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Sammanfattning  
	  

Denna studie syftar till att undersöka sex förskollärares syn på arbetet med barn med 

språkstörningar och språksvårigheter. Jag valde att intervjua förskollärare från två olika 

verksamheter: traditionella förskolor samt språkförskolor. Det som intresserade mig är vilka 

arbetssätt och hjälpmedel som erbjuds för barn med språksvårigheter i de olika 

verksamheterna. Jag ville även ta reda på vad som var utmärkande för en språkförskola enligt 

förskollärare som arbetar där och om barnen som går på språkförskolor erbjuds större 

möjligheter till språkutveckling än barn på traditionella förskolor. För att få svar på studiens 

frågeställningar har jag genomfört kvalitativa intervjuer med sex verksamma förskollärare.  

 

Resultatet visar att det finns vissa likheter men även skillnader i förskollärares arbetssätt med 

barn med språksvårigheter och språkstörningar på traditionella förskolor samt språkförskolor. 

Det som framgår tydligt utifrån intervjuerna är att förskollärarna anser att språket ska 

stimuleras hos alla barn oavsett svårigheter eftersom barn alltid behöver utmanas för att 

utvecklas. 

 

 

Nyckelord: Förskola, förskollärare, uppfattningar, språkförskola, språkstörningar, 

språksvårigheter 
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Inledning 
Mitt val av ämnet språkstörning hos barn i förskoleåldern är baserat på den nyfikenhet och 

intresse som uppkom under min VFU-period där jag mötte barn med grava språksvårigheter 

som gick på vanliga avdelningar istället för på språkavdelningar. Jag blev nyfiken på vilka 

likheter och skillnader det finns mellan en traditionell förskola och en språkförskola när det 

gäller förskollärares arbetssätt för att främja barns språkutveckling.  

 

Förskolan har ett stort ansvar när det gäller att främja barns språkutveckling, i läroplanen för 

förskolan anges det att förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 
Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” 

(Lpfö, 98/10, s.10). samt att ”arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för 

utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika 

skäl behöver stöd i sin utveckling” (Lpfö, 98/10, s.11).  

 

Något som fångade min uppmärksamhet extra mycket var att barnen på den traditionella 

förskolan med grava språksvårigheter föredrog att leka ensamma och på så sätt inte fick 

tillfälle att kommunicera med andra barn. Jag tror att det beror på att barn med 

språksvårigheter har svårt att förstå andra och göra sig förstådd i leken med andra. Jag anser 

att lek och samtal är viktiga lärandetillfällen för barn och tycker att det är viktigt att barn 

erbjuds stöd att inkluderas i lek och samtal med andra. För att barnen ska förstå varandra och 

lekens spelregler behöver barnen också någon form av kommunikationsstöd och stöd för att 

dialog och samtal ska uppstå. I den här studien har jag valt att utgå utifrån några utvalda 

förskollärares uppfattningar kring arbetet med barns språkutveckling och synliggöra deras syn 

på hur arbetssättet kring språkstimulering av barn med språksvårigheter eller språkstörningar 

kan se ut på en traditionell respektive språkförskola.  

 

Till skillnad från en traditionell förskola så är en språkförskola en verksamhet som tar emot 

barn med grava språkstörningar, det krävs alltid remiss från logopeden för att få börja på en 

språkförskola. Vissa språkförskolor fungerar som integrerade avdelningar, där både barn med 

diagnosen språkstörning och barn med normal tal- och språkutveckling går. Det som utmärker 

språkförskolan är personaltätheten samt en liten barngrupp. Det är flera professionella som 

arbetar för att ge barnet stöd i språkutvecklingen som t.ex. förskollärare, logopeder, 
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psykologer och kurator. Barnen erbjuds språkträning hela dagarna, ibland individuellt och 

ibland med i grupp och det vanligaste är att TAKK, tecken som alternativ eller 

kompletterande kommunikation eller bildstöd används för att stödja barnens kommunikation 

(www.sprakforskola.se). 

Litteraturgenomgång 
	  

Historisk tillbakablick 
Språkstörning har beskrivits olika över tid, termerna har växlat avsevärt under slutet av 1800-

talet och fram till idag. Termen ”språkstörning” introducerades under 1800-talet men under 

1900-talet började man använda termen ”talrubbning” istället för olika språk-, tal- och 

röststörningar (Nettlebladt & Salameh, 2007, s. 35). År 1835 trädde Frans Joseph Gall som en 

av de första som framförde språkstörning hos barn i vetenskaplig skrift där han skiljer mellan 

språkstörning och andra omfattande utvecklingsstörningar. Under 1800-talets sista decennier 

återhittas andra arbeten kring ämnet barn med språkstörning. Det är egentligen en grupp öron- 

näsa- och halsläkare men de kallar sig även för språkläkarna eftersom de utarbetade ett 

detaljerat klassifikationssystem som utgick från afasiologin och språkstörningar delades in i 

olika kategorier som hörstumhet, läs-, skriv- och räknesvårigheter (Nettlebladt & Salameh, 

2007, s.38). Under slutet av 1800-talet etablerades olika talkliniker och talinstituter på 

sjukhusen och det var språkläkarna som arbetade där. I Köpenhamn hade läkaren Viktor 

Haderup år 1898 startat en undersökning för att kartlägga hur många skolbarn som hade 

någon form av talrubbningar och resultatet visade att 2,2 % av barnen led av någon form av 

språkstörning. Den siffran är ganska lik dagens aktuella siffra av barn med grava 

språkstörningar. Även på den tiden visade olika undersöknings resultat på att talrubbningar 

var vanligare hos pojkar än flickor (Nettlebladt & Salameh, 2007, s.40). En svensk pionjär 

inom området språkstörning hos barn är Alfhild Tamm (1876-1959), Sveriges första kvinnliga 

medicinare. Hon blev väldigt känd för sitt arbete med talrubbningar hos barn i Sverige. 

Genom olika intelligens och kroppsundersökningar av barn upptäckte Tamm att många barn 

med talrubbningar bedömdes som svagt begåvade. År 1914 inrättade hon den första 

talkliniken i Sverige som vände sig till barn i skolåldern och det var lärarnas uppgift att 

remittera barn till kliniken.  År 1916 ger Tamm ut en lärobok med titeln ” Talrubbningar och 
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deras behandling. En handledning för lärare och föräldrar” (Nettlebladt & Salameh, 2007, 

s.42). 

 

Under slutet av 1900-talet och början på 2000-talet förändras syftet med studier av barn med 

språkstörning och forskare fokuserade mer på pragmatiska problem hos barn samt specifik 

språkstörning. Forskning inkluderade även barn med språkstörning som led av andra 

diagnoser som ADHD eller funktionshinder. Fokus har även varit på kartläggning, 

diagnostiska aspekter och utforskande av olika förklaringsmodeller till språkstörning. 

Kortfattat kan man beskriva att utvecklingen började under slutet av 1800-talet från ett 

fonetiskt-medicinskt perspektiv fram till 2000-talet där vi ser på talandet som ett beteende 

men i ett kommunikativt sammanhang (Nettlebladt & Salameh, 2007, s.55). 

 

Språkstörning  
Salameh (2003) gör i sin avhandling en beskrivning av enspråkiga barn med språkstörning 

samt flerspråkiga barn med språkstörning. Språkstörning definieras i hennes avhandling på 

följande vis: 

 
Specific language impairment is term that denotes language development that is 

substantially slower than expected in a child compared to peers”. Hon förklarar vidare 

att ” The term ”specific” indicates that the language impairment must be the primary 

problem of the child, and not secondary to a disability” (s.16). 

 

Salameh menar på att det behöver forskas mer kring språkstörning i kombination med 

tvåspråkighet eftersom hon anser att tvåspråkiga barn löper större risk att bli 

underdiagnostiserade vilket leder till att de inte får den stöd och omhändertagande som de är i 

behov av för att utvecklas i likhet med andra barn. Salameh menar vidare på att det är 

vanligare att tvåspråkiga barn remitteras efter 5 års ålder vilket är en skillnad i jämförelse med 

enspråkiga barn där språkstörningen märks hos barnet i mycket tidigare skede, en konsekvens 

med sen upptäckt är att barnet inte hinner få den stöd för att utvecklas språkligt och därmed 

har det mycket svårare när hen börjar skolan (2003, s.51). 

 

Barbro Bruce lyfter också upp i sin avhandling hur språkstörning kan definieras och skriver 

att ”Children with language impairment are described as children with otherwise normal 

development and normal hearing, but who do not learn language as expected” (2007, s.25).   
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Barn som inte utvecklar sitt språk i enlighet med omgivningens förväntningar och som har en 

långsam språkutveckling brukar ha svårt att göra sig förstådda. Det är flera faktorer som visar 

sig ganska tidigt vid språkstörning, det är att barnet inte säger sina första ord förrän vid två års 

ålder eller senare, att barnet uttalar orden fel eller att barnet har svårt att lära sig nya ord vilket 

leder till att ordförrådet inte utvecklas. Sådana symptom hos ett barn brukar oftast leda till att 

barn utreds och att diagnosen språkstörning ges (Nettlebladt & Salameh, 2007, s.14). 

Diagnosen ställs då barnets språk visar sig vara kraftigt försenad jämfört med jämnåriga barn, 

diagnosen innebär att barnets språkliga utvecklingsnivå inte motsvarar barnets kronologiska 

ålder. Språkstörning kan vara relaterat till andra funktionshinder, t.ex. utvecklingsstörning 

eller autismspektrumstörningar. Bland barn i förskolan är det ca.7 % av barnen som uppvisar 

tecken på språkstörning, det är mer förekommande hos pojkar, nästan 2-3 gånger vanligare.  

 

Språkstörning förekommer i olika grader och man brukar tala om lätt, måttlig eller grav 

språkstörning. Det finns även ett brett spektrum av lätta, övergående problem till grava eller 

mycket grava språkliga störningar. Författarna Nettlebladt & Salameh beskriver lätta 

språkstörningar som uttalsproblem som oftast är övergående, men inte alltid. Vidare menar de 

på att måttlig språkstörning innebär att barnet har problem med fonologi och lätta eller 

måttliga problem med grammatiken. Med grav språkstörning menar de att barnet förutom 

fonologiska och grammatiska svårigheter även har problem med ordförrådet och 

språkförståelsen, vilket försvårar barnets förmåga att samspela med andra. Med mycket grav 

språkstörning menar Nettlebladt & Salameh att barnet har ett väldigt begränsat tal samt 

svårigheter att förstå språk och göra sig förstådd (2007, s.25).  

