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Sammanfattning 
 

Under de senaste tio åren har procentandelen barn med språkstörning i förskolans 

verksamheter fördubblats. Arbetet som bedrivs i förskolan ska präglas av en helhetssyn på 

barnet och barnets behov. Förskolans värdegrund vilar på ett synsätt där lärande, utveckling 

och omsorg bildar en helhet. Denna studie är baserad på en textanalys som metod, där vi i 

forskningsartiklar och litteratur syftar till att undersöka, vilka interventioner och resurser som 

förskolan i enlighet med, lagar och riktlinjer, ska tillhandahålla barn med tal, språk och 

kommunikationssvårigheter samt vad de har för inverkan på barns språkutveckling. Vidare 

syftar studien även till att i texterna undersöka vilka språkutvecklande arbetsmetoder som 

finns för förskolor samt hur de kan använda sig av dem för att förbättra tal, språk och 

kommunikation hos barn med olika former av språkstörning. Under studiens gång har 

resultatet visat att det inte endast är förskolans tidiga interventioner och arbetsmetoder för 

barn med språkstörning som utgör grunden för hur pedagogerna ska arbeta språkfrämjande för 

dessa barn. Pedagogernas kunskap om och förhållningssätt till barnets diagnos och de ärftliga 

anlagens påverkan för språkutvecklingen visade sig även det vara av betydelse för hur 

pedagogerna strukturerar samt planerar verksamheten i förskolan. Studiens resultat 

presenteras genom fyra övergripande teman som svara till studiens syfte och frågeställningar. 

Dessa fyra teman är interventioners betydelse, diagnosens betydelse, betydelsen av 

pedagogernas kunskap och arbetsmetoder samt familjen och den ärftliga faktorns betydelse. 

Studiens slutsats kopplar samma dessa fyra teman med vikten av att förskolan ser till det 

enskilda barnets behov och att barn med språkstörning tillhandahålls interventioner tidigt då 

det är avgörande för barnets framgång i skolan. 

 

Nyckelord: Språkstörning, arbetsmetoder, interventioner, barns språkutveckling, 

specialpedagogik, förskola 
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1. Inledning 
 

Att kommunicera med andra människor är en grundläggande färdighet som vi alla behöver för 

att kunna ta oss fram i livet. Så fort du går utanför dörren på morgonen så kommer du hamna i 

flera olika situationer där du måste kommunicera med andra och detta kräver att du har goda 

kunskaper i såväl tal som skrift. Barn med tal, språk- och kommunikationssvårigheter behöver 

därför tidigt få hjälp att utveckla dessa färdigheter då de är en sådan grundläggande del av en 

människas sociala liv. I förskolan blir detta särskilt viktigt då pedagogerna i mötet med 

barnen, ska verka för att alla barn får möjlighet till en verksamhet som stimulerar barnets 

utveckling och lärande. I läroplanen för förskolan står det: 

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Lpfö 98, rev. 2010, s. 5). 

 

Vi har under tidigare perioder av Verksamhetsförlagd utbildning uppmärksammat att barn 

med språkstörning inte får den hjälp och stimulans som de behöver och detta kan få stora 

konsekvenser då språket har en avgörande roll i barns utveckling. Om ett barn med 

språkstörning inte får det stöd de behöver så kan det påverka hur väl de klarar av skolan, både 

socialt och kunskapsmässigt. Vi kunde under vår Verksamhetsförlagda utbildning inte heller 

utläsa några tydliga metoder eller strategier som förskolan kan använda sig av för att 

stimulera barnets språkutveckling så därför vill vi även undersöka om sådana metoder och 

strategier finns, vad de innebär samt hur de kan användas.    

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att i texter undersöka vilka interventioner och resurser som 

förskolan ska, i enlighet med lagar och riktlinjer, tillhandahålla barn med tal, språk- och 

kommunikationssvårigheter samt vad de har för inverkan på barns språkutveckling. 

 

Vi vill även i texter undersöka vilka språkutvecklande arbetsmetoder som finns för förskolor 

samt hur de kan använda sig av dem för att förbättra tal, språk och kommunikation hos barn 

med olika former av språkstörning.  

 

1.2 Frågeställningar 

 
Vilka interventioner och resurser ska förskolan erbjuda barn med språkstörning och hur 

påverkar de barnens språkutveckling? 

 

Vilka arbetsmetoder kan förskolan använda för att främja utvecklingen i tal, språk och 

kommunikation hos barn med språkstörning? 
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2. Bakgrund 
 

År 2014 var 82,8 % av Sveriges alla 1-5 åringar inskrivna i någon form av förskola 

(Skolverket, 2015). Barn spenderar allt mer tid i någon form av förskoleverksamhet och detta 

gör att förskolan har ansvar för barnen under större del av dygnet än barnets vårdnadshavare. 

