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Abstact 

Phonological disturbance means difficulties to pronounce certain speech sounds and/or to 

understand certain speech sounds. The aim of this study is to find out the degree of knowledge 

of phonological disturbances among preschool teachers as well as the availability of suitable 

aids at preschools to support children suffering from phonological distrubances. The study is 

based on Vygotskij´s sociocultural theory. The theory has be used in qualitative interviews 

with preschool teachers,  a language teacher and a speech therapist. The results of the 

interviews show that  preschool teachers  have a certain amount of knowledge of phonological 

disturbances as well as a desire for further training. Routines and action plans are available 

and can be used by the preschool teacher in co-operation with a language teacher to support 

children suffering from phonological disturbances. In case of more serious disturbances the 

child  is referred to a speach therapist. 
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Sammanfattning 

Fonologisk språkstörning innebär att ha svårt att uttala vissa språkljud och/eller att förstå 

språkljud. Syftet med denna studie är att lyfta fram vilka kunskaper förskollärare har om 

fonologisk språkstörning och vilka resurser som förekommer i förskolemiljön för att stötta 

barn med fonologisk språkstörning. Teoretiska utgångspunkten i denna studie är Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer med 

förskollärare, en språkpedagog och en logoped. Resultatet som har framkommit är att 

förskollärare har en viss kunskap om fonologisk språkstörning och det finns en önskan om 

fortbildning inom ämnet. Det finns rutiner och handlingsplaner för att stödja barn med 

fonologisk språkstörning som språkpedagogen hjälper förskollärarna med. Vid svårare 

språksvårigheter remitteras barnet till logoped.     

Nyckelord 

Fonologisk språkstörning, förskola, barn, pedagoger 
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1 INLEDNING  

Skolverket (2016, s. 7) skriver att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp. De ska stöttas i att utveckla sin förmåga att leka med ord, 

uttrycka tankar, berätta och ställa frågor samt kommunicera och argumentera med andra.  

 Kommunikation förutsätter att barnet har förmåga att förmedla ett budskap och att kunna 

uppfatta budskap från andra. En språkstörning försvårar barnets möjlighet att göra sig förstådd 

genom kommunikation och även förståelsen för vad andra i sin tur kommunicerar till barnet.  

 Examensarbetet fokuserar på barn i förskolan med fonologisk språkstörning, som är den 

vanligaste typen av språkstörningsdiagnoser. Fonologisk språkstörning innebär att individen 

har svårt att få till rätt språkljud och kombinationer av ljud. 

 Som författare av examensarbetet har jag egna erfarenheter av ämnet och ett genuint intresse 

för hur vuxna kan stötta barn som har svårigheter med kommunikation. Under min 

förskollärarutbildning har jag noterat att barn har olika svårigheter med uttal och fått en 

inblick i vilka konsekvenser det kan medföra i deras vardag. När barn blir medvetna om att de 

inte pratar som ”alla andra”, kan de bli tystare, blyga och få nedsatt självkänsla. En del barn 

bryr sig dock inte om att det inte blir riktigt rätt ljud, utan de pratar på och pedagogerna kan 

ibland ha svårt att förstå vad barnet menar. Oavsett barnets förhållningssätt till sin 

språkstörning kan förskollärare och andra vuxna i barnets vardag stötta barnet så att det lär sig 

att att ljuda rätt.  

 Ju tidigare barnet lär sig ett korrekt uttal, desto lättare blir det för barnet att fortsätta sitt 

livslånga lärande och den fortsatta individuella utvecklingen. Det är förhållandevis vanligt att 

andra barn, och även vuxna, kommenterar barnets språkavvikelser, vilket kan skapa negativa 

upplevelser hos barnet och skapa ogynnsamma förutsättningar för barnets fortsatta lärande 

och tilltro till sig själv.  

 I hemmet kan barn ha olika förutsättningar vad gäller stöd från vuxna att öva på 

kommunikation och uttal och förskolan utgör således en viktig plattform för övande i grupp 

men också enskilt i pedagogers närvaro. Examensarbetet har som utgångspunkt att undersöka 

vilka kunskaper personal inom förskolor har om fonologisk språkstörning. Vilka möjligheter 
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och eventuella utmaningar möter de? Vilka verktyg används som stöd och finns det 

handlingsplaner för hur man bäst stöttar barn med fonologisk språkstörning?  

1.1 Syfte 

 Syftet med denna undersökning är att lyfta fram vilka kunskaper förskollärare har om 

fonologisk språkstörning och om eventuellt förekommande resurser i förskolemiljöer för att 

stötta barn med en fonologisk språkstörning.  

1.1.1 frågeställning 

 Vilka möjligheter och eventuella utmaningar möter förskollärare med barn som 

har en fonologisk språkstörning? 

  Vilka rutiner och handlingsplaner används för att stötta barn med fonologisk 

språkstörning? 

 Vilka resurser används på förskolor för att stötta barn med fonologisk 

språkstörning? 
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2 FORSKNINGS- OCH LITTERATURGENOMGÅNG  

2.1 Läroplan, styrdokument och FN:s barnkonvention 

Artikel 2 i barnkonventionen handlar om att konventionsstaterna ska skydda alla barn mot alla 

former av diskriminering, oberoende av bland annat barnets eller dess vårdnadshavares 

hudfärg, kön, religion, språk sociala ursprung eller handikapp. Konventionsstaterna ska se till 

att alla barn får sina behov tillgodosedda (UNICEF Sverige, 2009, s. 14). 

 I artikel 3 står det om att alltid se till barns bästa. Samhället har ansvar att barn får den vård 

och skydd de behöver, särskilt vid bland annat hälsa, personalens antal och lämplighet och 

behörighet (UNICEF Sverige, 2009, s. 14-15). Barn som har en funktionsnedsättning som till 

exempel språkstörning behöver mer stöd av samhället. En språkstörning försvårar ett barns liv 

och det ska inte bli svårare för att samhället brister i stöttning. Det är viktigt att ett barn med 

språkstörning har personal på förskolan som är lyhörda, har tid och har kunskap om 

språkstörning. Det är även bra att ha tillgång till specialpedagog, talpedagog och logoped, för 

att hjälpa barnen på bästa sätt. Barn med språkstörning behöver specialkompetens och detta 

kostar kommunen pengar, vilket kommunens budget inte alltid tillåter. Men får inte barnen 

med språkstörning rätt hjälp, strider det mot barnkonventionen (Sjöberg, 2007, s. 112).   

 Artikel 6 handlar om barns rätt till liv och utveckling (UNICEF Sverige, 2009, s. 15). Det kan 

finnas risker i att barn med språkstörning inte får testa sina förmågor och utvecklas optimalt. 

De barnen behöver ha en trygghet där det är tillåtet att få misslyckas och att det finns någon i 

närheten som kan hjälpa till med språket (Sjöberg, 2007, s. 113).   

 Artikel 23 tar upp att barn med fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning. Varje barn bör ha 

ett anständigt och fullvärdigt liv som säkerställer värdighet, främjar självförtroendet och gör 

möjligt att barnen kan vara delaktiga i samhället. Barn med funktionsnedsättning har rätt till 

utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser inför arbetslivet och möjligheter 

till avkoppling som bidrar till att barnet integreras i samhället på bästa sätt och att det bidrar 

till barnets utveckling (UNICEF Sverige, 2009, s.24).  Barn med språkstörning kan bli mer 

utsatta och sårbara än andra barn. De kan bli diskriminerade och bortglömda, eftersom de har 

svårt att göra sig hörda (Sjöberg, 2007, s.115).  
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 I Skolverket (2016, s. 1) står det att inget barn på förskolan ska utsättas för diskriminering på 

grund av bland annat funktionsnedsättning. Verksamheten ska istället främja barnens förmåga 

till empati och omtanke utvecklas, liksom att ha en öppenhet och respekt för skillnader på 

individer. Vidare står det att barnen ska utveckla en förmåga att kunna kommunicera och 

kunna samarbeta med andra, i ett samhälle som är präglat av ett stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt. Barnen ska även utveckla ett nyanserat språk, ordförråd och begrepp. 

Därtill ska barnet utveckla sin förmåga att leka med ord, berätta, ställa frågor, uttrycka tankar 

och argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 2016, s. 3-7). 

 

2.2 Vad är fonologi och fonologisk språkstörning? 

Fonologi innebär läran om språkljudens struktur (stavelser och enskilda ord) och om 

talljudens funktion i olika språk och hur talaren och lyssnaren uppfattar ljudsegmenten i 

talspråket (Svensson, 2009, s. 18). Språkljuden, eller fonem som det också kan kallas, är 

språkets minsta meningsskiljande enhet. Orden sill och dill avskiljs endast av fonemen /s/ och 

/d/, vilket ger orden olika innebörd. Fonem och bokstäver är inte samma sak, vilket är viktigt 

att skilja på. En bokstav kan företräda flera språkljud, som vid till exempel lång och kort 

vokal. Ett språkljud kan motsvara flera bokstäver som i till exempel dj-, lj-, sch- och skj-

ljuden (Arnqvist, 1993, s. 39). Fonemen i svenska språket delas in i konsonanter och vokaler 

(Svensson, 2009, s. 60).  

