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Abstract 

The main purpose with this study was to get an insight in how to best be able to help children 

with language difficulties, and learn to see those who are in need of extra help and attention.  

   The study is the result of three separate interviews with a speech therapist, a preschool 

teacher, and a teacher for children with special needs. The other information that my study is 

built on comes from books.  

   The answers that I got from the interviews questions, have I built my discussions from.  

Since I only have done three interviews, can´t I do any general conclusions, from my findings.  

   The answers that I got shows that it`s not always the same answers from the speech 

therapist, preschool teacher and the teacher for children with special needs, are the same. But 

most of the answers had a similar conclusion. The most important finding in my study, which 

also the literature agrees with, is that. It´s always important to read out loud to the children.  

   Keywords: language difficulties, exertion, learning to speech and communication. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 



Sammanfattning 
 
Huvudsyftet med studien var att få en inblick i hur man på bästa sätt ska kunna hjälpa barn 

som har språksvårigheter, att man även ska kunna lära sig hur man kan se på barn som 

behöver extra hjälp.  

   Studien har kommit fram genom att jag har gjort intervjuer med en logoped, en 

förskolelärare och en speciallärare som på olika sätt har kontakt med barn som har 

språksvårigheter. Den övriga informationen som jag har tagit med i mitt arbete har bestått av 

böcker.   

   Genom svaren som jag har fått på mina intervjufrågor har jag byggt min diskussion utifrån. 

Eftersom att jag bara har gjort tre intervjuer så kan man inte dra någon generell slutsats i mina 

svar som jag fick på frågorna.  

   Svaren som jag fick på mina frågor visar att det är inte alltid som logoped, förskolelärare 

och specialpedagoger tycker lika. Fast på de flesta frågorna stämde svaren någorlunda 

överrens. Det viktigaste som jag fick fram i min undersökning som även stämde in på vad 

litteratur sade, var att det är alltid bra att läsa högt för barnen.  

   Nyckelord: språksvårigheter, bemötande, språkutveckling och kommunikation.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag vill genom detta arbete få en större inblick i hur man hjälper barn i förskolan och i 

förskoleklass med att förstå språket och utveckla det på bästa sätt. Man vet hur viktigt det är 

att läsa för barn redan när de är nyfödda även om det bara är morgontidningen som de får 

höra. Det är inte betydelsen i det som barnen får höra utan att de får bekanta sig genom att 

lyssna på det skrivna ordet. 

   I läroplanen kan man läsa om vad man ska tänka på som förskolelärare. ”Alla som arbetar i 

förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.”1 

Arbetslaget ska även se till att varje barn får stöd och stimulans i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. Arbetslaget ska även se till att ge stimulans och extra stöd till de 

barn som befinner sig i svårigheter av olika slag.  

 

1.2 Syfte 

Jag vill skaffa mig en större förståelse inför min yrkesroll som förskolelärare för hur man på 

bästa sätt kan hjälpa barnen i förskolan och barn som ska börja i förskoleklass att förstå 

urspråket och utveckla det på bästa sätt. Min frågeställning blir därför: Hur ska jag bemöta ett 

barn med språksvårigheter? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1
 Lpfö (2002), s. 31 



2. Litteraturgenomgång 

I Rakstang Eck och Rognhaug2 skriver Løge att alla barn är olika, en del pratar tidigt och 

andra senare. En del kan prata men väljer att inte använda språket. Man uppskattar att cirka 

tio procent av förskolebarnen har språk och talsvårigheter och behöver särskild hjälp. 

   Det är sällan man skiljer på begreppen talsvårigheter och språkerfarenheter. Enligt boken 

Specialpedagogik i förskolan bör man definiera dem enligt följande.  

 

 ”Talsvårigheter handlar det om då det finns en skada eller dysfunktion i 

artikulationsapparaten som leder till svårigheter med att producera språkljud.  

 Språksvårigheter innebär svårigheter med eller störningar i förmågan att förstå och 

formulera en språklig sats.”3 

 

För att göra det lite enklare kan man ställa sig fyra frågor.  

”1. Hur är språkförståelsen i förhållandet till åldern? 

 2. Hur är det ställt med tydligheten med tanke på barnets ålder?  

 3. Hur ter sig den grammatiska strukturen utifrån barnets ålder?  

 4. Hur fungerar skriftspråket i förhållande till barnets ålder?”4 

   Man bör uppmärksamma om barnets talstruktur är så avvikande att det är svårt att förstå vad 

barnet säger för den närmaste omgivningen.  

 

2.1  Språkutveckling 

Centerheim-Jogeroth5 skriver om olika perioder i barnets liv. Det börjar redan när barnet är 

nyfött. Uttryck för hunger, smärta, obehag, trötthet eller trivsel. Vid fyra veckor vet man 

säkert att barn hör ljud och inte bara gör ljud. Alla barn jollrar även döva. Det är en glad lek 

som också tränartalorganen. Sex månaders baby upprepar likalydande stavelser ma-ma, pa-pa, 

pi-pi, ba-ba 

   Fysiologisk ekolali är en period när de upprepar vad de hör, detta sker mekaniskt i början. 

Ordförståelsen utvecklas. Dövas joller upphör här för nu är hörseln ett viktigt verktyg. Man 

måste artikulera bra för att barnet ska se munrörelsen för att sedan efterlikna/härma. Blinda 

barn blir talförsenade.  

                                                 
2
 Rakstang Eck & Rognhaug, (1995) 

3
 Rakstang Eck & Rognhaug, (1995), s. 92.  

4
 Rakstang Eck & Rognhaug, (1995), s. 93.  

5
 Centerheim-Jogeroth (1988) 



   De första självständiga orden är ett mentalt genombrott och ordsamlarstadium. Joller 

försvinner och tal tillkommer. Språkförståelse kommer före talet, kroppsspråk och betoning 

hjälper barnet att förstå.  

   När barnet är femton till arton månader då utvecklas rörelseförmågan kraftigt och 

talutvecklingen långsammare. Därför sker språk- och rörelseutvecklingen växelvis innan de 

blir automatiserade.  

   Vid två års ålder så kan de formulera kortare meningar och förstår enkla instruktioner en 

ständig fråga som de alltid ställer när det är något som de undrar över va´e´de´? Om inget tal 

kommit vid två och ett halvt år bör man söka hjälp hos till exempel talpedagog.  

   Individuella variationer är stora när det gäller ordförråd. Treåringar kan säga mellan 

trehundra och åttahundra ord. Meningarna är ofta ofullständiga och felaktiga. Man börjar 

använda syntax och böjningsformer.  

”Barnets uttalsfel är inte slarv utan beror på språklig omognad!”6  

”Kom ihåg att barnets egna upplevelser och erfarenheter är språkets viktigaste grundpelare.”7  

   Svensson8 har också beskrivit hur språkutvecklingen kan se ut när ett barn blir lite äldre. 

När barnet är i fyraårsåldern kan det uttrycka sig så tydligt att cirka åttio procent av vad det 

säger även förstås av främmande människor. Barnet pratar för det mesta helt rent, men vissa 

ljud kan fortfarande vara svåra att förstå. De ljud som det handlar främst om är tje- och sje-

ljudet. Konsonantförbindelser är även de besvärliga, mest är s och r. Här kommer några 

exempel; mask- mask, skugga- uppga, salva- saval.  

Det finns även likvidor, l- och r- ljud, som ofta uttalas fel när de sätts bredvid ett nasalt ljud 

som m, n, ng eller j och v. Några exempel på dessa ord kommer här: elva- evla, moln- mol, 

monl, mjölk- mölk, mlök, möjk.  

   Barnet kan även sätta sig in i andras situationer och kommunicerar med alltfler barn under 

leken. När barnet pratat med äldre personer så anpassar det sitt språk till den personen. Det 

använder längre och mer komplicerade meningar än när det pratar med yngre barn. Ifall 

barnet har ett stort ordförråd som innehåller många ordklasser kan det vara ett tecken på att 

språket är välutvecklat. När det har blivit duktigt på att använda språket samtidigt som det gör 

något annat, visar det att det inte behöver koncentrera sig i så hög grad när det pratar utan kan 

även göra annat.    I fem års ålder är rollekar mera aktuella, barnen kan nu föra längre och 

ömsesidiga samtal. Det bevisar barnets förmåga att anpassa språket till dem man pratar med. 

