av och kommit fram till. Denna sammanställning görs 

då barnet ska börja förskoleklassen.   

 

Screening i grupp 

Samtliga pedagoger som deltar i vår studie använder sig av språkeri språkera övningar för att 

upptäcka eventuella brister i barnens språk. Dessa övningar gör man kontinuerligt med alla 

femåringar. Övningarna sker i grupp. En del förskolor samarbetar mellan avdelningarna. På så 

vis kan hela förskolan utnyttja de pedagoger som har ett speciellt intresse eller särskilda 

kunskaper inom ämnet.   

 

Externa resurser 
När förskollärarna själva konstaterat att de har ett barn med någon form av språksvårighet, tar 

den personal som har barnet som ansvars barn, alltså den personal som har den huvudsakliga 

kontakten med föräldrarna, kontakt med barnets föräldrar. I samråd med föräldrarna kan 

vidare kontakter tas med talpedagog för att få hjälp och stöd med hur man skall arbeta samt 

BVC för ett eventuellt hörseltest, om det är där man tror att barnets svårigheter med språket 

ligger. I vissa fall krävs det en logoped för att få bukt med barnens språksvårigheter.  

 
Hellre sätta in alla resurser så tidigt som möjligt, och känna att den var inte 

nödvändig och den var inte nödvändig, utan här kom det sig. Ge dem så mycket 

som möjligt här när de ändå inte är så medvetna om det som de är sen i lågstadiet 

(Barbro, 2006). 

 

Arbetsformer för att stimulera barn med språksvårigheter:  

Pedagogiskt förhållningssätt 
 

Benämna och beskriva 

För att stimulera barnens språk är det viktigt att man benämner det man gör och det man ser. 

Man sätter ord på handlingarna och det visuella. Att hålla upp en lastbil och bekräfta för 
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barnet att, ja, det är en lastbil. Vidare kan man vara extra tydlig när man benämner föremål för 

barnen. Istället för att säga att där är en blomma, säger man att där är en rosa blomma med 

gröna blad.  

 

Så fort de små barnen kommer, så börjar man prata med dem och benämna allt. 

Detta gör man även med de äldre barnen. Om barnen gör något så försöker jag 

svara och visa att jag har förstått, för det finns inget så frustrerande som någon 

som inte svarar eller bekräftar det man sagt. Men ibland är det ju väldigt svårt om 

man inte förstått vad barnet sagt, jag försöker alltid att svara på det de menat 

(Tyra, 2006). 

 

Samtalet 

Andra områden som stimulerar barnens språk är att öva barnen på att samtala, att man lyssnar 

och väntar, att man inte avbryter. Att man inte bara talar till barnen utan med barnen. Det är 

också viktigt att man ställer frågor som kräver fullständiga svar, och inte bara ja och nej 

frågor.  

 

Samverkan mellan hem och förskola 

Att den språkliga stimulansen i hemmet fungerar väl är en av de främsta faktorerna för att ett 

barn skall utveckla ett väl fungerande språk. Att föra ett samtal med sitt barn och läsa sagor är 

enligt pedagogerna oerhört viktiga aktiviteter för barnens språkutveckling. Hur man pratar 

med sitt barn är ytterliggare en faktor som påverkar huruvida barnet kommer att utveckla sitt 

språk, vilket ordförråd de får samt hur de använder sitt språk.  

 

Tecken som stöd 

Vidare anses det som viktigt att ta till sig språket med alla sinnen. Att man inte bara talar och 

hör språket, utan att man ”gör språk”. När man pratar med någon läser man av hela personen. 

Mimik och kroppsspråk förmedlar vårt budskap mer än vad orden gör.  