Det är alltså förskolan som, tillsammans med vårdnadshavare, ska ge barnen bästa möjliga 

förutsättningar att utvecklas utefter sin egen förmåga (Lpfö 98, rev. 2010, s. 13). År 1997 

visade flera undersökningar att ungefär 5-8 % av barn i förskoleåldern hade någon form av 

språkstörning (Nettelbladt, 1997, s. 174). Medan flera undersökningar 17 år senare påvisade 

att ungefär 15-16 % av barn i förskoleåldern hade någon form av språkstörning (Macrae & 

Tyler, 2014, s. 302). Detta betyder att procentandelen barn med någon form av språkstörning 

har fördubblats på dessa 17 år och det förstärker behovet av en ökad kunskap om de olika 

arbetsmetoderna kring språkstörning. Förskolan har därigenom ett stort ansvar att se till att 

dessa 15-16 % av barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver för att inte hamna allt 

för mycket efter i sin språkliga utveckling. Förskolan ses som starten på det livslånga lärandet 

där den agerar som en stomme som skolan sedan kan bygga på (Björck-Åkesson, 2009, s. 18). 

Därför är det viktigt att barnets svårigheter uppmärksammas och följs upp tidigt så att de kan 

få rätt hjälp för att de sedan ska klara av sin skolgång på bästa sätt. 

 

2.1 Barns språkutveckling 
 

I detta avsnitt kommer en övergripande redogörelse för barns språkutveckling. För att kunna 

förstå hur språket hos barn med språkstörning utvecklas behöver man skapa sig en kunskap 

om hur ett barns generella språkutveckling ser ut. Denna kunskap kan synliggöra när ett barn 

avviker från normen och behöver stöd i sin språkutveckling. 

 

Barns språkinlärning definieras som en process där individen utvecklar språket i samspel med 

andra. Inom denna process kan fem nyckelbegrepp synliggöras: inlärare, omgivning, samspel, 

språk och utveckling (Strömqvist, 2003, s. 58). Det är alltså en relativt komplicerad 

utvecklingsprocess där många komponenter ska jobba tillsammans. Det är även vanligt att 

man benämner barns språkutveckling som språksocialisering för att verkligen betona det 

sociala och dess betydelse för hur små barn utvecklar sitt språk, alltså att ett barn föds med en 

förmåga att språka men att det sedan utvecklas tillsammans med andra genom interaktion 

(Wedin, 2011, s. 34; Strömqvist, 2003, s. 70). 

 

Språkets komponenter 

Vanligtvis brukar man dela in det talade språket i tre olika komponenter: funktion 

(pragmatik), innehåll (semantik) och form (fonologi, morfologi samt syntax) (Adler & Adler, 

2006, s. 68; Bruce, 2009, s. 58). Hos barn med språkstörning är det vanligt att man antingen 

har svårigheter med språkets funktion, alltså pragmatik eller språkets form, där fonologiska 

problem är vanligast hos barn i förskoleåldern (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003, s. 

173-174; Nettelbladt, 2007, s. 95). 
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 Pragmatik handlar om hur vi människor använder språket för att kommunicera med 

andra (Adler & Adler, 2006, s. 68).  

 Semantik handlar om hur vi människor uppfattar, förstår och skapar mening med hjälp 

av språket (Adler & Adler, 2006, s. 68).  

 Fonologi beskrivs som språkljud, fonem, om vad den har för funktion i språket, genom 

att de skiljer de olika betydelserna i språket från varandra. Fonologi, eller fonem, 

beskrivs som läran om språkets minsta betydelseskiljande enheter (Rygvold, 2001, s. 

190).  

 Morfologi är läran om språkets minsta betydelsebärande enheter (Strömqvist, 1997, s. 

61).  

 Syntax är den del som handlar om regler och riktlinjer för hur man ska kombinera ord 

till satser och meningar (Adler & Adler 2006, s. 68). 

Barns språkutveckling brukar även delas in i, förutom språkets komponenter, olika milstolpar 

för hur barn generellt utvecklar sitt språk. 

 

Milstolpar i barns språkutveckling 

De flesta barn utvecklar sitt språk på samma sätt och följer samma mönster och milstolpar 

som är sammankopplade till barnets ålder. För barn med tal, språk- och 

kommunikationssvårigheter ser språkutvecklingen annorlunda ut och det är inte säkert att de 

följer dessa milstolpar eller så kommer de i en annan ordning. 