                                                 
6
 Centerheim-Jogeroth (1988), s.15.  

7
 Centerheim-Jogeroth (1988), s.15 
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 Svensson (1998) 

 



Även när man pratar med barnet i telefon så blir det ett mera givande samtal. Det klarar även 

att återberätta samt redogöra för vad de har sett och hört. Femåringens aktiva ordförråd är 

mellan ettusentvåhundra och ettusenfemhundra ord.  

När barnet blir sex år går barnet in i en lekfull och språkligt aktiv period. Intresset för 

svordomar, nonsensord, rim och ramsor är väldigt stort. En del barn har fått större intresse för 

det skrivna ordet. Ofta kan de ”läsa” enstaka skyltar som man passerar. Ordförrådet som är 

aktivt är mellan ettusensexhundra och tvåtusen ord.  

Det finns vissa saker som man bör iaktta på de barn som har en sämre förmåga att uttrycka sig 

språkigt. Det som man speciellt ska kolla efter är: flyt i talet, ordförrådet, förmåga att uppfatta 

språk samt ständiga byten av samtalsämnen.   

 

 

2.1.1 Språket och dess funktion 

I Svenssons9 bok anser hon att språket har flera olika sätt att kommunicera, dess huvudsak är 

social funktion. Tack vare språket ger det oss goda möjligheter att koda föremål och 

företeelser. Det underlättar för oss att minnas och att uppmärksamma omgivningen. Vi klarar 

även av att lösa problem tack vare språket, diskutera och analysera. Språket fungerar även 

som gruppsammanhållande, vi får en grupptillhörighet.  

   Det är även geografiskt och åldersmässigt, intressegrupp samt yrkesutövning. Regler och 

principer för hur språket används i olika situationer kallas för pragmatik. Pragmatik handlar 

också om hur språket kan anpassas till olika sociala sammanhang. När man använder språket 

så gäller det att använda språket på rätt sätt, i olika situationer genom ämnesval, ordval, 

satsformuleringar eller intonation. Språket används då på olika sätt när det gäller ålder och 

social ställning, samt om det används i hemmet eller i offentliga situationer. ”Orden ´Vad vill 

du nu igen?´ kommer att tolkas beroende på hur man betonar. Om betoningen läggs på orden 

´du´ eller ´igen´ ger det en viss signal till personen i fråga. Om däremot ordet ´vad´ betonas 

och individen gör en kort paus emellan ´vad´ och ´vill´ (Va´, vill du nu igen?) står det klart att 

satsen har en helt annan innebörd.”10 Man studerar även inom pragmatiken hur innehållet har 

uppfattas av lyssnaren. Det är inte alltid självklart att talaren och lyssnaren tolkar 

sammanhanget på samma sätt. Man kan hoppas att de ändå är överens att använda språket 

enligt ordens grundbetydelse. För att lättare kunna studera den pragmatiska förmågan delas 

                                                 
9
 Svensson (1998) 

10
 Svensson (1998), s.14. 



den in i olika delområden: samtalsämnet, turtagning, ordvalsregler, stilistisk variation, 

emotionella tonen och kroppsspråket.  

 

Samtalsämnet 

Det beror på vem som valt ämnet, hur det introduceras, hålls kvar och utvidgas. Man ser även 

hur övergången görs till ett nytt ämne. Vilken person som leder samtalsämnet kan bero på 

kunskap i ämnet, ålder, kön, social ställning, psykiska egenskaper och fysisk stryka. Ibland 

kan det vara ett litet barn som leder ett samtal som precis lärt sig att prata. Vuxna är då mera 

angelägna att barnet ska få tala om sådant som intresserar det. 

 

Turtagningen 

Det handlar om hur de samtalande samspelar om talutrymmet och även att ta för sig av 

talutrymmet samt att svara på yttranden. Vilken ordning de olika samtalspartner tar sin tur, 

turlängd, hur länge behåller de sin tur. Man kan även se på hur länge de gör pauser och hur de 

avbryter. Pauser ger olika effekt, det beror på i vilket sammanhang. De kan leda till eftertanke 

eller förstärka något som man precis har sagt, en del pauser kan även upplevas som 

obehagliga. Det finns även kulturella skillnader mellan olika samtalspartner. Ifall vi skulle 

jämföra med USA, ser det väldigt olika ut. Amerikanen kan uppfatta svensken som 

ointresserad om den inte är med och avbryter i samtalet och säger vad den själv tycker 

tillräckligt ofta, svensken ser det som en förolämpning. Amerikanen upplevs ta för mycket 

utrymme och inte släppa in någon annan i samtalet.  

 

Ordvalsregler 

Det bestäms i samband med vem man pratar med, situationen och sammanhang. Talar vi till 

en person på ett personligt sätt har vi en viss rytm. Är det många man pratar med, skvallrar 

eller gör en utredning låter det på ett annat sätt.  

 

Stilistisk variation  

Den är beroende på talarens och lyssnarens läggning, olika vanor, social tillhörighet och 

situation. Man kan också jämföra skillnaden i språkstil mellan en socialt utslagen 

drogmissbrukare och landets ledande politiker. ”Ordvalet signalerar social tillhörighet eller 

önskad social tillhörighet: en del dabbar sig, andra blamerar sig, några får med tiden en 

kalaskula, andra får en embonpoint, vissa vomerar, andra lägger en pizza. Att använda 



slangord som socialsnöret, mullvadslinjen eller kommunalslangen i stället för tunnelbanan 

kan ge signaler och social tillhörighet.”11 

   När man använder slangord är det naturligtvis ett sätt att väcka uppmärksamhet bland folk. 

De som man vanligtvis inte förväntar sig använda slangord kan göra det för att verka mera 

ungdomlig. 

 

Den emotionella tonen 

Den emotionella tonen utgörs av röststyrka, tempo, flyt i språket och satsmelodi, harklingar 

och ”hummande” som ersätter talet hör också hit. Den emotionella tonen och röstkvalitén 

visar glädje, förväntning, förtjusning, upprymdhet, trygghet, sorg, ilska, besvikelse, förvåning 

och nervositet. Attityder och förhållanden till den som man samtalar med avspeglar sig i den 

emotionella tonen. Rösterna signalerar olika, till exempel: vördnad, förakt, vänskap, 

fientlighet, dominans, skrytsamhet, överlägsenhet, kärlek och hat.  

   Man kan använda sig av den emotionella tonen beroende på hur man betonar ett visst ord i 

en mening. En pappa säger till sitt barn, ”Nu får du komma!” med en bestämd ton. Mamman 

har ett helt annat ”Nu får du komma!” när hon leker kurragömma med barnen, då med ett 

mjukt tonfall.  

 

Kroppsspråket 

När vi avläser kroppsspråket sker det nästan alltid omedvetet. Kroppsspråket består bland 

annat av fysisk närhet, kroppshållning, fysiska kontakter, gester, fot/benrörelser, hand/arm 

rörelser, ansiktsuttryck och blickar. Ifall talet inte stämmer överens med kroppsspråket 

uppstår en förvirring. Man kan ha svårt att dölja sin besvikelse när man öppnar paket på 

julafton eller födelsedag. Man kan även känna ilska i luften även om personen inte har sagt 

något eller erkänt sin ilska.  

 

2.1.2 Språkets innehåll 

I närheten till pragmatiken ligger semantiken, semantiken innebär läran om språkets 

betydelse. ”Om jag berättar att jag såg en orm slingra sig över vägen är det inte något speciellt 

konstigt med detta eftersom ordet har använts på ett sätt som lexikon skulle ange som en 

grundbetydelse. Om jag däremot säger om en individ att han slingrar sig kan det för en person 
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som inte är så väl insatt i språket låta märkligt, eftersom det är ett bildligt uttryck. Jämför hur 

svårt det är att förstå ordstäv och specifika uttryck på andra språk.”12  

   Har man brister i den semantiska förmågan är det svårt att finna ledtrådar från en mening till 

en annan. Semantiken har även en viktig betydelse för läsförståelsen. Har man en bristande 

semantik förmåga brukar det även medföra problem med avkodning eftersom läsaren då får 

mindre hjälp att tolka textinnehållet under tiden läsningen pågår.  

