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Abstract 

The aim of the study is to examine whether and how the children who have difficulties with the language 

receive the help they need from the preschool teachers in order to improve their language development. 

Interview of semi-structured model with five preschool teachers at different kindergartens in the same 

municipality was conducted, where the pedagogues experiences were requested which methods/routines 

they work with to detect if children have language problems and what methods/ tools they use to help and 

stimulate language development, and how they have worked with that has given the best language 

enhancement in children with language difficulties. The theoretical starting points in my study are 

sociokulturellt perspektiv, what child can be achieve with help and without help, as well as phonological 

awareness that is the doctrine of the sound and its function. TRAS – the schedule Early registration of 

language development is a tool to promote language difficulties. It is also important to keep in mind that 

each child has their own language development rate. TRAS – the schedule is a useful tool with extensive 

questions, to identify what the child is struggling with and shows what is reasonable to be able to be in a 

certain age. TRAS is also a useful tool for detecting minor language problems. Babblarna and FonoMix 

used to stimulate language development in the municipality. Some kindergartens also use character 

support and support for supporting language development. Engaging high-quality reading and games with 

language elements increase the interest in communicating. Rhymes and chants can also increase language 

development. But most important is a good approach and to do something together with the kids. 

 

Keywords: Preschool children, preschool teachers, language development methods, language problems. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka om och hur de barn som har svårigheter med språket får den hjälp de 

behöver av förskollärarna för att deras språkutveckling ska förbättras. Intervju av semistrukturerad modell 

med fem förskollärare på olika förskolor inom samma kommun utfördes, där pedagogernas erfarenheter 

efterfrågades om vilka metoder/rutiner de arbetar med för att upptäcka om barn har språksvårigheter och 

vilka metoder/verktyg de använder för att hjälpa och stimulera språkutvecklingen, samt vilket sätt de har 

arbetat med som har givit bästa språkförbättringen hos barn med språksvårigheter. De teoretiska 

utgångspunkterna i min studie är sociokulturellt perspektiv, vad barnet kan uppnå med hjälp och vad det 

kan uppnå utan hjälp, samt fonologisk medvetenhet som är läran om ljudet och dess funktion. TRAS–

schemat tidig registrering av språkutveckling är ett verktyg för att främja språksvårigheter. Det är även 

viktigt att tänka på att varje barn har sin egen språkutvecklingstakt. TRAS–schemat är ett användbart 

verktyg med omfattande frågor, för att ringa in vad barnet har svårt för och visar på vad som är rimligt att 

kunna i viss ålder. TRAS är även ett användbart verktyg för att upptäcka lättare språksvårigheter. 

Babblarna och FonoMix används för att stimulera språkutvecklingen i kommunen. Vissa förskolor 

använder även tecken som stöd och bildstöd för att stimulera språkutvecklingen. Engagerad högläsning 

med kvalitet och lekar med språkinslag ökar intresset att kommunicera. Rim och ramsor kan också öka 

språkutvecklingen. Men det viktigaste är ett bra förhållningssätt och att göra någonting tillsammans med 

barnen.  

 

Nyckelord: Förskolebarn, Förskollärare, Metoder för språkutveckling, Språksvårigheter.  
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1. Inledning  
Intresset för språkutveckling väcktes under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där jag träffade på 

barn med språksvårigheter. Mina kunskaper för att stimulera språkutvecklingen hos dessa barn på rätt sätt 

var för knappa. Jag upptäckte inte att pedagogerna använde något speciellt arbetssätt eller någon rutin för 

att upptäcka barn med språksvårigheter. Jag såg inte heller att det fanns några rutiner för hur dessa barns 

språkutveckling skulle stimuleras. Min tanke var då att det skulle vara intressant att ta del av pedagogers 

erfarenheter om hur de jobbar inom detta område och vad de har sett givit resultat. Även jag själv har haft 

språksvårigheter, vilket ingen upptäckte förrän i slutet av mellanstadiet. Detta har lett till att jag har haft 

svårt för mig i skolan och har behövt kämpa mycket för att komma i mål. Hade jag fått hjälp redan på 

förskolan kunde det kanske gett mig en lättare tid i skolan. Jag har även lagt märke till att det är många 

barn som kallar mig Dara, Kara istället för Sara. Förskolans läroplan redogör för vikten av att 

förskollärarna har ett ansvar att se till att alla barn får utmaning och stimulans i sin egen språk- och 

kommunikation för att kunna utvecklas (Skolverket, 2016, s. 11). Det är därför viktigt att alla pedagoger 

som verkar i förskoleverksamheten vet hur man upptäcker de barn som har svårigheter i sin 

språkutveckling samt har vetskap om vilka rutiner som finns för att kunna hjälpa dessa barn, för att språket 

ska kunna utvecklas och stimuleras. Men det är även viktigt att de barn som har ett rikt språkförråd 

utvecklas och stimuleras i sin språkutveckling för att även de ska få stimulans i sin språkutveckling. Løge 

(1995, ss. 78–79) beskriver att genom orden kan man förmedla budskap som till exempel känslor, glädje 

eller sorg. Interaktionen mellan människorna sker genom orden vilket även ger individerna möjlighet att 

utveckla sina resurser. Förskolans läroplan framhåller vikten av att:  

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn [...] utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra [...] 

(Skolverket, 2016, s. 9).  

 

Det är viktigt att kunna använda sig av ord för att kunna prata med andra människor och kunna förmedla 

sig på ett bra sätt. Jag har därför valt att undersöka hur förskollärarna upptäcker barn som har svårigheter 

i sin språkutveckling och vilka rutiner/metoder de använder sig av för att hitta dessa svårigheter. Varför 

de gör på det sättet och vilka resultat de uppnår med sina metoder.  
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2. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om och hur de barn som har svårigheter med språket får den 

hjälp de behöver av förskollärna för att deras språkutveckling ska förbättras. 

 

3. Frågeställningar 

Hur upptäcker förskollärare att barn har svårigheter i språket? 

Vilka rutiner/metoder arbetar förskollärare med för att hjälpa barn med språksvårigheter? 

 

4. Teoretisk bakgrund 

4.1 Begreppsdefinition 

Språksvårigheter handlar om att ett barn har svårigheter eller störningar med att förstå och formulera 

språket medan talsvårigheter innebär en skada eller dysfunktion i artikulationsapparaten, vilket bidrar till 

svårigheter att formulera språkljud. Tal- och språksvårigheter handlar om att barnen har svårt att förstå 

budskap och med hjälp av tecken och ord svårt att göra sig förstådda. Svårigheten kan ge upphov till en 

felaktig kunskapsutveckling (Løge, 1995, ss. 90–98). 

 

Vildbird (2018) beskriver att när språkutvecklingen är mycket långsam eller annorlunda kallas det att 

barnet har en språkstörning (språksvårighet). När ett barn utvecklar sitt språk ovanligt långsamt eller på 

ett annorlunda sätt beskrivs det som språkstörning. Språkstörning beskrivs vara en funktionsnedsättning i 

mindre eller större grad. Funktionsnedsättningen kan finnas gällande barnets tal eller språkuppfattning. 

Barnet kan ha ett dåligt ordförråd eller svårigheter att sätta samman meningar. 

 

Språkstörning handlar enligt Hansson (2010, ss. 200–209) om att en individ inte utvecklat sitt språk som 

det borde, något som kan relateras till ett handikapp som till exempel neuropsykiatriska diagnoser som 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) eller Deficits in Attention, Motor control and 

Perception (DAMP) och autismspektrumstörning, utvecklingsstörning samt hörselskada. Vissa barn kan 

ha svårigheter med språket även om de inte har något handikapp. Bedömningarna och beskrivningarna av 

kommunikativa och språkliga förmågor kan användas oavsett vilken bakgrunden är till svårigheten. Det 

är fler pojkar än flickor som får diagnosen språkstörning. 7 % av femåringarna har en språkstörning utan 

bevislig orsak. 1–2 % av barnen drabbas av svårigheter med flera språkliga nivåer vilket kallas för grav 

språkstörning.  
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4.2 Språkets utveckling 

Arkeologer har gjort upptäckter som enligt Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson, (2017, ss. 14–22) 

visar på att människan använt sig av olika typer av språk som kommunikationssystem under minst 40 000 

år En biologisk förutsättning för att kunna tala har funnits hos människan under lång tid och tecken visar 

på att även neandertalarna kunde tala. Runt 10 miljoner människor talar det svenska språket. Svenska 

språket tillhör indoeuropeiska gruppen som har många likheter med sanskrit vilket är ett historiskt språk 

som talades i Indien. Det har så tydliga likheter att det la grunden för forskningen om språket. Forskare 

började titta på hur olika språk hade samband med varandra eftersom de såg många gemensamma nämnare 

i språket. De ansåg att alla språk hade ett ursprung från ett gemensamt urspråk som forskare tror 

uppkommit i norra eller centrala delar av Europa. Detta har senare omdiskuterats av andra forskare. 

Släktskapet med de indoeuropeiska språken illustreras ofta genom ett träd med språkgrenar utifrån 

trädstammen och benämns ofta språkträdet.  

 

Språkstörning har under 1900-talet delats in i olika etiologiska grupper (Nettelbladt 2013, ss. 64–70). 

Många av termerna kom från engelskan och beskrev svårigheter som omoget språk, kognitiva svårigheter 

med språkstörning, dåligt utvecklat språk. Under 70-talet benämndes diagnosen Idiopatisk talförsening 

vilket innebar språkförsening utan bakomliggande orsak. Neuropsykiatriska diagnoser som 

autismspektrumtillstånd och ADHD innefattar orsaker som kan ge svårigheter i bedömnings tester. Under 

1970-talet beskrevs avvikande språkmönster mera systematiskt. Olika perspektiv av språkavvikelser har 

beskrivits som omoget språk, förlust av språkkunskap, avvikande tal eller avvikande språk. Fram till 

början av 2000-talet beskrevs språkavvikelser orsakade av defekt i språksystemet, men senare har nu 

forskare beskrivit att autism kan ge onormal funktion av språkkunskaper.  

 

Begreppet språk kan beskrivas som kommunikationssystemet mellan människor eller det 

kommunikationssystem som finns mellan olika grupper som exempelvis olika språk i olika länder 

(Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson, 2017, ss. 14–22). Vi kommunicerar genom att tala, skriva 

eller genom teckenspråk. Djur kommunicerar även med varandra men inte på en så avancerad och 

utvecklad nivå som människan gör.  
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4.3 Talfunktionen 

Småbarnsjoller innefattar alla världens språkljud, vilket kan ses som självklart eftersom talapparaten är 

uppbyggd på samma sätt oberoende om var man växer upp (Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson 

2017, ss. 78–84). Det är av stor vikt att alla delar i talapparaten samverkar för att vi ska kunna tala. Ljud 

skapas på olika ställen i munnen. En skada eller en nedsättning av funktionen kan ge stora förändringar 

av förmågan att tala. När tandläkaren ger bedövning i munnen så får vi direkt en svårighet att kunna tala. 