Tecken som stöd upplever flera av pedagogerna är ett utmärkt hjälpmedel för att stödja barn i 

deras språkutveckling. Tecken som stöd används både för de mindre barnen som inte 

utvecklat något verbalt språk ännu, men också för de barn som har svårigheter med språket 

Tecken som stöd gör det möjligt för barnen att kommunicera under tiden de övar upp sitt 

verbala språk. För de barn som har svårigheter med att forma och ljuda fram exempelvis ordet 

äpple, kan det vara lättare att teckna. På så vis förstår barnets närmaste omgivning vad det är 
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barnet menar eller vill ha. Pedagogerna menar att barn oavsett ålder tar till sig och lär sig 

tecken väldigt snabbt. En del föräldrar ser användandet av tecken som ett hinder för barnets 

språkutveckling. Detta speciellt när barnet blivit lite äldre. Så länge barnen är små tycker de 

att det är ok. En del föräldrar kopplar teckenspråk till handikapp. De vill helt enkelt inte att 

deras barn ska utmärka sig. 

 

Planerade språkstimulerande aktiviteter  
 

Gruppövningar 

Följande aktiviteter väljer flertalet av pedagogerna att använda med samtliga barn, vare sig de 

har en språksvårighet eller inte. Hela barngruppen kan vara med vid övningar som tränar ljud 

och ord. Har man ett barn som speciellt behöver träna på S och R så väljer man de 

bokstäverna. Samtliga barn är med på övningen som de ju ser som en rolig aktivitet, och det 

barnet som behöver träna på uttalet av bokstäverna får träning på köpet. På så vis undviker 

man att ett enskilt barn ska känna sig utpekat. 

 

Språkklubben 

På en av förskolorna där studien är gjord, använder de sig av något som kallas språkklubben. 

Språkklubben är till för de barnen som är fyra år. Man kan säga att språkklubben är ett första 

stadium till språkeri språkera. Språkklubben startades på grund av att det fanns de barn som 

personalen upptäckt hade någon form av språksvårighet. En annan anledning var också att 

fyraåringarna liksom femåringarna skull få gå ifrån och göra något eget.  

 

På avdelningen där jag arbetar har vi startat en språkklubb för fyraåringarna. 

Dels för att fyraåringarna skulle få ”gå iväg och göra något”, men också för att vi 

hade ett par som hade olika svårigheter med språket (Bianca, 2006). 

 

Musik och rytm 

Rim och ramsor används som en del i arbetet med att stimulera språket. Musik är också ett 

verktyg som man kan använda för de flerspråkiga barnen. Även om man inte talar samma 

språk, har man musiken. Musik och rytm hjälper barnen att släppa loss, upplevelser finns att 

de språkstörda barnen är stela och har svårt med rytm. 
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Motoriska övningar 

Genom att blåsa fjädrar, såpbubblor och i sugrör så tränar man munmotoriken. För att träna 

upp tungrörelser kan man göra ”gumman som städar sitt hus”. Övningen går ut på att man rör 

på tungan runt om i munnen, man skurar insidan på kinden, som man kan låtsas är väggen och 

så vidare.  

 

De tränar då på munmotoriken… med tungan, finns det en gumma som skall städa 

sitt hus…. Blåsa med sugrör, såpbubblor, sådana där roliga stimulerande 

aktiviteter (Maria, 2006). 

 
Högläsning 

Att läsa mycket för barnen är något som genomsyrar pedagogernas svar på hur de stimulerar 

språket. Böcker med och utan bilder används av pedagogerna. En pedagog menar att om man 

läser böcker utan bilder så får barnen skapa egna bilder i huvudet med hjälp av fantasin. De 

slipper att haka upp sig på bilderna. 

 

Språkstimulerande material 
 

Datorn 

En av förskollärarna nämner datorn som ett bra redskap för att stimulera barnen språkligt. 

Förskolläraren upplever att det finns många bra pedagogiska program för just språkträning. 

Förskolläraren poängterar dock att de inte använder datorn på avdelningen där denne jobbar. 