 Fonologisk utveckling innebär att barnet lär sig att använda ljuden i språkets regler, vilket 

innebär att rätt ljud används på rätt plats i orden. Fonetisk utveckling innebär att barnen lär sig 

uttala ljuden i enlighet med den språknorm som är i den språkgemenskap som barnet växer 

upp i (Nettelbladt, 2007, s. 58).   

 Det finns vissa generella mönster som barn med uttalssvårigheter har. Barnen kan utesluta det 

eller de ljud som de inte kan uttala. Sedan kan barn ersätta det svåruttalade ljudet med ett 

annat ljud. De ljuden är oftast ljud som har lärts in tidigt. Vanligt ljud som ändras är /s/ i till 

exempel ordet /stol/ som blir /tol/. /F, v, s, h, tj, sje/ är ljud som kallas frikativor som 

uppkommer genom att fonem pressas fram och väsljud uppstår. Ljudet i exemplet ovan visar 

att s- ljudet ändras till /t/. T – ljudet kallas för klusiler och uppstår när tungan eller läpparna 
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hindrar luftvägen och det blir ett explosionsljud. Även /p, k, d, b, k/ ingår (Svensson, 2009, s. 

63 – 65).  

 Barn kan även flytta fram de bakre ljuden såsom /k, g, ng/ flytts fram till främre delen av 

munnen. Ljuden ersätts och blir /t, d, n/. Ord som katt blir tatt, gul blir dul och tunga blir 

tunna. Det är även vanligt att barnen förkortar orden så att banan blir nan. Vid 

konsonantkombinationer utesluts oftast den andra konsonanten som i till exempel kram blir 

kam. Språkljud som barnen lär sig sist är /r, s, sj, tj/ ljud. Till exempel ros blir jos och giraff 

blir fimass. Att utesluta ett ljud är oftast ett allvarligare fel än att ersätta ett ljud. Med ett 

ersättningsljud visar barn att det är medvetet om att det finns ett ljud och strävar efter att uttala 

det riktigt (Svensson, 2009, s. 66 – 67).     

 Något som är gemensamt för de flesta barn med språkstörning är att de är mer eller mindre 

svårförståeliga för personer i omgivningen. Fonologiska problem är det vanligaste problemet 

hos barn i förskolan. Fonologiska problem kan förekomma som ensamt symptom, med lätt 

eller måttlig språkstörning eller i kombination med andra språkliga problem och är oftast det 

mest uppenbara symtom på språkstörning (Nettelbladt, 2007, s. 95). Om barn har svårigheter 

med syntax och morfem, ingår oftast också fonologisk språkstörning.  Forskningar visar att 

cirka en tredjedel av de barn som har lägre språkförståelse än andra jämnåriga visar först 

problem med fonologin (Leonard, 2000, s. 71).  

Diagnoskriterierna för en fonologisk språkstörning (F800A) är: 

” A.  Varaktiga svårigheter att forma språkljud vilket inverkar negativt på talets begriplighet 

eller hindrar personens möjligheter att förmedla verbala budskap. 

B. Störningen leder till begränsningar i kommunikationsförmågan, vilket inverkar negativt i ett 

eller flera avseenden: social dalaktighet, studier eller arbete. 

C. Symtomen visar sig tidigt i utvecklingsperioden. 

D. Svårigheterna kan inte tillskrivas medfödda eller förvärvade tillstånd såsom cerebral pares, 

gomspalt, dövhet eller nedsatt hörsel, traumatisk hjärnskada eller något annat medicinskt eller 

neurologiskt tillstånd.” (Gillberg, 2018, s. 51). 
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2.3 Generell språkutveckling 

Barns språkutveckling börjar redan i fosterstadiet, genom att höra yttre ljud (Carlberg 

Eriksson, 2016, s. 7). Redan en timma efter förlossningen med närkontakt hud mot hud, har 

en förälder och ett barn ett samspel. När de två får ögonkontakt, har de den första och 

nödvändiga förutsättningen för kommunikation, blickkontakt (Söderbergh, 1997, s. 13). 

 Från födseln kommunicerar barnet genom ögonkontakt och kroppsrörelse. Barnet känner 

redan då igen välbekanta röster och ljud.  Från när det är nyfött och upp till cirka tre månader 

börjar barnet le och interagera med andra. Beroende på vad barnet vill, varierar gråten. Är det 

dags att byta blöja, gråter barnet på ett sätt och vill barnet ha närhet, gråter det på ett annat 

sätt. Vid cirka en månads ålder kan barnet jollra olika ljud som främst består av vokaler och 

gurgelljud. När barnet är cirka fyra månader gör barnet mer vokaliserade ljud. Barnet njuter 

av testa olika ljudkombinationer. Jollerljudet ligger på en lägre frekvens i samspel med 

pappan än med mamman. Detta visar att barnet anpassar sig tidigt till samtalspartnern. Mellan 

cirka sju månader och ett års ålder lyssnar barnet på ord och förstår en del av dem, som till 

exempel ”lampa” och ”mamma”. Jollret låter mer som ett tal med flera konsonanter samt 

långa och korta vokaler. Ljudkedjor som dadadada och mamamama bildas. Barnet börjar 

kunna kommunicera med kroppen, genom att till exempel peka.  

 Vid ett års ålder övergår jollret mer till ordliknande ljud, men det kan vara svårt att förstå. 

När barnet är cirka två år förstår det mer språk än vad det kan uttrycka. Med ett ordförråd på 

200 – 300 ord börjar tvåordssatser sättas samman. När barnet har blivit cirka tre år samtalar 

det alltmer med folk i sin omgivning. Ordförrådet ökar stort i den här åldern. Ofta sägs orden 

”varför”, ”vad” och ”var”. Språkljud som /r/, /s/, tje- och sje- ljud är inte utvecklade utan kan 

ersättas med andra ljud. Meningarna som barnen säger innehåller två till tre ord. Vid fyra år 

kan barnen uttrycka allt längre meningar och göra sig förstådda. Barnet pratar ett rent språk 

och använder den grammatik som vuxna använder. Rim och ramsor är populärt. Normalt sett 

brukar barnen kunna säga vissa svåra språkljud som sch – och – tj-ljuden vid sex års ålder 

(Svensson, 2009, s. 73-85). 

 Det finns dock barn som inte följer denna generella språkutveckling och omgivningens 

förväntningar. Vissa barn kanske inte jollrar så mycket som spädbarn och kan ha en senare 

språkutveckling än jämnåriga. Det vårdnadshavare brukar reagera på först när det kommer till 

fonologisk språkstörning, är uttal på orden (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 14).   
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2.4 Vad är en språkstörning? 

Språkstörning är ett av de vanligaste funktionshindren i förskoleklass och trots det är det 

relativt obekant bland många människor (Carlberg Eriksson, 2016, s. 17). Cirka 7 % av alla 

barn mellan 5 och 7 år har någon typ av språkstörning och det är mer vanligt hos pojkar än 

hos flickor. Barn med språkstörning löper större risk att bli dyslektiker. Om man hjälper barn 

med språkstörning förbättras barnets fortsatta språkinlärning, även om vissa språkstörningar 

kan vara svåra att få bort. Finns det en förälder eller ett syskon i en familj som har någon sorts 

språkstörning är risken större att ett mindre syskon får en språkstörning, då forskningar visar 

på ärftlighet (Leonard, 2000, s. 4). 

 Några karaktäristiska drag i en språkstörning i ett tidigt stadium kan vara att ett barn jollar 

mindre. De första orden kommer senare, språkutvecklingen går långsamt och det är svårt att 

förstå barnet, även för närstående. Några fler symptom kan vara att barnet har svårt att lära sig 

nya ord och har svårt att finna ord. Språkförståelsen är ofta nedsatt och barnet är passivt 

språkligt och kommunikativt (Nettelbladt & Salameh, 2007, s.14).   

 Med språkstörning innebär det att inte ha samma språkförmåga som jämnåriga. Barn kan till 

exempel ha svårt att förstå vad andra säger, svårt att göra sig förstådda eller båda delar. 

Språksvårigheter kan variera från lätta till grava (Sahlström, 2015, s. 9). Lätt språkstörning 

innebär uttalsproblem där fonologi påverkas. Uttalet utvecklas oftast och blir rätt, men inte 

alltid. Måttlig språkstörning innebär lätta till måttliga problem med grammatik och mer 

uttalade problem med fonologi. Grav språkstörning innebär inte bara omfattande problem 

med fonologi och grammatik, utan också problem med ordförståelse och mindre ordförråd. 