 

Arbetssätt för att främja barns språkutveckling 
Genom att samspela och samtala med barn skapar vuxna språkstimulerande miljöer för 

barnen. En språkstimulerande miljö för barn som har olika språksvårigheter kan vara att det är 

färre barn i barngrupperna, vilket gör att barnen kommer varandra närmare och har lättare att 

komma in i andra barns pågående lek. Om det inte finns möjlighet till färre barngrupper så är 

det bra att det finns möjlighet att barngrupperna varieras, alltså att någon grupp kan vara 

mindre då och då när det är möjligt. Vidare lyfter Barbro Bruce vikten av att ljudnivån är låg 

så att barnen kan hänga med i olika samtal och lättare höra normal samtalston. En till faktor 

som påverkar språkutvecklingen hos barn är personaltätheten och hur många vuxna som kan 

finnas till hands samt vara lyhörda och stödja barnets språkutveckling. Men det är inte bara 
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viktigt med många pedagoger, det som är ännu viktigare är att pedagoger har den 

kompetensen som rör barns språk och språkutveckling. Även den fysiska utformningen av 

miljön kan ha en påverkan av barnets språkutveckling, det kan vara att man delar rummen i 

avdelningen där vissa rum stimulerar fysiskt aktiva lekar och andra rum stimulerar lugnare 

lekar där barnen kan stanna upp, tänka, lyssna och samtala (Bruce, 2009, s.69).  

 

Barnanpassat språk är också ett sätt att väcka och vidmakthålla barnets uppmärksamhet men 

främst för att öka barnets förståelse av språket. Det gäller då för den vuxne att fokusera på 

viktiga och centrala ord men även att tydliggöra dessa ord för barnet genom att referera till 

konkreta föremål vilket är viktigt för att barnet ska förstå kopplingen mellan det utpekade 

föremålet och dess språkliga benämning (Nettelbladt & Salameh, 2013, s.234,235). 

 

Genom olika intervjuer med förskolepersonal så har Anette Sandberg och Martina Norling 

synliggjort pedagogernas synsätt på hur de stödjer barn i behov av särskilt stöd. 

Förskolepersonalen förklarade att oftast delade de upp ansvaret för barnet som har ett behov 

av särskilt stöd eftersom barnet är väldigt krävande. Ett annat alternativ är att de får en 

resursperson som alltid är med det barnet, men då gäller det att arbetet sker individuellt med 

barnet och det krävs att man lämnar den övriga barngruppen. Personalen får stöd och 

handledning från andra professionella som t.ex. specialpedagoger, logopeder, talpedagoger 

eller barnpsykologer. Den handledningen hjälper förskolepersonalen som även upplevde att 

barnet utvecklades bättre (2009, s.44). Leken används som ett professionellt redskap av 

pedagoger på förskolan, syftet är att stödja och stimulera barn inom olika områden som det 

individuella barnet behöver mer stöd inom (Bruce, 2007, s.65). 

 

Barbro Bruce menar i sin avhandling på att barnet stimuleras bäst genom interaktionen med 

andra kompetenta vuxna eller kamrater och att man försöker som Salameh skriver att: 

Stimulation should be founded on the motivation of the child and should focus on the 

developmental level just above the child´s  actual level of competence (2007, s.15). Vidare 

refererar Bruce till Vygotskij som beskriver hur viktigt det är med det språkliga och verbala 

kommunikationen i barnens lek, samt att se leken som ett lärandetillfälle. Att kommunicera 

och samtala lyfts upp som en är en effektiv metod för att träna barnet till att socialiseras 

språkligt, men Bruce menar vidare på att det inte enbart är barnet som ska träna på sådana 

samtal utan även andra runt barnets omgivning som föräldrar, pedagoger och även barnets 

kamrater. Dialog och samtal med barnet leder även till att barnet lär sig nya ord. (2007, s.35). 
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Stödtecken har visat sig ge bättre möjligheter för barn med språksvårigheter att bli delaktiga i 

verksamheten, oftast är det enbart en pedagog som kan stödtecken när man har ett barn i 

behov av särskilt stöd vilket leder till att endast den pedagogen kan kommunicera på bästa sätt 

vilket kan medföra svårigheter i kommunikationen med andra barn och vuxna i verksamheten. 

Utifrån detta resultat så menar Anette Sandberg på att det kan vara bättre att alla i 

verksamheten får lära sig stödtecken för att barn i behov av särskilt stöd ska få bättre 

möjligheter att bli delaktiga i verksamheten (2009, s.49). Vidare lyfter Sandberg upp 

betydelsen av att inkludera barn med språksvårigheter i barngruppen genom att använda sig 

av de språkutvecklande metoderna tillsammans med alla barnen, ett bra exempel är att 

använda sig av språkpåsar där barnen kan få chansen att träna språk och talträning 

tillsammans (2009, s. 48). 

Insatser och resurser 
Att hitta lämpliga insatser och stöd för det enskilda barnet kan vara svårt menar Barbro Bruce, 

de insatser som sätts in måste passa det enskilda barnet och utgå utifrån det barnets behov av 

stöd för att kunna uttrycka sig och kommunicera med andra. Hon lyfter även upp att barnet är 

i behov av ”behandling” för att kunna utvecklas i likhet med barn med typisk språkutveckling 

(2007, s.33). Att kommunicera och samtala lyfts upp som en är en effektiv metod för att träna 

barnet till att socialiseras språkligt, men Bruce menar vidare på att det inte enbart är barnet 

som ska träna på sådana samtal utan även andra runt barnets omgivning som föräldrar, 

pedagoger och även barnets kamrater (2007, s.35). 

Samtalets betydelse för barns språkutveckling  
Samtal är en viktig social och språklig process eftersom barn lär sig språk tillsammans med 

andra, genom samtal stöds och underlättas barns lärande. Barn deltar tidigt i olika former av 

samtal, redan som nyfödd samtalar föräldern med barnet och barnet svarar genom att jollra 

och söka ögonkontakt (Bjar & Liberg, 2010, s.77).  Den vuxne spelar stor roll i barnets 

språkliga utveckling genom samtal då den vuxne initierar samtalen och genom sitt verbala 

bidrag stödjer barnets förmåga att kommunicera och samtala samt sätta ord på sina tankar och 

känslor. Bjar & Liberg hävdar att orsaken till att barn tidigt kan delta i olika typer av samtal är 

att den vuxne talar om saker som ligger barnet nära, de lyften även vikten av att alla som 

samtalar med varandra redan känner varandra, vilket skapar en trygg känsla hos barnet (2010, 

s.84). Gjems citerar Wells (1994) som framhåller spontana samtals betydelse för lärande i 

förskoleåldern och menar på att de samtal som äger rum i vardagliga aktiviteter är de mest 
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givande, där lärande om och genom språk sker. Det som gör dessa spontana samtal så 

betydelsefulla för barns lärande är att barn relaterar språk till händelser och aktiviteter som är 

kopplade till det de gör eller är intresserade av, på så sätt blir det som sker mer förståeligt och 

konkret för barnen (Gjems, 2013, s.31). Det är viktigt att vuxna kan ta sig in i barnets värld 

och utgå från det som intresserar barnet eftersom det är en förmåga hos vuxna som underlättar 

barns språkutveckling eftersom vuxna på så sätt bekräftar barnet vilket leder till att barnet 

uppskattar kommunikationen mer (Hagtvet, 2004, a.116). 

 

Bokläsning, boksamtal, berättande och medberättande är bra sätt att stimulera barns 

språkutveckling, det bästa sättet vore att ha bokläsning och boksamtal som naturliga och 

vardagliga aktiviteter. Det kan vara bra att tänka på att välja böcker som ligger inom barnets 

närmaste utvecklingszon men ändå en bok som sträcker sig utöver det som barnet redan kan 

och vet, det gäller att man som vuxen kan bygga på det som barnet redan kan och försöka 

binda ihop det med nya språkliga erfarenheter (Sandvik & Spurkland, 2011, s.68). 

 

Lekens betydelse för barns språkutveckling 
Det är genom leken som barnet utforskar, upptäcker och provar ny kunskap samt ger barnen 

möjlighet att träna på det som de upplever är svårt. Hagtvet menar på att förskolebarn 

upplever sin värld genom leken, i leken sker allt på låtsas, vilket ger barnen friheten att göra 

fel (2010, s.29). Det är i leken barnet upptäcker och utvecklar språket, man kan säga att lek 

och språk står i ett ömsesidigt och positivt beroendeförhållande till varandra. Genom 

samspelet som sker i leken övar barnet även på att förstå andra och göra sig förstådd 

(Ridersporre & Persson, 2010, s.102).  

 

Språkförmågan fungerar som en inträdesbiljett till leken, med andra ord kan man säga att 

språkförmågan är en förutsättning för och ett resultat av leken (Ridersporre & Persson, 2010 

s. 103). Barn med språksvårigheter har det särskilt svårt att förstå och göra sig förstådda i 

leken med andra. De har även svårare för att förstå vilka regler som gäller i en viss lek. Har ett 

barn svårt att uttrycka sig och ta egna initiativ till samtal och kommunikation med andra kan 

det bli ännu svårare för barnet att träda in i leken med andra barn (Ridersporre & Persson, 

2010 s.108). Vidare menar Ridersporre & Persson på att språket förlänger, fördjupar och 

utvecklar leken, men även att språket fungerar som förebyggande redskap vid missförstånd 

och konflikter i leken (2010, s.103, 109 ).  
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Barn med språkliga svårigheter undviker oftast att hamna i situationer där de måste förhandla, 

vilket leder till att de är konfliktfyllda, vid sådana lägen är det viktigt att vuxna stödjer barnet 

i att ta ställning och hävda sin rätt och vilka, detta kan ske verbalt genom språket eller genom 

kroppsspråket (Ridersporre & Persson, 2010, s.109). Det finns tre olika former av lek som 

beskrivs av Nettlebladt & Salameh, den första är ensamlek som är vanligast under barnets 

första levnadsår, sedan beskriver de åskådarlek där barnen iakttar de andra barnens lek och 

slutligen beskriver de parallellek där barnen leker bredvid varandra istället för vid varandra. 