Det är av stor vikt att ha kunskaper om olikheterna i de ljudmässiga skillnader som finns i språket när man 

arbetar med barn och deras språkutveckling. De lättaste ljuden att uttala är håll-ljud som skapas genom att 

en luftström får passera fritt genom talorganet. Så länge det finns luft kvar i lungorna så kan man hålla ut 

ljudet. Konsonanterna l och m samt alla vokalerna är sådana håll-ljud. Eftersom dessa ljud är lättast att 

urskilja är det bra att börja lära barnen dessa ljud först. Tillskillnad från dessa ljud är de explosiva ljuden 

svårare att tillämpa sig. Man får ta sats för att få fram exempelvis p och t ljuden som då är lite svårare att 

uttala. Det är också skillnad på vilket artikulationsställe ljudet kommer från. Vissa ljud uppstår långt fram 

i munnen och andra ljud uppstår längre bak i munnen och ner mot struphuvudet.   

 

4.4 Ljudutveckling hos barn 

Vid ett års ålder kan barnen använda ord på ett förståeligt sätt (Løge, 1995, ss. 82–86). Men innan dess är 

barnet i ett förspråkligt stadium som innebär att de bör lära sig grunden för de första orden. Detta stadium 

är oftast från barnets födsel till och med tolv månaders ålder. Vid 0-6 veckor är gråt eller skrik de första 

ljuden ett barn uttalar. Gråt och skrik kopplas ofta ihop med att barnet har ont eller är hungrigt. Under de 

första veckorna kan en omsorgsperson höra på barnets gråt om det är trött, känner olust, eller är hungrigt. 

Vid sex till åtta veckor är det vanligt att när föräldrarna ler och samtalar med barnet skapas ljud som tyder 

på välbehag. När barnet är nöjd och mätt uppstår oftast gurgelljud eller suckar. Dessa ljud består oftast av 

bakre konsonanter som till exempel g och k och främre vokaler som till exempel i och e samt rörelser med 

ben och armar. När barnet inte är nöjt kommer oftast gråt, men dessa gråtperioder minskar vid ungefär tre 

månaders ålder. Ljud som kan tolkas som skratt skapas vid fyra månader. När barnet är ½ år – 1 år leker 

barnet med olika ljud och sin röst. Barnet skapar flera olika varianter och konsonanter samt vokaler i form 

av ljudräckor och enskilda ljud som till exempel ba-ba-ba eller ma-ma-ma och pa-pa-pa. Under denna 

period skapas det egna ljudmönstret.  

 

I samband med ett barns födelse utvecklas den första förmågan att uttrycka känslor och behov (Eriksson, 

Grönvall-Fransson & Johansson, 2017, ss. 84–89). Språkutvecklingen börjar under barnets första 

månader. Tidigt börjar barnet uppfatta vissa ljud runt sig. Denna utveckling går sedan vidare till att barnet 

kommer in i jollerperioden där olika ljud provas. Samtidigt som talorganet utvecklas kan barnet få fram 

fler och svårare ljud. Först är det mest gurglande ospecifika ljud som kommer  och eftersom a-ljudet 



Språksvårigheter i förskolan                                                                                                                             Sara Hjerpe 

 12 

uppstår med lätt öppen mun och inte har behov av rörelser i tungan eller läpparna så är de lätt att uttala. 

Efter denna fas brukar barnet sätta ihop olika ljud där ljuden skapas på olika ställen i munnen. Runt ett års 

ålder utvecklas talet till mera tydliga ljud som kommer i stavelseform och består av en konsonant och en 

vokal. Barnen brukar sätta ihop olika ljud där ljuden uppstår på olika ställen i munnen, p- och m–ljudet 

uppstår med hjälp av läpparna på ett helt annat sätt än a-ljudet och är en vanlig sammansättning av de 

första ljuden. Denna stavelse upprepas ofta som exempelvis ma-ma-ma och pa-pa-pa. Konsonanter som 

skapas långt fram i munnen som exempelvis t och p är lättare att uttala än konsonanter som skapas längre 

bak i munnen som k och g. Vissa kombinationer av konsonanter är svåra att säga, vilket kan leda till att 

ena konsonanten faller bort i ordet när det uttalas.  

 

Vid ett års ålder förstår barnet sambandet mellan objekt, ord eller situationer (Løge, 1995 ss. 82–86). 

Barnen förknippar ett hej då, ha de bra med vinkning, så stor med händerna i luften och tick-tack-ljud 

med klockan. Barnet imiterar ljud, kombinerar stavelser och vet sitt eget namn. Barnets rörelseförmåga är 

också betydande, vilket leder till att barnet upptäcker nya ställen och ord på handlingar och föremål. Vid 

ett års ålder är det vanligt att barnet uttalar sitt första ord eller sin första mening. Men det är även vanligt 

att det förekommer ordliknande ljud eller joller. Dessa ord kan benämnas för preword. För att barnet ska 

fortsätta utveckla ord bör barnet höra ord som används i meningsfulla situationer, barnet bör även få beröm 

och uppmuntran. Pekböcker, bilderböcker, ramsor och sånglekar är användbart i den här åldern. Mamma, 

pappa, samt namn på mat, kläder, leksaker, föremål i hemmet och djur är vanliga första ord. Vissa barn 

förstår även vissa ramsor, handlingsord samt språklekar och ibland även ord som farlig, inte röra och nej. 

Alla pälsdjur blir oftast vovve. Ord som katt eller gris är vanligt att barnen klarar vid den här åldern. Dessa 

ord blir lätt tatt eller gis istället. Även om barnet kan uttala r-ljud är det inte säkert att det kan uttala r-ljud 

i alla ord. 

 

De flesta ord och ljudkombinationer uttalas rätt vid fyra års ålder (Løge, 1995, ss. 90–98). Men vissa ord 

som till exempel tje-och sje-ljud kan barnet ha svårt med fram till skolåldern. Det är flera barn som har 

svårt med s-ljud, k-ljud, g-ljud, samt sje- och tje ljud. Om ett barn har hörselproblem, gomspalt eller 

neurologiska störningar har barnet ofta artikulationsproblem. När det gäller barn med artikulationsproblem 

som kämpar med sitt uttal är det viktigt att lägga tonvikten på vad barnet säger och inte hur det säger det. 

Även hos de barn som har mindre svårighet kan utveckling av språklig kompetens, socialt samspel med 

andra och självtillit påverkas. Att inte använda orden kan orsaka osäker utveckling när det handlar om att 

gå från reell språkanvändning till ett teoretiskt språkbruk och en bristfällig träning i socialt samspel, 

mindre erfarenheter samt en fördröjd utveckling i ordkunskap. Artikulation, fonologi handlar om att vissa 

ljud byts ut mot ett annat till exempel t/k, kaka blir tata eller d/g, docka blir gocka. Det är även vanligt att 

barnen hoppar över ljud som till exempel öra blir öa. 
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Løge (1995, ss. 95–98) beskriver att de flesta barn inte själva hör att orden uttalas fel, vilket leder till att 

de ofta får höra att de uttalar orden fel hela tiden. Løge (1995) anser att detta fokus kan bidra till att vissa 

barn slutar prata eller pratar så lite som möjligt. Det är i detta fall viktigt att inte tillrättalägga eller lägga 

tonvikten på hur någonting har sagts. Genom att respektera barnet och vara försiktig kan man i 

framgångsrika fall lyckas med att hjälpa barnet att uttala svåra ljud och få ett rätt uttal.  

 

4.5 Språkutveckling i tidig ålder 

Den verbala miljö barnet befinner sig i skapar möjligheter för barns språkutveckling både kognitivt och 

sociokulturellt (Strömqvist, 2010, ss. 57–65). I en normal språkutveckling ökas språkkunskaperna på 

liknande sätt och de passerar på liknande sätt de olika utvecklingsstegen. Mellan ett och ett halvt års ålder 

är det normalt att barnets ordförråd ökas plötsligt och det sker en spurt av ökning av ordförrådet. Efter 

denna ökningen av ordförrådet kommer nästa fas där barnet lär sig att böja orden och lär sig viss 

grammatik. 

 

Schmerse, Anders, Flöter, Wieduwilt, Roßbach & Tietze (2018) påvisar i sin i studie att det har stor 

betydelse för barnets språkutveckling att barnets vardagliga miljö ger stimulans till språkutvecklingen och 

förskolans språkutveckling har stor betydelse för fortsatt utveckling av språket. Vid låg stimulans i 

språkutveckling i hemmet är det ännu viktigare att barnet får sin stimulans i förskolan.  

 

Språkinlärningen beskrivs som anpassningsbar (Strömqvist 2010, ss. 57–71). Barnen samlar information 

från situationer de medverkat i och anpassar sig till nya situationer och språkinlärningen beror även till 

stor del på hur omgivningen rättar sig efter barnet. Vid ett utvecklat språk får ordet makt som kan nyttjas 

för att förändra omgivningen. Därför är språkinlärning och språkutveckling ett sammansatt och dynamiskt 

sammanhang. 

 

Språket som barnet hör i sin omgivning påverkar barnets språkutveckling från jollerstadiet (Eriksson, 

Grönvall-Fransson & Johansson, 2017, ss. 84–89). Det kan då vara svårt att uppfatta och lära sig tala ett 

annat språk än modersmålet. Vi använder vårt modersmål som en grundpelare när vi sedan ska lära oss ett 

annat språk. När man använder sitt uttalsmönster i ett annat språk skapas det en brytning i språket.  

 

Det finns flera barn i förskolan som har svårt att använda sig av vissa språkljud och inte har ett begripligt 

språk. De flesta barn kan använda sig av de flesta språkljuden och tala ett tydligt språk vid fem års ålder 

(Løge, 1995, ss. 82–90). Efter fem års ålder ska de flesta språkljuden hos ett barn kunna användas. Barnet 

ska även kunna prata ett begripligt språk. Men hon menar även att språkutvecklingen inte stannar upp efter 

fem års ålder utan pågår under hela livet.  

 



Språksvårigheter i förskolan                                                                                                                             Sara Hjerpe 

 14 

Redan i förskoleåldern utvecklas vissa delar av språket som till exempel grundläggande grammatik och 

uttal (Strömqvist 2010, ss. 57–71). Utveckling av ordförråd eller retoriska färdigheter pågår under hela 

livet. Språkutvecklingen har ingen slutpunkt. I samspel med omvärlden omorganiserar och organiseras 

språkinlärningen. 