Om ett barn har problem med språkförståelse finns det även risk för att samspelet med andra 

påverkas. Om ett barn har mycket grav språkstörning, är talet mycket begränsat och det har 

problem att förstå språk. Problemen kan kvarstå upp i skolåldern och ge uttryck i form av till 

exempel läs- och skrivsvårigheter. De kan även finnas med upp i vuxenlivet (Nettelbladt & 

Salameh, 2007, s. 25 – 26).    

 

2.5 Konsekvenser av en språkstörning 

De barn som har problem med sitt språk och har en begränsad kommunikationsförmåga kan 

ha det jobbigt i dagens informationssamhälle, där det ställs relativt höga krav på språkliga 
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färdigheter. Man ska helst tala snabbt, tydligt och grammatiskt rätt. Ordförrådet ska vara rikt 

och samtal ska löpa smidigt (Nettelbladt & Salameh, 2007, s.13). Språket har stor betydelse 

när tankar och idéer ska diskuteras, när konflikter ska lösas samt för att kunna sätta ord på 

tankar och funderingar. Självkänslan kan svikta när en person inte blir förstådd (Sjöberg, 

2014, s.107). 

 En försenad språkutveckling är viktigt att uppmärksamma, för att det kan ses som 

indikationer på möjliga utvecklingsavvikelser. Forskningar visar att majoriteten av barn som 

visar en försenad språkutveckling vid två och ett halvt års ålder kan visa indikationer på andra 

utvecklingssvårigheter (Miniscalco, 2007, s. 54). ESSENCE är ett paraplybegrepp som 

redogör för hela gruppen av utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar som 

uppvisar med handikappande symptom under den tidiga barndomen. Problemen kan relatera 

till den allmänna utvecklingen som vid till exempel språk och kommunikation. 

Utvecklingsavvikelser som bland andra språkstörning, motoriska koordinationssvårigheter 

och perceptionsstörningar förekommer nästan alltid två och två eller flera tillsammans. Under 

en långtidsuppföljning av barn med bland annat språkstörning visade det att diagnosen 

kvarstår ända upp till vuxen ålder (Gillberg, 2018, s.9 - 15). Forskning under de senaste 

decennierna har visat att språkstörning är ofta förknippad med andra ESSENCE-problem. Att 

endast ha tal- och språksvårigheter är väldigt ovanligt (Gillberg, 2018, s.50).     

 Om ett barn har ett annat modersmål än svenska kan språket bli påverkat, men flerspråkighet 

behöver inte leda till språkstörning. Om barnet inte hör ett språk så mycket, byggs inte 

ordförrådet upp och det kan vara svårt att bygga upp meningar och anpassa sitt språk. Om 

barnet även har svårt med sitt modersmål, kan det vara ett tecken på språkstörning. För att 

göra en bedömning krävs då även en bedömning av modersmålet (Sahlström, 2015, s. 9-10). 

Tvåspråkiga förskolebarn visar inte alltid lika stor tydlighet på konsonanter, som jämnåriga 

enspråkiga barn. Dessa problem kan dock lösa sig när barnet är cirka fem år beroende på hur 

länge barnet har varit i kontakt med sitt andra språk. Om dessa barn diagnostiseras för tidigt, 

finns risken att de blir feldiagnostiserade (Fabiano – Smith & Hoffman, 2018, s. 122). 

 



 

9 

 

2.6 Språkets funktion 

Med hjälp av språket får vi kontakt med andra människor och det ligger till grund för 

människans hela utveckling. Språket är ett av flera sätt att kommunicera på. Andra sätt att 

kommunicera på är genom dans, bild, musik och andra konstformer. Inom begreppet språk 

ingår även till exempel teckenspråk, brailleskrift (punktskrift för synskadade) och piktogram. 

Språk kan man använda på flera sätt, men vanligen används det som tal- eller skriftspråk. 

Språket har en social funktion och är ett viktigt element för den kognitiva förmågan, som 

hjälper oss att kunna diskutera och göra analyser tillsammans med andra (Svensson, 2009, s. 

11-12).  

 Talspråket är ett av flera sätt att uttrycka sig och det bygger på ett samspel mellan den talande 

och den lyssnande. För att det ska ske ett utbyte, måste man anpassa sig till varandra. 

Kroppsspråket och den yttre situationen stöder talspråket och eventuella missförstånd kan 

redas ut. Man kan säga att vi använder talspråket i vår dagliga direkta kommunikation 

(Svensson, 2009, s. 13; Söderbergh, 1997, s. 111). 

 Talspråket kan undersökas utifrån olika perspektiv såsom funktion (pragmatik), innehåll 

(semantik) och form (fonologi) (Svensson, 2009, s.13).  

  Pragmatik innebär språkets funktion, vilket berör den övergripande 

kommunikationsförmågan och själva språkanvändningen. Icke-verbal kommunikation som till 

exempel gester, mimik och blickar ingår också (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 23). 

 Språkets innehåll, semantik, är läran om språkets betydelse. Inom semantiken analyseras 

ordens, satsernas och meningarna betydelse och relationen mellan olika ord och mellan satser. 

Har ett barn bristande semantisk förmåga, medför det problem för textförståelse. Avkodning 

av texten blir svår och läsaren får svårt att tolka textinnehållet (Svensson, 2009, s. 17-18). 

 Språket består av många olika byggstenar, såsom språkljud, ord och längre fraser och dessa 

byggstenar bildar språkets form. Fonologi är en sådan byggsten. Eftersom detta 

examensarbete handlar om fonologisk språkstörning förklaras fonologi närmare, under 

rubriken: 2.2 Vad är fonologi och fonologisk språkstörning.  

 En annan byggsten är morfologi. Det handlar att förstå vad ord är, att prat kan delas upp i 

meningar och ord och ordets böjningsformer och vilka ordklasser de tillhör. Morfem är den 

minsta betydelsebärande enheten i språket. Till exempel boll innehåller ett morfem och ordet 
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bollen innehåller två morfem. Den morfologiska medvetenheten påverkar läshastighet och 

läsförståelse. Syntax är också en byggsten i språket. Det innebär hur man bildar meningar, hur 

ord kombineras till fraser och satser. Att ha en syntaktisk förmåga innebär att kunna 

kombinera ord till meningar och det påverkar läsförståelsen och läshastigheten (Arnqvist, 

1993,s. 45-58; Svensson, 2009, s. 19-21). 

 

 2.7 Vilka verktyg finns för att hjälpa barn med fonologisk 

språkstörning? 

Från första början får barnen språklig stimulans genom föräldrar som anpassar sitt språk till 

barnet. När barnet sedan börjar på förskolan får den en mer varierad språklig stimulans. 

Tidigare forskningsresultat tyder på att barn med olika slag av språkstörning behöver något 

mer utöver den vardagliga språkstimulansen. De barnen är i behov av specifika riktade 

åtgärder som är anpassad efter den språkliga utvecklingsnivån och allmänna utvecklingen. 

Åtgärden utgår från barnets intressen och personlighet, för att motivera barnen till sin egen 

språkutvecklingsnivå (Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007, s. 289). 

 De specifika åtgärder som görs för att på olika sätt hjälpa barn med språkstörning, kallas även 

interventioner och handlar om kvaliteten på innehåll och metoder. Språklig intervention kan 

utföras av bland andra språkpedagoger och logopeder. Även föräldrar är inkluderade och 

förskollärare får handledning. Interventionen kan innefatta språklig träning i grupp eller 

enskilt, särskild placering i förskolegrupp kan det också innebära. Det innebär att träningen 

kan bli direkt eller indirekt inriktad och att omgivningen medvetet anpassas till barnet. För att 

få bäst effekt bör stimulansen ske flera gånger om dagen av välkända personer för barnet. 

Pedagoger gör medvetna aktiviteter i en barngrupp som är stödjande och utvecklande för 

barnet med språkstörning (Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007, s. 290).  

 De flesta barn går på någon form av förskoleverksamhet och eventuella språkliga problem 

uppmärksammas ofta av pedagogerna. Även barnavårdcentraler gör språkliga kontroller, 

vilket också gör att interventioner sätts in i tidig ålder (Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 

2007, s. 297). Ju tidigare interventioner sätts in, desto större är chansen att de negativa 

effekterna av en språkstörning minimeras. När de yngre barnen med sen språkutveckling 

kommer i kontakt med andra barn på förskolan kan språket utvecklas, vilket kan tolkas som 
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att de får rätt stöd. Det kan vara vilseledande med en spontan utveckling trots en bristande 

intervention. Ett tidigt ingripande blir då inte motiverande, eftersom interventioner oftast 

innebär en ekonomisk fråga (Duff, Nation, Plunkett & Bishop, 2015).        