Samarbetsinriktad lek utvecklas lite senare vid treårsåldern, oftast låtsasleker barnen, vilket 

främjar deras förmåga till anpassning och att kunna ta andras perspektiv (2013, s.253). Det är 

viktigt att vuxna är närvarande i barnens lek eftersom det är i relationen till de vuxna som 

barns sociala lek växer fram (Folkman & Svedin, 2003, s.21). Vidare menar Folkman & 

Svedin att leka är en förmåga som består av många lager som barnen lär sig behärska genom 

att ta till sig nya erfarenheter (2003, s.81) 

Teoretisk anknytning 
I mitt arbete har jag valt att utgå från det specialpedagogiska perspektivet som enligt Brodin 

och Lindstrand handlar om att sätta in åtgärder där den vanliga pedagogiken inte räcker till för 

att ett barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som andra skolbarn 

(2004, s.84). Det specialpedagogiska perspektivet synliggör barn i behov av särskilt stöd och 

erbjuder dessa speciella undervisningssätt och speciella verksamhetsformer i förhållande till 

den ”normala” pedagogiken (Nilholm, 2007, s.13). Specialpedagogiken beskrivs som både 

positivt och negativt, det positiva är att barn med olika former av svårigheter blir identifierade 

och på så sätt blir de även erbjudna extra resurser som utformar stöd utifrån barnens behov. 

De negativa sidorna inom specialpedagogiken blir en ökad segregation samt nedvärdering av 

olika grupper av barn, eftersom dessa ”speciella” barn beskrivs som störande inom den 

vanliga undervisningen (Nilholm, 2007, s.14).  

 

Inkluderingsperspektivet 

Inom specialpedagogiken innebär inkludering att ”fånga upp mångfalden bland barnen och 

skapa förutsättningar för en generell pedagogik som verkar mot exkludering av vissa barn” 

(Lutz, 2013, s.39). Det går att anpassa verksamheten utifrån barns individuella behov och ge 

dessa barn lika goda möjligheter till utveckling men samtidigt visar forskningen på att vissa 

relationer har stor betydelse för barnet, t.ex. relationen mellan barnet och den professionella 
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inom barnets svårigheter och behov. Man menar att även om barnet inte blir socialt inkluderat 

spontant så kan inkluderingen ske genom organiserade aktiviteter som bidrar till att barnen 

kan samspela med andra.  

	  

Jag anser att inkluderingsperspektivet är väldigt relevant till för mitt valda ämne då mitt 

arbete utgår från en jämförelse i arbetssätt av språkförskolor respektive ”traditionella” 

förskolor och hur barnen med behov av särskilt stöd i de olika verksamheterna egentligen 

inkluderas i verksamheten. Med ett inkluderingsperspektiv vill man lyfta upp idén om att 

skolan ska anpassas efter barns olikheter och behov och att undervisningssätten ska förändras 

så att den anpassas efter elevers förutsättningar (2007, s.90). Följande citat förklarar 

inkluderingsbegreppet lite djupare: Att sända barnen till specialskolor eller att sammanföra de i 

specialklasser – bör vara en undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där det har klart påvisats att 

undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så 

krävs på med hänsyn till det barnets eller andra barns bästa (Unesco, 1994, s.25). 
 

Begreppet integrering har under det senaste årtiondet ersatts av begreppet inkludering, det för 

att man ansåg att människor måste ha varit segregerade eller avskilda för att kunna integreras 

(Ahlberg, 2007, s.87).  

Centrala begrepp 
Nedan kommer jag att presentera de centrala begreppen som förekommer i resultatdelen och 

som jag finner är bra att veta lite mer om när det gäller mitt valda ämne. 

TRAS 

TRAS är en förkortning av ” Tidig registrering av språkutveckling” och är ett redskap för att 

professionella vuxna ska få en överblick över barnens språkutveckling. Den består av ett 

schema som man fyller i för att uppmärksamma vilka områden som behöver stärkas hos 

barnet. Det är också ett bra redskap för att kunna observera hur barnets utveckling fortskrider, 

ifall det går framåt och om insatserna hjälper som förväntat (Thomsen, 2006, s.5). Schemat är 

indelat i tre överordnade utvecklingsområden: 

 

- Samspel, kommunikation samt uppmärksamhet 

- Språkförståelse och språklig medvetenhet 

- Uttal, ordförråd och satsproduktion 
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TAKK 

Ett vanligt hjälpmedel som används på förskolan i arbetet med språkutveckling och 

kommunikation med barn med språksvårigheter eller språkstörningar är TAKK, vissa väljer 

även att använda sig av TAKK även med barn utan några uppvisade språksvårigheter. TAKK 

är en förkortning för ” Tecken som Alternativ och kompletterande kommunikation”, vilket 

innebär att det talade språket kompletteras med teckenspråkets handrörelser. Med hjälp av 

verktyget TAKK lär barnet sig flera ord snabbare, man menar även på att inlärningsprocessen 

stärks när barnet får både höra, se och känna orden. Det är framförallt kommunikationen som 

ska stödjas och för vissa barn gäller det att man förtydligar vad man säger för att förbättra 

förståelsen (Tisell, 2009, s.8). Det är vanligt att TAKK används på förskolor för att stödja de 

barn med språksvårigheter eller utvecklingsstörning. Men TAKK används idag även för barn 

med annat modersmål än svenska eller för små barn med normal språkutveckling som stöd för 

snabbare talutveckling. Det går att kombinera tecken med bilder och text för att inlärningen 

ska bli effektivare (Tisell, 2009, s.9). 

 

Bornholmsmodellen 

I mer än 15 år har språklekar enligt Bornholmsmodellen bedrivits och på förskolor har 

erfarenheterna varit positiva. Språklekar enligt Bornholmsmodellen är material som består av 

lekar och övningar för barn i förskoleåldern men även för äldre barn. De barn som ägnar en 

liten stund åt språkinlärningen klarar sig bättre i skolan när det gäller läs- och 

skrivinlärningen. Språklekarna fungerar som förebyggande och underlättande för 

språkinlärningen (Lundberg, 2007, s.6). 

BRUK 

BRUK står för ” Bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet”. BRUK används i förskolan 

och skolans verksamhet med syftet att granska, bedöma och utveckla kvalitet i förskolan. 

Meningen är att BRUK ska vara till hjälp för den enskilda förskolan, skolan och kommunen 

(Johansson, 2001, s.6). I förskolor har BRUK fått väldigt mycket positiva upplevelser 

eftersom det har fungerat som stöd för förskolepersonalen när det gäller att utveckla arbetet 

för att uppnå målen (Johansson, 2001, s.25). 
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Syfte  
Syftet med arbetet är att få ökad kunskap om förskollärares uppfattningar om arbetet med 

barn med språkstörningar och språksvårigheter och hur förskollärare ser på insatser och 

resurser som barn med språkstörningar och språksvårigheter erbjuds på språkförskolor 

respektive traditionella förskolor.  

Frågeställningar: 
Vilka uppfattningar har förskollärare kring arbetet med barn med språkstörningar och 

språksvårigheter? 

Hur ser förskollärare på insatser och resurser som barn med språkstörningar och 

språksvårigheter erbjuds på språkförskolor respektive traditionella förskolor? 

Metod 
Under det här avsnittet så kommer jag att presentera mitt val av metod som jag använt mig av 

i min undersökning. Jag kommer även att presentera undersökningsgruppen, hur 

genomförandet gick till och går därefter igenom de forskningsetiska principerna och hur de 

behandlades i min studie.   

 

Genomförande 
Metoden som jag tyckte var lämpligast för min undersökning var kvalitativa intervjuer. Jag 

valde att använda mig av denna metod för att jag var ute efter förskollärares egna 

uppfattningar, erfarenheter och kunskaper kring barn med språksvårigheter och 

språkstörningar. Bell (2006) beskriver att det finns massor av fördelar med intervjuer, den 

första är dess flexibilitet, vilket innebär att följdfrågor kan ställas och på det viset utvecklas 

och fördjupas svaren. Tonfall, mimik och pauser brukar också ge information som skriftliga 

undersökningar inte gör (Bell 2006, s.158). Mina intervjufrågor (se bilaga 2) baserades på 

mina forskningsfrågor och jag försäkrade mig om att mitt syfte och mina frågeställningar var 

utgångspunkten till frågorna för att inte riskera att glida ifrån mitt syfte med arbetet. Förutom 

mina intervjufrågor så skrev jag följdfrågor som jag ställde beroende på informanternas svar. 
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Urval  
Jag valde att intervjua sex verksamma förskollärare och enbart i kommuner i mellansverige. 

Det var fyra olika förskolor som deltog i min studie, två språkförskolor, en traditionell 

förskola och en förskola med både traditionella avdelningar och språkavdelningar. På 

förskolan med traditionella avdelningar och språkavdelningar genomfördes tre intervjuer med 

förskollärare från olika avdelningar.  

 

Jag kommer nedan att presentera de förskollärare som deltagit i intervjuerna, men alla heter 

egentligen något annat i verkligheten. Förskollärarna från ”traditionella förskolor” får namn 

som börjar med bokstaven T och alla från språkförskolor får namn som börjar med bokstaven 

S. Tanken är att det ska gå att förknippa namnen med första bokstaven ur ”Traditionella 

förskolor” eller ”Språkförskolor”. Under rubriken ”Resultat och analys” kommer jag dela in 

de olika svaren och presentera svaren från förskollärare från traditionella förskolor för sig och 

förskollärare från språkförskolor för sig så att de inte blandas ihop. 

 

Intervjupersoner från traditionella förskolor  

• Förskollärare Tina: Verksam som förskollärare i 5 år, i en avdelning med 21 barn i 

åldrarna 4-6. 

• Förskollärare Tilda: Verksam som förskollärare i 46 år, arbetar på en avdelning med 

19 barn i åldrarna 4-6. 

• Förskollärare Terese: Verksam som förskollärare i 4 år, arbetar på en avdelning med 

20 barn i åldrarna 4-6. 

 

Intervjupersoner från Språkförskolor 

• Förskollärare Sara: Verksam som förskollärare i 35 år, arbetar i Järfälla kommun på en 

språkavdelning med 12 barn i åldrarna 4-6. 