   Språket består av byggstenar, ord, ordlekar och språkljud. Alla dessa byggstenar är det som 

utgör språkets form. För att barn ska kunna lära sig ett skriftspråk så att stavningen stämmer 

någorlunda överens med uttalet av ordet.  

 

2.1.3 Fonologi 

Fonologi kommer från grekiskans phoné, ljud, vilket är läran om språkljudens struktur. Det 

handlar om talljudens funktion i språket, hur man använder dessa talljud i olika språk samt 

hur talaren och lyssnaren uppfattar talspråkets ljudsegment. Den minsta beståndsdelen i ett 

ord är språkljud som kallas för fonem. Byter man ett fonem mot ett annat så medför det att ett 

visst ord ändrar betydelse. Fonem brukar definieras som den minsta enheten i talspråket som 

åtskiljer orden. ”Det är det enskilda ljudsegmentet som skiljer ett ord ifrån ett annat, t.ex. /g/ 

respektive /k/ i gran och kran. Fonemen får inte blandas samman med bokstäver. Fonemen 

skiljer sig från bokstäver genom att bokstaven/m/uttalas ”äm”, dvs. består av två fonem, /ä/ 

och /m/. Sje-, tje-, och ng-ljud är enskilda fonem som skrivs med flera bokstäver. Flera 

bokstäver i svenskan betecknar också samma fonem t.ex. /s/ i sol och citron. Samma fonem / / 

betecknas i svenska skriftspråket bl.a. som sj-, sch-, skj- och sk. Bokstäverna a respektive e 

representerar i svenskan två olika fonem, korta och långa /a/ och /e/, t.ex. /a/ i man (=karl) och 

man (=hästens man) samt /e/ i men (=ändå) och men (=klara sig utan men för livet). Olika 

språk har olika antal fonem, former av språkljud.” 13  

   För att vi ska kunna behärska språket måste vi känna till de fonem som ingår i språket. Hur 

man uttalar dem måste vi veta samt hur talljuden uppfattas hos andra. Vi måste dessutom veta 

hur stor variation som tillåts av ett visst ljud för att det fortfarande ska räknas som samma 

talljud. 

   Även om p och b låter rätt lika så är de väldigt olika fonem i svenska språket. Tar vi i stället 

bokstaven r på skånska och göteborgska så är det en variation av samma fonem. Det som 

underlättar för oss att uppfatta språkljuden är prosodin, eftersom att vissa fonem framhävs 
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mer än andra och andra fonem blir mindre tydliga. Ett exempel är ordet äta, där framhävs ä-

ljudet och t- ljudet tonas ner.  

 

2.1.4 Morfologi 

Svensson14skriver även hur morfologi beskriver ordens inre struktur. Man studerar inom 

morfologi hur morfemen kombineras till ord. Morfemen kommer från grekiskans morphè, 

form och är den minsta betydelsebärande enheterna i orden. Det finns även olika slags 

morfem, lexikala och grammatiska. Ett ord som inte går att dela upp i mindre 

betydelsebärande delar kallas lexikala morfem till exempel hallon, i, salt och karamell. Ett 

annat morfem som kallas grammatiska morfem, de kan även ha olika antal morfem två, tre, 

fyra samt fem; hög-re (2), ros-en-s (3),  

o-sanno-lik-t (4) och sommar-dag-ar-na-s (5).   

   ”Exempel på grammatiska morfem som ändrar ordformen: 

obestämd, bestämd form: hus – huset 

aktiv, passiv form: spela – spelas 

komparativa former: bred – bredare – bredast 

numerus: singularis, pluralis: uggla – ugglor 

genus: femininum, maskulinum, reale och neutrum: hon, han, den, det 

kasus: dativ, ackusativ samt nominativ, genitiv: ugglan – ugglans 

tempus: presens, imperfekt, futurum: talar – talade – ska tala 

När ett morfem läggs till eller tas bort kan ord ändras från substantiv till verb, t.ex. lek – leka, 

skruv – skruva.”15  

   Det finns också en del ord som består av två morfem, som var för sig har en betydelse. 

Morfem i dessa ord kan ge en helt ny innebörd till ordet, till exempel: jord- gubbe (inte brun 

gubbe) och jord- klot (inte en jordig boll). En del ord som man sätter samman behåller sin 

ursprungliga betydelse men med ett visst tillägg av ytterligare en aspekt: lekfull, leksak, 

lekskola, lekstuga och lekplats för att nämna några.  

   Det finns även ord som har förstavelser, prefix som ändrar ordets innebörd helt; här kommer 

några exempel: ofin, ovän, ovan, orolig, oklok, internationell, interaktion och interurban. Vi 

har även ord som har suffix, ändra i slutändan av ordet; klarhet, klokhet, vanlighet och 

vänlighet. 
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   Prefix och suffix behöver inte alltid stå i början eller i slutet av ett ord. Suffixet ”lig” i orden 

o-natur- lig-a och o-sällskap- lig-a kommer att efterföljas av morfemet a.  

 

2.2 Språkteorier 

2.2.1 Nativistisk teori 

I Arnqvist16 bok berättar han om olika teorier bland annat om Noam Chomsky som är den 

främste förespråkaren att prata om nativistiska teorin. Han betonar att det är mognadens och 

arvets roll som är viktigt för språkinlärning. Språket är alldeles för komplext för att man ska 

kunna tänka sig att detta ska vara inlärt. ”Den nativistiska teorin, med Noam Chomsky som 

främste förespråkare, betonade arvets och mognadens roll för språkinlärning. Man ansåg att 

språket var alltför komplex för att man skulle kunna tänka sig att det var inlärt. I stället 

menade Chomsky att den mänskliga hjärnan var sådan att barnet inte kunde undgå att 

utveckla ett språk. Endast människan är född med en kapacitet att utveckla ett tal. Talet blir 

därför ett sätt för människor att kommunicera. Djur kommunicerar med varandra på annat sätt 

än människan. Chomsky ansåg att barnet föds med språklig modul, LAD (language 

acquisition device) ett grammatiskt representationssystem.”17       

   Våra mänskliga kulturer har ett utvecklat språk. Människan är den enda art som har lyckats 

utveckla ett språk. Man har försökt att lära apor att tala, men det längsta som man har kommit 

är att lära aporna teckenspråk. Titta man på hjärnor i olika åldrar så har man upptäckt att barn 

som drabbas av hjärnskador har en bättre utgångspunkt än äldre. Det kan räcka med att man 

blir tonåring så får man svårare att anpassa sig efter en hjärnskada. Hos de yngre barnen kan 

då hjärnan omprogrammeras genom att andra delar av hjärnan tar över i de skadade 

områdena. Man talar även för att språket kan vara förprogrammerat eftersom alla barn har 

likartad språkutveckling. Barnen tillägnar sig att utveckla språket på några år, trots att barnen 

inte får någon undervisning. Barnen kan prestera mycket mera än vad de får utlopp för men 

det är bara att fortsätta att uppmuntra barnen så växer de i sin roll.  

 

2.2.2 Kognitiv teori 

Utvecklingen i hjärnan är det som bestämmer den tankemässiga förmågan. Något som också 

är bestämmande för utvecklingen är individens möjlighet till handling, och det soc iala 

samspelet påverkar också utvecklingen. Människan strävar alltid efter att anpassa sig till 
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omgivningen runtomkring dem. En del som är viktig i Piagets teori är adaptationsprocess. 

Sedan så har adaptationen två viktiga komponenter, assimilation och ackommodation.    

Assimilation betyder att människan anpassar omgivningen till sig själv, kallat en inåtgående 

process. När vi gör detta så använder vi den befintliga tankevärlden för att uppfatta 

omvärlden. När man pratar om assimilation så är barns lek ett bra exempel. Sakerna som 

barnen leker med får en innebörd, till exempel skedar kan bli flygplan och stenar blir troll. 

Ackommodation som är en utgående process, innebär att individen anpassar sig själv till 

omgivningen. Det betyder att all information som vi tar in måste vi även skapa en struktur till 

vårt sätt att tänka. Detta är ackommodationens uppgift. När vi imiterar så tvingar vi oss själva 

till att förändra oss så vi efterliknar den vi imiterar. Barnen behöver det då de ska kunna tänka 

på ett annat sätt när de exempelvis ska kunna inta ”mammarollen” i en lek. Då fungerar 

ackommodationen.    