 Interventionen bör riktas mot den proximala utvecklingszonen. Det innebär att målet för varje 

stadium ligger inom nästa stadium. Man bör utgå ifrån det mönster som barnet kan för att 

befästa befintlig kunskap. Detta för ge barnet självförtroende. I en fonologisk intervention 

betonas motorikens betydelse. Träningen innehåller till stor del imitation och hörövningar och 

sker på ett lekfullt sätt. När barnet har etablerat artikulationen på språkljuden på enkla 

stavelser, sätts de ihop till enkla ord. Efter det mer komplexa ord, för att sedan sätts ihop till 

enkla fraser. När barnet har klarat av målstrukturen är det viktigt att berömma barnet. 

Generellt är målet att barnet ska lära sig genom erfarenhet och inte genom korrektion 

(Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007, s.299). 

 

 2.8 Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med denna undersökning är att lyfta fram vilka kunskaper förskollärare har om 

fonologisk språkstörning. Samt undersöka vilka hjälpmedel som finns för att stötta barn med 

en fonologisk språkstörning. Jag har valt att se frågeställningen utifrån Lev Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv, av den anledningen att den fokuserar mycket på språket.  

 

2.8.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs tankar om att lärandet sker i ett 

socialt och kulturellt sammanhang. Enligt Vygotskij lär människan ständigt i interaktion med 

andra. Det går inte att undvika att lära sig och det gäller både i sådana situationer som är 

konstruerande för att lära sig, som till exempel på förskolan och i övriga kulturella 

sammanhang. Människan befinner sig i ett kulturellt sammanhang i familjen, med kamrater 

och i samhället i stort. Fokus i detta perspektiv är sociala interaktioner och samspelet mellan 

kollektiv och individ (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014, s.31). Vygotskij 

menar att samspel mellan människor ger lärande och utveckling (Strandberg, 2006, s. 48). 

Han menar också att istället för undervisning använda samspel med barnen som är ett mer 
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effektivt sätt att lära hur språkljuden ska låta (Strandberg, 2006, s.47). Ett exempel utifrån 

förskolans värld är hur barnet lär sig uttala rätt språkljud. Om pedagogerna använder ett klart 

och tydligt uttal hör barnen hur språkljuden ska låta och kan därmed imitera den vuxna. 

Pedagogen och barnet har på så sätt ett samspel som kan utveckla rätt språkljud. 

 Imitation är en viktig del i det interpsykologiska samspelet. Barnet ser vilka metoder och 

modeller som de vuxna använder och barnet kan därefter imitera hur de gjorde. Genom 

praktisk handling kan barnen upptäcka vad de kan genom att göra som de andra. Tillsammans 

med andra kan barn göra saker de ännu inte kan göra själva (Strandberg, 2006, s.53). Ett 

exempel på det är att det sjungs sånger och ramsor på förskolan. Till att börja med sjunger 

pedagogerna. Genom att barnen lyssnar och imiterar (sjunger med), lär de sig sångerna och 

ramsorna. Genom sång och ramsor tränas språkljud och uttal. Att interagera med andra lär 

barnen sig nya färdigheter som sedan kan användas i ytterligare ny kunskap. När barnet 

imiterar tillsammans med andra, lär sig barnen det som står på tur i den proximala 

utvecklingszonen.  

 Den proximala utvecklingszonen är ett viktigt begrepp i det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij menar att alla människor som behärskar och har vissa kunskaper och färdigheter, 

har nära att klara av nästa steg i utvecklingen. Utvecklingszonen innebär avståndet mellan det 

barnet själv kan och det barnet klarar av med stöd av andra (Säljö, 2011, s. 167).  

 Andra centrala begrepp i det sociokulturella perspektivet är artefakter och mediering. 

Artefakter innebär fysiska hjälpmedel. Mediering betyder samspel mellan människor och 

artefakter. Genom det samspelet hanterar människan situationer med hjälp av fysiska och 

intellektuella redskap (Säljö, 2014, s. 76). Ett exempel från förskolan är att barnen använder 

digitala verktyg som till exempel Ipad. Med den kan språkljud övas och utvecklas med hjälp 

av olika appar. Ipaden blir då artefakt som kan underlätta språkutvecklingen.    

 Strandberg (2006, s.49) menar att samspel mellan vuxna och barn, barn och barn på förskolor 

skapar en grund för barnets lärande och utveckling. Säljö (2014, s. 233) skriver att det är den 

vardagliga interaktionen och det vardagliga samtalen är den viktigaste läromiljön. Genom det 

utvecklas uppfattningen av budskap och kunskap att bidra till samtal. Mycket av det som sägs 

har någon redan sagt, men orden blir då sitt eget syfte. Jag tänker att när barn är på förskolan 

sker det vardagliga interaktioner som utvecklar barns språk och tänkande.    
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Sociala interaktioner tillhandahåller barnen med språk. Språket är en viktig roll och det är 

genom språkliga samspel som barnet får kontakt med och skaffar sig kunskap om språket. 

Språket har en kommunikativ och social funktion samt en individuell och intellektuell 

funktion. När vi pratar med varandra skaffar vi material för våra inre tankar. Vygotskij 

använde ett uttryck som var ”barnets inre prat” med sig själv. Med det menas att ju mer 

barnen skaffar sig språkliga verktyg och desto mer utvecklar de sin personlighet. Det är alltså 

inte pedagoger som placerar saker i barnens huvud. Det handlar mer om samspel mellan 

pedagoger och barn som ger underlag för barns tänkande. Tänkandet är socialt (Strandberg, 

2006, s. 48). 
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3 METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV METOD 

3.1 Datainsamlingsmetod 

För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt att använda mig av 

intervjuer för att lyfta fram vilka kunskaper förskollärare har om fonologisk språkstörning. 

Vilka möjligheter, svårigheter och hjälpmedel pedagogerna har för att hjälpa barn med dessa 

besvär. Jag har även valt att intervjua en specialpedagog och en logoped, för att få en inblick i 

deras kunskaper och hur de arbetar. 

 Valet att göra kvalitativa intervjuer är för att få en djupare förståelse av pedagogernas 

upplevelser i ämnet. Intervjuer är en användbar metod för att samla in data som ger 

möjligheter till beskrivande och detaljerade svar (Christoffersen & Johannessen 2015, s.83). 

En fördel som Bryman (2013, s. 413) säger är möjligheten att kunna intervjua informanten 

ännu en gång, om det är något som framkommer under analysen. 

 En annan metod som kunde ha använts är enkätundersökningar. Anledningen till att det inte 

blev den metoden var att jag ville ha mer detaljerade svar och möjligheten att intervjua 

informanten flera gånger. Behov att ställa följdfrågor fanns dock inte.  

 Formen av intervjumetod som används är semistrukturerade intervjuer. Det innebär att 

intervjuaren har en uppsättning av frågor i en intervjuguide. Frågornas ordningsföljd kan 

variera och brukar vara allmänt formulerade. Intervjuaren kan ställa följdfrågor, beroende på 

vad informanten svarar (Bryman, 2013). 

 

3.2 Urval 

Valet av informanter utgicks ifrån olika förskolor runt om i kommunen. Anledningen till det 

valet var att lyfta fram vilka kunskaper som pedagoger har om fonologisk språkstörning samt 

vilka rutiner och hjälpmedel som finns på förskolorna i kommunen. Fem förskollärare från 

lika många förskolor blev kontaktade genom mejl om en förfrågan att delta i undersökningen. 

I mejlet skickades även med ett informationsbrev med syfte. 
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 En språkpedagog och en logoped har även blivit intervjuade. Anledningen till det är att se hur 

rutinerna mellan de olika professionerna fungerar. Vilka kunskaper och hjälpmedel de besitter 

lyfts också fram.   

 

3.2.1Beskrivning av informanterna  

Namnen är fiktiva. Detta på grund av konfidentialitetskravet, som förklaras under etiska 

överväganden. 

 Lisa arbetar på en avdelning med 20 barn i åldrarna tre till fem år. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat i 16 år som det. 

 Frida arbetar på en avdelning med 16 barn i åldrarna ett till tre år. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat cirka 10 år i förskoleverksamheten. 

 Linda arbetar på en avdelning med 13 barn i åldrarna ett till tre år. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat i ett år i verksamheten. 

 Saga arbetar på en kooperativ förskola på en avdelning med barn ett till tre år. Hon är 

utbildad förskollärare och har fem års yrkeserfarenhet. 

 Lena arbetar på en avdelning med 18 barn i åldrarna fyra och sex år. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat cirka nio år i verksamheten. 

 Maria arbetar 50 % som språkpedagog i kommunen. Hon är utbildad förskollärare och 

har läst 115 poäng inom specialpedagogik. Har jobbat inom barnomsorgen i 41 år. 