• Förskollärare Sandra: Verksam som förskollärare i 35 år, arbetar på en språkavdelning 

i Bromma kommun med 8 barn i åldrarna 3-6. 

• Förskollärare Siv: Verksam som förskollärare i 35 år, arbetar på en språkavdelning i 

Täby kommun med 9 barn i åldrarna 4-6. 
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Databearbetning 
När jag hade utfört alla mina intervjuer så var nästa steg att transkribera alla intervjuer vilket 

tog längre tid än förväntat. Alla mina intervjuer var mellan 30-45 minuter. När jag lyssnade 

och skrev ner allt så behövde jag lyssna flera gånger och pausa då och då för att inte missa 

viktig information men även för att hinna skriva ner allt. Genom att använda mig av metoden 

kategorisering av alla svar så blev det enklare för mig att sedan analysera dessa. Eftersom jag 

intervjuade förskollärare från både traditionella förskolor och språkförskolor så delade jag in 

svaren i dessa två kategorier så att jag tydligt kunde se skillnader och likheter mellan 

förskollärarnas svar. 

 

Reliabilitet och Validitet 
Det är inte lätt att undersöka reliabiliteten i undersökningsmetoder som intervjuer eftersom 

respondenternas svar kan påverkas och olika tillfällen och av olika omständigheter (Bell, 

2006, s.117). Det gäller att välja rätt metod för insamling av information och att forskaren 

kritiskt granskar informationen för att kunna avgöra hur pass hög tillförlitligheten är.  För att 

undersöka reliabiliteten så försökte jag tolka svaren utifrån intervjuerna noggrant genom att 

lyssna på inspelningen flera gånger innan jag skrev ner vad som sades så att inte feltolkningar 

skulle ske av svaren. Kvale (2007) menar att det kan vara bra tekniskt sett att låta två personer 

oberoende av varandra skriva ut samma avsnitt av en blandad intervju för att sedan förteckna 

de ord som skiljer de emellan, det ansåg han kunde ge forskaren en kvantifierad 

reliabilitetskontroll (s.225). Detta kunde ha varit ett bra sätt för min del men på grund av 

tidsbrist och eftersom jag har intervjuat sex respondenter så kunde jag inte komma på någon i 

min krets med tid och möjlighet att hjälpa mig med detta. 

 

Kvale (2007) framhåller vidare att det är mer komplicerat att kontrollera validiteten på en 

intervjuskrift än att försäkra sig om dess validitet, men att man kan tänka på vilken typ av 

utskrift lämpar sig mest för forskningssyftet, det kan vara att ordagranna återgivningar ges för 

språklig analys eller att inkludering av pauser, tonlägen och upprepningar kan vara givande 

för att föra psykologiska tolkningar (s.227). I transkriberingen av mina intervjuer har jag 

skrivit in alla svar ordagrant för att inte riskera att missa viktig information, vilket 

sammanfattades under resultatdelen genom att ha med svar som besvarade mina 

frågeställningar. Jag har även genom att lägga in hela citat i resultatdelen försökt att belysa 
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respondenternas svar ordagrant för att lyfta fram deras åsikter och uppfattningar kring frågan 

på ett korrekt sätt. 

 

Etiska aspekter   
Det finns fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) framställt och som jag 

tagit del av i mitt arbete, dessa är: 

 

-Informationskravet: forskaren är skyldig att informera de berörda inom forskningen om den 

aktuella uppgiftens syfte. 

-Samtyckeskravet: Innebär rätten till att deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan.  

-Konfidentialitetskravet: Innebär att uppgifter om alla i en undersökning ska få största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga kan ta del av de.  

-Nyttjandekravet: Innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål.  

 

För att följa de etiska principerna så har jag genom samtal och email informerat mina 

respondenter om syftet med mitt arbete, i samma email har jag berättat om mig själv så att de 

har någon aning om vem de ska träffa. Innan intervjuerna genomfördes så fick mina 

respondenter en samtyckesblankett (se bilaga 1) där de kunde läsa och fylla i om de gav sitt 

samtycke till att delta i intervjun samt om jag fick spela in intervjun för att sedan transkribera 

denna och radera bort den så fort jag var klar. Alla mina respondenter skrev under och 

samtyckte till att bli intervjuade och att intervjuerna spelades in.  

Resultat  

Förskollärare från traditionella förskolor 

Här	  nedan	  presenteras	  förskollärarnas	  intervjusvar	  utifrån	  de	  traditionella	  förskolorna,	  

alla	  svar	  presenteras	  under	  passande	  rubriker	  för	  att	  det	  ska	  bli	  lite	  tydligare	  

Att uppmärksamma barn med språksvårigheter 

Tina tycker att det kan vara svårt att skilja på vad som är språkstörning och vad som är 

”normal” utveckling eftersom barns utveckling ser olika ut hos olika barn. De tre 

förskollärarna är eniga om att språksvårigheter tydligast visar sig genom att genom att uttalet 
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inte är bra hos dessa barn och att de saknar ett ordförråd och istället ”lånar” det andra säger. 

Tilda menar på att dessa barn oftast inte har något tal alls, men då är det grava 

språksvårigheter som man upptäcker tidigt.  

 

Jag ställde frågan till förskolläraren om hur barn med språksvårigheter uppmärksammas och 

hur de förhåller sig till dessa. Tina har uppmärksammat att det oftast är föräldrarna själva eller 

i samband med BVC kontrollerna upptäcker språkliga svårigheter hos barnet och att de då får 

stöd genom att barnet utreds hos logopeden.  

 

Terese förklarar att de flesta barnen som går hos dem har ett annat modersmål än svenskan 

och att det kan vara en faktor till att barnet har språkliga svårigheter eftersom dessa barn 

sällan får möta vuxna eller barn med välutvecklat svenska språk som hon väljer att kalla det. 

Vidare menar Terese att barns språkliga svårigheter ofta är förknippat med låg språkstimulans 

av omgivningen, men att hon ser att man kan stödja dessa barn genom att arbeta i små grupper 

och tänka på att samtala och använda sig av nya ord för att berika barnens ordförråd.  

 

Det som alla poängterar i den här frågan är att de erbjuds stöd i de fall där barnet är i behov av 

särskilt språkligt stöd och det sker genom handledning, samtal med psykologer eller olika 

resurser som talpedagoger och logopeder om behovet uppstår. 

 

Arbetssätt för att främja barns språkutveckling 

Flertalet förskollärare är eniga om att indelningen av barn i små grupper är givande för barn 

med språksvårigheter då barnen får mer ”kvalitetstid” som Tina väljer att kalla det. I mindre 

grupper hinner man kommunicera mer med barnen, lyssna på allt de har att säga samt ge 

stimulans och bekräftelse när det gäller språket. 

 

Att undvika att exkludera barnen i behov av särskilt stöd är också särskilt viktigt att tänka på. 

Det är inte alltid lätt att hitta ett arbetssätt som inkluderar alla barnen i verksamheten och de 

alla tre förskollärare är eniga om att det bästa sättet att arbeta med barn i behov av särskilt 

stöd är att vara indelade i mindre grupper eftersom det kan vara svårt att ge dessa barn 

möjlighet att utvecklas i takt med andra ”normalt” utvecklade barn.  Tina berättar att: 
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Vi inkluderar barnen genom att oftast ha de i storgrupper men ibland behöver de vara i 

mindre grupper för att få chansen till talutrymme eftersom det kan vara svårt i en större 

barngrupp med 21 barn. Vi plockar oftast barn med språksvårigheter i de mindre 

grupperna (Förskollärare Tina). 

 

Även Terese arbetar i små grupper med barnen men förklarar att det är kortare stunder de är 

ifrån stora gruppen och att under alla andra dagens aktiviteter så är barnen tillsammans. 

 

Tilda väljer att arbeta annorlunda och ser på inkludering av barn i behov av särskilt stöd som 

en utmaning för henne och vill lyckas inkludera alla barn i arbetet så att inte riskera att något 

barn känner sig ”annorlunda”. Tilda uttrycker att: 
 

Vi inkluderar barn med språksvårigheter genom att använda all material och tips som vi 

får av logopeden i storgrupp och då inkluderar jag alla våra barn utan att göra skillnad 

på barn med språksvårigheter och barn med ”normal” språkutveckling. Jag vill inte 

riskera att barn med språksvårigheter känner sig annorlunda eller utanför (Förskollärare 

Tilda). 

 

Tina menar på att man hela tiden kan få in språket och att språket faktiskt finns hela tiden 

runtomkring barnen men att vi vuxna måste fånga situationerna och utifrån varje barns behov 

stödja varje enskilt barns språkutveckling. Terese berättar att: 

 
I biblioteket som vi har på förskolan har vi som mål att barnen ska läsa två böcker per 

dag för att stimulera barnens språkutveckling, vi samtalar mycket kring bilderna i 

böckerna och försöker att tala om nya och svåra ord som dyker upp (Förskollärare 

Terese). 

 

Tina tycker att språket stimuleras på många sätt varje dag i förskolan, hon menar att: 

 
Barns språkutveckling stöds genom samlingen, flanosagor, böcker, samtal vid 

matsituationerna, samtal, i barnens lek och när vi pysslar med barnen. (Förskollärare 

Tina). 
 

För barn med språksvårigheter är den enbart förskolläraren Tina från de traditionella 

förskolorna som använder sig av TAKK som hjälpmedel i barnens tal och kommunikation. 

Tilda uttrycker att: 
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Tecken som stöd använder vi hos oss av med alla barnen, jag tror på att barnen lär sig 

nya ord snabbare och bättre med tecken. Bilder är också ett väldigt bra sätt att använda 

sig av och samtala kring när ett barn har språksvårigheter, för då vet jag att barnet 

förstår vad jag säger genom bilden om inte genom språket (Förskollärare Tilda). 

 

Tina anser att samtalet är ett bra verktyg att använda sig av och att man kan få in så mycket 

kunskap genom samtal och att det gäller som vuxen att använda sig av ny och beskrivande ord 

för att berika barnens ordförråd. Samtalets betydelse för barnets språkutveckling är otroligt 

viktigt och Tilda menar på att barn med språkliga svårigheter behöver mer stöd i samtalet. 