   Språket kan enligt Piaget delas in i två områden, egocentrerat språk och socialiserat språk. 

När barnet inte bryr sig om hur eller till vem det talar till eller ifall någon lyssnar kallas 

egocentrerat språk. Det kallas just därför egocentrerat språk för att barnet saknar den 

förmågan att sätta sig in i lyssnarens position samt att barnet pratar med sig självt. Detta gäller 

inte det nyfödda barnet. Barnet kan inte skilja på sig själv och omvärlden, detta sker först när 

barnet kan skilja på den egna kroppen från omgivningen.  

 

2.2.3. Behavioristisk teori 

Behaviorismens grundare heter John Watson. Namnet behaviorism kommer från ordet 

behavior som betyder beteende. Den person som är mest känd av att använda behavioristisk 

teori var B F Skinner. Han märkte att vi lärde oss mycket bättre ifall vi fick beröm eller någon 

typ av belöning. ”En mamma och hennes dotter leker med en docka. Mamman pekar på 

dockan och säger ´docka´. Barnet upprepar moderns ord ´docka´, varpå modern ger beröm 

och säger ´Vad duktig du är som säger docka´. Föräldern ger positivt förstärkning när barnet 

uttrycker sig språkligt riktigt.”18 Barnen lär sig nya ord genom att lyssna på oss vuxna. Barnen 

börjar härma oss redan under jollerperioden. När barnen jollrar och den vuxne svarar genom 

att jollra tillbaka så stimulerar man barnets utveckling. Barn som börjar skolan har ett 

ordförråd på cirka fjortontusen ord. Detta har de tack vare att alla ord har blivit inlärda genom 

en enkel inlärningsmekanism.  Man kan enkelt se att barn hittar på egna böjningar av ord, 
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”springde”, ”komde” osv. Detta är för att barnen prövar sig själva fram i olika språkliga 

uttryck, för att sedan bli en bättre talare.  

 

2.3 Faktorer som påverkar språket 

2.3.1 Arvets och miljöns betydelse 

I Eriksen Hagtvets19 bok skriver hon att när språkutvecklingen börjar ta fart, så sker en snabb 

utveckling de första fem åren. Hjärnan växer som mest under den perioden. Fram emot 

puberteten planar utvecklingen ut något, för att sedan få en svag nedgående kurva. Ifall man 

som barn är med om en olycka som drabbar hjärnan är det lättare att reparera skadorna som 

blivit. När det händer något i en ung hjärna så tar de andra områdena över det skadade 

området, skulle det hända någon äldre så blir skadan mer permanent. Det är även svårt att 

bygga upp ett språk ifall man ska lära sig ett nytt språk, utan brytning efter puberteten. På 

detta sätt sätter biologin ramar och gränser för hur långt den sociala påverkan kan nå, men 

påverkningsmöjligheterna är stora inom de vida ramarna. På samma sätt som biologin sätter 

gränser är miljön helt avgörande för att få en normal språkutveckling. Om det finns en miljö 

där inte någon aktivt kommunicerar med barnet finns en riskfaktor. De barn som upplever 

brister i den tidiga stimuleringen utan känslomässig uppskattning under det första levnadsåret, 

kan sannolikt utveckla ett bristande språk. Barn som har bristande visuella erfarenheter kan 

medverka till att föräldrarna till barnen lätt utvecklar en passiv kommunikationsstil när 

samspelet inte förstärks med hjälp av blickar eller andra reaktioner.  

   Ifall man upptäcker brister i barnens uppväxt tidigt kan de bli åtgärdade om det sätts in 

tidigt. Det finns studier som bevisar att barn som inte fått så mycket uppmärksamhet i 

spädbarnsålder men sedan kommit till en stimulerande miljö genom adoption, har fått 

utvecklingen att gå framåt. Utvecklingen som har hänt då är att deras utvecklingskurva har 

ändrat sig till en positiv riktning, både känslomässigt, intellektuellt och språkligt. Man 

behöver ha en stimulerande miljö för att kunna få mer avancerande språkliga färdigheter 

utvecklat. Även de barn som växer upp i miljö utan mycket stimulans utvecklar även de ett 

funktionellt vardagligt talspråk. Vikten som man lägger vid hur miljön samt hur de vuxna 

bidrar till utveckling varierar med den teori som ligger till grund för att kunna förstå och 

förklara språkutvecklingen.    
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2.3.2 Imitationens betydelse 

När barnet imiterar vuxna ser det ut som om det lär sig av sina iakttagelser, men främst när de 

gör det på eget sätt. Vygotsky menar att imitation är en lärande process när det sker inom 

barnets närmaste utvecklingszon. Barn som upprepar vuxnas formuleringar inom sin egen 

utvecklingszon spränger ramarna för de begränsningar som deras egna språkfärdigheter sätter, 

det kan vi se i barns lekar, yttranden eller gester. Vi kan även se det när barnet pratar och 

härmar sig själv och varandra. En som studerade tvååringarnas upprepningar när de talade 

med andra barn kunde se att repetitionerna verkade ha olika funktioner i barns 

kommunikationsutveckling. Där som replikerna från samtalspartnern saknades eller var 

bristfälliga fyllde dessa kommunikativa funktioner. De tjänade även som tankestrukturerande 

funktioner genom att stödja och strukturera leken. Där kan man bekräfta Vygotskys påstående 

om imitationens centrala betydelse i utvecklingen. Man betraktar inte då imitation som 

efterapning på en speciell nivå, utan det handlar mera om imitation med modifikationer där 

barn uppmärksammat utvecklingen med hjälp av imitationer. När barn leker med varandra 

kan det uppstå upprepningar ibland mellan barnen. Det beror på att barnen vill hålla leken 

igång samtidigt man märker att samtalspartnern är med i leken. Lekens innebörd ändras ofta i 

anslutningarna till upprepningarna. Upprepningarna fick gradvis en prägel av monolog och 

berättande.  

    

2.3.3 Vanliga tal/språk och röstsvårigheter 

Enligt Lindö20 så behöver tio procent av alla barn enligt socialstyrelsen särskilda insatser för 

utveckling av sitt språk.  

   Läspning, såkallad s- fel (sigmatism), kan orsakas av hörselnedsättning, avvikelse i bettet 

eller härmning av en annan läspande person.  

   R- fel (rotacism) betyder att r utelämnas eller byts ut mot j, l, v, eller h. Kan orsakas av fel 

inlärning, för kort tungband eller försenad talutveckling.   

   Upphakningar kan försvinna av sig själv om man inte påpekar detta problem. Påpekningen 

kan leda till fixering av talet och kan övergå till permanent stamning i framtiden. Om ett barn 

är sen i talet eller inte talar rent och är normal i mognad för övrigt, kan man ge barnet 

tillräcklig stimulans så brukar talet komma av sig självt.  
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   Nasalisering eller att tala i näsan kan uppstå på grund av artikulation, gomdefekt eller 

miljöpåverkan. Andra saker som också kan spela in är förkylning, allergi, polyp, sned näsvägg 

eller ovana.  

   Om man har en heshet som sitter i kan det bero på missbruk av rösten med höga ljud. Man 

kan få knottror på stämbanden och vara hes resten av livet.  

Tänkbara orsaker till talsvårigheter kan vara:  

 hörselnedsättningar  

 hjärnskador 

 utvecklingstörning 

 gomdefekter 

 polyper 

 kort tungband 

 tandställningsfel  

 

Här kommer några allmänna råd som man kan tänka på: 

 tala tydligt och inte för fort 

 kontrollera barnets hörsel noga 

 låt barnen tala färdigt. Fyll inte i 

 undvik att själv tala småbarnsspråk 

 svara på barnens frågor 

 tjata inte på barnen 

 var lyhörd och hjälp till 

 

2.3.4 Svårigheter med artikulationen  

I Rakstagn Eck och Rognhaug 21skriver Løge om olika kategorier som kan beskriva problem 

med artikulationen.  