 Sofie arbetar som logoped. Hon är utbildad logoped och har 9 års yrkeserfarenhet.  

 

3.3 Genomförande 

Min undersökning visar att förskollärarna reagerar på att ett barn har svårt med vissa uttal, de 

kontaktar en språkpedagog och om inte det räcker, skickas det en remiss till logopeden. 

Följden på intervjuerna är gjorda i samma ordning. Pedagogerna intervjuades först, efter det 

en språkpedagog och till sist en logoped.  

 Undersökningen inleddes genom mejlkontakt med förskolecheferna som är ansvariga för de 

förskollärare som är tänkta informanter. När förskolechefen delgett sitt samtycke kontaktades 



 

16 

 

de tilltänkta pedagogerna via mejl (Bilaga 1). Tider och plats för intervjuerna bokades. 

Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats under deras planeringstid eller när barnen 

vilade. Christoffersen & Johannesen (2015, s. 89) skriver att informanten själv kan välja plats 

för intervjun, vilket gjordes i min undersökning. Eftersom de vet vilka lokaler som finns på 

deras arbetsplats, fick de bestämma vart vi skulle sitta. Alla valde en lugn och avskild plats.  

 Intervjuerna med språkpedagogen (bilaga 2) och logopeden (bilaga 3) gjordes efter jag 

intervjuat förskollärarna. Detta för att se om det framkom fler frågor under pedagogernas 

intervjuer som språkpedagogen och logopeden kunde svara på. Dessa intervjuer planerades 

och utfördes på samma sätt som förskollärarnas.  

 Vid intervjutillfället tog jag med penna, skrivblock och en mobiltelefon att spela in intervjun 

med. Mobiltelefonen var på flygplansläge för att inte intervjun skulle avbrytas. Informanten 

godkände att intervjun spelades in. Stödord och minnesanteckningar gjordes av mig under 

intervjun. Att spela in är viktig för en detaljerande analys och för att fånga upp informanternas 

svar i deras ord (Bryman, 2013, s. 420). 

 Intervjun startades med lättare frågor som yrkestitel och deras barngrupp (Se bilaga 1). Jag 

bad informanten att svara så öppet hen önskade om dennes erfarenheter av fonologisk 

språkstörning. Christoffersen & Johannesen (2015, s. 84) skriver om att människors 

kunskaper och tankesätt kommer bäst fram om informanten får vara med och avgöra vad som 

ska tas upp i intervjun. Vid avslutad intervju tackades informanten för sin medverkan och de 

informerades om eventuell kontakt igen, om följdfrågor dök upp under analysen.  

 Transkribering gjordes direkt efter intervjun, för att senare kunna användas i resultat- och 

analyskapitlet i detta examensarbete.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Informations- och samtyckesblanketten till informanterna innehöll information om de fyra 

huvudkrav som forskaren måste förhålla sig till. Syftet med det är att skydda individen.       

De fyra huvudkraven är: 

Informationskravet går ut på att forskaren ska informera alla berörda om forskningens syfte. 
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Samtyckeskravet innebär att informanten är med frivilligt i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet finns för att uppgifter om informanten ska förvaras i skydd så 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet betyder det material som har framkommit under undersökningen får endast 

användas till examensarbetet (Christoffersen & Johannesen, 2015, s. 46). 

 Personal i förskolan har tystnadsplikt enligt lag och etiska regler. Det innebär att de inte får 

lämna ut privata uppgifter om barnen och deras familjer (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Detta 

innebar att frågorna i intervjun handlade om fonologisk språkstörning i stort och inte om 

några specifika barn. 

 Eftersom inga barn under 15 år blev involverade i undersökningen, behövdes inget samtycke 

från vårdnadshavare samlas in (Löfdahl, 2015, s. 42). 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Med begreppet validitet menas i vilken utsträckning det som är tänkt att undersökas verkligen 

undersöks. Validiteten är hög om man mäter det som är avsett att mätas (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009, s.113). Det är därför viktigt att ha rätt frågor i intervjuguiden för att få svar på 

frågeställningen i forskningen. Jag tycker att jag har i min undersökning fått fram 

intervjufrågor som besvarar mina frågeställningar. Att även språkpedagog och logoped blir 

intervjuade gör att deras perspektiv framkommer, vilket ger en helhet på hur barn med 

fonologisk språkstörning kan stödjas.  

 Reliabilitet menar man hur data mäts. Det har att göra med hur grundliga och exakta 

undersökningens data är. Vilka data används, hur samlas data in och hur de bearbetas. Om 

mätningarna är dåligt gjorda blir resultaten undermåliga från reliabilitetssynpunkt. Med 

mätningar menas enkäter, intervjuer eller observationer. Om mätningen har hög noggrannhet 

får man fram samma resultat om man upprepar insamlingen av data (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009, s. 115). Genom att intervjua förskollärare på olika förskolor i en kommun, 

visar resultatet vilka kunskaper och hur pedagoger arbetar med fonologisk språkstörning. Att 

förskollärare arbetar på småbarns- eller äldrebarns avdelning ger olika svar. Om samma 
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undersökning skulle ha gjorts i en annan kommun eller med andra förskollärare, hade 

resultaten förmodligen blivit annorlunda.  
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4. RESULTAT 

4.1 Förskollärarnas kunskaper 

Denna studie visar att förskollärare har olika erfarenheter och kunskaper av fonologisk 

språkstörning. De är medvetna om att det handlar om språkljud och att uttala rätt språkljud. 

Två förskollärare känner sig inte säkra och har liten erfarenhet av ämnet.  

 För att öka kunskapen om fonologisk språkstörning anser förskollärarna att fortbildning 

skulle behövas. Detta för att få kännedom om ny forskning och nytt material. Det gör att 

pedagoger blir mer inspirerade att arbeta vidare med språkljud. Språkpedagog Maria bekräftar 

att det behövs mer kunskap om ämnet, även om pedagogerna har fått mer kunskap på senare 

år. Logopeden Sofie berättar att ungefär hälften av alla barnremisser som kommer in har en 

frågeställning om uttal. Ofta hittar de flera språkliga svårigheter såsom grammatik, semantik, 

pragmatisk och förståelse. Om det rör sig om en språkförsening eller störning skiljer inte 

logopeden på. 

 Lena berättar om sina erfarenheter före och efter att hon utbildat sig till förskollärare:  

Man har en mycket större medvetenhet när man har lärt och utbildat sig och gått in i 

ämnet ordentligt. Förut lade man inte märke till problem på samma sätt.  

 Ett förslag som Lena nämner är samverkan med andra förskolor, att pedagoger möts och 

diskuterar olika svårigheter. Det kan ge nya insynsvinklar och verktyg som man kan arbeta 

vidare med för att underlätta barns språkutveckling. Förslagsvis skulle det även kunna arbetas 

fram gemensamma arbetsmaterial. Lena anser att gemensamma diskussioner är mycket 

givande och kan bidra till nytänkande. Med hjälp av handledning kan man också hitta olika 

lösningar på problem.  

 Logopeden Sofie berättar att antal remisser som kommit in till logopedmottagningen har 

ökat. Redan fram till oktober 2018 har det kommit in lika många remisser som under hela 

2017. Vad det beror på har inte kunnat fastställas. De har spekulerat om att många barn blev 

födda under 2015. Logopeder har även informerat föräldrar och förskolor om en strävan att 

barn med språksvårigheter ska remitteras vid tidigare ålder. Att antal remisser har ökat kan 

även bero på att föräldrar har blivit mer medvetna. Maria tar också upp att stötta barn med 

språksvårigheter tidigt. Även om insatserna ska ske så tidigt som möjligt, är det mer fokus på 
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barnen som ska börja förskoleklass. Detta görs för att ge dem stötta inför skolstarten. Det är 

svårt att hinna med både de yngre och de äldre barnen.   

4.2 Rutiner vid kartläggning av barns språkutveckling 

Genom att kartlägga barns språkutveckling ute på förskolorna i kommunen, kan eventuell 

språkstörning uppmärksammas. Det används olika metoder att göra detta. Ett sätt att kartlägga 

är att observera barns språk och göra en reflektion. Andra är att kartlägga vad barn säger och 

hur de uttalar orden. TRAS – Observation av språk i dagligt samspel, kan användas. TRAS är 

ett verktyg som visar barns utveckling av språk, samspel och pragmatik. 

 Vid ett tillfälle årligen har varje avdelning på förskolan ”barnprat”, där all personal är 

medverkande inklusive språkpedagog och specialpedagog. Barnen är inte med på mötet. 

Innan ”barnprat” sker en kartläggning av alla barn som tas upp under mötet.  