Dessa milstolpar kan vara till stor hjälp när man utformar ett åtgärdsprogram för barn som har 

svårigheter i sin språkutveckling då svårigheterna blir synligare och prioriteringsvalet blir 

lättare (Bruce, 2009, s. 59). 

 Samspel och joller är den första milstolpen där barnet under sitt första levnadsår lär sig 

ljud och läten. Vårdnadshavaren lär sig sedan tolka och förstå dessa och därigenom 

skapas ett samspel mellan dem. Barnet lär sig så småningom vilka olika ljud och läten 

som fungerar för vilka ändamål. Detta kräver även en lyssnade vuxen som bekräftar 

och uppmuntrar barnet att kommunicera (a.a, 2009, s. 59-60). 

 Utveckling av begrepp och ordförråd är den andra milstolpen där barnet allt mer börjar 

uttrycka sig í ord och göra sig förstådd. Barnet börjar med ”ettordssatser” som sedan 

utvecklas till att kombinera flera ord med varandra. Här är det även viktigt att de 

vuxna bekräftar och uppmuntrar barnet att prata (a.a, 2009, s. 61). 

 Den tredje milstolpen är utveckling av uttal och grammatik där barnet utvecklar sitt 

språk allt mer i både uttal och meningsuppbyggnad. Under denna milstolpe har barnet 

lätt för att göra sig förstådd inom familjen och närstående (a.a, 2009, s. 62). 

 Utveckling av metaspråk och mentalisering är den fjärde milstolpen och där blir barnet 

allt mer medveten om sitt språk och hur det kan användas. Att leka med ord och dess 

betydelse är en viktig del för barnet men även att använda språket mer i leken med 

andra barn. En förståelse för andras uppfattningar och perspektiv börjar då utvecklas 

och därigenom barnets syn på världen (a.a, 2009, s. 63-64). 

 Den femte och sista milstolpen är skriftspråksutvecklingen och här börjar barnet att 

kommunicera med andra med hjälp av ord och symboler. Barnet lär sig att uttrycka sig 
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allt mer utförligt samt att deras berättandeförmåga används allt mer frekvent i både lek 

och i vardagliga situationer (Bruce, 2009, s. 65). 

 

Kommunikation är en social process som utvecklas genom samspel med sin omgivning. Ordet 

kommunikation betyder ”göra gemensam”, som härstammar från latinska ordet communicare. 

Kommunikation bygger på ömsesidighet och att dela något med en annan människa, så som 

en känsla, handling eller en erfarenhet (Bergh & Bergsten, 1998, s. 9; Eriksen Hagtvet, 2004, 

s. 51). Genom att interagera med andra så lär man sig att kommunicera och kommunikation är 

en förutsättning för att språket ska kunna utvecklas. Det finns två delar av kommunikation, 

den icke-verbala samt den verbala. Med icke-verbal kommunikation menas den 

kommunikation som vi gör utan att tala. Den innefattar bland annat kroppsspråk, gester, 

ansiktsuttryck och ögonkontakt. Många gånger bidrar den icke-verbala kommunikationen till 

att vi får stöd i den språkliga kommunikationen. Genom att använda sig av gester, mimik och 

ansiktsuttryck ger det oss en bredare och mer inflytelserik förståelse av det innehåll som 

kommuniceras till oss (Bergh & Bergsten, 1998, s. 9). Den andra delen är den verbala 

kommunikationen, som menas med hur vi uttrycker oss språkligt. Att tala är det vanligaste 

tillvägagångssättet att uttrycka språket på. Andra uttryckssätt för att förmedla språket är att 

skriva eller att använda sig av teckenspråk. I de sammanhang där språket som uttryckssätt 

brister för en individ är det viktigt att omgivningen använder sig av kompletterande sätt att 

kommunicera, så som teckenstöd, för att kommunikationen ska bli så innehållsrik som 

möjligt. 

 

Historiskt sett har synen på barns språkutveckling förändrats i takt med synen på lärande. 

Under början av 1900- talet hade behaviorismen ett stort inflytande i synen på lärande och 

därigenom även på hur barn lär sig språk. Det ansågs att barn lär sig språket genom att härma 

vuxna samt att positiv och negativ förstärkning ger önskade resultat (Wedin, 2011, s. 36). 

Behaviorismen och dess synsätt på barns språkutveckling efterföljdes av nativismen där det 

ansågs att barn är språkande människor redan från födseln, alltså att det är en medfödd 

förmåga (a.a, 2011, s. 36; Strömqvist, 2003, s. 59). Under 70- och 80- talet kom forskningen 

mest att handla om samspel och interaktion när man undersökte barns tidiga språkutveckling, 

samt att barnet var medskapare till sig eget språk och sin egen språkutveckling (a.a, 2011, s. 