 

 byta ut vissa ljud till exempel ”katt/tatt” 

 borttagning av ord till exempel ”öra/öa” 

 felaktigt uttal av ljuden till exempel vid läspning.  
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   Innan man kan bedöma om ett barn har problem med artikulationen måste man ta hänsyn till 

vad barnet bör kunna i förhållande till sin ålder.  

   ”Preus (1982) har gjort en liknande uppställning över när norska barn bör klara av att uttala 

de olika ljuden: 

Tre år: vokalerna samt p, m, b, h 

Fyra år: n, t, j, f, v, l 

Fem år: k, g, ng 

            Sex år: r 

     Sju år: s (efter tandömsningen) 

Åtta år : tje- och sje-ljuden”22  

   Det många barn har problem med är s-, k-, g-, sje-, tje- ljud. Det är möjligt att de inte har 

andra problem men kan ha dessa problem ändå upp till tredje årskursen. Ofta finns det ingen 

känd orsak till artikulationssvårigheterna. Även om det inte ses som ett stort problem så kan 

det bli svårigheter för barnet som kämpar med sitt uttal. Det är viktigt att man i sådana här 

situationer lyssnar på vad barnet säger och inte hur barnet säger.  

   Det svåra är att de som uttalar orden fel inte själva hör att det är fel. Det är när alla påpekar 

och ber dem upprepa orden som de förstår att något är fel. Det kan bli så att barnet drar sig 

undan och drar sig för att använda ord. Konsekvenserna blir färre erfarenheter, sämre 

ordkunskap, sämre samspel med mera. Man kan bli orolig för nya saker, till exempel att byta 

avdelning på förskolan eller att börja skolan. Visar barnet dessa symtom bör man vara mycket 

varsam med rättningar och fokusera på det som är bra. Med respekt och varsamhet kan 

problemen åtgärdas.  

   Stamning är kommunikationsbrott som kan uttrycka sig som upprepningar av ord, stavelser, 

ljud och munrörelser. Barn som stammat bryter ofta ögonkontakten. Eftersom barnen inte vet 

när problemet kommer känner de ofta osäkerhet, skam och rädsla. Barnen kan börja med olika 

tekniker för att undgå problemet. De kan ersätta ord med andra som inte är lika svåra att uttala 

eller drar sig undan och pratar mindre.  

   Fyra gånger fler pojkar än flickor stammar och man räknar med att cirka en procent av 

befolkningen stammar. Man vet inte säkert hur det är med den ärftliga faktorn men man 

brukar säga ”det verkar gå i familjen”. Stamningen gör sig ofta till känna när barnet är 

uppspelt och snabbt vill berätta något. Stamningen börjar mellan två och fem års ålder. På de 

flesta barn växer stamningen bort men för de som fortsätter att stamma verkar det som att 
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stamningen blir svårare och svårare. Har man barn som stammar ska man inte låta dem vara, 

slippa undan utan utgå från deras kapacitet och försöka få med dem i verksamheter. Ta 

kontakt med en logoped för att kartlägga problemet och för att få veta vilka åtgärder som 

behövs.  

   Det finns även olika röstproblem som heshet, låg eller hög stämma och nasal röst. Det finns 

även två huvudgrupper. Den första heter organiska, det vill säga fel i muskulaturen eller i 

nervsystemet. Det finns sällan hos barn. Den andra gruppen heter funktionella eller felaktig 

användning av rösten och talapparaten. Barn som använder rösten på fel sätt, till exempel 

killar som skriker och använder högt röstläge, kan ge fysiologiska förändringar. Olika studier 

och undersökningar ger olika resultat av hur många som har problem med sin röst. I Rakstang 

Eck och Rognhaug23 räknar Moore med att det är sex procent på 1990-talet.  

   Kontakta en öron/näsa/hals läkare för diagnos. Det kan avhjälpas antingen medicinskt eller 

logopediskt. Men grundpelaren är att skapa en miljö där ingen behöver skrika för att göra sig 

hörd.    

 

”1. Rena uttalsvårigheter, t ex dysfoni, dysartri och icke flytande tal.  

2. Språk- och talsvårigheter som en följd av hörselnedsättning.  

3. Språk- och talsvårigheter som har samband med psykisk utvecklingsstörning och som följd 

av hörselnedsättning. 

4. Dysfasi på grund av hjärnblödning efter det att språket utvecklas.  

5. Språk- och talsvårigheter som har med beteende eller emotionella faktorer att göra.  

6. Språk- och talsvårigheter som förorsakats av miljöfaktorer.  

7. Språk- och talsvårigheter som inte kan förknippas med någon av de nu nämnda 

faktorerna.”24 

 

2.3.5 Problem med semantik och syntax 

I Rakstang Eck och Rognhaug25 skriver de om barn som har svårt att förstå budskap eller 

själva har svårt att göra sig förstådda med ord eller tecken omfattas av denna grupp. 

Problemen med förståelse kan visa sig i att barnet har ett begränsat ordförråd och svåra 

problem med ordförståelse. En del barn förstår ett ord i ett sammanhang men inte i ett annat 

eller i en annan kombination. 
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   Det kan också bli problem med en konkret till en abstrakt förståelse. Man kan se problemet 

genom att det blir svårt för barnet att finna orden som beskriver vad barnet vill ha sagt.  

Användningen av småorden till exempel hjälpverben tycks vara speciellt svåra att använda. 

Detta leder till sämre social kontakt med vuxna och jämnåriga och det ger i sin tur mindre 

erfarenheter och barnet får en sämre kunskapsutveckling.  

   Att de barn som har de största problemen inte ska få hjälp behöver man inte vara rädd för. 

Dessa barn utmärker sig så mycket att det inte ”går” att missa. Problemet är att de barn som 

har mindre svårigheter kan bli försummade om de inte samtidigt har uttalssvårigheter.  

   Om inte alla barnen får hjälp när de är yngre kan det uppstå problem längre fram i skolan. 

De kanske inte förstår ”undervisningsspråk” och då får de läs- och skrivsvårigheter. Det kan 

också bli problem med klasskamrater som tycker att de är underliga.  

   Kortfattat för att förklara syntax, så är det hur orden kombineras till satser och meningar. 

Syntaxen är även ett regelsystem som styr hur vi sammanfogar ord till meningar. Syntaxen 

handlar mycket om hur språket används. Utifrån syntaktiska studier, där som satser och ord 

har analyserats, kan grammatiska regler läras ut.  

 

 

2.3.6 Pedagogiska åtgärder 

I boken av Rakstange Eck & Rognhaug26 skriver Løge att det finns en bra modell för hur 

man ska hjälpa barn med nya ord och vad de betyder. Modellen har fem steg. Lär känna 

barnet och veta vad hon/han kan i nu-situationen. Acceptera och kartlägg barnet.  

 

 ”Miljöbakgrund 

 Ord och yttrande som barnet förstår 

 Ord och yttrande som barnet kan använda sig av 

 Tänkbara situationer som kan utnyttjas som grund för förändring.”27 

 

I detta första steg lägger man grunden. Barnet ska känna sig tryggt. Man ska hamna i 

situationer där det är naturligt att prata om det man gör, ser och undrar över. Då ser man vad 

barnet förstår av både det verbal och ickeverbala språket. Bitvis kommer barnet förstå att 

orden är ett hjälpmedel för att ta reda på saker och vad det vill ha, behov eller önskningar.  
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   Experimentera med olika material i leken tills man hittar rätt nyckel till barnet.  

Vad gör man då när ingenting fungerar?  

   Här tar Løge upp en egen erfarenhet. Under ett halvår provade hon olika material innan hon 

fann ett som fungerade som utgångspunkt. Sedan ytterligare ett år för att hitta material till 

utvecklingen. Efter många försök och misslyckanden väcktes intresset. Utvecklingen började 

sedan blev det som en explosion, allt fungerade. Løge tror att en del barn behöver mycket 

påfyllning av stimulans innan utvecklingen börjar synas. Kan liknas vid behov av b12 sprutor, 

första veckan varannan dag sedan varannan vecka senare kanske bara 1 spruta en gång i 

kvartalet. Det är av största vikt att pedagogen är uthållig, har tålamod och fantasi.  

”Grunden läggs tillrätta för en förändring. Man ska göra följande;  

 

 Lära barnet att våga använda dom ord det kan.  