Vidare uttrycker hon att: 

 
Om ett barn har svårigheter i kommunikationen så ser vi till att stödja det barnet genom 

att vara lyhörda och hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor och tankar, vi försöker att 

alltid använda oss av ett brett ordförråd i samtal med barnen (Förskollärare Tilda). 

 

Leken är också ett bra sätt för barnen att stimuleras och utvecklas inom många områden, inte 

minst språkligt, det är svårt att inte ta vara på leken som lärandetillfällen då leken är en stor 

del av barnens vardag.  Leken är viktigt för barnens språkutveckling tycker Tilda och det är 

bra att pedagogerna finns nära och är lyhörda i barnens lek. Vidare framhåller hon att: 

 
Oftast är språksvårigheterna förknippat med andra svårigheter, i leken kan det vara att 

barnet inte kan reglerna för leken eller turtagning och då sker det missförstånd mellan 

barnen (Förskollärare Tilda). 

 

De är eniga om att vissa lekar fungerar bättre än andra för vissa barn och att det gäller att 

stödja barn som inte behärskar lekreglerna så inga missförstånd sker. I leken kommuniceras 

det mycket, men särskilt mycket samtalas det i rolleken tycker förskolläraren Tina, för där 

gäller det att dela ut roller, kommunicera genom dessa roller och hela tiden samtala kring vad 

som ska göras eller vad som ska hända, det tycker hon är väldigt språkstimulerande för 

barnen. 

 

När det gäller utformningen av den pedagogiska miljön så förklarar Terese att det inte enbart 

är utformat för att stimulera den språkliga aspekten, utan också på att de olika rummen ska 

vara anpassade efter de olika lekarna som man får leka. Det är tänkt att miljön ska vara 



	   21	  

utformat för att ge barnen möjlighet att tala och leka med varandra utan att det blir för 

högljutt. Tina berättar att: 

 
Vi har möblerat så att byggrummet har ett eget rum eftersom det brukar vara lite mer 

högljutt där, medan i hemvrån sker lite ”lugnare” lekar där barnen kan kommunicera 

och höra varandra utan problem. Vi har även tänkt på att de vart som tar stor plats och 

hörs mest inte ska ta över (Förskollärare Tina). 

 

Tilda berättar att miljön måste vara anpassad efter barngruppens behov för att de olika 

rummen ska kunna stödja alla barnens behov av olika slag. Vissa rum är gjorda för att barnen 

ska kunna ha lugna lekar och aktiviteter och andra för andra lekar som kräver mer plats och 

fler personer, t.ex. rollekar. 

 

Insatser och resurser 

På avdelningar där det går barn i behov av särskilt stöd så förklarar förskollärarna att de får 

resurser som stödjer det enskilda barnet och dess behov. Förskolläraren Tina förklarar att de 

har tillgång till en logoped och talpedagog på förskolan som planerar aktiviteter med barnen 

utifrån deras svårigheter och behov.  

 
Eftersom vi inte har logopeden hela tiden hos oss så får logopeden handleda oss och ge 

oss material för att vi ska stödja barnet med språksvårigheter. Om barnet har mycket 

grava språksvårigheter så får vi ansöka om tilläggsbelopp för att ansöka om extra tider 

för att få en resurs (Förskollärare Tina). 

 

Tilda menar på att fortbildning i form av kurser och utbildningar inom området är viktigt för 

förskollärarens kompetensutveckling. Om man känner sig osäker inom ett område kan man 

tala med chefen som erbjuder oss stöd i form av olika kurser, det är då man kan känna sig 

säkrare i arbetet med barn med svårigheter. 

 

Förskollärare från språkförskolor 
Här nedan presenterar jag insamlat material utifrån intervjuerna med förskollärare från 

språkförskolor. 
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Vad utmärker en språkförskola? 

Jag ställde frågan om vilka som får jobba på språkavdelningen och både Sara och Sandra 

berättade att det bara får arbeta personal med högskoleutbildning som förskollärare, logopeder 

och specialpedagoger. Medan Siv berättade att på hennes förskola kan även de utan 

högskoleutbildning arbeta, där arbetar både förskollärare, barnskötare och en logoped. 

 

Det är inte alla barn som får plats på språkförskolan och på alla tre språkförskolor så ser det 

olika ut om vilka och hur många barn som får gå där.  Nedan citeras alla tre förskollärares 

svar. 

 
Vi har tolv platser hos oss men bara fyra platser går till barn med grava språkstörningar. 

Åtta platser går till barn med ”välutvecklat språk”, då är villkoret att barnen behärskar 

ett bra svenska språk eftersom forskningen har visat på att den här organisationen av 

barngruppen ska vara bäst för barns språkutveckling. På det sättet inkluderas barn med 

språkstörningar tillsammans med andra barn utan språkliga svårigheter (Förskollärare 

Sara). 

 

Det räcker inte att barnet har diagnosen språkstörning för att få plats hos oss utan måste 

ha diagnosen grav språkstörning (Förskollärare Sandra). 

 

Barn med olika diagnoser får plats hos oss, det är oftast inte språkstörningen som är den 

primära diagnosen men de flesta barnen har språksvårigheter (Förskollärare Siv). 

 

Personaltätheten är en viktig faktor för barnens språkutveckling och även ett krav för att en 

språkförskola ska få kallas för språkförskola berättar förskollärarna. På Saras avdelning så går 

det tolv barn, men endast fyra barn med grava språkstörningar, där arbetar tre förskollärare 

tillsammans med en logoped. På Sandras avdelning har de åtta barn och där arbetar två 

förskollärare, en logoped och en specialpedagog. På Sivs avdelning arbetar det en 

förskollärare, två barnskötare och en logoped, och det är på den förskolan det inte krävs 

högskoleutbildning eftersom de ansåg att barnen hade ”lättare” diagnoser. 

 

Alla i språkavdelningen följer förskolans läroplan precis som på alla andra förskolor, men 

förskolläraren Sara arbetar också efter Järfälla kommuns språkutvecklingsplan. Sandra tycker 

också att de arbetar relativt lika de traditionella förskolorna men att språket stöds på ett annat 

sätt hos barn som går på språkförskolan. Sandra berättar att: 
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I andra förskolor kan jag tycka att allting går i mycket snabbare takt, vi försöker att 

arbeta i långsamt tempo för att barnen ska hinna ta till sig och lära sig nya saker i sitt 

tempo utan att orsaka stress och press på barnet (Förskollärare Sandra). 

 

Även Siv lyfter upp vikten av att jobba i lite långsammare takt för att, men tycker samtidigt 

att barnen behöver utmaning, hon berättar att: 
 

Det kan vara bra för barnen att vi sätter kraven lite högre än vad barnet själv presterar, 

för då behöver barnet jobba lite hårdare och därmed blir säkrare i sig själv 

(Förskollärare Siv). 

 

En till skillnad mellan en språkförskola och en traditionell som Siv uppskattar är att de får tid 

att jobba enskilt tillsammans med barnet, vilket hon inte tror att pedagoger på en traditionell 

förskola har möjlighet till med tanke på att de har större barngrupper och färre pedagoger. 

 

Arbetssätt för att främja barns språkutveckling 

För att främja barns språkutveckling så uttrycker majoriteten av förskollärarna att främsta 

arbetssättet är att barnen är indelade i mindre grupper samt att de jobbar väldigt mycket 

enskilt tillsammans med barnet just för att stödja det enskilda barnets behov. På alla tre 

språkförskolor arbetar pedagogerna med TAKK, eftersom de anser att tecken förstärker 

språkinlärningen. Det finns även olika språkutvecklingsmodeller som språkförskolor väljer att 

utgå ifrån. Sara berättar att de som arbetar på språkavdelningen hos dem har gått utbildning i 

modellen enligt Veli Toumela, som går ut på att lära känna barnen ordentligt, ta reda på vad 

den klarar av för att de ska bygga på och utmana barnen. Sandra berättar att de även använder 

sig av bildstöd, time timer, Ipad och böcker som språkstimulerande redskap. Sara förklarar 

att: 

 
Det ska vara begripligt för barnen, det är ingen idé att prata om saker som barnet inte 

har någon aning om. Det ska vara konkret och om det går så gärna se och ta på det 

(Förskollärare Sara). 

 

Samtliga av förskollärarna uttrycker att de erbjuds olika kurser för fortbildning, t.ex. TAKK 

kurser. På språkförskolan där Sara arbetar så använder de sig av BRUK för att dokumentera 

och följa upp barns språk samt för att utvärdera och synliggöra vad de gör i verksamheten 

genom att svara på frågor utifrån BRUK. Siv berättar att de följer en modell som kallas för 
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”Före Bornholmmodellen” som består av olika stimulerande språklekar med konkreta 

övningar anpassade för barn i förskoleåldern. Vidare berättar Siv att de ofta hand handledning 

med logopeden samt att logopeden jobbar enskilt för att stödja varje enskilt barn. Sandra 

berättar att: 

 
Hos oss är det mycket struktur som behövs för våra barn, det gäller att ha scheman över 

dagen, särskilt bildscheman eftersom vissa barn har svårt att ta in språket auditivt och 

får istället använda sig av synen. Vi tänker på att alltid tala tydligt och i långsamt tempo 

i tal samt att repetera och förstärka det man säger (Förskollärare Sandra). 

 

Lekens betydelse för barnets språkutveckling nämns flitigt i förskolans läroplan och det är 

även något som förskollärarna från samtliga språkförskolor väljer att ta vara på då de ser på 

leken som ett bra och roligt sätt för barnen att träna på svåra saker. Barn med språksvårigheter 

leker precis som alla andra barn men att det är vanligt att missförståndet sker oftare då talet 

och kommunikationen inte fungerar särskilt bra. Sara uttrycker att: 
 

Barn med språksvårigheter upplever frustration när de försöker kommunicera och andra 

runtomkring inte förstår en då de ofta har svårt att forma språket och ibland kommer de 

inte ihåg orden eller i vilka fack de ska ligga i (Förskollärare Sara). 