Detta är ett medvetet val då avdelningen inte har en egen dator utan delar dator med en annan 

avdelning samt att pedagogerna som arbetar på avdelningen ser att flertalet av barnen i 

barngruppen använder datorn mycket hemma. De väljer då att arbeta med andra 

språkstimulerande material. 

 

Ordlådor 

Andra språkmaterial som används av pedagogerna är ordlådor. De här lådorna använder man 

med alla barn. Varje barn har en egen låda. Lådorna är fyllda med lappar med ord på som 

barnen själva valt och skrivit. Man tar fram lådorna och låter barnen skriva nya ord, de får 

också ”läsa” på de lappar som redan ligger i lådan.  
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Ordbilder 

På en del förskolor använder man ordbilder som ett första steg till barnens senare läsning. 

Man börjar med ordbilder redan när barnen är blöjbarn. Man använder då blöjbytet till en 

språkstimulerande situation. Under tiden man byter blöja, visar man lappar där det kan stå, 

mamma, pappa, nalle eller ett syskons namn. Barnen lär sig att koppla ordet nalle till 

”mönstret” på ordet. Ordet nalle blir alltså en ordbild för barnet. Ordbilder kan även användas 

vid samlingarna. Man kan då ha alla barnens namn skrivna på lappar så att dessa bildar en 

kortlek. De här kan man sen använda vid ”uppropet”. Barnen lär sig till slut att känna igen sitt 

eget och varandras namn med hjälp av ordbilden.  

 

Bilder 

För att förtydliga och förstärka språket nämner pedagogerna att man med hjälp av bilder kan 

förtydliga orden och dess innebörd  

 

Böcker 

Böcker används på samtliga förskolorna som ett språkstimulerande material.  

 

Sammanfattning och analys 
För att upptäcka de barn som har språksvårigheter använder sig förskollärarna av olika former 

av dokumentation och screeningmaterial. De använder sig också av externa resurser, så som 

exempelvis talpedagog för att upptäcka och stimulera de barn som de anar har en 

språksvårighet. Förskollärarna använder sig av ett flertal metoder för att stimulera de barn 

som har språksvårigheter. Det förskollärarna poängterar har störst betydelse är deras 

förhållningssätt och det dagliga samtalet. Detta beskriver även Ellneby (1991), hon menar 

liksom förskollärarna att det är viktigt att samtala och benämna det man sysslar med för att 

stimulera barnens språk. Genom denna koppling kan vi här se att förskollärarna i studien 

använder sig av de verktyg som troligtvis har störst betydelse för barnens språkutveckling. 

Vidare använder sig förskollärarna av ett antal språkmaterial så som ordlådor, rim och ramsor 

samt böcker.  
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Förskollärarnas uppfattning om talpedagogens betydelse för 

handledning och stöd? 
 

Förskollärarnas utbildning och kunskap i förhållande till handledning och 

stöd 
Flertalet förskollärare som medverkat i studien har någon form av fortbildning inom språk.  

De som arbetat i kommunen under en längre period har fått utbildning i hur man arbetar med 

språkeri språkera. En del av förskollärarna har fått denna utbildning vid flera tillfällen. Medan 

de som arbetat en kortare period inte fått någon. En av förskollärarna har också läst fristående 

kurser på högskolan, Barnsspråkutveckling 1 samt Tvåspråkiga barn. Bland förskollärarna 

som deltagit i studien finns det de som läst flera kurser i teckenspråk. Språk inom förskolan 

finns det intresse bland förskollärarna att få fördjupa sig i. Ytterliggare kurser inom 

teckenspråk finns också som önskemål. Förskollärarna menar att tecken är något man tappar 

om man inte använder det. Vidare så kan man ju alltid lära sig mer, och så ändras ju språk 

hela tiden.  

 

Jag anser att man alltid kan bli bättre. Språk genomsyrar allt, fungerar inte det så 

rasar allt annat. Man måste nästan börja i den ändan, för leksituationen faller om 

man har svårigheter med språket (Anna, 2006). 