 

4.6 Svårt att bedöma språkutveckling 

Nettelbladt & Reuterskiöld-Wagner, (2010, ss. 181–183) redogör för resultatinriktade problem vilket 

handlar i stort om kulturella och samhälleliga faktorer som spelar in på vad som ses som annorlunda eller 

inte. Nettelbladt & Reuterskiöld-Wagner, (2010, ss. 181–183) anser att ju mindre barnet är desto större 

överseende visas. Språkstörning upptäcks ibland inte förrän i förskoleklass eller i skolan då det ställs mer 

formella krav på barnet. Det kan vara svårare att upptäcka problem hos flickor än hos pojkar, då 

svårigheterna kan se olika ut. Historiskt sett har lärarna haft en viktig uppgift i att bedöma 

språksvårigheter. I dagens samhälle har alla som arbetar med barn en viktig uppgift i att uppmärksamma 

om ett barn har språksvårigheter för att ge möjlighet för barnet att få rätt hjälp och stimulans för att 

underlätta en ökad språkutveckling.  

 

En förutsättning för att kunna definiera språkstörning är att först definiera normal språkutveckling som 

vanligtvis numera ofta benämns typisk språkutveckling (Nettelbladt, 2013, ss. 66–78). Barns 

språkutveckling utvecklas kontinuerligt och denna utveckling är under ständig förändring hos barnet, 

vilket gör att det är svårt att bedöma vad som är onormal språkutveckling. I faser när barnet håller på att 

lära sig svårare ord eller grammatiska former så kan barnets språkutveckling plötsligt gå tillbaka till en 

tidigare fas. Detta benämns U-kurva. Eftersom det är svårt att bedöma språksvårigheter i och med dessa 

utvecklingssituationer som kan uppstå hos barnet finns det viss risk för att barn som har språksvårigheter 

av lindrig karaktär frias från att ha språksvårigheter i ett bedömningstest. När språkstörning beskrivs 

statistiskt utgår man från kvantitativa variabler där majoriteten av barn befinner sig i mitten av 

fördelningskurvan och då beskrivs ha en normal språkutveckling, medan barn med språksvårigheter 

befinner sig i den vänstra delen av fördelningskurvan med testresultat som ligger lägre. Svårigheten ligger 

då i var man sätter gränsen för vad som ska tillhöra normala värden respektive för låga prestationsvärden 

och då beskrivas som språkstörning. 

 

4.7 Språkutveckling med professionellas ögon  

Alla som arbetar med barn har skyldighet att identifiera svårigheter hos barn (Nettelbladt, 2013, ss. 70–

75). Anledningen till att logopeder fick huvudansvaret för barn med språkstörning var ingen självklarhet 

men de har utbildning i psykologi, språkvetenskap och medicin. I Sverige finns nu utbildning för lärare 

med specialutbildning och utbildning för logoped med inriktning på språksvårigheter och benämns 

specialpedagog med inriktning mot tal och språk. I (World Health organization) WHO:s 
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klassifikationssystem av språkstörning heter ICD 10 (international classification of disease) och där 

bedöms språkförmågan med standardiserade tester. Man bedömer avvikelser och beskriver avvikelser i 

jämförelse med normen. De bedömer både verbalt och icke verbalt. De tittar även på i vilken form denna 

språksvårighet försvårar för individen i dagligt sammanhang. Förskollärare är ansvariga för att också 

uppmärksamma om barn har svårigheter. Pedagogik innebär vetenskapen om fostran, undervisning och 

utbildning, där skolans roll är att ge eleverna kunskaper och färdigheter. Specialpedagogikens negativa 

sida är att de särskiljer barn med svårigheter och skapar grupper för dessa barn, vilket kan bidra till 

utanförskap. Specialpedagogikens positiva sida är att dessa grupper får mer hjälp. 

  

4.8 Bedömning av språkutveckling 

Det vanligaste sättet att få diagnosen språkstörning är i samband med besök på BVC (barnavårdscentralen) 

där det ingår kontroller av barnens språk och kommunikation (Hansson, 2010, ss. 200–210). Barnen kan 

då bli hänvisade till en logoped som diagnostiserar språkstörning. Barnen kan även bli hänvisade till 

logoped av personer i den dagliga miljö, till exempel personal på förskolan eller från sjukvårdsinsatser 

som barnläkare, hörselvårdsmottagningen eller psykolog. Störd språkutveckling kan tack vare forskning 

identifieras vid tidigare ålder för barn i riskzonen. 

 

Kommunikationsbedömning på BVC vid två och ½ år har införts, vilket kan hjälpa till att hitta de barn 

som indikerar tecken på att befinna sig i riskzonen för språk- och kommunikationsstörning (Hansson, 

2010, ss. 200–210). Dagens samhälle ställer stora krav på språklig och kommunikativ förmåga, vilket 

leder till att barnen som har språksvårigheter befinner sig i en riskgrupp då de har problem med muntlig 

kommunikation samt att de har större risk för inlärningssvårigheter, som till exempel vid dyslexi.  

Vid bedömning av språkkunskaper hos barn är det av stor vikt att se hur barnet kommunicerar i sin helhet. 

Vid bedömning finns det en frågeställning som i första hand besvaras. Under samtalet bedöms vilken 

ögonkontakt barnet ger och på vilket sätt barnet samverkar under bedömningssituationen. Om barnet kan 

medverka i testsituationen undersöks flera delar av språkförmågan. Tester som utförs av logopeder 

bedömer barnets ordkunskap och grammatik. Testerna bedömer både språkförståelse och barnets tal. 

Testet Språksnabbens test tar även upp hur språket används. Ett test som benämns Lundamaterialet 

bedömer barnets uppfattning och användning av olika  ljud och grammatik i talet. Fonemtestet bedömer 

ljuduppfattningen hos barnet. Skolverket (2001) redogör även för ett underlag de själva tagit fram som 

heter BRUK och står för Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet. Detta underlag har tagits fram 

för att kunna göra en nationell bedömning. Frost (2004, ss. 18–19) beskriver TRAS Tidig registrering av 

språkutveckling som en metod där ett schema observerar  barns språkutveckling och ger detaljerad 

information. Frågor inom olika områden om bland annat kommunikation och uppmärksamhet, i form av 

ett schema som ringar in barns svagheter i språket. 

 



Språksvårigheter i förskolan                                                                                                                             Sara Hjerpe 

 16 

Barnets ålder och problem avgör vilket test som ska användas i språkbedömningen (Hansson, 2010, ss. 

200–210). När barn under 3 års ålder ska testas behöver testerna anpassas till barnets ålder. När små barns 

språkutveckling ska testas görs det genom att skapa en leksituation med saker som då lockar barnet att 

tala. När barnen är äldre används bilder som ska locka barnet att prata.  För att testa uttalet används bilder 

som barnet ska prata om. Det är ofta lättare att benämna olika substantiv och enstaka ord. Det är svårare 

att få fram meningar med grammatiska konstruktioner i meningarna. Vid tester som undersöker barnets 

språkförståelse används också olika bilder där barnet får välja bilder. Bilderna gestaltar något som finns i 

närmiljön och ökar svårighetsgraden till att gestalta något mera ovanligt. Det är viktigt att tänka på att 

barnen utsätts för en pressad situation eftersom de utsätts för tester i områden som de har svårast för. När 

äldre barn inte vill delta i testerna så bedöms det spontana språket som då analyseras i efterhand efter att 

alla ord skrivits ner. Dessa tester är mera tidskrävande och svårare att bedöma. Vissa barn har lättare att 

uttrycka ord som ska beskriva enklare saker än att spontant tala för de måste då lägga energi på att både 

hitta ord och sedan forma till meningar. 

 

4.9 Olika varianter av språkstörning 

Brocas och Wernickes är ett område i hjärnans vänstra halva vilket är huvudcentra för den språkliga 

förmågan (Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson, 2017, ss. 14–22). Skulle det uppstå skador i något 

av dessa områden ger det upphov till språksvårigheter. Det är med hjälp av språket som kognitiva 

processer hjälper oss att skapa tankar och idéer.  

 

Språkstörning kan påverka en eller flera språkliga nivåer, som grammatik, semantik/språkförståelse, 

fonologi eller pragmatik (Hansson, 2010, ss. 200–210). Ju fler språkliga nivåer som barnet har svagheter 

i desto allvarligare är språkstörningen. Oftast är det bara svårigheter i fonologin, vilket inte ger så stora 

bekymmer för språkutvecklingen. Vid svårigheter med fonologin ersätts ljud med något annat till exempel 

ersätts k med g och t med d, vilket kallas för dentalisering, eller s och sj ersätts med t, vilket kallas för 

klusilering. Men språkstörningen kan även inkludera grammatiken och språkförståelsen, vilket ger 

allvarligare besvär. Grammatiska yttranden som kan uppkomma hos svenska barn är till exempel mamma 

handla istället för mamma ska handla, eller hon städat istället för hon har städat och till exempel där 

pappa istället för där är pappa. Även ordföljden kan orsaka problem som till exempel nu vi ska sova 

istället för nu ska vi sova samt jag inte vill sova istället för jag vill inte sova.  

Det är vanligt att även fonologisk störning uppkommer i dessa fall, vilket även orsakar problem med uttal 

av satsmelodin (Hansson, 2010, ss. 200–210). Lexikala problem kan även förekomma vid grav 

språkstörning, vilket orsakar problem att organisera ordförrådet samt komma på ord, vilket även leder till 

att barnet kan ha svårt att förstå att till exempel bord och stolar är möbler. Det kan även vara svårt att 

förstå språket om ordförrådet är bristfälligt. Det handlar inte bara om att det kan vara svårt att förstå ord 
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utan även svårt att förstå vad som uttrycks med till exempel ordföljd och böjningar. Barnet kan exempelvis 

ha svårt att förstå skillnaden mellan att pojken går på gatan och pojkarna går på gatan eller till exempel 

katten springer efter hunden eller hunden springer efter katten. Barnet har även svårt att förstå bildspråk 

som till exempel äta som en häst. Barnet kan ha olika svårigheter beroende på kommunikation, det kan 

vara tydligare om barnet är i en situation där det ställs höga krav på eller om det pratar med någon 

främmande.  