 

Sandra tycker också att barn med språksvårigheter kan ha svårare i leken med andra och att de 

ibland föredrar att leka själva, vilket hon inte ser något problem på. Hon menar vidare att: 
 

Det är mycket jobbigare för våra barn att leka med andra då de behöver koncentrera sig 

mer och tänka på hur och vad de ska säga hela tiden. Därför är de i behov av att ibland 

sitta för sig själva och vila sig eller göra något för sig själva. Vi måste förstå att de inte 

orkar hela tiden, för det krävs mycket mer av de att kunna kommunicera, förstå andra 

och göra sig förstådda. Vissa barn föredrar att leka själva för att de vill ha sin lek på sitt 

sätt och inte behöva anstränga sig hela tiden (Förskollärare Sandra). 

 

Barn som har särskilt svårt eller inte kan klara av att leka med andra barn får stöd av 

pedagogerna genom att de först börjar leka tillsammans med barnet, sedan låter de barnet leka 

med ett annat barn innan det barnet introduceras till att leka med flera, vikten av att träna på 

regellekar poängteras av samtliga förskollärare.  Samtliga framhåller att leken är ett bra sätt 

att träna på det som är svårt för barnen. Siv berättar att ibland behöver pedagogerna styra 
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barnens lek i den riktning där barnet kan ha mer behov av att utvecklas, hela tiden talar de om 

för barnet vad de gör och använder språket hela tiden. Vidare uttrycker hon att: 

 
Genom handledning med logopeden får vi veta vad barnen behöver träna på och tränar 

individuellt med det barnet, ibland gör vi så att en vuxen får följa hela tiden finns eller 

följer det barnet för att hjälpa det barnet men också för att skydda andra (om barnet kan 

vara aggressiv) (Förskollärare Siv). 

 

En tendens som Sara uppmärksammat hos vissa barn med språkstörningar är att de ibland 

undviker att delta i de mest ”språkintensiva” lekarna och väljer andra lekar som t.ex. bygglek 

där barnen inte behöver kommunicera i lika hög grad för att leken ska fungera.  Siv framhåller 

att vissa barn har behov av att observera andra i leken och invänta tills de har förstått leken 

innan de börjar leka tillsammans med andra. 

 

Majoriteten av pedagogerna anser att samtalet är en viktig inlärningsfaktor. Samtliga 

pedagoger betonar att det är viktigt att som pedagog samtala med barnet men även att 

uppmuntra samtal barn emellan. I samtalet tränas flera utvecklingsområden och Sara uttrycker 

att barnen som går på språkavdelningen oftast har pragmatiska svårigheter och behöver 

tillfällen att träna på att tala och lyssna på varandra, det gäller att som vuxen vara lyhörd och 

stödja barnen när de möter svårigheter i samtalet.  

 

Vidare menar Sara på att samtalen inte behöver ”planeras” in och uttrycker att: 

 
Samtal kan ske vid alla olika vardagliga situationerna som vid måltiderna, i leken, 

utomhus osv, man behöver inte ett speciellt tillfälle för att kunna samtala (Förskollärare 

Sara). 

 

Eftersom barn med språkstörningar har särskilt svårt för kommunikation och tal så gäller det 

enligt Sandra att tala tydligt, tala långsamt och upprepa mycket i samtalet med barnen vilket 

kan vara krävande ibland. Siv framhåller också att barn med språkstörningar behöver mer tid 

att uttrycka sig samt att hon som pedagog måste tänka på hur hon talar till dem för att de ska 

förstå, men att det är olika för olika barn hur man behöver tala menar Siv. 
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En god pedagogisk miljö beskrivs av samtliga tre förskollärare som utformat och strukturerat 

så att det inte blir för många barn på samma ställe för att undvika att det blir alldeles för 

högljutt för då kan barnen inte kommunicera eller höra varandra. 
 

Varje sak har sin plats, det är viktigt med struktur hos oss. Barnen får möjlighet att välja 

vilket rum som den vill arbeta eller leka i, men vi försöker undvika att ha för många 

barn i varje rum, 2-3 barn i varje rum tillsammans med en pedagog brukar vara lagom 

för att varje barn ska få stimulans och tid av oss (Förskollärare Sandra). 

 

Barnen som går på språkförskolan där Siv arbetar kan även ha andra diagnoser som t.ex. 

autism och då gäller det att tänka annorlunda när det gäller miljöutformningen, hon berättar 

att: 
 

När det gäller miljön så tänker vi på att det ska vara avskalat i rummen där vi jobbar 

individuellt tillsammans med barnen för att barnen inte ska tappa koncentrationen av 

annat som hänger eller finns där. Men i de andra rummen t.ex. i matsalen där är det som 

på ”vanliga” förskolor, vi vill ju undvika att barnen ska uppleva att det är för annorlunda 

hos oss på avdelningen till skillnad från t.ex. andra förskolor eller skolor som barnet 

säkert kommer att fortsätta vidare på (Förskollärare Siv). 

 

Insatser och resurser 

De insatser och resurser som vanligtvis erbjuds på en språkförskola är att personaltätheten är 

högre samt att talpedagoger, logopeder eller specialpedagoger som arbetar tillsammans med 

pedagogerna på avdelningen. Sara berättar att de erbjuds att gå på många språkutvecklande 

utbildningar, vilket utvecklar deras kompetens inom området.  

 

Sandra nämner att förutom logopeden och specialpedagogen så har de handledning av 

psykologen, men enbart om behov finns i barngruppen.  

 

Jag ställde frågan om pedagogerna anser att de får de insatser och resurser som de behöver 

och de tycker att utifrån barngruppernas storlek samt personaltätheten så anser samtliga de att 

de har det de behöver. Men de lyfter samtidigt upp att det är mer krävande att arbeta med barn 

i behov av särskilt stöd och att de uppskattar logopederna och specialpedagogernas stöd. 

Sandra uttrycker att: 
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Jag tycker vi har det vi behöver för att möjliggöra en god utveckling för våra barn. Vi 

har haft önskemål om fortbildning så vi får se om vi får det. Våra barn åker taxi hit 

eftersom de flesta bor långt, det kostar oss massor och det har lett till att vi inte kunnat 

köpa material i form av spel och annat utvecklande språkmaterial eftersom vi inte 

kunnat förutse att färdkostnaderna skulle vara så höga (Förskollärare Sandra). 



	   28	  

Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur förskollärare på traditionella 

förskolor samt språkförskolor ser på arbetet med barn med språksvårigheter och 

språkstörningar samt vilken syn de har på insatser och resurser som de erbjuds. Jag vill också 

synliggöra förskollärares syn på insatser och resurser som erbjuds på de olika verksamheterna 

för att främja språkutvecklingen hos barn med språksvårigheter. Här nedan kommer jag 

diskutera mitt resultat utifrån min litteraturgenomgång och teoretiskt perspektiv jag tidigare 

redovisat. 

 

Att uppmärksamma barn med språkstörningar  

Förskollärarna på de traditionella förskolorna anser att det kan vara svårt att definiera vad som 

är språkstörning hos ett barn eftersom barns språkutveckling ser väldigt olika ut. Det kan vara 

förståeligt för enligt Nettlebladt och Salameh så kan uttalsproblem av olika slag oftast vara 

övergående, vilket betyder att det inte alltid innebär att barn med uttalsproblem har någon 

språkstörning (2007, s.25). Men det är inte alltid på det viset och därför gäller det att 

pedagoger är uppmärksamma på om barnets olika svårigheter inte är övergående och om 

andra insatser behövs.  

 

På språkförskolorna däremot så måste barnen ha diagnosen språkstörning eller annan diagnos 

som medfört att barnet lider av språkstörning eller grava språksvårigheter, en språkförskola 

hade en integrerad språkförskola. Förskollärarna på språkförskolorna hamnar inte i den sitsen 

som på traditionella förskolorna där de behöver avgöra tillsammans med andra om barnet 

lider av språkstörning eller om barnet bara utvecklas ”långsammare” i relation till andra barn. 

På språkförskolan går det för det mesta barn med diagnosen språkstörning och fokus ligger på 

att behandla barn med språkstörningar.  Oftast vet alla förskollärare som arbetar med barn 

med språkstörningar vad just det barnet behöver stöd med eftersom de arbetar ihop med 

logopeder och andra professionella inom det enskilda barnets språkutveckling. 

 

Det är just vad det specialpedagogiska perspektivet har fokus på, att barn i behov av särskilt 

stödjs genom att erbjudas speciella verksamhetsformer där barnen får mer stöd utifrån deras 

individuella behov. I två av tre tillfrågade förskollärare på språkförskolorna har det varit 

enbart barn med språkstörningar som har primär diagnos som får placeras hos dem, enbart en 
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förskollärare berättade att deras språkförskola var en integrerad förskola där det går barn med 

både språkstörningar och med ”normal” språkutveckling, detta för att exkludering av barn 

med särskilt behov av stöd. Nilholm poängterar också att specialpedagogiken kan ha en 

negativ sida, vilket är en ökad segregation samt nedvärdering av olika grupper eftersom barn i 

behov av särskilt stöd ses som ”speciella” barn och beskrivs som ”störande” inom den vanliga 

undervisningen (2007, s.13,14). 

Arbetssätt för att främja barns språkutveckling  

Indelning av barn i små grupper är ett vanligt arbetssätt bland två av tre tillfrågade 

förskollärare på traditionella förskolorna. De förskollärare som väljer att arbeta i små grupper 

menar på att barn i behov av extra språkstimulans bäst kan få det genom att arbeta i mindre 

grupper och att barnen i små grupper får mer stimulans och bekräftelse men även mer tid att 

formulera sig samt få stöd i tal och träna även på att lyssna till andra. Barbro Bruce uttrycker 

att arbete med barn i små grupper är bra för att barnen ska komma närmare varandra, men om 

detta inte är möjligt så kan det vara bra att variera så att det är färre barngrupper. Att arbeta i 

färre barngrupper kan också vara bra då ljudnivån oftast är lägre och barn kan lättare hänga 

med i olika samtal samt höra normal samtalston samt att varje enskilt barn får chansen och 

tiden att uttrycka sig samt och få bekräftelse av den vuxne (2009, s.69).  