37; Eriksen Hagtvet, 2004, s. 106). Vygotskij och hans teorier om att barn utvecklar sitt språk 

i samspel med andra är det synsättet på barns språkutveckling som har kommit att påverka hur 

man ser på barn och språket från 90- talet fram tills idag. 

Det finns tämligen lite forskning om barn som inte följer den typiska språkutvecklingen på 

grund av att de är i behov av särskilt stöd. Specialpedagogik som ämne är ett relativt nytt 

kunskapsområde som utvecklades för ungefär femtio år sedan (Björck- Åkesson, 2009, s. 22). 

När allt fler krav började ställas på att Sverige ska ha en förskola och skola för alla så blev det 

därför tvunget att utveckla en pedagogik som har sin utgångspunkt i alla barns rätt till en 

likvärdig utbildning.  
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2.2 Specialpedagogiskt stöd i förskolan 
 

Specialpedagogik handlar om att skapa optimala förutsättningar för lärande för alla barn. För att 

tillgodose alla barns rätt till utbildning krävs särskilt stöd för utveckling och lärande utöver den 

generella pedagogiken för vissa barn och här kommer specialpedagogiken in (Björck- Åkesson, 

2009, s. 22).  

 

Specialpedagogik handlar alltså inte om att de barn i behov av särskilt stöd ska bli 

särbehandlade på något sätt utan att de ska få samma förutsättningar för utveckling och 

lärande som alla andra barn på förskolan. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 4) 

skriver i sin värdegrund att inga barn i förskolan ska diskrimineras på grund av sin 

funktionsnedsättning och därför måste förskolan och pedagogerna se till att alla barn får den 

uppmärksamhet, tillsyn och stimulering som de behöver för att utvecklas tillsammans i 

barngruppen. 

 

Specialpedagogik är pedagogik där den vanliga pedagogiken inte anses räcka till och är således 

intimt förknippad med de skillnader mellan barn som så att säga ryms inom den vanliga 

undervisningen. Skolan står ju inför det faktum att barn är olika i flera avseenden. Att 

specialpedagogik skulle ha en negativ definition understryks också av det faktum att vi har svårt 

att se vad som är gemensamt för de olika grupper som är föremål för specialpedagogik, mer än 

att de anses avvikande från någon form av normalitet (Nilholm, 2007, s. 13). 

 

”Normalitet” är något som de flesta föräldrar och vårdnadshavare önskar och strävar efter för 

sitt barn och till följd av det är det lätt att de jämför sitt barns utveckling med andra barn i 

samma ålder. Det finns då en risk att man istället för att se till vad barnet faktiskt kan, ser till 

vad de inte kan och detta ska missgynna barnets språkutveckling längre in i framtiden (Bruce, 

2009, s. 67; Asmervik, 2001, s. 8). Tal, språk- och kommunikationssvårigheter hos barn är 

mycket vanligt förekommande inom specialpedagogik och det är även vanligast att problemen 

börjar visa sig tidigt i ett barns liv (Rygvold, 2001, s. 186). Den vanligaste formen av tal, 

språk och kommunikationssvårighet är språkstörning (Sajaniemi; Suhonen & Kontu, 2010, s. 

519). 

 

2.3 Vad är en språkstörning? 
 

En språkstörning hos barn beskrivs som: 

 

Uttalade svårigheter att producera och ofta också svårt att förstå språk, medan deras utveckling 

inom andra områden är relativt opåverkad. Diagnosen språkstörning implicerar att barnet har 

språkstörningen som sitt mest framträdande funktionshinder. Det innebär att barnets språkliga 

utvecklingsnivå inte motsvarar barnets kronologiska ålder (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 15). 

 

Den vanligaste typen av språkstörning är när ett barn har problem med att göra fonematiska 

särskillnader eller att de har annorlunda uttal av enskilda språkljud (a.a, 2007, s. 23). Men en 

språkstörning behöver inte endast röra sig om språkliga eller fonetiska svårigheter utan det 

kan även röra sig om svårigheter med talets rytm, problem med tonhöjden eller ha med 
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intensiteten att göra (Rygvold, 2001, s. 188).  Det är viktigt att göra skillnad mellan störning 

som menas med det medicinska tillståndet, funktionshinder som anger de funktionella 

konsekvenserna samt handikapp som syftar till de sociala konsekvenserna (Nettelbladt & 

Salameh, 2007, s. 15-16). Några av orsakerna till språkljudsvårigheter hos barn kan vara att 

vissa har tungmotoriska svårigheter, men även att barnet kan ha svårigheter i att uppfatta ord 

som helheter eller att de har svårt för att hitta enskilda ljud i en ljudklang. De vanligaste 

formerna av språkljudssvårigheter beror ofta på att ett barn kan ha lärt sig ett ords artikulation 

på fel sätt på grund av att till exempel en närstående uttalar ordet fel och det felaktiga uttalet 

har blivit bestående hos barnet (Rygvold, 2001, s. 198- 199). 