 

Trots att de upplever att man alltid kan lära sig mer, anser många av förskollärarna att de 

klarar sig på de erfarenheter och kunskaper de har. Beroende på intresse så väljer en del att ta 

reda på mer inom det ämne som intresserar dem eller som de har behov av i verksamheten. 

Man utökar sina kunskaper i takt med att olika ”problem” dyker upp. Majoriteten av 

förskollärarna förlitar sig på att där deras kunskaper brister så kommer talpedagogen in. Hon 

ger stöd och material som pedagogerna kan jobba med tillsammans med de barn som behöver. 

Hon anses sitta inne med specialkunskaperna. 
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Talpedagogens roll 
 

Hjälp och stöd 

Förskolorna som deltagit i studien har alla en talpedagog som de kan ringa när de känner att 

de behöver någon att rådfråga, eller som kommer och kollar de barn som personalen upplever 

har en svårighet som de själva är osäkra på hur de ska bemöta.  

 

Vi har det väl ganska bra här i kommunen, vi har en talpedagog. När man märker 

att det är något som inte är bra kan man ta kontakt med henne. Hon kommer och 

gör en utredning och ger oss jättemycket tips och råd på hur man skall jobba 

vidare (Bodil, 2006). 

 

Högre kompetens 

Talpedagogen som arbetar i kommunen kommer och screenar av de barn som personalen är 

osäkra på vad för slags språksvårighet de har samt hur de ska stödja barnet. Om talpedagogen 

efter screeningen anser att hon behöver arbeta individuellt med barnet, bokar hon upp tider 

med personalen.  

 

Vi har ett team, ett resurs team. Där ingår en talpedagog, så där har vi det bra, 

bra stöd med det. Hon kommer och screenar av språket och tycker hon att hon 

behöver fortsätta jobba med barnet så gör hon det. Annars så kanske det bara 

räcker med handledning för personalen så kommer man överens om det (Kim, 

2006). 

 

Erfarenheter finns att även logoped kan komma med råd och material för att göra det så bra 

för det barnet som har allvarligare språkstörningar. 

 

Praktiskt arbete samt kompetens utveckling 

Efter arbetet med barnet meddelar talpedagogen den övriga personalen vad de arbetat med 

och hur personalen kan stödja barnet vidare. Hon ger också personalen råd, tips samt material 

och förslag på material som man kan använda för att stimulera barnets språksvårigheter.  

 

Talpedagogen handleder både personalen och arbetar med barnen. Hon är främst 

där för barnen, men sen berättar hon för oss att nu har vi gått igenom det här, så 

det här kan ni träna på. Hon ger tips om hur vi kan arbeta (Maria, 2006).  
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Alla förskollärarna som deltagit i studien känner inte att de får den information och 

handledning av talpedagogen som de hade önskat. 

 

Jag har inte varit med på någon handledning, då hon speciellt har varit där 

och pratat om vad vi skall göra, det har inte jag varit med om. Så det kan 

jag inte säga om de andra har heller. Men den personen finns tillgänglig 

(Bea, 2006).  

 

Tidsbrist 

Flera av förskollärarna upplever att tiden med talpedagogen inte räcker till. Anledningen till 

detta är att talpedagogen har ett stort upptagningsområde. En bidragande faktor till detta blir 

att förskolorna inte får så mycket tid med talpedagogen som de hade behövt. Mer tid för 

handledning och viss utbildning inom språksvårigheter uttrycker en del av förskollärarna att 

de velat ha.  

 

Det blev inte alltid handledning då när vi behövde dem. Längre stunder nästan som 

en kurs, vidareutbildning hade jag velat ha, eller att man fick sitta länge (Tyra, 

2006). 