När det gäller barn som har stora språksvårigheter har de svårare att delta i samtal, då det är krångligt att 

få samtalet sammanhängande (Hansson 2010, ss. 200–210). Det kan vara svårt att hålla tråden och lätt att 

byta samtalsämne. Det kan leda till att barnet bara förstår vissa av de ord som samtalsparten säger och 

budskapet når inte fram, vilket ställer stora krav på samtalsparten som ska förmedla sitt budskap. Det finns 

inget gemensamt internationellt klassificeringssystem. Anledningen till det kan vara att störningen kan 

variera under uppväxttiden hos barnet och svårigheterna kan se olika ut beroende på situationen eller 

kravet som barnet ställs inför. I Sverige bedöms den fonologiska förmågan och hur barnen kan artikulera 

ord. De tittar på uttalet och språkförståelsen. Efter detta bedöms språkstörningen efter vilken nivå 

språkstörningen har. 

 

5. Modeller för språkstimulans  

5.1 TELL 

Wilcox, Gray, Guimond, och Lafferty, (2011) redogör för effekten av ett arbetsverktyg som heter TELL 

Teaching Early Literacy and Language (tidig undervisning av litteratur och språk). Detta utformade 

arbetsverktyg användes för att undervisa förskolebarn med språksvårigheter. TELL utformades för att 

tillgodose behoven hos förskolor för att främja muntligt språk och utveckling av tidig läskunnighet. De 

menar att förskoleåren är en viktig tid för barnen att utveckla sin läsförmåga eftersom både tal och 

språkstörning är förknippade med problem som att lära sig läsa. Det visar sig i forskningen att barn med 

språksvårigheter uppvisar en lägre akademisk prestation och lägre betyg på gymnasienivå. Forskarna  

beskrev arbetsverktyget TELL och gjorde observationer efter det. Forskarna såg att barnen hade gjort stora 

förbättringar i sin språkutveckling efter att arbetsverktyget TELL använts. Efter observationerna 

diskuterades resultatet och de kom fram till nödvändiga förändringar för framtiden. 

  

5.2 Alternativt och kompletterande kommunikationsverktyg 

TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikationsverktyg är ett vedertaget hjälpmedel 

och en vedertagen metod som används i svenska förskolor, framför allt för barn med en språkstörning eller 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är en enkel metod för barn som har svårt att kommunicera 

genom tal då de kan använda händerna för att kommunicera med andra (Martinsson-Niva, 2016. ss. 8-10).  
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Eberhart, Forsberg, Fäldt, Nilsson & Nolemo (2017, ss. 50) beskriver att AKK dvs alternativ och 

kompletterande kommunikationsverktyg, handlar om att lära in språket genom symboler, tecken eller till 

exempel gester och blickar. 

 

5.3 Bornholmsmodellen  

Bornholmsmodellen är ett material med språklekar. Budskapet är att utveckla och träna  grunden för 

språkmedvetenheten. Materialet är uppbyggt av språklekar för att väcka lust och glädje för språkinlärning 

(Lundberg 2012).  

 

5.4 FonoMix 

FonoMix (u.å) materialet sätter igång flera sinnen, vilket är ett utmärkt sätt för barn som har svårt med 

språket att få stimulans i sin språkutveckling. Men även barn som har en lättare språksvårighet har bra 

nytta av detta hjälpmedel. Det är ett användarvänligt material som är lätt att använda även för en oerfaren 

pedagog. Det är uppdelat i tre delar där första delen är mera inriktad för barn som är i 4–5 års ålder. Den 

delen har som syfte att öka barnens medvetenhet inom språkljud genom att visa bilder på munnar med 

streck som symboliserar var ljuden ska komma ut. Barnen lär sig också på detta sätt hur olika språkljud 

sätts samman till ord. 

 

5.5 Babblarna 

Varje figur av babblarna (u.å) har ett eget språk som de pratar till exempel så pratar Bibbi bibbiska och 

Dadda pratar daddaska. Babblet babblarna pratar leder till att barnen utvecklar sin förmåga i att höra hur 

språket låter då de använder melodin i det talade språket, vilket lockar till att barnen vill babbla själva.  För 

de barn som har en svår språkutveckling fungerar detta babbel som ett främjande sätt.  

 

6. Teori 

6.1 Grunden för språkutveckling  

Den språkliga medvetenheten är grunden för språkutvecklingen, vilket gäller både talspråk och skriftspråk 

(Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson 2017, ss. 23–25). Ett barn som är språkligt medvetet kan prata 

om språkets innebörd samt språkets form, de är även intresserade av hur någonting sägs samt hur 

någonting skrivs. Språklig förmåga och språklig medvetenhet är två olika saker. Språklig förmåga handlar 

om att individen kan förstå andra samt kan uttrycka sig på ett förstående sätt. Språklig medvetenhet innebär 

att man ska kunna göra ett perspektivbyte, vilket innebär att man ska kunna prata om strukturen på språket 

samt frigöra det från situationen. Språklig medvetenhet delas upp i fonologisk medvetenhet, pragmatisk 

medvetenhet, morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet och semantisk medvetenhet.  
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Fonologisk medvetenhet handlar om ljudet i språket (Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson, 2017, 

ss.23–25). Fonemen i ordet fat är f och i ordet mat är fonemen m. Dessa fonem gör att orden får olika 

innebörd. En bokstav kan ha många fonem till exempel bokstaven M uttalas av fonemen e och m. Den 

fonologiska medvetenheten hos ett barn och den fonetiska utvecklingen hör ihop. Fonetik handlar om hur 

språkljud alstras och fonologi handlar om språkljudens funktion samt hur de används i språket.  

 

Den morfologiska medvetenheten om hur ett ord bildas, böjs och hur de är uppbyggda, med ändelser och 

förstavelser (Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson, 2017, ss. 23–25). Tillsammans bildar fonemen k-

a-t-t (dvs. fyra språkljud) ordet katt, som är ett betydelsebärande rotmorfem. Genom att lägga till ändelsen 

-en blir det delvis en annan betydelse: katt–en. 

 

Syntaktisk medvetenhet handlar om hur ord sammanställs till meningar, fraser samt satser (Eriksson, 

Grönvall-Fransson & Johansson, 2017, ss. 23–25). Semantiskt medvetenhet handlar om att språket har 

stor betydelse, genom att ord och begrepp förs samman. Utan språket skulle vi inte kunna prata, läsa högt 

eller delta i lekar.  

 

Pragmatisk medvetenheten handlar om hur vi använder vårt språk (Enligt Eriksson, Grönvall-Fransson & 

Johansson, 2017, ss. 23–25). Kommunikation är inte bara tal och skrift utan sättet man kommunicerar på 

så att läsaren eller lyssnaren förstår samt så det passar tillfället är också viktigt.  

 

6.2 Läran om ljud och dess funktion 

Fonologisk medvetenhet hör till språkvetenskap och syftar på läran om ljud och deras funktion, men att 

medvetenheten om detta hör till psykologin och kopplas i till metakognitiv utveckling, vilket innebär att 

kunna tänka samt prata om språkets form och med detta förstå språkets innebörd (Eriksson, Grönvall-

Fransson & Johansson, 2017, ss. 90–101). För att kunna läsa och skriva är fonologisk medvetenhet en 

förutsättning. Pedagoger med god insikt om fonologisk medvetenhet kan skapa en utvecklande 

stimulerande träning med riktade lekar och övningar för att öka den fonologiska medvetenheten hos barn 

med språksvårigheter. När barn har svårigheter att uppfatta ljud och delar i språket kan det tränas upp 

genom språkljudsövningar. Om barnet har svårt med uttalet tränas det genom att man pratar med barnet i 

ökad utsträckning.  

 

Fonologisk medvetenhet beskrivs även som en viktig grundsten i språkutvecklingen för att barnet ska 

kunna uppmärksamma olika ljud och sedan på ett medvetet sätt sätta ihop ljud till ord Taube, Fredriksson 

& Olofsson, 2015, ss. 15–20). I många länder finns testmaterial för att undersöka den fonologiska 

medvetenheten hos barn. Fonologisk medvetenhet beskrivs som en viktig kunskap för att kunna lära sig 
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läsa senare. Studier har visat på ökad språkutveckling när fonologisk medvetenhet tränas i kombination 

med bokstavsträning i jämförelse med att bara träna fonologisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet 

delas upp i sex faser.  

 

6.2.1 Skilja på ord  

Fas 1 i fonologisk medvetenhet handlar om att kunna skilja på ett ords innehåll och dess grammatiska 

form (Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson, 2017, s. 92). Individen börjar bli medveten om ord och 

deras betydelse samt kan prata om språket som ett föremål. De vet att ordet tändsticksask är längre än 

ordet tåg, men att tåg är längre i verkligheten. 

 

6.2.2 Läran om riktningar  

Fas 2 beskrivs av Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson (2017, ss. 92–94) som en kunskap där olika 

aspekter för olika riktningar som över, framför eller under utvecklas. De beskriver även utveckling med 

kunskap om vad ord betyder och en känsla för hur språkets struktur är grammatiskt. Barnets kunskap om 

att dela upp ord i olika stavelser och delar utvecklas. För att stimulera detta kan pedagoger uttala ord med 

bokstävernas ljud. Explosiva bokstäver som p och t uppfattas lättare när man talar jämfört med när man 

hör någon annan säga bokstäverna. Det är svårast för barn att uppfatta ljudet h. För att stimulera denna fas 

kan pedagoger leka rim och alliterationslekar. Allitteration är ljudlekar där man tränar på ordets första 

ljud. För att träna upp stavelsekunskaperna kan man klappa eller hoppa till ordens stavelser så att man 

även för in rörelselekar i träningen. För att träna upp ordkunskapen kan pedagogerna prata med barnen 

och sätta vissa ord i centrum. Barnen kan få vara med och vara deltagande när pedagogerna berättar en 

saga genom att stanna upp i sagan och ge barnen möjlighet att sätta in ord, t. ex. att vid stenen bodde en…? 

Det är även utvecklande för barnen att se ord och bokstäver i en bok när pedagogen läser högt. Det kan 

öka barnens känsla för olika stavelser och ljud när någon läser.  

 

6.2.3 Bokstävernas varaktighet  

Fas 3 handlar om bokstävernas varaktighet och om språkets minsta delar som har en given form, ett visst 

ljud och ett visst namn (Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson, 2017, ss. 94–96). Barnet har 

bokstavskännedom och vet att bokstaven S heter es och låter /s/, det vet också att ljudet S hörs i ordet 

snigel.  