 

Karaktäristiska drag 

Några av de vanligaste karaktäristiska dragen vid en språkstörning är; 

 Långsam språkutveckling 

 Sen debut av de första orden 

 Svårigheter att lära sig nya ord 

 Svårt att göra sig förstådd även inom familjen 

 Begränsad språkanvändning 

 Språkligt och kommunikativ passiv 

 Samt att man har en nedsatt språkförståelse 

 

En språkstörning kan även förekomma hos flerspråkiga barn och då har dessa barn en 

språkstörning inom alla språk (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 14; Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015). Barn med språkstörning kan utveckla sociala, emotionella och 

beteendeproblem men det har inte fastställts om dessa problem är på grund av 

språkstörningens funktion, kognitiva svårigheter eller omständigheter inom familjen (Clegg; 

Hollis; Mawhood & Rutter, 2005, s. 129). Det är även vanligt att språkstörning drabbar pojkar 

i högre utsträckning än flickor (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 21). 

 

Diagnos 

Diagnosen språkstörning ingår under spektrum för Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

(NPF). Andra funktionsnedsättningar som tillhör området är även ADHD, Autism, Aspergers 

syndrom, Touretts syndrom samt tvångssyndrom. De olika diagnoserna är närbesläktade med 

varandra och det är inte ovanligt att samma person har flera diagnoser (Riksförbundet 

Attention, 2015). Antalet barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan har ökat. Ofta 

krävs det en diagnos för att stödjande resurser ska sättas in för det aktuella barnets behov, 

trots att förskolan och skolan är skyldig att ge särskilt stöd till dessa barn. För alla barns rätt 

till en inkluderande utveckling och lärande blir planering och ett nära samarbete mellan de 

vuxna i förskolan och de i barnets omgivning särskilt viktigt (Skolverket, 2015). 

Diagnosen språkstörning ges i de fall där ett barns språk är synbart försenad om man jämför 

barnet med andra i samma ålder. Diagnosen ges av en logoped och vanligtvis sker detta när 

barnet är i 3- 4 års ålder (Nettelbladt, 1997, s. 174; Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 15). 

När en logoped gör en språkbedömning hos barn med språkstörning använder de sig av 

speciella tester som klargör flera olika aspekter av den språkliga förmågan. Några av de tester 
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som svenska logopeder använder sig av är KOLTIS, Lundamaterialet, Fonemtest samt 

Språklig snabbscreeing (Hansson, 2003, s. 206). Det tar alltså relativt lång tid innan ett barn 

kan få en diagnos och de rätta resurserna kan sättas in. Det betyder att det är viktigt att 

pedagogerna på förskolan stimulerar barnets språkutveckling vid första misstanke om 

språkstörning för att det barnet ska få de bästa förutsättningarna vid det fortsatta arbetet efter 

diagnos. En diagnos kan även underlätta arbetet för pedagogerna på förskolan då den 

synliggör vilka stödinsatser barnet är i behov av för att få hjälp i sin utveckling. 

Yrkesverksamma logopeder, arbetsterapeuter, speciallärare och psykologer arbetar 

tillsammans med förskolan och föräldrarna för att få fram de olika metoder som anses vara 

lämpligast för det enskilda barnet (Bruce, 2003, s. 260; Bergh & Bergsten, 1998, s. 7). 

 

2.4 Styrdokument, allmänna råd, lagar och riktlinjer 

 

Förskolan och pedagogerna har flera olika dokument och lagar att förhålla sig till i det 

vardagliga arbetet i verksamheten. I varje kommun ska det finnas en utarbetad policy för hur 

man ska utforma verksamheten och arbeta med barn i behov av särskilt stöd (Sandberg & 

Norling, 2009, s. 38). Tidigare har man pratat om barn med behov av särskilt stöd men 

begreppet ändrades i slutet av 90-talet till barn i behov av särskilt stöd då det syftade till att 

alla barn har samma grundläggande behov men att vissa barn någon gång under sin barndom 

är i behov av extra stöd i sin utveckling (Sandberg & Norling, 2009, s. 39). Begreppet 

används även för att påvisa att det ligger hos förskolan att ge barnet det stöd den behöver och 

att “felet” inte ligger hos barnet. 