 Om ett språkproblem uppmärksammas vid andra tidpunkter kontaktar förskolepersonal 

kommunens språkpedagog genom samtal och en skriftlig förfrågan. Då rekommenderas 

pedagogerna att göra ett lexikon för att kartlägga vilka språkljud och uttal barnet har. Lexikon 

görs genom att pedagogen tar ett A4 papper och skriver ner vilka ord barnen säger och hur 

orden uttalas. Det brukar bli cirka 20 – 25 ord som observeras i en vardaglig miljö. Har 

förskolan inte använt TRAS innan, görs det TRAS på barnet med misstänkt språkproblem. 

Lisa berättar om TRAS:  

TRAS var förut ett verktyg som användes på alla barn, men nu är TRAS ett verktyg 

som vi använder vid indikationer, som sker i samband med språkpedagog. Vid barnprat 

diskuterar vi enskilda barn och då framkommer det om vi ska använda oss av TRAS 

eller inte. Men i första hand är det observationer som vi gör. TRAS ligger inte till grund 

för barnprat.    

 Linda är lite emot TRAS. Hon känner att det blir för uppdelat och att det blir ett test av 

barnen. Maria bekräftar att det finns motståndare till TRAS. De som är emot anser inte att 

barn ska bedömas. Men hon ser TRAS mer som en bra kartläggning. Verktyget fungerar bra 

och ger tydliga resultat. Det är inget test utan ett verktyg för att forma verksamheten och att 

sätta in insatser där behovet finns.  

 När pedagogerna har gjort ett lexikon och TRAS på det aktuella barnet, skickas materialet till 

Maria som sedan sammanställer och kommer eventuellt ut i verksamheten. Hon handleder 



 

21 

 

pedagogerna på avdelningen hur man kan hjälpa och stödja barnet som har svårigheter. Det 

kan handla om olika verktyg som spel och andra verktyg som kan användas på förskolorna. 

Om man har följt ett barn som har haft insatser men språkutvecklingen går sakta, kan 

språkpedagog skicka en remiss till logopeden. Vårdnadshavare måste godkänna en 

remittering. Sofie berättar att de flesta remisser som kommer till logoped går genom 

barnavårdscentralen (bvc). Att det kommer flest remisser därifrån beror bland annat på 

kontroller som bvc utför vid olika åldrar på barnet. I samråd med förskolan kan föräldrar 

kontakta bvc för vidare remiss. Förskolor och bvc har även en samverkan vid remittering. 

Maria betonar att även om en remiss har skickats till logopeden är det viktigt att förskolan 

fortsätter hjälpa barnet vidare med språket. 

 

4.3 Vilka möjligheter och verktyg förskollärare har tillgång till 

Den största möjligheten som informanterna berättar om är att man kan använda sig av 

barngruppen. En annan möjlighet som informanterna säger att de har är språkpedagogen. 

Henne kan de kontakta för att få tips och idéer, som de sedan kan använda i aktiviteter på 

förskolan.  Lena berättar: 

Man har stor nytta att ta hjälp av andra barn som inte har en språkstörning. Man sätter 

inte bara ett barn utan man är tillsammans. Det är även för att det inte ska bli för 

utpekande. 

 Det är en stor fördel att ha möjlighet till små barngrupper där både barn med och utan 

språkstörning ingår. Pedagoger kan med olika aktiviteter och verktyg öva på uttal med 

barngruppen. Verktyg som bland annat finns ute på förskolorna är språklådor, språkpåsar, 

spel, fonomix, olika böcker från Hatten förlag, sagor, Ipad, dator, babblarna och framför allt 

sånger, rim och ramsor. Frida som arbetar på en småbarnsavdelning berättar: 

När vi sjunger i grupp märker vi att de börjar prata. De mindre barnen har lättast att öva 

sig på språket är vid sång. Det är roligt när de börjar sjunga med i till exempel ”Lille 

katt”. Så går det en stund och sedan kommer talet i gång. Det är kul att se! Rim, rasmor 

och sånger använder vi mest. Upprepning och samarbete arbetar vi mycket med. 

 Undersökningen visar att det är skillnad om informanterna arbetar på en småbarns- eller en 

äldrebarnsavdelning. På småbarnsavdelning tränas uttal ofta genom rim och ramsor. Linda 
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skulle vilja arbeta mer med rim och ramsor då hon känner att det fungerar bäst. Barnen 

härmar allt pedagogerna säger och det gäller att man som vuxen är tydlig. 

 Ipad används mer än dator ute på förskolorna. Även om dator är bra att använda framförallt 

vid tangentbordsträning. Appar som Maria tipsar om är Skrivguiden och Spökbus. Men hon 

betonar också det ska vara pedagogiska appar och att man ska vara kritisk som pedagog. Som 

hon säger: ”Man måste vara kritisk när man väljer appar. Lär barnet sig det man är ute efter?” 

Sofie tipsar om Lexia, som är för de lite äldre barnen och apparna Bornholmslek och Ljuda 

med Boo. Lisa berättar att det finns en Ipad på avdelningen. Alla förskolor har samma appar. 

Hon känner att det hade varit bra att få information om vad apparna handlar om.     

 Informanterna berättar om att de använder sig av passiv korrigering. Det innebär att om 

barnet säger fotboj istället för fotboll, bekräftar pedagogerna barnet och säger ordet med rätt 

uttal. Att barnet inte får till rätt uttal påpekas inte. Genom att inte påpeka felaktigheter känner 

barnen att de inte har sagt fel, vilket gör att de inte tappar modet i att prata utan försöker igen. 

Samtidigt får barnet höra hur fotboll ska uttalas. 

 Flera verktyg som Maria tar upp är även alternativ kommunikation, AKK. Tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK och grafiskt alternativ och 

kompletterande kommunikation, GAKK. Bilder är ett bra stöd och är bra även vid 

koncentrationsproblem. Dessa hjälpmedel kan hjälpa barn att utveckla språket. Vid 

språkförsening är tecken bra, men tecken är bra föra alla barn. Tecken utvecklar språket. Sofie 

menar också att barn med stora fonologiska svårigheter har stöd av AKK-insatser, då främst 

av tecken eller bilder. Maria menar att man kan börja med text redan när barnen är två år. Det 

är bra att barnet både ser och hör ordet. Det krävs att pedagogen är med och visar på ett roligt 

sätt. Barn med svårigheter med språket kan tycka att det är tråkigt. Lyckas man locka och 

fånga barnens uppmärksamhet, det är då barnet lär. 

 Något som alla informanter är enade om är att det viktigaste är att fånga barnens intresse. 

Barnen ska tycka att det är roligt. Vissa aktiviteter kan räcka med att dom sker under 10 – 15 

minuter för det kan vara svårt ibland med koncentrationen. Sofie berättar om att det krävs 

intensiv träning, ofta och korta stunder. 
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4.4 Eventuella utmaningar som förskollärare stöter på 

Alla förskollärare i min undersökning känner att tiden inte räcker till samt stora barngrupper 

är de största utmaningarna. Det gör det svårt att hinna med att fokusera på ett barn. Att spela 

ett spel med ett barn kan vara svårt att få till. Det är många fasta rutiner som styr 

verksamheten och som personal kan man ibland känna sig otillräcklig. Saga berättar: 

Vi har en bra personaltäthet, det är inte frågan om det, Men det är många barn som ska 

synas och behöver få hjälp att utvecklas.   

 Flera förskollärare säger om det fanns möjlighet av att ibland få sätta in vikarie, skulle 

barngruppen kunna delas upp i ännu mindre grupper än nu. Detta skulle göra att miljön blev 

lugnare och pedagogerna ge tid att fokusera på barns olika svårigheter.  

 Pedagogerna märker av att Maria har en 50 % tjänst som språkpedagog. Hennes tjänst som 

språkpedagog var 100 % innan det blev besparningar inom verksamheten. Maria säger att 

med 500–600 barn i kommunen är behovet egentligen flera språkpedagoger. Det gör att det är 

svårt att hinna hjälpa alla barn och handleda pedagoger. Behovet av språkpedagog har inte 

minskat, utan snarare ökat under åren. Samtidigt finns det kommuner i länet som inte har 

några språkpedagoger anställda, berättar logopeden Sofie. Förskollärarna känner att det hade 

varit bra om språkpedagogen kunde vara mer ute i verksamheten. De betonar även att de är 

glada över att ha en språkpedagog och är medvetna om att hon har mycket att göra. För Saga 

som jobbar på en kooperativ förskola innebär att de får köpa språkpedagogens tjänster. 

 Om Maria hade mer tid, skulle hon vilja vara ute mer i verksamheterna och träffa 

pedagogerna. Gå igenom arbetsmaterial mer noga och bredda kunskapen om språkstörning för 

både pedagoger, organisation, chefer och politiker. Språkstörning kan vara en stor 

problematik. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

Syftet med denna undersökning är att lyfta fram vilka kunskaper förskollärare har om 

fonologisk språkstörning och om eventuellt förekommande resurser i förskolemiljöer för att 

stötta barn med en fonologisk språkstörning.  