 

Sammanfattning och analys 
Flertalet av förskollärarna känner att de har goda kunskaper för att stimulera och upptäcka de 

barn som har språksvårigheter. Men, de förlitar sig ändå på att där deras kunskaper inte räcker 

till finns talpedagogen och väger upp. Som Ellneby (1991) beskriver, är talpedagogens roll att 

ge handledning och stöd i förskollärarnas arbete med de barn som har språksvårigheter. En del 

av förskollärarna tar på egen hand reda på den kunskap som de känner att de är i behov av. 

Några av förskollärarna har också gått kurser inom barns språk. Intresset för teckenspråk finns 

bland förskollärarna, en del har redan gått kurser inom detta och vill fördjupa sig ytterligare. 

Att talpedagogen har stor betydelse för förskollärarna i deras arbeta, framgår tydligt. De hade 

dock önskat att de fick mer tid för handledning, stöd och vidareutbildningar. Genom 

resultaten kan vi här se att även om förskollärarna ha goda kunskaper inom ämnet så förlitar 

de sig ändå på att stöd och hjälp finns att få. Men som de poängterar så anser flertalet av dem 

att de har för lite tid med talpedagogen.  
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Slutdiskussion 

 

Definitionerna som förskollärarna använt sig av för att beskriva språksvårigheter stämmer till 

stor del överens med de definitionerna som litteraturen tar upp. En av skillnaderna är dock att 

litteraturen har namn för de olika svårigheterna medan förskollärarna mer beskriver vad det 

kan vara med sina egna ord. Något som både förskollärarna och Karlsson (1999) beskriver 

som en språksvårighet, är när barnen har svårt att minnas. Både Karlsson (1999) och 

förskollärarna i vår studie beskriver att barn kan ha svårt att komma ihåg vilka ord de ska 

använda för att beskriva en händelse eller situation. Innebörden i ovanstående exempel är 

något som båda parter nämnt, men de har beskrivit det på olika sätt.  De olika beskrivningarna 

på samma sak kan bottna i att förskollärarna använder sig av sina erfarenheter för att 

benämna, medan litteraturen tar sina definitioner från olika forskare. Den enskilda 

förskolläraren har inte definierat alla de språksvårigheter som forskningen tar upp. Eftersom 

förskollärarnas kunskaper inom ämnet ligger spritt mellan dem, ser vi att arbetslaget är av stor 

betydelse, då olika förskollärares kompetens kan komplettera varandra. En helhet kan då 

bildas i och med detta. En del förskolor som deltagit i studien har använt sig av varandras 

kunskaper mellan avdelningar för att uppnå mer samlad kompetens.  Man har också i och med 

resultatet kunna se att majoriteten av förskollärarna förlitar sig på talpedagogens expertis där 

deras kunskaper inom ämnet inte alltid räcker till. 

 

… och sen kan vi alltid ringa henne om det är någontingen. Om vi är oroliga för 

något barn, så kan vi ringa henne och så kommer hon och observerar barnet för att 

se om det är något att oroa sig för. Så kan hon ge tips om hur vi kan arbeta 

(Maria, 2006) 

 

Vi har sett att förskollärarna som deltagit i studien har den kunskap och förståelse som krävs 

för att kunna koppla barns olika beteende till språksvårigheter. De har sett att barn som är 

utåtagerande inte bara blir det utan någon anledning. Förskollärarna har kunnat se att brister i 

språket har lett till svårigheter med kommunikationen, och därav konflikter och utåtagerande 

beteende.  Att barn också kan dra sig undan som en bidragande faktor till brister i språket har 

förskollärarna också kunnat se. Liksom Bjar och Liberg (2003) har förskollärarna sett att 

barnen blir inåtvända.  
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För att upptäcka barn som har språksvårigheter använder sig förskollärarna av olika material, 

exempelvis språkeri språkera materialet. Men utan förkunskapen av vad en språksvårighet kan 

vara menar vi att materialet inte är till så stor nytta. Vet man inte vad man ska titta efter, kan 

det vara svårt att använda verktygen.  En av förskolorna låg i ett socialt belastat område, 

förskolan hade utöver det också många barn som hade svenska som andra språk. 