 

År 1998 fick förskolan sin första riktiga läroplan där den fick bindande föreskrifter utfärdade 

av regeringen att följa, medan det tidigare endast funnits rekommendationer från 

Socialstyrelsen (Vallberg Roth, 2001, s. 245). Den första “centralplanen” som benämnde 

förskolan och dess innehåll kom år 1962 men efter att ansvaret för förskolan förflyttades från 

socialstyrelsen till skolsektorn så krävdes det även att en egen läroplan utformades och 

grunden för läroplanen för förskolan lades (Vallberg Roth, 2001, s. 247). Att ansvaret 

flyttades till skolsektorn istället för socialstyrelsen gjorde att det blev ett allt större krav på 

lärande istället för omsorg än det tidigare hade varit. Alla barn i förskolan har rätt till ett 

lustfyllt lärande samt känna tillfredsställelsen över att göra framsteg och detta gjorde att 

kravet på en “förskola för alla” blev allt större (Björck- Åkesson, 2009, s. 18-19). 

I läroplanen för förskolan står det att: 

 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 

arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att 

verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska 

fördelas lika (Lpfö 98, rev. 2010, s. 5), samt att; 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Lpfö 98, rev. 2010, s. 5). 

 

Barn i behov av särskilt stöd har alltså rätt till att få sina behov tillgodosedda samt att 

verksamheten ska anpassas utefter deras behov och inte tvärt om.  
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Skollagens kapitel för förskolan säger även att: 

 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det 

stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett 

barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av 

särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta i utformningen av de särskilda stödinsatserna (SFS 2010:800, kap 8, 9 §). 

 

Även här understryks vikten av att varje barn i förskolan ska få det stöd den behöver, då alla 

barn i förskolan har rätt att få den stimulans den behöver för att kunna utvecklas och växa som 

människa. Förutom läroplanen och skollagen har förskolan ett flertal andra dokument att 

förhålla sig till och följa. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal 

framtaget av FN (Förenta Nationerna), där barnets rättigheter fastslås samt att de är egna 

individer som har rätten att bestämma över sin egen tillvaro och framtid. Barnkonventionen är 

underskriven av 196 länder och genom det har dem åtagit sig att arbeta för barns mänskliga 

rättigheter. I Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, står det att:  

 

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett 

fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar 

självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället (Barnkonventionen, 2015). 

 

Förskolan ska enligt lag även utarbeta en likabehandlingsplan som syftar till att arbeta mot 

diskrimineringar och kränkningar i förskolan. DO (Diskrimineringsombudsmannen), BEO 

(Barn och elevombudet) och Skolinspektionen har utarbetat en mall för vad en 

likabehandlingsplan ska innehålla där man bland annat understryker att: 

 

Syftet med planarbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och 

förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (DO, BEO & Skolinspektionen, 

2009, s. 2). 

 

Dessa lagar och riktlinjer påvisar alltså vikten av att se till varje barns behov och att 

verksamheten och pedagogerna måste anpassa arbetet utefter vad barnet behöver just då i det 

specifika ögonblicket. De understryker även barnens rätt till stöd och det betyder att förskolan 

måste se varje barn och ge dem det stöd och de interventioner som krävs för att barnen ska 

utvecklas och lära sig nya färdigheter. Detta kräver även att förskolans pedagoger har en god 

kunskap och inblick i de olika arbetsmetoder som man kan använda för att stimulera 

utveckling i tal, språk och kommunikation hos barn med språkstörning men detta är något 

som dagens förskolor behöver kompetensutveckling i (Sandberg & Norling, 2009, s. 42). 

 

2.5 Språkstimulerande arbetsmetoder i förskolan 
 

Barnets språk är från början en social process som är inriktat på kommunikationen (Svensson, 

2009, s. 33). Därför blir språket beroende av den kultur barnet lever i och av de erfarenheter 

som barnet får med sig från de sociala sammanhang där de utvecklas, både socialt, kognitivt 

och språkligt. För barn med språkstörning är behovet av stöd i vardagliga situationer i 
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förskolan särskilt viktigt. Pedagogernas förhållningssätt, deras språkstimulerande 

arbetsmetoder, förskolemiljöns utformning samt barngruppens sociala samspel har stor 

betydelse för barn med språkstörning i deras språkutveckling. 

 

AKK & TAKK 

Alla har rätt till att kunna kommunicera, då kommunikationen är en av de grundläggande 

rättigheterna som människan äger. Alla kan inte tala men alla kan kommunicera på något sätt. 

Med kroppsspråket genom mimik, rörelser och gester kan vi förmedla en känsla eller ett 

budskap till den som är mottagaren av kommunikationen (Riksförbundet DHB, 2015). 