 Vilka möjligheter och eventuella utmaningar möter förskollärare med barn som 

har en fonologisk språkstörning? 

  Vilka rutiner och handlingsplaner används för att stötta barn med fonologisk 

språkstörning? 

 Vilka resurser används på förskolor för att stötta barn med fonologisk 

språkstörning? 

 

5.1 Förskollärarnas kunskaper  

Resultaten visar att förskollärare har en viss medvetenhet om vad fonologisk språkstörning är. 

Fortbildning inom ämnet vore bra, då det finns en osäkerhet bland pedagogerna. 

Språkstörning är det vanligaste funktionshinder och Leonard (2000) skriver att cirka 7 % av 

alla barn mellan fem och sju år har någon typ av språkstörning. I intervjun med Sofie 

berättade hon att ungefär hälften av alla remisser som kommer in till logopeden har en 

frågeställning om uttal. Eftersom det är såpass vanligt, anser jag att det behövs mer kunskap 

inom språksvårighet och fonologisk språkstörning. Det som utgör svårigheter i dag kan bli 

större problem i framtiden. Gillberg (2018, s. 49) skriver att ”Tidiga avvikelser i den 

talspråkliga utvecklingen har dock mycket säkrare, evidensbaserad, koppling till ESSENCE - 

problematik under uppväxten”. Med tanke på det tycker jag att uttalsavvikelser ska 

uppmärksammas. Om det är något bestående eller om det går över, det kan man inte veta ifrån 

början.        

5.2 Rutiner vid kartläggning av barns språkutveckling 

Skolverket (2016) skriver att barnet ska utveckla ett nyanserat språk, genom att leka med ord, 

uttrycka tankar, argumentera och kommunicera med andra. Språket är ett av flera sätt att 
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kommunicera och är ett viktigt element för den kognitiva förmågan att kunna diskutera med 

andra. 

 Talspråket undersöks utifrån språkets helhet såsom pragmatisk, semantik och fonologi.  

Innan ”barnprat” berättar förskollärarna att det görs en kartläggning av bland annat detta. 

Tillsammans med språkpedagog och specialpedagog tas varje barn upp, för att upptäcka 

eventuella svårigheter. ”Barnprat” är ett bra sätt att tidigt fånga upp och uppmärksamma 

barnen. Forskning, logopeder och språkpedagoger visar hur viktigt det är att en språksvårighet 

upptäcks tidigt. Miniscalco (2007) menar redan när barnet är mellan två och tre år ska man se 

allvarligt på språkstörning för att det kan vara en indikation på en generell utvecklingsmässig 

eller neuropsykologisk problematik hos barnet. Kommunen som jag har gjort min forskning i 

har valt att just nu fokusera på att stötta barnen inför förskoleklass. Visserligen är det bra att 

de gör det. Men jag kan fundera på om språkpedagogen hinner på sina 50 % att stötta och 

handleda förskollärare som arbetar med de yngre barnen som ligger i riskzonen. Vidare finns 

det en samverkan mellan språkpedagogen och barnavårdscentralen i kommunen. Ibland kan 

de ha ett möte för att kunna ge bästa stöttning för barnet. Genom bvc kan till exempel Maria 

få information om bland annat hörsel, syn och ljud kontroller. Då ska också föräldrar vara 

inkopplade. Jag tänker att samarbetet underlättar mycket. Om det utförs olika undersökningar 

på barnet, kan bvc, logoped och språkpedagog ta del av resultatet och utgå därifrån. Då kan 

barnet slippa gå igenom samma undersökningar flera gånger. Jag vill tro att detta är ett sätt att 

effektivisera hjälpen till barnen med fonologiska språkstörningar och andra språksvårigheter.     

 Förskollärarna som jag har intervjuat anser att språkpedagogen kan rådfrågas vid funderingar 

om språket. Pedagogerna får handledning och vid misstanke av språksvårighet görs först en 

kartläggning av barnet i form av och ett lexikon och eventuellt TRAS. Om det handlar om 

allvarligare språkstörningar, skickas det även remiss till logopeden. Interventioner görs på 

olika sätt för att stötta barnet. Detta innefattar ofta språklig träning i grupp eller enskilt. 

Nettelbladt, Håkansson, Salameh (2007, s. 290) skriver också att stimulansen ska göras ofta 

och av välkända personer för barnet. Gärna flera gånger per dag. De förskollärare som jag har 

intervjuat säger att det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Det är många fasta rutiner som 

tar tid och behöver få ta tid. Läroplanen för förskolan är stor och det är mycket som ska 

hinnas med. Jag inser att det är en stor fördel att även föräldrar övar språkljud med barnen.          
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5.3Vilka möjligheter och verktyg förskollärare har tillgång till 

Pedagogerna får verktyg av språkpedagogen som kan användas i barngruppen. Den består av 

barn som både har normal språkutveckling och språkliga svårigheter. Sånger, spel, rim och 

ramsor används mest för att öva uttal i förskolan.  Pedagogernas erfarenheter visar att dessa 

aktiviteter lättast fångar barnens intresse och motivation. Intervjuerna med språkpedagogen 

och logopeden visar också att dessa övningar är populära bland barnen. Förskolan har även 

flera artefakter att använda såsom Fonomix, böcker och olika aktiviteter med Babblarna. 

 I det sociokulturella perspektivet sker lärandet i interaktion med andra och samspel med 

barnen är ett effektivt sätt att lära. Vygotskij menar att imitation är en viktig del i det 

interpsykologiska samspelet. Pedagogerna sjunger sånger som barnen lär sig och sedan 

sjunger med. Skolverket (2016) menar att barnen ska utveckla en empati för andra individer 

och att ingen ska känna sig diskriminerade. Jag anser att både barn med och utan 

språkstörning bör ingå i en barngrupp. Barn utan språkliga svårigheter utvecklar empati för de 

barnen som har uttalsproblem. Att interagera med andra kan göra att alla känner sig 

inkluderade. Barn med språksvårigheter blir inte utpekade och diskriminerade, vilket både 

FN:s barnkonvention, informanterna och tidigare forskning lägger vikt på. Där tänker jag att 

det även ligger ett stort ansvar på de vuxna, så att barn med språkstörning får sin röst hörd. 

Det är viktigt att även de barnen får komma till tals och får prata i lugn och ro. Här kan även 

personaltätheten påverka.  

 Att arbeta i små barngrupper ser förskollärare som en stor möjlighet då barnen kan ta hjälp av 

varandra. Den idén som Lena hade om att ibland kunna sätta in en extra personal, för att få 

små barngrupper tycker jag är en bra idé. Det skulle kunna ge en lugnare miljö inom 

förskolan. Det kan vara svårt att få till ekonomiskt, men det är ändå en bra idé. Sjöberg (2007) 

skriver att barn med språkstörning behöver specialkometens och det kostar pengar. Får inte 

barnet den hjälp den behöver strider detta mot FN:s barnkonvention. I intervjuerna jag har 

gjort har det inte varit något prat om ekonomin. Det ser jag som positivt, då det är en sak som 

är svårt att påverka.     
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5.4 Eventuella utmaningar som förskollärare stöter på  

Resultatet av denna undersökning visar att förskollärare ser tidsbristen och stora barngrupper 

som de största utmaningarna. Många övningar och aktiviteter sker i barngrupp, men det är 

svårt att hinna sitta med enskilda barn. Att till exempel spela spel med två till tre barn är svårt 

utan att bli störd.  

 En annan utmaning för förskollärare, språkpedagoger och logopeder är att finna motiverande, 

roliga och spännande övningar och aktiviteter som fångar barnens intresse. Informanterna i 

studien visar att det finns många verktyg som används ute i förskoleverksamheten.  

 AKK är ett bra verktyg för att stötta barn med språksvårigheter. Pedagogerna behöver ha en 

kunskap inom detta. Förskolepersonal behöver fortbildning för att det ska bli bra. Eftersom 

den intervjuade språkpedagogen jobbar 50 % är det svårt att tidsmässigt få tid till fortbildning. 

Blir AKK ett verktyg som slängs in i verksamheten och blir då ett halvbra verktyg som inte 

används på korrekt sätt? 

 Ett annat verktyg som kan fånga barnens intresse är Ipad. Maria betonade vikten av att vara 

kritisk i val av appar. Alltså att som pedagog tänka: Lär sig barnet det som man vill att det ska 

lära sig? Ipaden ska inte ersätta pedagogen, utan det är viktigt att pedagogen är närvarande. 

Eftersom pedagogerna säger att tiden inte alltid räcker till, hinner man då sitta och arbeta med 

Ipaden på ett bra sätt?    