 

6.2.4 Bokstävernas ordningsföljd   

I fas 4 beskriver Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson (2017, ss. 96–97) att barn ska kunna placera 

bokstäverna i rätt ordning. De ska även kunna laborera och hantera ljuden samtidigt som de syns på till 

exempel ett papper. Barnet ska kunna ljuda samtidigt som det ser ordet, vilket kan vara lättare än att ha 

ljudet i minnet.  
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6.2.5 Bokstavsljud  

Fas 5 innebär att alla bokstäver har ett enskilt ljud och om dessa ljud sätts ihop uppstår ett ord (Eriksson, 

Grönvall-Fransson & Johansson, 2017, ss. 97–98). Ändras ordningen på bokstäverna låter bokstäverna 

snarlika men ordet blir annorlunda. Det är grundregeln för skrivtecknens bi-unikhet. Det innebär att 

bokstäverna kan tolkas till ett grammatiskt läsande och barnet kan uttala och känna igen ordet. Genom att 

laborera med ljuden em, a, te kan ordet mat bildas, om vi sedan byter plats på dessa kan vi få ordet tam 

eller nonsensordet atm, dessa förändringar ger ett annorlunda uttal.  

 

6.2.6 Analysering av ljud  

I fas 6 anser Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson (2017, ss. 98–99) att barnet har uppnått förmågan 

att plocka isär orden och sedan analysera ljuden i orden när de har nått de fem fonologiska målen. Barnet 

har också fått en förmåga att kunna samla ihop ljud och bilda ord. Barnet kan skriva och läsa så att andra 

förstår. 

 

6.2.7 Tips på lärmiljöer  

Eriksson, Grönvall-Fransson & Johansson (2017, ss. 100–101) framhåller vikten av att öva upp sin 

fonologiska medvetenhet, vilket kan ske genom att man till exempel använder rimlekar, ett skepp kommer 

lastat med ord som slutar på s, rimdikter eller att prata rövarspråk. De beskriver även ett ljudspel där man 

kan använda sig av sex olika ljud, till exempel använda en tärning där 1 kan symbolisera S, du ska sedan 

slå tärningen och om tärningen visar 1 ska du komma på ord som börjar på ljudet /s/.  

 

6.3 Teoretiskt   

Under 1960-talet började man prata om språkförsening (Nettelbladt, 2013, ss. 68–71). Detta skedde under 

en period där psykologer och läkare började titta på kognitiv och fysisk utveckling hos barn och 

kategoriserade utveckling efter att ta hjälp av olika mätinstrument som exempelvis var graderade utifrån 

det antal ord som barnet kunde och bedömde utvecklingsnivå med hjälp av det. Men långt innan det 

beskrev Jean Piaget och Lev Vygotskij olika teorier om barns kognitiva utveckling. Piagets teori är mera 

inriktad på barnets personliga utveckling där sambandet mellan tanke och kommunikation ses avgörande 

för barns utveckling. Piaget beskrev en förutsatt kognitiv utveckling i olika stadier. Vygotskij beskrev 

teorin proximal utvecklingszon, vilket beskrivs som vad som är skillnaden mellan vad barnet faktiskt 

klarar av i en problemlösningssituation till skillnad från om barnet ställs inför samma problem och ska 

lösa problemet under ledning av en vuxen. Alltså vad barnet har för potential eller utvecklingsmöjlighet. 

Det barnet kan idag med en vuxens vägledning kanske det kan imorgon utan en vuxens vägledning. 

Vygotskij träffade många personer med funktionsnedsättning och såg vikten av att ta fram 
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verktyg/metoder för att stötta dessa personer och därigenom uppkom denna teori. Även om ett barn har 

språkstörning utvecklas språket men utvecklingen sker mera långsamt. Det kan vara så att det tar längre 

tid innan barnet kan säga ord och språkutvecklingen sker under längre tid jämfört med ett barn som har 

normal språkutveckling. Piagets utvecklingsteori inspirerade forskare till att utveckla nya metoder för att 

analysera språkutveckling och gav stöd för undervisning till barn som behövde extra stöd i sin 

språkutveckling. 

 

Lärande genom ett sociokulturellt perspektiv innebär att lärandet sker genom en process inom individen i 

samverkan med omgivningen Säljö (2011, ss. 153-177). Individen får ny kunskap genom att förena en 

kunskap som redan finns i samhället. Vilka kunskaper kan barnet uppnå med hjälp och vilka kunskaper 

kan uppnås utan hjälp? 

 

7. Metod 

7.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod möjliggör en mera spontan och flexibel samverkan mellan deltagare och forskare 

(Christoffersen & Johanessen, 2015, ss. 15–18). Det ger även deltagaren möjlighet att svara personligt och 

detaljerat. Kvalitativa intervjuer är även en lämplig metod när forskare vill att deltagarna ska kunna prata 

mer fritt och berätta om sina erfarenheter.  Även Frejs & Thornberg (2015, ss. 16–43) redogör för kvalitativ 

analys som en lämplig metod när man vill att informanten ska delge och beskriva egna upplevelser eller 

erfarenheter i olika områden. Svårigheten kan bli att identifiera viktiga mönster. Genom att informanter 

får beskriva sina upplevelser och kunskaper finns det möjlighet att få nya insikter om olika situationer. 

Det krävs dock lite kreativitet och kunskap av forskaren för att få fram det som efterfrågas. De beskriver 

kvalitativ analys som en undersökningsmetod där olika resultatmaterial analyseras aktivt av forskaren som 

sedan grupperar olika resultat så att ett mönster framträder. Även Trost (2010,  ss. 147–158) förklarar att 

vid kvantitativ metod bearbetas data med hjälp av tabeller, men vid kvalitativ metod bearbetas 

informationen genom att forskaren lyssnar på det inspelade intervjumaterialet, transkriberar och funderar 

på vad som sagts och vad som har kommit fram under intervjuerna. Därefter sammanställs allt material 

till ett sammanfattat resultat. 

 

7.2 Intervju 

Med intervju fick jag veta hur andra pedagoger gör samt om det har bidragit till att barnen har fått ett 

utökat språkförråd eller inte. Jag valde att använda mig av en metod med semistrukturerade frågor då jag 

efterfrågade pedagogernas erfarenheter och ville kunna ställa följdfrågor. Det är viktigt att informanterna 

får möjlighet till att ge synpunkter och ges möjlighet att utveckla sina svar. Christoffersen & Johannessen 

(2015, ss. 83–96) menar att genom att använda sig av semistrukturerad intervju kan informanterna delge 

erfarenheter rent generellt och inte beskriva språkutveckling för ett barn eller en specifik situation utan de 
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kan delge erfarenheter från verksamheter de arbetat  i tidigare. De flesta känner sig bekväma med intervju 

om de känner sig bekväma med ämnet, då intervju betraktas snarare som en dialog. Semistrukturerad 

intervju är ett slags frågeformulär med öppna frågor och svar, det finns inga svarsalternativ. Vid 

semistrukturerad intervju finns även en grund som skapar basen för intervjun. Informanten får svara på 

öppna frågor och genom det kan informanten svara på frågorna med egna ord och känslor. Det blir synligt 

i svaren om informanten uppfattat frågorna som forskaren tänkt.  

 

7.3 Urval och deltagare 

Jag har gjort ett slumpmässigt urval till min intervju genom att lotta vilka förskolor jag skulle göra 

intervjuer på. I min lottning fick jag även förskolor där det var manliga förskollärare som jobbade, jag 

valde att fråga dem om de ville ställa upp i min intervju. På resterande förskolor blev det intervjuer med 

enbart kvinnor. Informanterna som intervjuades hade mer eller mindre erfarenhet av förskolan. Trost 

(2010, ss. 137–145) redogör för att ett urval ska vara inom en förutbestämd ram, gärna olika kön och 

enhetlig.  

 

7.4 Datainsamlingsmetod 

Intervjufrågorna formades efter de två frågeställningar som ligger till grund för forskningen. Frågorna är 

indelade i huvudfrågor och följdfrågor som ställdes under intervjun. Trost (2010, ss.102–104) belyser 

vikten av att inte ställa varför frågor, utan istället be informanterna att berätta mer till exempel. Jag valde 

att lista upp några öppna frågor som svarade mot mina frågeställningar, för att undvika osäkerhet hos mig 

som intervjuare. Jag valde även att skriva ut två exemplar av frågor så att även informanten kunde få ett 

exemplar under intervjun för att undvika missförstånd. En diktafon användes under intervjuerna och efter 

transkriptionerna raderades ljudfilerna.  

 

7.5 Genomförande 

Samtyckesblankett skickades ut till förskolecheferna i den valda kommunen. Samtliga förskolechefer gav 

samtycke. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval med hjälp av lappar som delades upp i högar för 

respektive förskolechef. En lapp från varje förskolechef drogs för att undersöka om svaren skiljde sig 

beroende på vilken förskolechef som hade ansvar. Efter en förskola från varje förskolechef dragits, 

samlades alla lapparna ihop och två till lappar drogs för att få ihop fem informanter till intervjun. Efter 

fem slumpmässiga kommunala förskolor dragits inhämtades information på varje förskolas hemsida för 

se om det fanns någon manlig förskollärare, för att undersöka om svaren skiljde sig åt mellan manliga och 

kvinnliga förskollärare. Det fanns manliga förskollärare på några av dem, dessa manliga förskollärare 

mailades och fick information om intervjun och förfrågan om att delta i den. På resterande förskolor 

mailades en förskollärare som också fick information om min intervju och en förfrågan om att delta i den, 

om inte den förskolläraren ville/kunde delta i intervjun efterfrågades hjälp att förmedla önskan till en 

annan förskollärare på deras förskola. Samtliga förskollärare som mailades gav mig samtycke. 
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Samtyckesblankett och informationsbrev skickades därefter ut till informanterna och tid och plats för 

intervju bestämdes utifrån informanternas önskemål. Alla mina informanter skrevs upp på ett papper och 

fick sedan fiktiva namn enligt ABCDE: Anna, Beatrice, Calle, David och Erika. Intervjufrågorna 

utformades utifrån frågeställningarna i studien, två exemplar av intervjufrågor skrevs ut för att båda parter 

skulle ha möjlighet att se frågorna under intervjun. Intervjuerna gjordes och spelades in med hjälp av en 

diktafon. Efter varje intervju transkriberades intervjuerna noggrant från diktafonen till dator och 

ljudfilerna raderades. Varje transkription tog ungefär tre timmar. Transkriptionerna bröts ner och relevant 

fakta sattes i grupper för att tillslut komma fram till ett gemensamt resultat.  

 

7.6 Databearbetning/analysmetod 

Frejs och Thornberg (2015, ss. 30–34) beskriver att dataanalys är den process som används för att bearbeta 

materialet på ett systematiskt sätt. Intervjuerna transkriberades och bearbetades. Transkriptionerna bröts 

ner och sattes i grupper för att tillslut komma fram till ett gemensamt resultat.  

 

7.7 Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa reliabilitet och validitet spelades de inspelade intervjuerna upp flertalet gånger för att 

inte missa eller missuppfatta vad informanterna berättade.  