Alternativ och kompletterande kommunikation eller AKK som det förkortas, ger möjlighet att 

stödja den som inte behärskar det talande språket fullt ut. Genom att bland annat använda sig 

av olika hjälpmedel som stöd för talat språk. Teckenkommunikation och bild- och 

symbolsystem blir en betydande del av dessa hjälpmedel för att främja språket och 

kommunikationen för de som har svårigheter att uttrycka sig med tal. AKK blir både som ett 

komplement och ett alternativ till språket genom att användaren både kan skapa sig förståelse 

samt få möjlighet till olika uttryckssätt med hjälp av bland annat tecken, bilder, symboler och 

kroppsspråk. Barnet använder till stor del AKK utifrån sina egna behov, som en del av sin 

huvudsakliga kommunikation eller som ett komplement till talet men även som ett tillfälligt 

kommunikationssätt för att underlätta tal- och språkutvecklingen (Bergh & Bergsten, 1998, s. 

7). 

 

Inom TAKK används tecken och tal parallellt med varandra, man tecknar samtidigt som ordet 

uttalas. När man använder tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) så 

talar man som vanligt och förtydligar de viktigaste orden i en mening med tecken. Tecken blir 

stöd för språket genom att teckna med händerna, där tecknen bygger på och lånar ord från det 

svenska teckenspråket (STS). TAKK används framförallt av hörande personer för att kunna 

förtydliga och uttrycka det talande ordet. För personer med språkstörning blir TAKK ett 

givande redskap för att underlätta och stimulera de sammanhang där kommunikation uppstår 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Vidare belyser även Blom & Sjöberg att det är 

värdefullt om så många som möjligt i barnets omgivning använder sig av tecken som stöd för 

att stimulera språk- och talutveckling samt att hjälpa barnet bygga upp sitt inre ordförråd. 

Även om barnet själv inte tecknar är det viktigt att vuxna runtomkring fortsätter att använda 

stödtecken för att främja den sociala interaktionen med barnet (2000, s. 137). 

 

Högläsning 

Idag är det allmänt känt inom förskolan att en språkstimulerande verksamhet inte bara främjar 

barnets läs- och skrivutveckling utan även inlärningen i stort (Wedin, 2011, s. 11). Att 

medvetet använda sig av språkstödjande material i förskolan, så som skönlitterära texter har 

under lång tid visat sig vara betydelsefullt för barnets utveckling av hela språket. För många 

barn sker första mötet med böcker och högläsning först i förskolans sammanhang. Därför är 

högläsning som aktivitet en viktig del av förskolans verksamhet och främst för de barn som 

inte får möta böcker och läsning i sin hemmiljö. I böckerna lär sig barnet mycket om språkets 

uppbyggnad. Barnet får hör nya meningar och utvecklar sitt ordförråd genom texten (Fast, 

2011, s. 186). Via boken ges barnet en förståelse för hur en berättelse är strukturerad, samt att 
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de genom innehållet får möjlighet till att förflytta sig emellan tid och rum, där deras fantasi får 

ta plats och barnets skapande av inre bilder kan utvecklas. 

 

Att läsa mycket och arbeta med språkliga aktiviteter med barnen i förskolan anses som en 

betydande del av att stödja deras språkutveckling. Att föra diskussioner kring textens innehåll 

har visat sig ha en stor påverkan på barnets språkutveckling, till skillnad från om man läser 

utan att föra en dialog om textens innehåll. Pedagogikdocenten Ann- Katrin Svensson 

framhåller att man som pedagog i förskolan ska dialogläsa med barnen. Att gemensamt 

samtala om innehållet i en bok kan bidra till att intresse och tankar väcks hos barnet samt att 

frågor om textens innebörd och språk kan behandlas i samtalet (2009, s. 138 och 151). Barn 

med svårigheter i språket ska ges en möjlighet till att träna läsning och skrivning i förskolan. 

Svensson beskriver olika aktiviteter för att träna den språkliga medvetenheten hos barn, till 

exempel genom att man låter barnen träna på att återberätta, rimma, skriva sitt namn och 

lyssna efter ordens olika längder, ljud och stavelser (2009, s. 170). 

 

2.6 Faktorer som påverkar och stimulerar språkutvecklingen i förskolan 

 

Miljöns påverkan 

Förskolans miljö är en bidragande faktor till barnets språkutveckling (Sandberg & Norling, 

2009, s. 39). Det vill säga att barnets utveckling och lärande sker i relation till omgivningen, i 

det sociala samspel som sker mellan barnet och andra barn och pedagoger i förskolans miljö. 