 

Enbart en av förskollärarna från traditionella förskolan uttrycker att hon hellre arbetar i 

storgrupp för att undvika att göra skillnad på barn med språksvårigheter och barn med 

”normal” språkutveckling. Hon betonar vikten av inkludering av barn med svårigheter genom 

att berätta att allt material samt tips som hon får av logopeden eller talpedagogen används 

med alla barnen utan att exkludera något barn. Lutz menar att inkludering innebär att som 

professionell fånga upp mångfalden bland barnen och skapa förutsättningar för en generell 

pedagogik som verkar mot exkludering av vissa barn, vidare menar Lutz att även om barnet 

inte blir socialt inkluderat spontant så kan inkluderingen ske genom att man håller 

organiserade aktiviteter med alla barnen som bidrar till att barnen kan samspela med andra 

(Lutz, 2013, s.39). Vidare tycker samma förskollärare att allt material som används för barn 

med språksvårigheter kan används med hela barngruppen då hon tycker att alla barn alltid 

behöver språklig stimulans. Bruce framhåller också vikten av att alla runtomkring barnet med 

särskilda språksvårigheter ska träna på att kommunicera och samtala med varandra eftersom 

det hjälper barnet med språksvårigheter att socialiseras med andra (2007, s.35). 
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Det är också givande för hela barngruppen att pedagoger använder sig av språkutvecklande 

metoder med hela barngruppen så att barnen får träna språk och tal tillsammans, så att barn 

oavsett svårigheter ska inkluderas i verksamheten (Sandberg, 2009, s.48).  

 

Samma förskollärare som helst väljer att arbeta i storgrupp med alla barn är även den enda på 

de traditionella förskolorna som använder sig av TAKK och bildstöd i den vardagliga 

kommunikationen med barnen. Tisell lyfter fram att det är idag vanligt att TAKK inte endast 

används för barn med språkstörningar eller andra språksvårigheter utan även för barn med 

annat modersmål än svenska eller för barn med normal språkutveckling som stöd för snabbare 

talutveckling (Tisell, 2009, s.9).  Att använda stödtecken med hela barngruppen har visat sig 

ge bra möjligheter för barn med språksvårigheter att bli delaktiga i verksamheten, för oftast 

kan bara en pedagog stödtecken, vilket kan leda till att endast den pedagogen kan 

kommunicera väl med barnet, men att det barnet inte kan kommunicera och uttrycka sig med 

alla andra vuxna och barn i verksamheten (Sandberg, 2009, s.49). 

 

När det gäller samtalet och leken så uttrycker samtliga att dessa är viktiga faktorer som har en 

påverkan på barnens språkutveckling och alla förskollärare menar på att barn erbjuds stöd när 

det behövs för att inga missförstånd ska ske mellan barnen.  

 

Flertalet förskollärare framhåller vikten av att använda sig av ett berikande och beskrivande 

ordförråd när man samtalar med barn, för barn med språksvårigheter så är det viktigt att tala 

långsamt och tydligt, så kallad barnanpassat språk. Med barnanpassat språk menar Nettlebladt 

och Salameh är ett sätt för de vuxna att vidmakthålla barnens uppmärksamhet eftersom barn 

med språksvårigheter oftast har svårare att förstå och göra sig förstådda bland andra vilket 

leder till att kommunikationen inte fungerar särskilt bra. Barnanpassat språk ökar barnets 

förståelse av språket och genom att den vuxna fokuserar på viktiga och centrala ord samt 

tydliggör dessa ord genom att referera till konkreta föremål så förstår barnen kopplingen 

mellan föremålet som utpekas samt dess språkliga benämning (2013, s.234, 235).  

 

Förskollärarna är eniga om att vissa lekar fungerar bättre än andra för barn med 

språksvårigheter eftersom vissa lekar kräver att barnet använder sig mer av språket än andra 

lekar och då kan missförstånd ske för att barnen inte förstår varandra eller lekens regler. 

Ridersporre & Persson lyfter också upp att språket fungerar som en inträdesbiljett till leken 
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men att språket även förlänger, fördjupar och utvecklar leken, vidare betonas att språket 

fungerar som förebyggande redskap vid missförstånd i leken (2010, s.103, 109). 

 

På språkförskolorna framhåller samtliga förskollärare att de små barngrupperna i samband till 

personaltätheten är en viktig faktor på alla språkförskolor för att kunna ge varje barn tid att 

utvecklas språkligt. Även fast de redan har en ganska liten barngrupp så delar de även in sig i 

ytterligare mindre grupper för att ge barn med språksvårigheter mer tid och stöd. Flera gånger 

i veckan får barnen dessutom arbeta individuellt tillsammans med förskollärare eller logoped 

just för att de ska utgå från det enskilda barnet och vad hen behöver mest stöd inom. Barbro 

Bruce betonar också hur viktigt det är med personaltätheten när det gäller barn med 

språkstörningar, det gäller att vuxna kan finnas till hands och vara lyhörda och stödja barnens 

språkutveckling, men det som är ännu viktigare är att pedagogerna som arbetar med dessa 

barn har kompetensen som rör barns språk och språkutveckling (2009, s.69). 

 

Leken ses som ett lärandetillfälle av samtliga på språkförskolorna, men skillnaden mellan 

barn med ”normal” språkutveckling och barn med språkstörningar eller språksvårigheter är att 

barn med språksvårigheter upplever frustration i leken eftersom de har svårt att uttrycka sig 

och göra sig förstådda vilket de flesta förskollärarna på språkförskolorna lyfter upp, de menar 

också att dessa barn behöver extra stöd av vuxna i leken och då gäller det att de vuxna alltid är 

lyhörda och finns nära till hand i barnens lek. Folkman och Svedin betonar också vikten av att 

vuxna är närvarande i barnens lek eftersom det är i relationen till de vuxna som barns sociala 

lek växer fram, leken består av många lager som barnen lär sig att behärska genom att ta till 

sig nya erfarenheter (2003, s.81). 

 

Sara menar på att vissa lekar kräver att barnet använder språket mer än andra lekar och det 

leder till att missförstånd bland barnen i leken är vanligt. Ridersporre & Persson framhåller 

vikten av att barnet behärskar ett språk, då språket fungerar som en ”inträdesbiljett” i leken 

med andra. Språket fördjupar, utvecklar och förlänger leken och det gäller att ett barn kan ta 

egna initiativ till samtal och kommunikation med andra för att alla i leken ska förstå varandra 

(Ridersporre & Persson, 2010, s.108). 

 

I samtalet behöver förskollärarna tänka väldigt mycket på hur de talar till barnen, just för att 

barnen ska förstå vad som sägs, det gäller att tala tydligt, långsamt och upprepa mycket menar 

Sandra. Siv menar på att det är viktigt att tänka på vilket sätt man talar till barnen för att de 
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ska förstå, givetvis är TAKK till stor hjälp i sådana sammanhang där barnen inte alltid förstår 

det talade språket, då kan pedagogerna använda sig av tecken eller bildstöd. TAKK är ett 

hjälpmedel som används av alla på språkförskolorna. Tisell framhåller i sin bok att TAKK 

verkligen stödjer barnet att lära sig nya ord snabbare eftersom inlärningsprocessen stärks när 

barnet får höra, se och känna orden (2009, s.9).  

 

Sara framhåller vikten av att barn med språkstörningar får träna på att tala och lyssna på 

varandra och menar på att samtalet inte behöver ”planeras” in och att det kan ske när som 

helst och vart som helst. Gjems menar också att spontana samtal har stor betydelse för barns 

lärande i förskoleåldern och att de samtal som äger rum i vardagliga aktiviteter är de mest 

givande, det är för att barn relaterar språk till händelser och aktiviteter som är kopplade till det 

de gör eller är intresserade av och då blir det mer förståeligt och konkret för barnen (2013, 

s.31). 

 

När det gäller miljöutformningen så menar förskollärarna på de traditionella förskolorna att de 

inte enbart tänkt på den språkliga aspekten i utformningen utav miljön utan mer på att de olika 

rummen ska erbjuda olika lekar, lugnare lekar samt andra lekar, för barnen behöver leka eller 

göra olika aktiviteter där de kan kommunicera och samtala ostört för att leken ska fungera. 

Endast en förskollärare uttrycker att det är extra viktigt med böcker och att de har ett eget 

bibliotek på förskolan där barnen uppmanas att läsa och samtala kring böcker varje dag för att 

utvecklas språkligt, hon menar vidare att det är viktigt att välja böcker som utgår från barnens 

intresseområden. Hagtvet betonar också vikten av att pedagoger och vuxna ska ta sig in i 

barnets värld genom att utgå från det som intresserar de samt att barnen ska bekräftas för det 

leder till att barnen uppskattar kommunikationen och samtalet mer (2004, s.16). Sandvik och 

Spurkland håller också med om att en givande bokläsning för barn är den som ligger inom 

barnets närmaste utvecklingszon men att det ändå ska vara böcker som sträcker sig lite över 

det som barnet redan kan för att binda ihop det med nya språkliga erfarenheter (2011, s.68). 

 

På språkförskolorna så framhåller förskollärarna att det är viktigt att erbjuda barnen en 

språkstimulerande miljö. Det försöker att inte ha för många barn på samma ställe för att 

undvika att det blir alldeles för högljutt. Siv berättar att de även behöver tänka på att barn med 

språkstörningar ofta har andra diagnoser som där koncentrationen inte fungerar riktigt bra, då 

gäller det att utforma en anpassad miljö för dessa barn och det har de gjort genom att ha 

avskalade rum för att barnen inte ska tappa koncentrationen och tänka på annat som finns i 
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rummet. Sandberg syftar också på att den fysiska utformningen av miljön har en påverkan på 

barns språkutveckling och att indelning av de olika rummen stimulerar fysiskt aktiva lekar 

och att andra rum stimulerar lugnare lekar där barnen kan ha mer tid att stanna upp, tänka, 

lyssna och samtala (2009, s.69). 

 

Insatser och resurser  
På de traditionella förskolorna så erbjuds barn med språksvårigheter resurser i form av att 

logopeder eller talpedagoger som handleder och stödjer pedagogerna i arbetet med barn med 

språksvårigheter, ibland kan logoped eller talpedagogen träffa barnen själva och arbeta enskilt 

med dem. Barbro Bruce beskriver att barnet stimuleras bäst genom interaktion med andra 

kompetenta vuxna och det gäller som Salameh citerat att” stimulation should be founded on 

the motivation of the child and should focus on the developmental level just above the child’s 

actual level of competence” (2007, s.15). En pedagog från de traditionella förskolorna 

framhåller att de inte alltid har logoped på plats och om barnen har grava språksvårigheter så 

får de ansöka om tilläggsbelopp för att få in en resurs som stödjer barnet. Oftast får barnen 

som går på traditionella förskolor stöd genom att gå privat till logopeden eller andra 

professionella inom området. De framkommer inom specialpedagogiken att relationer har stor 

betydelse för barn med svårigheter av olika slag, t.ex. relationen mellan barnet och den 

professionella inom barnets svårigheter och behov (Lutz, 2013, s.39). Fortbildning erbjuds på 

alla förskolor för att höja förskollärarnas kompetens inom olika områden beroende på 

barngruppen och vilka behov det finns i barngruppen. På språkförskolorna så arbetar alla 

förskollärarna tillsammans med logopeder, talpedagoger och andra professionella hela tiden. 