 

Vid intervjuer med kvalitativ metod eftersträvar forskaren att få vetskap om informantens erfarenheter och 

innersta tankar i ett specifikt ämne. Forskaren strävar efter att försöka återge vad informanten menar så 

korrekt som möjligt. (Trost, 2010, ss. 131–135) I mina intervjuer har informanterna fått motivera vissa 

svar för att klargöra hur de känner i olika situationer. Jag har transkriberat mina intervjuer noggrant för att 

inte missa eller missuppfatta någon information från mina informanter, därefter sammanställt intervjuerna. 

 

7.8 Etiska överväganden 

Innan jag började min undersökning ansökte jag om att ta hand om personuppgifter enligt GDPR (General 

Data Protection Regulation) för studenter och beskrev för mina informanter att jag kommer använda 

personuppgifterna till mitt examensarbete och att jag kommer byta ut deras namn och inte nämna förskolan 

de jobbar. Martinsson (2019) redogör för detta då hon beskriver nyttjandekravet, dvs att personuppgifterna 

får användas enbart till forskningsändamål. Om uppgifterna även ska användas till något annat bör detta 

skrivas med när man ansöker om hantering av personuppgifter.  

 

Samtyckeskrav från förskolechef och förskollärare innan påbörjad intervju är viktigt enligt Löfdahl (2012, 

ss. 36–38). Samtyckesblankett skickades därför till förskolecheferna i min valda kommun. När jag fick 

deras samtycke skickade jag ut intresseförfrågningar till några förskollärare, därefter skickade jag ut 

samtyckesblankett samt ett informationsbrev till de förskollärare som var intresserade. Löfdahl (2012) 

redogör för vikten av informationskrav. Hon menar att det är viktigt att skicka ut information om vad 
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arbetet går ut på. Martinsson (2019) redogör för konfidentialitetskravet som innebär att uppgifterna ska 

förvaras på ett sådant sätt att inga utomstående får tag på dem. Det är därmed viktigt i mitt fall då jag 

använder inspelning av intervjuer, att radera intervjuerna efter transkriberingen. Trost (2010, ss. 60–64) 

redogör för vikten av att ha tystnadsplikt vid och efter intervjun. Trost (2010, ss. 123–126) beskriver 

informerat samtycke där informanten ska ge ett skriftligt samtycke genom att göra en signatur på ett 

dokument som visar att personen är informerad om studien och att den ställer upp frivilligt. Detta använde 

jag mig av för att samtycket skulle bli tydligt för både mig och informanten. 

  

8. Resultat 

De fem informanterna har tilldelats de fiktiva namnen Anna, Beatrice, Calle, David och Erika. De har 

varit verksamma som förskollärare i 4 till 25 år.  

 

Namn: Verksamma år som förskollärare: 

Anna 4 år 

Beatrice 25 år 

Calle 14 år 

David 10 år 

Erika 4 år 

 

Resultatet är indelat i grupper med rubrikerna: Grunden för språkutveckling, Verktyg/metoder för att 

upptäcka språksvårigheter, Lättare och svårare språksvårigheter, Barn med misstänkta språksvårigheter, 

Vårdnadshavares syn på språksvårigheter enligt informanterna, Stimulerande språkutveckling, Metoder 

för bästa språkutveckling.  

 

8.1 Grunden för språkutveckling 

Endast en av alla informanterna upplevde sig ha fått tillräcklig grund för att kunna upptäcka om ett barn 

har språksvårigheter och även för att kunna stimulera språkutvecklingen hos barn efter sin 

förskollärarutbildning. 

Erika: ”Ja, det tycker jag och absolut den 7:e terminen när vi hade avancerad kurs med mycket språk och just de 

här olika morfologi, fonologi och allt vad det här nu heter, och där pratade vi ju även om TRAS, 

Bornholmsmodellen.” 

 

Anna tyckte att hon delvis fått en tillräcklig grund. Hon berättade att de fick veta vad det fanns för olika 

varianter av språkutveckling men inte hur man upptäcker och hur man stimulerar den. Det som hon 

saknade mest efter sin grundutbildning var hur man stimulerar språkutvecklingen. Calle berättade att de 

enbart hade en grundbok som beskrev en normalutveckling så han menar att han har fått bygga på i 
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efterhand om språksvårigheter. Beatrice berättade att när hon fick sin förskollärarutbildningen fick man 

bara utbildning om språkutveckling rent generellt på ytan. De fick inte kunskaper om hur man kan 

upptäcka om barn har språksvårigheter. Eftersom hon har saknat den del i utbildningen har hon gått en 

fortbildningskurs i detta område i efterhand. David tyckte inte heller att han fick en tillräcklig grund. Han 

sa att det fanns mycket man lärde sig efteråt när man väl började jobba och han upplever att han fortfarande 

lär sig mer för varje dag. Även Erika beskrev att man lär sig mer när man väl börjar jobba och genom att 

läsa på egen hand.  

 

8.2 Verktyg/metoder för att upptäcka språksvårigheter  

Alla informanter uppgav att de har använt eller använder TRAS-schemat som hjälpmedel för att upptäcka 

språksvårigheter hos barn.  

 

Beatrice beskrev att TRAS-schemat är ett gediget material som tittar på barnen utifrån olika 

frågeställningar och ser vad barnen har för svaga delar i sin språkutveckling och vad verksamheten kan 

göra för att förbättra för det enskilda barnet. Hon beskrev även att det är ett omdiskuterat material då man 

kan se det som att man bedömer barnen. Det har gjort att de inte har det kvar i verksamheten. Även Calle 

beskrev att han har den känslan för materialet och uppger att man letar fel och avvikelser istället för att se 

att barnen har en egen språkutveckling. Han ser fördelar med att istället arbeta med barns språkutveckling 

mer individuellt och menar att alla barn har sin egen språkutvecklingstakt. David däremot ser fördelar med 

TRAS-materialet som kan användas som hjälp för att ringa in vad som barnet har svårt för. Även Anna 

beskrev TRAS som ett bra verktyg med bra frågor för att få fram vad som är rimligt att barnet ska kunna 

i vissa åldrar. Hon tycker det kan vara svårt att se barnens kunskapsnivåer när de numera inte ska använda 

TRAS-schemat. På grund av det använder hon TRAS-schemat för sig själv som hjälpmedel för att se 

barnens utvecklingsnivå. Även Erika har TRAS-schemat med i tanken när hon ser på barns 

språkutveckling. När de tidigare arbetade aktivt med TRAS-schemat gick de igenom barns 

språkutvecklingsnivåer med hjälp av TRAS-schemat, vilket resulterade i att vissa delar fick kollas upp 

även med andra metoder och att det gjorde att de blev mer observanta på de delar som barnet saknade 

kunskaper i. Beatrice beskrev att förskolan där hon jobbar inte använder någon färdig modell för att 

upptäcka språksvårigheter hos barn utan ser barns språkutveckling i dagliga observationer under samtal 

och lekar. Anna uppgav att hon tar viss hjälp av FonoMix för att se hur barnen formar munnen när de 

utrycker ord.  

 

8.3 Lättare och svårare språksvårigheter 

Alla informanter uppgav att det är svårare att upptäcka lättare språksvårigheter. Calle beskrev att det är 

ganska tydligt när barn kastar om ord eller inte får till böjningar. Han menar att det hörs tydligt när det 

inte blir rätt. Calle försöker att stötta barnen på den nivå där de har svårigheter istället för att beskriva det 
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som en lättare eller svårare språksvårighet. Men han beskrev även att det kan vara svårt att upptäcka om 

barn har en lättare språksvårighet. Beatrice beskrev att det som är lätt att upptäcka är de barn som har 

uttalsproblematik för där hör du att det blir fel. Du kan höra i samtal att barnen vänder på meningar till 

exempel. Hon beskrev att det är svårare att upptäcka när barn har svårt med språkförståelsen, då hörs det 

inte på talet, men man märker det genom att de inte uppfattat instruktioner på rätt sätt. Beatrice beskrev 

de tysta barnen som bara följer med en grupp och gör som kompisarna gör, men egentligen inte har förstått 

själva vad instruktionen innebar. Deras språksvårighet är allra svårast att upptäcka. Där gäller det att de 

barnen får lite extra tid. Anna tyckte det är svårare att upptäcka barn som har lättare språksvårigheter för 

det kan vara ett sådant litet ljud som försvinner, hon berättade att de har barn som byter ut g till d. De kan 

säga g i början av ordet men inte i mitten. De barnen som har svåra språksvårigheter upptäcker man tidigt 

och ganska lätt. De som har lätta språksvårigheter är lätta att missa. Även Erika beskrev att svårare 

språksvårigheter är lättare att upptäcka medan barn med lättare språksvårigheter går liksom bara förbi utan 

att man tänker på det. Hon berättade även att det inte är förrän man sätter sig med till exempel TRAS som 

dessa problem blir tydliga.  

 

David beskrev: ”Att ett exempel kan va barn som inte riktigt förstår en instruktion men dem har som strategi och 

kolla vad gör dem andra barnen? Och då glider dem med då är det svårare att sätta fingret på att här är det faktiskt 

språket som utmanar eller som är svårt för det här barnet.”  

 

8.4 Barn med misstänkta språksvårigheter 

Alla informanter uppgav att vid misstänkta språksvårigheter sker en dialog med vårdnadshavare och 

i många fall har de upptäckt samma sak.  

 

Calle beskrev att de som har en avvikande språkutveckling kanske får lite extra stöd, fast ändå just 

där de befinner sig. När barnen har språksvårigheter tillsammans med koncentrationssvårigheter och 

kanske även sociala problem kopplas specialpedagog in. Beatrice beskrev att vid uttalssvårigheter 

till exempel så tar man in lite roliga spel som övar just uttalssvårigheter, där man planerar in det som 

svårigheten består av. När barnen har svårigheter med uttal kan logoped kopplas in.  När de pratat 

med vårdnadshavare och chefen på förskolan och alla parter känner likadant kan barnhälsoteam 

kopplas in. David berättade att de sker samtal i arbetslaget om hur man uppfattar barnet i olika 

situationer och sedan blir man mer vaksam och kanske berättar historier som man ber barnet 

återberätta. Även han beskrev ibland att de tar hjälp av logoped. Annas förskola arbetar mycket med 

tecken med alla barn men kanske lite extra med de barn som har svårigheter i språket. De tar även 

hjälp utav FonoMix. Erika berättade att de går via specialpedagog men att de först tar kontakt med 

vårdnadshavare och berättar att de vill ta hjälp av specialpedagog, även hon beskrev att de ibland tar 

hjälp av logoped. 
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Vid svårare språksvårigheter berättade alla informanter att efter att ha varit i kontakt med 

vårdnadshavare tas det kontakt med specialpedagog eller logoped för vidare utredning och 

åtgärdsprogram. I vissa fall finns redan denna kontakt inkopplad.  