Förskollärarna som arbetade på den förskolan visade sig ha goda kunskaper när det gällde att 

definiera och stimulera barn med språksvårigheter. Deras tidigare erfarenheter bidrog till att 

de hade breda kunskaper. Eftersom behovet på kunskap var stort valde många av dem att 

själva söka vidare kunskaper, för att kunna bemöta de svårigheter som dök upp.  Samtliga 

förskollärare som medverkade i studien poängterade att det var förhållningssättet i det 

vardagliga arbetet som främjade språket bäst. Förskollärarna menade att det dagliga samtalet 

med barnen hade störst betydelse för språkutvecklingen. Strömquist (1992) stärker detta 

genom att nämna att dialogen som sker mellan vuxna och barn är grunden för 

språkutvecklingen. 

 

Vidare ha vi sett att de förslag på stimulerande aktiviteter som litteraturen tar upp kan 

jämföras med de arbetssätt som förskollärarna i studien använder sig av. Att aktivt språka med 

barnen på ett barnanpassat sätt menar Eriksen Hagtvet (2004) är bra för barnens 

språkutveckling. Vardagssituationerna är utmärkta tillfällen för att stimulera barnen språkligt. 

Rutiner och förutsägbara händelser gör att barnen får förståelse för orden och de uttryck som 

används. Genom upprepning så får orden och uttrycken en mening. Förskollärarna använder 

sig liksom Eriksen Hagtvet (2004) av just ett pedagogiskt förhållningssätt i 

vardagssituationerna för att stimulera språket. Genom att man kan se likheter i de aktiviteter 

som litteraturen tar upp med de arbetssätt som förskollärarna använder sig av, kan man se att 

när det kommer till att praktiskt arbeta med språket så har förskollärarna hög kompetens. De 

arbetar med de motoriska faktorerna som kan påverka om ett barn har språksvårigheter. 

Ellneby (1991) ger exempel på aktiviteter som tränar ett barns munmotorik, där nämns bland 

annat övningar där barnen får suga i sig vatten och blåsa iväg bomullstussar till varandra. 

Liknande aktiviteter har nämnts bland förskollärarna till exempel att blåsa fjädrar. Ladberg 

(1999) tar upp att tecken som stöd inte bara använts till barn som är döva eller som har ett 

handikapp, exempelvis Downs syndrom. Tecken kan även användas för att främja barn i deras 

språkutveckling. Vare sig de har en språksvårighet eller inte. Som nämnts tidigare använder 

sig flera av förskollärarna av just detta för att ge barnen ett språk som de kan hantera under 

tiden det talade språket växer fram. Talpedagogen har stor betydelse för förskollärarna i deras 
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arbete kring språksvårigheter. De uppgifter som talpedagogen genomför i förskolan, går att 

jämföra med de arbetsuppgifter som Ellneby (1991) tar upp. Författaren beskriver här att 

talpedagogens uppgifter i förskolan är att ge stöd och handledning. Talpedagogen skall också 

praktiskt arbeta med de barn som har behov av detta. 

 
Varför är det då så viktigt att förskollärarna som arbetar inom förskolan arbetar med att 

stimulera de barn som har någon form av språksvårighet? Jo, för som Lindö (2002) menar, är 

det när barnen är mellan två till fem år som de har lättast för att ta till sig språket och dess 

grammatik, och att de vid sex års ålder uppnått en sådan språklig förmåga att deras intresse 

för vidare språkinlärning avtar. Kan det vara så att detta faktum också gäller de barn som inte 

uppnått en tillräcklig språklig förmåga, avtar deras intresse för vidare språkutveckling också? 

Skulle det inte då vara att föreslå att man redan vid tre fyra års ålder gör screeningen för att 

upptäcka om barnet har någon språklig svårighet. Istället för att man gör det sista året på 

förskolan. Ett års språkstimulans kanske inte räcker för alla barn.  Med det säger inte vi att 

språkträningen avslutas när man börjar förskoleklassen. Men att stimulera en sex åring vars 

intresse för språket redan har börjat avta, kanske inte ger så goda resultat! 