Logopeden lägger upp tider för att arbeta enskilt med barnet för att ge stöd utifrån barnets 

behov. 
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Slutsats 
När det gäller arbetssättet så kan jag se att det finns både likheter och skillnader i arbetet med 

barn med språksvårigheter och språkstörningar på de traditionella förskolorna respektive 

språkförskolorna. Att dela in barnen i små grupper verkar vara ett populärt arbetssätt bland 

förskollärarna på samtliga förskolor, förutom på en förskola där hon istället uttrycker att 

inkludering av alla barn är viktigt och att man kan arbeta med alla i storgrupp oavsett vad som 

behöver stödjas hos ett barn. 

 

När det gäller stöd i form av insatser och resurser så kan man se att det finns en uppenbar 

skillnad i möjligheterna att erbjudas stöd mellan de traditionella förskolorna och 

språkförskolorna. På språkförskolorna arbetar de tillsammans med andra professionella som 

logopeder, talpedagoger och specialpedagoger. Vanligast på språkförskolorna är att 

förskollärare arbetar främst med logopeder, det sker genom att logopeden arbetar enskilt med 

varje barn men även genom att logopeden stödjer och handleder förskollärarna och andra 

involverade för att erbjuda varje enskilt barn det stöd som hen behöver. På traditionelle 

förskolorna så nämner enbart en förskollärare att de har en logoped på förskolan som är där 

för alla som behöver stöd, men det blir inte att de får stöd i samma utsträckning som 

språkförskolorna erbjuds då logopeden inte alltid är tillgänglig för dem. De andra två 

förskollärarna från traditionella förskolorna lyfter upp att de inte har tillgång till logopeder på 

förskolan men att de erbjuds fortbildning i form av kurser och andra utbildningar utifrån 

stödet som det enskilda barnet behöver. 

 

Att leka och samtala är två viktiga faktorer för barns språkutveckling och skillnaden är att 

barn på språkförskolor behöver mycket mer stöd i leken för att undvika missförstånd men 

även för att de ska uppleva leken med andra som glädjefull. När det gäller samtalet och att 

stödja barnens kommunikation så behöver alla barn oavsett svårigheter stimulans för att lära 

sig nya ord och utvecklas språkligt. Skillnaden här är att förskollärare på språkförskolor ska 

man tänka på att alltid tala långsamt och begripligt samt att upprepa det som sägs mycket om 

barnet inte förstår men även att TAKK används av samtliga på språkförskolorna för att 

underlätta barnens tal och språkförståelse. 
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Vidare forskning 
Statistiken visar att det är vanligare att pojkar lider av språkstörningar än vad flickor gör och 

det skulle vara intressant att undersöka om det finns några bakomliggande faktorer till detta. 

Jag tycker också att det skulle vara givande för mig som pedagog att finna mer forskning 

kring hur jag som förskollärare kan stödja barn med språksvårigheter och språkstörningar 

även om jag inte kan ha tillgång till andra resurser. I mitt arbete har jag även funnit begreppet 

inkludering som intressant då vi ofta riskerar att exkludera barn med olika svårigheter för att 

ge de stöd utifrån deras behov, men finns det inte andra sätt att stödja dessa barn som kan vara 

minst lika givande för dessa barn med språkliga svårigheter? 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till Språkförskola 

 

Organisation och samverkan 

 

-Vilken utbildning har personalen som arbetar på språkavdelningen? 

 

-Hur ser barngruppernas storlek och organisation ut i jämförelse med traditionella förskolor? 

 

-Är det enbart barn med språksvårigheter som får plats hos er? 

 

-Vilken stöd och insatser får barn med språksvårigheter hos er?- Vilket arbetssätt använder ni er av i 

för att främja barns språkutveckling? 

 

-Anser du att arbetet kring barns språkutveckling ser olika ut i jämförelse med förskolor som du  

arbetat på tidigare/ om du arbetat på tidigare förskolor? 

 

-Hur ser du på samarbetet mellan er och föräldrarna för att stödja barnets språkutveckling? 

 

Samtalet 

 

-Hur tänker du kring samtalets betydelse för barns språkutveckling? 

 

-Hur samtalar barn med språksvårigheter och vilka svårigheter i kommunikationen enligt din 

uppfattning möter dessa barn? 

 

Leken 

 

-Hur tänker du kring barns lek?  Vilken betydelse tycker du att leken har för barns språkutveckling? 

 

 -Berätta om dina erfarenheter av barn som inte leker?- Tror du att språksvårigheterna har en påverkan 

på barns egna lek och i leken med andra? Hur stödjer ni dessa barn? 
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-Hur tanker du kring att barn kan träna på det som är svårt genom leken? 

 

-Hur tycker du att barn med språkstörning/språksvårigheter kommunicerar i leken med andra? 

 

-‐Vad	   anser	   du	   är	   viktigt	   att	   tänka	   på	   när	   det	   gäller	   den	   pedagogiska	   miljön	   och	   materialets	  

betydelse	  för	  att	  leken	  ska	  utveckla	  barns	  språkliga	  förmågor?	  

	  

-‐Vilken	  roll	  har	  pedagogerna	  i	  förskolan	  för	  att	  tillgodose	  olika	  barns	  förmåga	  att	  leka	  och	  delta	  i	  

rollekar?	  

 

Redskap & verktyg 

 

-Vilka insatser och resurser har ni för barn med språksvårigheter?-Vilka hjälpmedel och 

verktyg använder ni er av för att stödja barns språkutveckling? 

 

-Anser du att du och dina kollegor får de insatser och resurser som ni behöver? 

 

Intervjufrågor till traditionell förskola 

 

Organisation och samverkan 

 

-‐Vilka	  tecken	  enligt	  din	  erfarenhet	  tyder	  på	  språksvårigheter	  hos	  barn?	  

	  

-‐Hur	  går	  du	  tillväga	  när	  du	  misstänker	  att	  ett	  barn	  har	  någon	  språksvårighet?	  

	  

-‐Vilken	  stöd	  och	  insatser	  får	  barn	  med	  språksvårigheter/språkstörning	  hos	  er?	  	  

	  

–Vilket	  arbetssätt	  använder	  ni	  er	  av	  för	  att	  stödja	  barns	  språkutveckling?-‐	  Är	  det	  olika	  arbetssätt	  

som	  gäller	  för	  barn	  med	  språkstörning	  än	  för	  barn	  utan	  språksvårigheter?	  

	  

-‐Anser	  du	  att	  arbetet	  kring	  barns	  språkutveckling	  ser	  olika	  ut	  på	  förskolor	  som	  du	  har	  arbetat	  på	  

tidigare?	  

	  

-‐Vilka	  är	  involverade	  i	  barnens	  språkutveckling?	  
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Samtalet	  

	  

-‐Hur	  tänker	  du	  kring	  samtalet	  betydelse	  för	  barnets	  språkutveckling?	  

	  

-‐Hur	  kan	  ett	  samtal	  mellan	  ett	  barn	  med	  språksvårigheter	  och	  ett	  annat	  barn	  se	  ut?	  Hur	  stödjs	  

barn	  med	  språksvårigheter	  kommunikationen	  med	  andra?	  

	  

Leken	  

	  

-Hur tanker du kring barns lek? Vilken betydelse tycker du att leken har för barns språkutveckling?  

 

-Anser du att barn kan träna på det som är svårt gör de genom leken? 

 

-‐Hur	  tänker	  du	  kring	  den	  pedagogiska	  miljön	  och	  materialets	  betydelse	  för	  att	  leken	  ska	  utveckla	  	  

barns	  språkliga	  förmågor?	  

	  

-‐Hur kommunicerar barn med språkstörning i leken med andra barn utan språksvårigheter? 

 

-Anser du att barns språksvårigheter har en påverkan på barns gemensamma lek? 

 

-Vad anser du är konsekvenserna för barn som inte leker? -Hur stödjer ni barn som inte leker? 

 

 

Redskap & verktyg 

 

-Vilka insatser och resurser har ni för barn med språksvårigheter? 

 

-Anser du att du och dina kollegor får de insatser och resurser som ni behöver? 

 

-Vilka hjälpmedel och verktyg använder ni er av för att stödja barns språkutveckling? 
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Bilaga	  2	  

	  

Information till undersökningsperson angående studien ”Språkstörning hos barn i förskoleåldern” 

 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående studie. Syftet med arbetet är att få ökad kunskap om 

språkstörning genom att synliggöra förskollärares syn på barn med diagnosen språkstörning eller 

barn med allmänna språksvårigheter och vilket arbetssätt NI använder er av.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 30-45 min och genomförs av mig, Dalal Shoubaki. Jag erbjuder plats 

för intervju alternativt att du själv föreslår plats.  

 

Med Din tillåtelse vill jag gärna spela in intervjun på band. Inspelningen kommer att förvaras 

inlåst så att ingen obehörig kan ta del av den. Efter att arbetet har slutförts förvaras materialet i ett 

år och förstörs därefter.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller med 

några konsekvenser för Din behandling/kontakt med mig. Resultatet av vår studie kommer att 

redovisas så att Du inte kan identifieras. 

 

 

Studien ingår som ett examensarbete i Förskollärarprogrammet. 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss, vår handledare.  

 

Med vänlig hälsning 

 

  Namn: Dalal Shoubaki          

  Tfn: 070 760 3625 

  E-post: Dalal.shoubaki@hotmail.se            
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Samtyckesblankett       

 

Jag har tagit del av informationen om arbetet ”Språkstörning hos barn i förskoleåldern” 

 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som 

helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 

 

 

 

Underskrift av undersökningsperson 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift  

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 

 

Underskrift av student 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift 

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 

 