 

8.5 Vårdnadshavares syn på språksvårigheter enligt informanterna 

Informanterna uppgav att det händer att vårdnadshavare uttrycker oro för sitt barns språkutveckling. 

Calle beskrev att i de fall då vårdnadshavare uttrycker oro är det oftast för är ett bristande uttal, 

vilket kan vara lättast för dem att höra. Medan vi pedagoger inte är oroliga för just uttalet utan känner 

större oro för bristande språkförståelse, vilket är en allvarligare språkstörning, vilket kan ge upphov 

till större problem för barnet och kan vara svårare att komma tillrätta med. Beatrice beskrev att i 

vissa fall kan vi pedagoger känna oro för språkutveckling, medan vårdnadshavarna inte känner oro 

och då är det viktigt att ha en dialog. Anna beskrev att ibland uttrycker vårdnadshavare oro men de 

tar det inte så allvarligt på svårigheten och har inget intresse för att hjälpa barnet. Hon har upplevt 

att vissa barn kan behandlas som en bebis av vårdnadshavare för att barnet inte kan prata trots att 

det är ganska stort och därmed ställs inte så stora krav på talet, vårdnadshavare uttrycker att talet 

kommer. Erika beskrev att det händer att vårdnadshavare uttrycker oro, men det kan även hända att 

vi uttrycker oro för barnet, men vårdnadshavaren är inte alls orolig och då är det bara att jobba på 

samma sätt som vi gjort. Hon berättade även att det trots allt inte händer så ofta. Även David beskrev 

att det händer och ibland håller pedagogerna med vårdnadshavarna och ibland är det pedagogerna 

som uppmärksammar.  

  

8.6 Stimulerande språkutveckling 

Fyra av informanterna uppgav att de använder sig av Babblarna och FonoMix för att stimulera 

språkutvecklingen. Tre av informanterna uppgav att de använder tecken som stöd: TAKK-tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation och bildstöd för att stimulera språkutveckling. 

Beatrice beskrev att hon förtydligar språket genom att använda sig av hela sin kropp, när hon pratar. 

Anna och David sa att de använder sig av engagerad högläsning med kvalitet och jobbar med att låta 

barnen återberätta uppgifter. De använder sig också av lekar med språket för att stärka motivationen 

att kommunicera. Genom leken ökar intresset att kommunicera på ett naturligt sätt. Erika beskrev 

att de använder sig av rim och ramsor. Calle beskrev att de barn som har språksvårigheter får den 

hjälp de behöver i sin språkutveckling där de är. Han menade att man inte ska utgå från att det är en 

svårighet utan vi ska stötta deras språkutveckling. Beatrice beskrev även att de använder lite 

Bornholmsmodellen med språklekar för att stimulera språkutvecklingen. David beskrev att de 

använder sig av ett schema över dagen för att tydliggöra för alla barn, vad som händer under dagen. 

Detta uppfattas mycket positivt av barnen då de känner att det är lättare att hänga med på vad som 

kommer att hända. Anna belyste även att genom att benämna sakerna man vill ha får man in det mer 
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i vardagen. Hon menade att det inte går att bara säga jag vill ha den, utan hon tycker det är viktigt 

att berätta vad man vill ha.  

 

8.7 Metoder för bästa språkutveckling  

Calle, Beatrice och David uppgav att ett bra förhållningssätt är viktigast. Barnen ska känna att man vill 

förstå dem och att man är engagerad. De ser stor i vikt i att göra någonting tillsammans med barnen och 

skapa utrymme för att språket finns med hela tiden. Barnen blir aktiva i sin språkutveckling när de har kul 

och när pedagogerna är aktiva. Anna och Erika ser stor effekt av att använda FonoMix, där bilder på 

munnar visar med hjälp av streck var och hur ljuden ska uttalas. Anna och David belyste också att 

högläsning är effektivt för språkutveckling genom att barnen får höra orden i andra sammanhang. Anna 

berättade att de jobbar med att be barnen benämna saker som de vill ha i sin närmiljö och prata mycket 

om saker. Anna förklarade också att genom tecken kan barnen göra sig förstådda om de har svårt med det 

verbala språket. Pedagogerna tänker då på att tala långsamt och betona det viktiga i meningarna. Anna 

belyste även vikten av att prata med barnen och fånga just deras intresse. Calle beskrev att en social ingång 

är det bästa och man tänker att allt händer i samspel. Vi försöker skapa mötesplatser i lek, leka rollekar 

och sätta ord på och ge dem meningar så att språket blir viktigt. Beatrice beskrev vikten av att ha ett nära 

och gott förhållningssätt till barnen och man pratar med barnen och inte om barnen och får med dem på 

det som händer och gör dem delaktiga i sin vardag på förskolan. Även David tyckte att förhållningsättet 

är viktigt men menar också att det kan vara svårt att se vad som givit bästa resultat då det är stor spridning. 

En dag kanske barnet kan prata och då är det svårt att veta vad det var som hjälpte.  

 

9. Diskussion 

9.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka om och hur de barn som har svårigheter med språket får den 

hjälp de behöver av förskollärarna för att deras språkutveckling ska förbättras. Genom resultatet av 

intervjuerna framkom det att det är svårt att upptäcka om ett barn har en lättare språksvårighet och i vissa 

fall kan barn glida med sina kompisar och på det sättet upptäcker inte förskollärarna barnens 

språksvårigheter. Vilket medför att de barnen inte får möjlighet att få det stöd och den hjälp de behöver i 

ett tidigt skede. Men däremot framkom det att de barn som har lite större svårigheter upptäcks lättare och 

har därmed möjlighet att få den hjälp de behöver för ökad språkutveckling med hjälp av olika metoder.  

 

Det fanns inga skillnader i svaren beroende på vilken förskolechef som ansvarade. Jag bedömer att 

svaren är likvärdiga på alla förskolor. Det fanns inte heller någon skillnad på de manliga och 

kvinnliga informanternas svar. Den informant som tagit förskollärarexamen senast av informanterna 

och därmed gått sju terminer, där den sista terminen fokuserat på språkutveckling, var den enda som 

kände att den hade tillräcklig grund med sig för upptäcka språksvårigheter och stimulera 
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språkutveckling. De andra informanterna upplevde att de har fått lära sig efter hand, under tiden de 

varit verksamma som förskollärare och själva fått läsa in sig på detta. Skolverket (2016, s. 11) 

belyser vikten av att förskollärarna ska se och stimulera barns språkutveckling.  

 

Alla informanter beskrev att vårdnadshavarna har en viktig roll i barnens språkutveckling. 

Informanterna beskrev att det är viktigt att ha en dialog med vårdnadshavare om deras barns 

språkutveckling, både om det är förskollärarna som ser svårigheter eller om det är vårdnadshavarna 

som ser svårigheter och känner oro. Nettelbladt (2013, ss. 73–80) redogör för att vårdnadshavare 

har en viktig roll för att belysa oro för att deras barn kan ha språksvårigheter. Vårdnadshavarna 

uppmärksammar ofta svagheter hos barn eftersom de känner till barnets personliga svårigheter. 

Även syskon kan ha en viktig roll i att identifiera svagheter eller funktionsnedsättningar. Syskon 

kan ibland se dessa problem bättre än vårdnadshavare. 

 

Alla informanter var överens om att det är svårt att upptäcka lättare språksvårigheter. Detta tyder på att 

man egentligen skulle ha behov utav att jobba med en metod som exempelvis TRAS för att hitta 

svårigheterna hos dessa barn, för även de har rätt till att få den hjälp de behöver i ett tidigt skede, för att 

inte komma efter i sin språkutveckling. De flesta beskrev att genom att använda av TRAS-schemat kan 

även lättare språksvårighet upptäckas som till exempel svårt att förstå språkets innebörd. Ekesund (2004, 

ss 54–59) redogör för ett TRAS-schema där frågor ska besvara olika delar i barns språkutveckling och 

genom det beskrivs vad barnen ska kunna i olika åldrar. Alla informanterna verkar ha arbetat med metoden 

TRAS, men eftersom den blivit omdiskuterad för att den bedömer barnen och letar efter svagheter så 

verkar den ha tagits bort från verksamheten trots att de inte hittat någon annan metod som upptäcker 

svårigheterna. Løge (1995, ss. 90–98) redogör för att det kan vara svårt att se de barn som har måttliga 

eller lättare språksvårigheter, vilket leder till att de barn som inte får den hjälp de behöver i förskoleåldern 

senare i livet kan få svårt med läs- och skrivundervisning. Barnet kan också få svårt att förstå vad läraren 

pratar om på lektionerna och på det sättet får en minskad kunskapsutveckling. Lundberg och Strid, (2009) 

redogör för att diskussioner förts om olika bedömningsinstrument som finns i förskole tiden och har 

förståelse för dessa tankar men ser att det kan ge en förödande konsekvens för de barn som har lättare 

språksvårigheter eller ligger i riskzonen för att få språksvårigheter och då inte upptäcks tidigt och därmed 

får den hjälp de skulle behöva för att underlätta sin språkutveckling. Risken för detta blir större när 

barngrupperna ökar i storlek. 

 

Några av informanterna i den valda kommunen där intervjuerna har gjorts beskrev att det finns ett beslut 

att använda Babblarna för de mindre barnen och FonoMix för de äldre barnen, för att främja 

språkutveckling. De flesta informanterna beskrev att de använder sig av Babblarna och FonoMix som 

material.  
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Babblarna beskrivs vara ett material som främjar språkutvecklingen genom att barnen kan lära sig att ljuda 

namnen på Babblarna och på det sättet hittar de språkmelodin. Materialet är anpassat för att även ta hjälp 

av kroppsspråket. Även de barn som har kommit lite längre i sin språkutveckling har nytta av Babblarna 

genom att de återberättar hemma om Babblarna och beskriver för kompisarna om händelser runt 

Babblarna. På detta sätt ökar barnens förståelse för hur viktigt språket är. Babblarnas arbetsmaterial 

beskrivs passa bäst för de minsta barnen (Åberg & Lindeberg, 2015).  

 

Genom att använda arbetsmaterialet FonoMix har barnen ökat sin språkutveckling med förbättrad 

fonologisk medvetenhet och ordkunskaper (Fälth, Gustafsson & Svensson, 2017). 