 Skapa en grund för att barnet ska lära sig att fungera i ett verbalt samspel med andra 

människor. 

 Inte rätta uttalsfel och grammatiska fel i detta steg på utvecklingen.” 28   

 

     Det är viktigt att barn vågar använda de ord som de har. Avgörandet om man ska lyckas 

med detta är ofta att man lyssnar på vad barnet säger, inte hur. Ge mycket beröm och 

uppskattning under denna process. Att ha klarat av något svårt ger barnet modet att 

gemensamt upptäcka nya saker och stimulera nyfikenheten hos barnet,då lär sig barnet mer 

och kan använda det som sin egendom till skillnad från att öva på det barnet inte kan.  

   ”Förändring och utveckling 

 

 Barnet ska bekanta sig med nya ord och utvidga ordens innehåll.  

 Ord och uttryck kopplas samman med här och nu- situationer. 

 Frigörelse från här och nu- situationen. 

 Ökad abstraktion hos ord och yttranden.”29 

 

   I denna fas är det vardagsspråket som barnet ska bekanta sig med. Först är det ord och 

uttryck som man använder hemma eller på förskola. Sedan utökar man till området i barnets 

närmiljö till exempel; byn, centrum och årstider. Barnet ska bli nyfiken och undra över saker. 

Løge tar upp ett exempel på detta.  
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”Vuxen: Hur kan man veta att det är höst?  

Barn: Jo, fö då fyger bana (= flyger bladen) av träna.  

Vuxen: Vad är våren för något? 

Barn: Ja, då hände det någe undrigt med knoppana på träna – och så kommer det bommor 

som ja inte vet va dom heter.”30 

   Det som är viktigt att tänka på, när man använder motorisk träning och uttalsövningar, är att 

man hela tiden lär sig nya ord och kombinationer samt nutid, dåtid och framtid. Målet är att 

barnet på egen hand ska kunna uttrycka sig.  

   Barn med gomspalt och cerebral pares bör börja med motorisk träning tidigt. Det är viktigt 

att mål och insatser är anpassat för varje enskilt barn. Barn som inte har motoriska 

dysfuktioner bör börja träna när barnet kan använda sig av språket. Genomför träningen de 

stunder då det faller sig naturligt.  

   Till hjälp förutom de dagliga aktiviteterna kan man använda följande…  

 

 Leksaker som barnet är intresserad av.  

 Bildlekar och associationsspel.  

 Böcker i rätt nivå och i barnets intresse.  

 

   Denna modell menar Løge kan användas som en utgångspunkt i det individuella 

åtgärdspaketet. Det är viktigt att barnet ger antydningar om vad, hur länge och vilka 

hjälpmedel som ska användas i arbetet. Som pedagog bör man vara lyhörd och ge barnet nya 

utmaningar och ge uppmuntran när barnet klarar av svåra saker.  

   ”På så vis kan det bli möjligt att locka fram allt det fina som varje barn bär inom sig. Men 

för några av de barn vi möter kan detta fina tyckas sitta långt inne, och då behöver vi ha 

tillräckligt med kunskap, vara kreativa och uthålliga för att kunna locka fram denna kärna.” 31 

 

2.4 Frågeställning 

Min frågeställning blir: Hur ska jag bemöta ett barn med språksvårigheter? 

 

 

                                                 
30

 Rakstang Eck & Rognhaug (1995), s. 109. 
31

 Rakstang Eck & Rognhaug (1995), s. 110.  



3. Metod och genomförande 

3.1 Sättet att samla information 
 
   Jag valde att göra intervjuer i mitt arbete. Jag tycker att man får ut mest information av 

intervjuer. Skulle man komma på något under tiden så kan man även ställa den frågan. Jag 

valde att spela in intervjuerna med hjälp av en mp3-spelare så att jag inte skulle missa någon 

information. Jag hade bestämt mig innan vilka olika grupper som jag ville intervjua. De tre 

som jag valde var logoped, förskolelärare och speciallärare. När man ska ha tag på vissa 

personer är det inte alltid så lätt. När jag skulle ha tag i numret till logopeden så ringde jag 

upp en vårdcentral som hade en god kontakt med logopeder. De gav mig då ett nummer som 

jag kunde ringa på.  Ringde då upp logopedavdelning och de tog mina uppgifter och skickade 

sedan ett e-mail där det stod olika tider som de kunde vara med på en intervju.  

   Det var även logopederna som gav mig ett namn på en speciallärare som hade skrivit om 

nästan samma sak som jag. Jag ringde då upp henne och förklarade vem jag var och vad jag 

vill, och fick sedan en tid som jag skulle hälsa på henne.  

   När jag skulle ha tag på en förskolelärare var nog det enklaste om jag få säga så. Jag ringde 

till enhetschefen över alla förskolor och talade om vem jag var och att jag håller på att skriva 

ett examensarbete. Jag frågade henne om hon visste någon av hennes anställda som skulle 

kunna ställa upp på en intervju, det visste hon och då fick jag ett nummer och ett namn på 

personen. Ringde upp henne och förklarade allt från början igen och fick en tid som vi skulle 

träffas.  

 

3.2 Hur jag gick tillväga   

Intervjun med logopeden skedde via telefon, det blev lite krångligt eftersom jag inte hade 

tillgång till högtalaretelefon. Men till slut så löste det sig för det finns en telefon som heter 

skype som är kopplad till datorn. Man kan då beställa ett program som gör att när man pratar i 

skypetelefonen, så allt spelas in på datorn. På så sätt fick jag även telefonintervjun inspelad. 

Vilket var väldigt bra, för det är många saker som man annars skulle ha missat i intervjun.  

   Mina två andra intervjuer gjorde jag ”live”. Jag åkte till dem som jag skulle intervjua och 

gjorde intervjuerna på deras arbetsplats.  

 
 
 



3.3 Beskrivning av individerna 
 

   De tre som jag har intervjuat har alla varit kvinnor. Alla har lång erfarenhet inom sitt yrke. 

Förskoleläraren har jobbat i minst tjugofem år inom sitt yrke och är i femtio års ålder. 

Logopeden har också en lång erfarenhet inom sitt yrke och är femtio år. Specialläraren som 

jag intervjuade har jobbat som speciallärare i cirka fem år. Hon är fyrtiofem år och har även 

jobbat som talpedagog innan hon blev speciallärare. Innan hon blev talpedagog studerade hon 

till förskolelärare och det har hon varit i cirka tjugo år.  

 

 

3.4 Tillförlitlighet 

När jag valde att gör intervjuer i mitt arbete beror det på att jag ville kunna få ut det bästa ur 

varje intervju. När jag valde ut mina personer som jag ville intervjua tittade jag på hur det 

skulle kunna hjälpa mig i mitt arbete. I och med att jag valde personer som hade kunskapen 

som jag ville nå, anser jag att detta ökat tillförlitligheten genom att jag har kunnat få svar som 

varit relevanta och också för uppsatsen ämnade. Jag anser alltså att tillförlitligheten är god då 

jag har frågat personer med relevant kunskap och att jag genomfört intervjuer. Genom 

intervjun som metod har jag kunnat ställa följdfrågor, för att genom det kunna säkerställa att 

jag fått svar på mina frågor. Genom att jag också har spelat in intervjuerna så har jag sett till 

att ingen information har gått förlorad.  

 

3.5 Etik 

Jag talade om för mina intervjupersoner att jag skulle spela in intervjun för att jag inte skulle 

gå miste på något i intervjun. Jag talade även om för dem att deras namn inte skulle vara med 

i mitt arbete. Intervjuerna som jag spelade in sade jag att jag skulle spara tills det att mitt 

arbete hade blivit godkänt och att jag sedan ska ta bort den från datorn så att ingen ska kunna 

få reda på deras namn. Detta var alltså något som intervjupersonerna fick reda på då jag tog 

kontakt med dem men också i samband med att intervjun skulle genomföras.  

 

 

 

 

 



4. Resultat  

   Jag har valt några frågor som jag kommer att beskriva mera i mitt arbete. Detta beror på att 

jag tycker att dessa frågor gav mig mest utbyte i det som jag ville ha fram i intervjuerna.  

   Jag skriver om alla som jag har intervjuat i samma följd så att man kan följa vad dom som 

jag har intervjuat har svarat på varje fråga.  