 De slutsatser som går att dra av resultatet i denna undersökning visar är att pedagoger har en 

viss kunskap i ämnet. De arbetar på olika sätt både medvetet och omedvetet med språk och 

fonologi. Förskollärarna har språkpedagogen som de kan bolla idéer med och som kan 

handleda i hur barn med språksvårigheter kan bli stöttade. Går språkutvecklingen långsamt 

eller om barnet har mer grava språkliga svårigheter skickas det remiss till en logoped. Det 

krävs intensiv träning som görs både hemma och på förskolan. Det finns också möjligheter 

och utmaningar för pedagogerna på förskolan. Möjligheterna är bland annat att använda sig av 

barngruppen, vilket också blir en utmaning då det ibland är stora barngrupper.   

Det framgår även i min undersökning hur viktigt språket är och hur mycket som kan påverkas 

om det finns språkliga svårigheter. Grunden till inlärning är att barnet mår bra och är 

motiverad till att träna språket med olika övningar. Det kan vara så mycket mer än bara att /s/ 

och /r/ utgör fonologiska svårigheter som behöver stödjas.  
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5.5 Metoddiskussion 

Denna undersökning genomfördes med kvalitativa intervjuer med hjälp av en intervjuguide 

och inspelningsfunktionen på mobiltelefonen. Metoden har gett svar på mitt syfte och 

frågeställningar. Genom att intervjua förskollärare med olika lång erfarenhet av yrket på olika 

förskolor i kommunen, har jag undersökt vilka kunskaper som finns om fonologisk 

språkstörning. Hade det funnits tid hade jag intervjuat flera förskollärare för att få en större 

översikt över deras erfarenheter. En annan metod hade varit enkätundersökningar. Men då 

hade jag inte fått höra informanternas funderingar och jag hade inte kunnat be dem förklara 

sådant som kändes oklart. Observationer hade även varit ett annat alternativ, för att få 

ytterligare en fördjupad inblick kring det språkutvecklande arbetet på förskolorna.  

Valet att även intervjua en språkpedagog och en logoped gjorde att mina kunskaper blev 

fördjupade inom ämnet. Det var också mycket intressant att se vilka arbetsuppgifter och 

möjligheter de har för att stötta barn med språkstörning. 

Vidare har det varit svårt att välja begrepp och jag har ändrat begrepp under forskningstiden. 

Under arbetets gång har jag till exempel ändrat orden ”hjälpmedel” till ”verktyg” och 

”svårigheter” till ”utmaningar”. Ibland har det varit svårt att skilja på begreppen ”fonologisk 

språkstörning” och ”generell språkstörning”, då fonologisk språkstörning är en del av 

språkstörning. 

 

5.6 Vidare forskning 

En fråga som har vuxit fram under mitt arbete är om fonologisk språkstörning har något 

samband med att föräldrar i dag läser mindre för sina barn. Antal remisser har ökat till 

logopeden, vilket kan hänga samman med minskad högläsning? Det skulle kunna vara 

intressant att forska vidare om detta. Barns sätt att kommunicera, samspela och interagera har 

även ändrats under de senaste åren. Hur påverkar detta språket egentligen?      

 Vidare berättar Sofie att det inte finns språkpedagoger i alla länets kommuner. Det vore 

intressant att undersöka hur rutinerna och handlingsplanerna för att stötta barn med 

språksvårigheter ser ut i kommuner där det inte finns någon språkpedagog att kontakta och 

vilken skillnad är det på kommuner med och utan språkpedagog.   
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Veronica Olsson och läser till förskollärare på Karlstads universitet. Nu är det dags 

för att skriva mitt examensarbete som kommer att handla om fonologisk språkstörning. Syftet 

med min forskning är att undersöka vilka kunskaper förskolepersonal har i ämnet och vilka 

hjälpmedel förskolepersonal har för att hjälpa barn med fonologisk språkstörning, samt vilka 

rutiner som finns vid språkstörning.  

Jag kommer att intervjua förskolepersonal, språkpedagog och logoped. 

Inga riktiga namn kommer att förekomma i arbetet, det är endast jag som vet vilka som har 

deltagit. Fiktiva namn kommer att användas i arbetet. Det kommer heller inte skrivas ut vilken 

förskola, avdelning eller kommun som undersökningen har gjorts, namnen kommer även här 

vara fiktiva. 

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning. Dessa kommer sedan att 

raderas. Intervjuaren kan när som helst avbryta intervjun om man inte vill delta. Den 

information jag lämnar kommer endast att användas i forskningsändamålet. 

Vid ytterligare frågor får ni gärna kontakta mig 

Med vänlig hälsning  

Veronica Olsson. 

Kontaktuppgifter: 

Student: 

Veronica Olsson 

veronica80@spray.se     

Universitetslektor: 

nils.dverstorp@kau.se 
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Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien som riktar sig till pedagogers arbete med fonologisk 

språkstörning i förskolan.  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är frivilligt och jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något 

skäl. Den information som uppges under intervjun kommer att behandlas på ett sätt att min 

identitet inte kommer att avslöjas. Inga obehöriga kommer att få ta del av information och av 

de uppgifter som framkommer. Den information som jag lämnar kommer endast att användas 

till detta examensarbete men slutversionen kommer att vara offentlig.    

Min underskrift nedan innebär att jag väljer att delta i studie som handlar om fonologisk 

språkstörning på förskolan. 

 

 

Ort/datum 

 

 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 
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Intervjuguide – fonologisk språkstörning och förskollärare. 

Frågor till förskollärare. 

 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

 

1. Åldersspann på barngrupp? 

2. Antal barn i grupp? 

3. Antal personal i grupp? 

4. Yrkestitel, utbildning och antal år i yrkeserfarenhet? 

5. Vad har du för kunskaper om fonologisk språkstörning? 

6. Hur kartlägger ni barns språkutveckling i barngruppen? 

7. Om du och din personalgrupp noterat att ett barn inte kan uttala vissa ljud, vad gör ni 

då? Finns det någon plan för det? 

8. Vilka möjligheter och svårigheter har ni att hjälpa barn med fonologisk språkstörning? 

9. Har ni och använder ni er av några hjälpmedel för att hjälpa barn med fonologisk 

språkstörning? I så fall, vad? 

10. Hur skulle du vilja jobba för att hjälpa barn med fonologisk språkstörning? 

11. Känner du att ni har resurser nog för att hjälpa barn med språkstörning? 
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Bilaga 2: Frågor till språkpedagog 

 

Namn 

Ålder  

Kön 

 

1. Utbildning och antal år i yrkeserfarenhet? 

2. Vilka uppgifter har du i ditt yrke som språkpedagog? 

3. Hur kartlägger ni barns språkutveckling? Finns det några mallar? 

4. Hur vanligt är det med fonologisk språkstörning? Är det svårt att veta om det är 

försenad språkutveckling eller om det är fonologisk språkstörning? Vid vilken ålder 

börjar det visa sig att det är fonologisk språkstörning? 

5. När en förskola kontaktar dig för att ett barn har problem med uttal, hur går ni till väga 

för att hjälpa det barnet? 

6. Vilka rutiner har du som språkpedagog kring barn med fonologisk språkstörning? 

7. Vilka hjälpmedel använder ni er av för att hjälpa barn med fonologisk språkstörning? 

8. Använder ni er av digitala verktyg? I så fall vilka? 

9. Vilka uttalsljud har barn med fonologisk språkstörning svårast med? 

10. När kontaktar ni en logoped och hur går den kontakten till? 

11. Hur skulle du vilja jobba för att hjälpa barn med fonologisk språkstörning, om du fick 

bestämma? 
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Bilaga 3: Frågor till logoped 

 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

1. Yrkestitel och antal år i yrkeserfarenhet? 

2. Vilka uppgifter har du i ditt yrke? 

3. Hur vanligt är det med fonologisk språkstörning? Är det svårt att veta om det är 

försenad språkutveckling eller fonologisk språkstörning? Vid vilken ålder börjar det 

visa sig att det är fonologisk språkstörning? 

4. En förskola misstänker språkstörning på ett barn och behöver extra stöd av en 

logoped. Hur går oftast den kontakten till? 

5. Är det vanligast att vårdnadshavare eller språkpedagog kontaktar dig vid en misstänkt 

språkstörning? 

6. Hur gör du när du kartlägger barns språkutveckling? 

7. Vilka rutiner har du kring fonologisk språkstörning? 

8. Vilka hjälpmedel använder du dig av för att hjälpa barn med fonologisk 

språkstörning? 

9. Används digitala verktyg, i så fall vilka? 

10. Vilka uttalsljud har barn med fonologisk språkstörning svårast med? 

11.  Enligt en förskollärare uppfattar hon att uttalsproblem har blivit vanligare, Stämmer 

detta? 

12. Vad kan fonologisk språkstörning leda till för problem i skolan och vidare i livet? 

13. Har fonologisk språkstörning någon koppling till diagnoser? 

 

 