 

En av informanterna beskrev att de använder sig av rim och ramsor. Eriksson, Grönvall-Fransson & 

Johansson (2017, ss. 100–101) påvisar vikten av att öva upp sin fonologiska medvetenhet, vilket kan ske 

genom att man till exempel använder rimlekar. Lundberg, (2012) beskriver att forskning har visat på att 

när det gjorts undersökning av barn i förskoleklass, kan man se att barn som har svårt med den fonologiska 

medvetenheten då kommer i framtiden få svårigheter att lära sig läsa. 

 

Flera av informanterna såg positiva effekter på språkutvecklingen genom aktiv högläsning samt att samtala 

med barnen om ämnen som de är intresserade av. Även Lundberg (2012) beskriver vikten av att läsa högt 

för barnen för att barnens ordförråd ska öka. Även vikten av att samtala aktivt med barnen framhålls.  

Enligt tal- och språkpedagog Birgitta Holmqvist (personlig kommunikation, 29 april 2019) är högläsning 

viktigt eftersom vi läser långsammare än vi pratar samt läser med korrekt grammatik. Språket blir även 

mer varierat och utvidgat i högläsning tillskillnad från det dagliga samtalet med barnen.  

 

Vid användning av språklekar regelbundet i sin pedagogiska verksamhet ökas språkförståelsen och 

därmed kan senare problem med läsinlärning förebyggas (Lundberg, 2012). Barn med lättare 

språksvårigheter har störst nytta av språklekar. En av informanterna beskrev att de använder lite språklekar 

enligt Bornholmsmodellen. Lundberg (2012) beskriver att studier gjorts där de använt metoden 

Bornholmsmodellen och den metoden har givit bra effekt. Även Lundberg och Strid (2009) beskriver att 

språklekar integreras i de dagliga lekarna och barnen får ägna sig åt dessa språklekar kontinuerligt ger det 

en betydligt större effekt på språkutvecklingen i jämförelse med om de bara någon gång emellanåt får leka 

dessa språklekar. Enligt förskolläraren Agneta Löfgren (personligt samtal, 5 maj 2019) är det viktigt att 

använda sig av språklekar, som tillexempel veckans bokstav där de pratar om bokstaven hela veckan.  
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9.2 Metoddiskussion 

Metoden textanalys visar inte på vad som har fungerat ute i verksamheten. Jag skulle heller inte ha fått 

vetskap om vad som används i de olika verksamheterna. Genom att observera pedagogernas arbete skulle 

jag inte kunna se vad de har gjort för att få fram ett visst resultat som de har uppnått med barnet. Jag 

kanske skulle kunna ha sett ett barn som har utvecklat sitt språkförråd, men inte på vilket sätt det har 

utvecklat det. För att kunna observera situationen bör jag vara i verksamheten under en lång tid, men även 

om jag skulle vara i verksamheten under en lång tid är det inte säkert att det barnet hinner och utvecklas 

under min observation, samt att vårdnadshavare kanske även försöker att träna hemma, vilket inte jag kan 

se. Vid observationen hade jag dock kunnat se om de arbetar med dessa övningar aktivt men då kan även  

ett barn bli utpekat, vilket kan förstöra för hela barngruppen. Vid enkätundersökning skulle jag behövt ha 

kunskap om vilka möjligheter det finns för barnen med språksvårighet och hur man kan arbeta för att 

kunna förbättra deras språkförråd. Om jag inte skulle ha med just det sättet som pedagogerna använder sig 

av kan inte pedagogerna svara på min fråga. 

 

Semistrukterad intervju användes för att kunna ställa öppna frågor samt att förskollärare skulle kunna ge 

sina egna erfarenheter. Om jag skulle ha använt mig av strukturerad intervjumetod där alla informanterna 

får samma frågor och jag skulle kryssa i det svarsalternativ som skulle passa bäst in finns risken att jag 

skulle missa mycket värdefull information, eftersom det inte finns möjlighet för informanterna att utveckla 

sina svar. Vid ostrukturerad intervju kan det vara svårt för pedagogerna att veta vad jag efterfrågar.  

 

Innan intervjuerna genomfördes fick jag tillgång till en diktafon som användes under intervjutillfällena 

istället för min egna telefon, vilket ger en ökad säkert för att information inte sprids vidare. Att jag skulle 

få tillgång till en diktafon hade jag inte vetskap om innan information och samtyckesblanketterna 

skickades ut.  

 

9.3 Slutsatser 

Det har varit mycket intressant och lärorikt att ta del av förskollärares erfarenheter av språkutvecklande 

metoder i förskolan och jag har lärt mig mycket av barns språkutveckling. Som vidare forskning skulle 

det vara intressant att göra intervjuer i en annan kommun för att se om det skiljer sig mellan olika 

kommuner. Det skulle även vara intressant att följa upp min studie med en observationsstudie för att se 

om insatserna i min valda kommun ger barnen ökade språkkunskaper för att se hur de metoderna som 

informanterna beskrivit används och vilka resultat det ger vid olika språksvårigheter. Min förhoppning är 

att förskolorna börjar använda en bra metod eller rutin som gör det enklare att upptäcka även lättare 

språksvårigheter så att de barn som ”glider med” även upptäcks och får den hjälp de behöver i tid, för att 

de inte ska behöva slita som jag har gjort under min skoltid  
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Bilagor: 

 
Bilaga 1 
 

Informationsbrev och samtyckesblankett  
Jag heter Sara Hjerpe och läser termin 6 av 7 på förskollärarprogrammet på Karlstads 

universitet. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete som handlar om 

språksvårigheter i förskolan. 

  

 

Mitt syfte och frågeställningar är:  

Jag avser att undersöka om de barn som har svårigheter med språket får den hjälp de behöver av 

förskollärarna för att utveckla och förbättra sin språkutveckling. 

 

• Hur upptäcker förskollärare att barn har svårigheter i språket? 

• Vilka rutiner arbetar förskollärare med för att hjälpa barn med språksvårigheter? 

 

Min metod är att intervjua förskollärare ang. deras erfarenheter kring språksvårigheter i förskolan.  

 

Att delta i intervjun innebär att jag kommer att göra en semistrukterad intervju tillsammans med dig. Det 

innebär att frågorna är mer öppna och kan ge öppna svar vilket skapar möjligheter för mig att ställa 

följdfrågor samt att du som förskollärare kan ge dina erfarenheter ang. detta. Intervjun som kommer ta 

ca 20 min och kommer att spelas in på min telefon med flygplansläge, tas sedan bort efter bearbetning.  

 

 

Frågorna kommer bland annat att belysa dessa ämnen:  

Hur lång erfarenhet har du som förskollärare? 

Vilka rutiner använder du för att upptäcka språksvårigheter i förskolan? 

Vilken metod/rutin har du sett givit bra resultat för att utveckla språket hos barn som har 

språksvårigheter? 

 

Personuppgifterna kommer att lagras enligt GDPR för studenter 

(https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter) 

och kommer inte att lämnas ut. Namn kommer att bytas ut. Din medverkan är frivillig och du kan när 

som helst avbryta din medverkan utan att berätta varför.  

Vid samtycke för att medverka i intervjun kommer jag att ta kontakt med dig via mail för att göra upp tid 

när jag kan komma och intervjua.  

 

 

Med vänliga hälsningar från: 

 

Forskare:  

Sara Hjerpe 

Förskollärarprogrammet 

Termin 6 

0722139359 

sarahjerpe@hotmail.com 

 

 

 

Handledare:  

Björn Bihl  

Docent 

Svenska språket 

054-7002356 

björn.bihl@kau.se 

 

 

 

 

 

https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter
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Jag har informerats om examensarbetets syfte, frågeställningar och hur min information samlas in, 

bearbetas och tas hand om. Jag vet att jag kommer att bli inspelad och efter bearbetning av inspelningen 

tas ljudfilen bort. Jag har fått förståelse för att det är frivilligt att delta och utan att berätta varför kan jag 

avbryta mitt deltagande. 

 

 

Jag samtycker härmed till att delta i denna intervjustudie om språksvårigheter i förskolan. 

 

 

 

 

 

Ort/Datum/År: 

 

 

 

Namnunderskrift: 

 

 

 

Namnförtydligande: 
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Bilaga 2 
 

INTERVJUFRÅGOR 

 
1. HUR LÄNGE HAR DU ARBETAT SOM FÖRSKOLLÄRARE? 

 
2. KÄNNER DU ATT DU FICK EN TILLRÄCKLIG GRUND UNDER UTBILDNINGEN OM BARNS 

SPRÅKUTVECKLING FÖR ATT KUNNA UPPTÄCKA SPRÅKSVÅRIGHETERNA HOS BARN 

OCH STIMULERA DEN? 

 

Motivera? 

 
3. HAR DU ANVÄNT NÅGOT ARBETSVERKTYG/ RUTIN FÖR ATT UPPTÄCKA 

SPRÅKSVÅRIGHETER HOS FÖRSKOLEBARN? 

 

I så fall, vad är det för rutin/ arbetssätt?  

 
4. ARBETAR NI MED NÅGON RUTIN/METOD/MODELL PÅ ER FÖRSKOLA FÖR ATT UPPTÄCKA 

SPRÅKSVÅRIGHETER HOS FÖRSKOLEBARN? 

 
5. DET FINNS BARN SOM HAR LÄTTARE SPRÅKSVÅRIGHETER OCH BARN SOM HAR 

SVÅRARE SPRÅKSVÅRIGHETER. TYCKER DU ATT DET ÄR SVÅRT UPPTÄCKA 

SPRÅKSVÅRIGHETER HOS BARN MED LÄTTARE SPRÅKSVÅRIGHETER?  

 

Motivera? 

 
6. HUR GÅR NI VIDARE MED BARN SOM HAR MISSTÄNKTA SPRÅKSVÅRIGHETER?  

 
7. HÄNDER DET ATT VÅRDNADSHAVARE UTTRYCKER ORO FÖR SITT BARNS 

SPRÅKUTVECKLING?  

 
8. HAR DU ANVÄNT NÅGON/NÅGOT HJÄLPMEDEL/RUTIN FÖR ATT STIMULERA 

SPRÅKUTVECKLINGEN?  

 

I så fall vad är det för hjälpmedel/rutiner? 

 
9. ARBETAR NI MED NÅGON RUTIN/METOD FÖR ÖKAD SPRÅKUTVECKLING PÅ ER 

FÖRSKOLA? 

 

I så fall vad är det för metoder/rutiner?  

 
10. VILKET ARBETSSÄTT HAR DU SETT GIVIT BÄSTA FÖRBÄTTRINGEN PÅ 

SPRÅKUTVECKLINGEN HOS BARN? 

 

Motivera? 
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