   Det som jag ville ha fram i mina intervjuer var hur man på bästa sätt kan hjälpa barn med 

språksvårigheter.  

 

4.1 Finns det några knep som gör att man upptäcker problemet tidigt?  

   Specialläraren svarade att det finns olika material som man kan jobba med för att upptäcka 

avvikelserna hos barnen tidigt. En del barn är väldigt duktiga på att dölja sina svårigheter när 

de är i barngruppen. Barnet som har lite svårigheter iakttar de andra barnen och härmar dem.     

   Förskoleläraren säger att man kan upptäcka det tidigt om man tänker på barnets naturliga 

språkutveckling. Ifall det är ett barn som är två år och inte har kommit igång med språket kan 

man börja misstänka att barnet har nedsatt hörsel eller kanske ingen alls. Att barnet kanske är 

sent utvecklat kan också påverka språket. Om barnet har kort tungband kan det ge vissa 

svårigheter för språket.  

   Logopeden säger att om man är sen i språket och har problem med grammatik och även har 

svårt med förståelsen kan det bli svårt att få språket att fungera bra. Det som nästan är värre 

än att inte kunna prata rent är de barn som pratar ganska mycket och rent men ändå inte riktigt 

förstår.  

 

4.2 Kan man jobba förebyggande? 

Specialläraren menar att det som är viktigast att tänka på framför allt är läsning och skrivning. 

Man kan även göra olika ordbilder, rita och jobba med de bokstäverna som är svårare att 

uttala som, d och t, g och h, b och p.  

   I förskolan är det mycket rim och ramsor som gör att man kan jobba förebyggande med 

barnen. Läs mycket för barnen, sjung tillsammans med dem och det som är det viktigaste är 

att ha kontakt med det enskilda barnet. Man kan även ta upp dem i famnen och visa att man 

bryr sig om dem. När man tar upp dem i famnen kan man fråga dem vad de har gjort och 

försöka att föra en dialog med dem. Barnen som är sena i språkutvecklingen brukar ofta bli 

högljudda och kan ha svårt att kommunicera med andra barn. Om man inte har språket har 

man svårt att kommunicera och svårare för att leka.  



   Logopeden menar att när man ska jobba förebyggande så behövs mycket vuxenstöd till 

barnen. Om det är ett barn som har svårigheter med att prata så är det bra om en vuxen är med 

och tolkar åt barnet så det inte blir utstött av de andra barnen. Man kan även hjälpa barnen till 

rätta när de pratar. Ett exempel är när barnet säger jag sitta stolen och då kan man svara ja du 

ska sitta på stolen. Det är viktigt att barnet får höra hur det kan säga nästa gång så att det inte 

blir fel igen. Det är viktigt att barnet får höra hur det ska låta nästa gång utan att man 

tillrättavisar det. Om ett barn får för många tillrättavisningar så kan det till slut sluta att prata 

av rädsla för att säga fel.  

 

4.3 Arbetar man i grupp eller enskilt med barnen? 

Specialläraren svarar att det beror på vilken problematik som barnet har. Fast grunden är att 

barn lär sig språket i samspel med andra. Det finns ett material som heter Praxis och är ett 

träningsmaterial som även hjälper barn som har problem med att få ihop stavelserna. Det som 

är bra med detta material är att man kan använda det i grupp eller enskilt om man vill det. Har 

man en grupp barn under fem år kan man försöka göra olika roliga lekar för barnen.  

   Förskoleläraren säger att de jobbar mest i grupp med barnen. Dels för att ingen ska känna 

sig utanför och för att det är alltid bra om alla får träna med rim, ramsor, flanosagor och 

sånger.  

   Logopeden använder olika tester först för att kolla vad som är fel hos barnet. Efter det får 

föräldrarna en bedömning av logopederna och kan jobba utefter det. Föräldrarna får oftast ett 

material med sig hem som de ska jobba efter tillsammans med barnet. Om föräldrarna sedan 

inte tycker att det ger barnet något så gör man en ny bedömning. Då kan den bedömningen 

visa att barnet får gå en ny behandlingsomgång hos logopederna på fem gånger samtidigt som 

barnet även tränar hemma.  

 

4.4 Är det någon speciell metod som ni använder? 

Man ska känna till alla metoder menar specialläraren. För då kan man utgå ifrån barne t och 

deras behov för att barnet ska få den rätta undervisningen.  

   Det räcker oftast att man tar till sig barnen och läser sagor för dem, menar förskoleläraren. 

För under tiden som man läser sagan för barnet kan man samtala om bilderna. Barnet kan 

även vara med och berätta sagan, då kan man hjälpa barnet att få fram det rätta ordet. Man ska 

även vara noga med ögonkontakt för då ser barnet hur man uttalar ordet.  



   Vi tittar på hur språket är organiserat i hjärnan säger logopeden. När vi fått fram våra 

resultat förklarar vi det för föräldrarna ifall de är intresserade av att veta det. Vi brukar oftast 

förklara att det finns olika nivåer i språket. Det allra viktigaste är att barnet har ett stort 

ordförråd och att barnet kan de grammatiska reglerna samt att de förstår vad de ska ha språket 

till.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Diskussion 

När jag skulle börja leta efter litteraturen tyckte jag att det var svårt att hitta det som var mest 

relevant för mig. De flesta böckerna som jag hittade var antingen väldigt gamla, för breda i 

sitt område eller för specifika. När jag sökte på ordet språksvårigheter, blev mina träffar 

dyslexi vilket inte var vad jag sökte. Det var inte förrän jag fick tag på en litteraturlista om 

specialpedagogik som jag hittade rätt böcker och kunde börja arbetet. Att granska och välja ut 

de rätta böckerna som både var intressanta och relevanta för arbetet var tungt.  

   Det var svårt att behärska sig och bara hålla sig till ämnet då man läste mycket annat 

intressant. Jag förstår att arbetet kunde bli oändligt stort, så jag fick hålla en återhållsam 

ställning. Det som jag tycker är intressant när jag har jobbat med denna fråga är allt som man 

har lärt sig genom att läsa dessa böcker.  

   När jag kom till den punkten att jag skulle hitta intervjupersoner var det lite svårt. Jag fick 

överväga vilka man skulle ta. Skulle man intervjua någon som man kände eller skulle man 

leta i telefonkatalogen för att där hitta någon bra att ha en intervju med? Det som är bra med 

att välja personer som man inte har någon relation till är att man blir mera uppmärksam. Det 

kan bli lite för avslappnat om man känner den man intervjuar och då kan man tappa fokus.  

   Jag tycker att det var bra att jag intervjuade en som jag kände och två främmande personer. 

Jag märkte själv att jag fick bättre svar av dem som jag inte kände när jag intervjuade dem. 

Varför det blev så vet jag inte, om det var slumpen eller om jag styrde det så undermedvetet. 

Det hände även under intervjun att man ibland svävade iväg på andra saker än det som va r 

relevant i mitt arbete.  

   Sedan önskar jag att alla intervjuer hade gått lika bra som den sista. När jag hade gjort den 

sista intervjun märkte jag att det var den som jag fick ut mest av i mitt arbete, det var när jag 

intervjuade specialläraren. Jag vågade fråga mera saker och fick på så sätt ut mera av 

intervjun. Eftersom jag tycker att intervjun med specialläraren blev bättre än med de andra 

beror på att hon var mera förberedd på mina frågor. Hon hade skrivit ett arbete ungefär 

liknande det som jag har gjort när hon läste till speciallärare, samt att jag var bättre förberedd.  

Jag har lärt mig på resans gång vilka frågor som man ska fråga för att få bästa svar utav den 

som jag intervjuade. 

 



 

5.1 Finns det några knep som gör att man upptäcker problemet tidigt? 
 
Specialläraren och logopeden tar upp samma problem som Rakstang Eck och Rognhaug32 om 

bristerna i språkförståelse och att barnen med problem försvinner i barngrupperna.  

Denna frågeställning fick mig genast att tänka på boken Vägen till språket. Förskoleläraren 

som jag intervjuade sa att man kan tänka på barnens naturliga språkutveckling. Centerheim-

Jogeroth33 har skrivit ner det som man kan relatera till för barns olika utvecklingsstadier. 