 

Efter att ha analyserat intervjumaterialet har vi kunnat se att även om förskollärarna känner att 

de i vissa fall, och ibland till stor del har de kunskaper som de behöver för att upptäcka och 

möta de barn som har någon form av språksvårighet. Så förlitar de sig på att talpedagogen 

finns för att väga upp där deras kunskaper brister. Vi har också kunnat se att ett flertal av 

förskollärarna söker egen kunskap när de stöter på ett barn vars svårighet de har svårt att sätta 

ord på eller stimulera. Att kunskap ger en form av trygghet i arbetet känns som ett passande 

uttryck. Å andra sidan, kan det vara så att om förskollärarna inte hade en talpedagog att tillgå, 

hade de då blivit mer självsäkra i arbetet med språksvårigheter? Skulle det kunna bli så att de 

söker ännu mer information på egen hand för att kunna hantera de svårigheter som dyker upp? 

Är det rätt att lägga över detta ansvar på förskollärarna, att de skall ha kunskapen att hitta alla 

barn med språksvårigheter och sen veta hur man skall stimulera dessa barn? Att som 

förskollärare ta på sig denna roll måste ju innebära ytterliggare utbildning kring att arbeta med 

barn som har språksvårigheter? Är kommunerna beredda att påkosta att förskollärare på varje 

förskola får det? Vilket resultat hade man fått om man genomfört studien i en kommun där 

förskollärarna inte får någon form av utbildning inom det aktuella ämnet, eller har en 
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talpedagog som ger stöd och handledning. Hur skulle de definiera och stimulera barn med 

språksvårigheter? 

 

Vi tycker att det vore intressant att göra en studie på hur barns språkliga stimulans i förskolan 

kan påverka huruvida barnen utvecklar dyslexi eller inte. Detta oberoende på om barnen har 

en uttalad språksvårighet eller inte. Kan det vara så att barn som går på en förskola där man 

inte arbetar språkmedvetet har större risk att utveckla dyslexi mot de barn som går på en 

förskola där man arbetar språkmedvetet? 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  
 
 
1. Hur skulle du definiera begreppet språksvårighet? 
 
2. Hur skulle du säga att dessa språksvårigheter kommer till uttryck? 
 
3. Vilka faktorer kan du se som påverkar barns språksvårigheter? 
 
4 a. (Ja) Hur ser du att detta påverkar barnet? 
 
4 b. (Nej) Kan du utveckla hur du menar? 
 
5. I vilken ålder skulle du säga att dessa svårigheter blir just en svårighet? 
 
6. Använder ni er av någon form av kartläggning för att följa barnets språkutveckling? 
 
7. Berätta hur du arbetar för att stimulera barn med just denna svårighet? 
 
8. Hur arbetar du förebyggande? 
 
9. Hur lägger ni upp arbetet i arbetslaget? 
 
10. Upplever du att du i nuläget har den kunskap som du anser dig behöva för att kunna 
stimulera barnen med språksvårigheter? 
 
11. Vilket stöd får ni i ert arbete?  
 
12. Får ni handledning? 
 
13 a. (Ja) Vem ger er den handledningen?  
 
13 b. (Nej) Hade du önskat att ni fick handledning? I så fall vad hade ni velat ha 
handledning för? 
 
14. Vilken fortbildning har du eller någon i ditt arbetslag fått? 
 
15 a. (Ja) På vems initiativ skedde fortbildningen? Gav fortbildningen den kunskap som 
ni ansåg att ni var i behov av? 
 
15 b. (Nej) Vilken fortbildning hade du önskat att du hade fått? 
 
16. Vad skulle du vilja fortbilda dig i inom barnsspråksvårigheter? 

 



Bilaga 2 
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