Denna uppställning beskriver de olika perioderna i barnets liv från barnets födelse till det att 

barnet är cirka tre år. Sedan skriver Svensson 34 om barnets språkutveckling från fyra års ålder 

till sex års ålder om vad som händer då. Att ett barn som redan vid födseln börjar kunna 

uttrycka sig, samt att vi som vuxna kan tolka vad barnet vill förmedla.  

   Det är som förskoleläraren säger att man ska tänka på barnets språkutveckling. Fast det som 

man även får tänka på är att alla barn har olika språkutveckling, så man kan inte bara gå efter 

en modell.  

   Det är även viktigt att man ser alla barnen så ingen blir bortglömd. Man kan ta till vana att 

alltid hälsa på alla barn så de känner sig sedda. Helst ska man hälsa på barnen på morgonen 

för att senare vid samlingen hälsa på barnen igen och passa på att samtala med dem.  

    

5.2 Kan man jobba förebyggande? 

Att läsa mycket för- och med barnen är det bästa för att förebygga språksvårigheter. Detta är 

alla de intervjuade överens om. I form av sång och ramsor lär barnen sig de rätta uttalen. 

Förskoleläraren tycker att det viktigaste är kontakten med det enskilda barnet.  

   Logopeden poängterar att vuxenstöd är oerhört viktigt när barn har svårt med språket. Att 

tolka åt barnet i den stora gruppen kan också förebygga mobbing av barnet som har problem 

att uttrycka sig korrekt. Man bör ta det varsamt eller undvika tillrättavisningar så att barnet 

inte blir rädd för att prata eller i värsta fall slutar prata helt.  

   I Arnqvist35 säger Chomsky att språket redan ska vara förprogrammerat eftersom alla barn 

har likartad språkutveckling. Detta håller jag inte med om. För ifall det skulle vara på detta 

sätt så skulle vi inte ha några barn som hade språksvårigheter. Jag har sett detta när jag har 

varit på olika praktikplatser. Till exempel så finns det flera barn som jag hade i min barngrupp 
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som pratade bebisspråk väldigt länge även när föräldrarna pratade klart vuxenspråk med 

barnen. Barnet brydde sig inte om att det pratade bebisspråk för kompisarna gjorde ingen 

notis av detta. Men detta kan bli ett problem när barnet blir äldre och börjar skolan med risk 

för mobbning.     

   Det som man ska passa sig för är att tillrättavisa barnen för ofta för då kan det bli att barnen 

inte vill prata utan börjar peka istället för att man ska förstå vad de vill. Man ska även lära 

barnen att använda de ord som de kan.  

   Det som är bra tycker jag när man läser till förskolelärare är att man ska försöka ha 

barnasinnet kvar. Man kan leka olika rollekar med barnen för att stimulera deras tal. Ifall man 

ger dem olika roller i en pjäs så känner sig barnen mera delaktiga och tycker då att det är 

roligt att prata. De flesta barnen bryr sig inte då om att de inte pratar så rent utan tycker bara 

att det är roligt att vara med i pjäsen. När barnen har tränat på pjäsen så kan man visa upp den 

för föräldrarna och det vet jag att barnen tycker är roligt.  

 

 

5.3 Arbetar man i grupp eller enskilt med barnen? 

Grunden i att lära sig språket är att det sker i samspel med andra. Specialläraren och 

logopeden jobbar mera enskilt med barnet. Förskoleläraren kan jobba med hela barngruppen 

genom att träna på flanosagor, rim och ramsor. Specialläraren använder ett material som heter 

Praxis där man då kan välja om man vill vara i grupp eller enskilt. Logopeden jobbar 

uteslutande med det enskilda barnet i samröre med föräldrarna.  

   Eriksen Hagtvets36 menar att de barn som upplever brister känslomässigt under det första 

levnadsåret kan sannolikt utveckla ett bristande språk. Dessa barn som inte har fått så stor 

mängd stimulans under spädbarnstiden. Det har visat sig i studier att barnen utvecklas 

snabbare om de har hamnat i adoptionsfamilj. På detta sätt då fått en mer stimulerande miljö.  

   Jag tycker att man ska tänka på barnets bästa oavsett ålder. Speciellt i spädbarnsålder är det 

viktigt tycker jag att barnet får stimulans så att det kan utvecklas. 

    När barnen börjar i skolan tycker en del barn att det är jobbigt att gå i väg själv med fröken 

och då tycker jag att det är bättre att vara kvar med barnet, tillsammans med resten av 

gruppen. För ifall man tar iväg barnet till ett annat ställe så kan barnet sätta sig på avigsidan 

och inte vilja lära sig något. Man ska alltid se till individen bästa och kunna jobba utefter det.   
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5.4 Är det någon speciell metod som ni använder? 

I denna fråga skiljer sig svaren åt, mycket beroende av vilken befattning den intervjuade 

innehar. Specialläraren tycker att man ska känna till alla metoder så att man kan skräddarsy 

undervisningen för bästa resultat.  

   Förskoleläraren tycker att läsa högt för barnen ger bra stimulering. När jag lyssnar på 

hennes resonemang är det inte traditionell högläsning som hon menar utan en pedagogisk 

läsning där barnen får vara delaktiga.  

   Logopeden tittar mer tekniskt på språket, organisationen i hjärnan, olika nivåer. Det är 

viktigt för henne att barnet har stort ordförråd och kan de grammatiska reglerna.  

   Jag tycker att man ska vara som specialläraren. Känna till alla olika metoder för att kunna 

göra den bästa till det barnet som man försöker att hjälpa. När man kommer ut som 

nyutexaminerad förskolelärare är det inte alltid lätt att veta vad som är bäst för alla barn. Det 

som är bra då är att man inte jobbar själv utan i arbetslag med andra förskolelärare. Man kan 

då få hjälp till en början samt att man själv kan visa dem nya metoder.  

   Lindö37 menar att man inte ska lägga så stor vikt vid att ett barn inte pratar rent om det är 

normal i mognad på andra sätt. Oftast så räcker då det att man ger barnet mycket med 

stimulans, brukar talet komma av sig självt.  

   Det tycker jag är väldigt viktigt att tänka på. Ifall man får ett barn med talsvårigheter så kan 

man tänka på att det inte behöver vara några problem med talet egentligen. Det kan vara som 

så att barnet har kort tungband, kan vara förkylt, ha polyper eller bara en ovana när barnet 

pratar.  

 

5.5 Slutord 

Under tiden som jag har skrivit på mitt arbete så har jag kommit fram till att jag skulle ha 

intervjuat någon som har vuxit upp med språksvårigheter. Då hade jag kunnat fråga hur den 

personen har haft det i skolan samt hur den har upplevt sin skoltid. Jag hade kanske kommit 

fram till andra slutsatser då, eftersom barnen som har språksvårigheter inte upplever det på 

samma sätt som vuxna gör.  

   Det som jag tycker har varit bäst i mitt arbete är det hur man har kunnat jämföra det som jag 

har fått fram i mina intervjuer samt vad som har sagts i böckerna. Jag har upptäckt hur mycket 

som egentligen stämmer med det som jag har läst i litteraturen.  
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   Jag tänkte även mycket innan jag kom igång med att skriva om vad jag skulle välja att 

skriva om. Jag tycker nu när jag ser tillbaka på mitt arbete och på vad jag har lärt mig under 

tiden, att mitt arbete har växt fram och jag har lärt mig hur man ska bemöta barn med 

språksvårigheter. 

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Under tiden som jag har skrivit på mitt arbete har jag tänkt på hur man skulle kunna gå vidare 

i forskningen. Man kunde ha intervjuat en person som har vuxit upp med språksvårigheter för 

att få reda på hur de har upplevt tiden i skolan. Sedan kunde man genomfört/gjort flera 

intervjuer med logopeder och speciallärare för att få en större inblick i hur de arbetar med 

barnen som har språkvårigheter. Är det flera pojkar eller tjejer som har problem med språket 

skulle vara intressant att få reda på.    
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1. Finns det några knep som gör att man upptäcker problemet tidigt?  

2. Kan man jobba förebyggande? 

3. Arbetar man i grupp eller enskilt med barnen? 

4. Är det någon speciell metod som ni använder? 

 

 

 
 

 