Pedagogerna i förskolan ska utvärdera både verksamheten samt det pedagogiska arbetet som 

sker i förskolan. Med detta innebär att det läggs en fokusering på den miljö som omfattar den 

pedagogiska verksamheten och hur den främjar det arbete som syftar till att utveckla barnets 

lärande inom språket. Författarna nämner att miljön på förskolan ska utformas på det sätt att 

den tillgodoser barn som är i särskilt behov av stöd. Vilket stöd som ska sättas in och hur 

dessa är lämpliga för barnet måste grunda sig på en noggrann individuell kartläggning (Bergh 

& Bergsten, 1998 s. 7). För att få syn på vilka åtgärder som bäst lämpar sig så utgår man från 

barnets förutsättningar för samspel och interaktion i förskolemiljön.  

 

När man undersöker barnets förutsättningar tittar man på barnets olika förmågor, det vill säga 

hur barnet är personlighetsmässigt och hur individens lärprocesser ser ut. I den sociala miljön 

studerar man hur barnet samspelar med andra runt omkring dem samt hur olika lärande 

situationer struktureras runt barnet. Den fysiska miljöns utformning granskas genom att man 

kollar på hur väl lokalerna, hjälpmedel av olika slag samt hur material för lek, aktiviteter och 

lärande kommer till användning för barnets behov (Björck- Åkesson, 2009, s. 27). 

Att synliggöra verksamhetens styrkor och svagheter i en sådan kartläggning, bidrar till att 

verksamma pedagoger i förskolan får kunskap om vilka resurser och vilket stöd som visar sig 

mest användbara i den miljö som omfattar det specifika barnets behov av utveckling och 

lärande (a.a, 2009, s. 28). 
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Social interaktion 

Det är vanligt att barn med språkstörning skiljer sig i sitt sociala beteende i jämförelse med 

barn utan, och en av den vanligaste orsaken till det är kvaliteten och kvantiteten på deras 

sociala interaktioner (McCabe & Marshall, 2006, s. 234). Det beskrivs att barn i behov av 

särskilt stöd oftast väljs som lekkamrat i mindre utsträckning än barn som inte är det. Barn 

väljer i större grad kamrater som de själva kan identifiera sig med, vanligtvis utefter kön, 

ålder eller med barn på samma språkliga utvecklingsnivå som dem själva (Lillvist, 2009, s. 

186; Bruce, 2009, s. 71). Detta leder till att barn med språkstörning ofta ges färre tillfällen till 

att samspela med kamrater och ingå i ett sammanhang där deras sociala färdigheter kan 

utvecklas. När kommunikationen i samspelet inte fungerar, kan utfallet bli att barnet upplever 

en frustration. Det är inte ovanligt att barn med språksvårigheter hamnar i konflikter med 

kamrater då språket är en avgörande faktor till det sociala samspelet mellan barnen (Bruce, 

2003, s. 258). Det är viktigt man som pedagog i förskolan tidigt uppmärksammar de barn som 

har mindre social kompetens samt att man tar fram stimulerande åtgärder för att stödja barnet 

i de sociala aktiviteterna i förskolan. Det är betydande att barn med språkstörning får extra 

stimulans anpassad efter deras ålder och språkliga utvecklingsnivå. Leken är livsviktig för alla 

barns utveckling. Därför är det viktigt att förskolan är organiserad på ett sådant sätt att den 

inbjuder barnen till lek och samspel.  

 

Att få tillgång till lekkamrater och känna sig delaktig i leken bidrar till att stärka barnets 

självkänsla och sociala utveckling. Pedagogernas roll blir till att stötta barnet in i 

leksituationerna på förskolan. Om barn med språksvårigheter får hjälp med att tolka och 

uttrycka känslor samt sätt ord på sina tankar kan konfliktsituationer lindras och på så vis ges 

barnet nya strategier för hur hon eller han kan komma in i och bli delaktig i de sociala 

situationer som omger barnet (Lillvist, 2009, s. 196). 

 

Motoriska hinder 

Munmotoriska svårigheter beskrivs enligt Talkliniken på Danderyds sjukhus (2015) som den 

begränsade förmågan att röra på munnens olika delar. Munmotoriska problem kan bero på att 

rörelseförmågan eller känsel i munnen är begränsad och inte fungerar optimalt eller av att 

man har någon form av anatomisk avvikelse, så som förstorade halsmandlar eller förkortat 

tungband. Munmotoriska problem kan medföra talsvårigheter i olika grad, allt från problem 

med att producera vissa bokstavsljud till mer omfattande svårigheter som att ta emot och 

bearbetar auditiv information. Talet är beroende av att munmotoriken fungerar. 

Munmotoriska svårigheter kan medföra problem att uttala vissa ord, då talrörelserna i munnen 

påverkas. Hos vissa barn uppträder svårigheterna genom att det blir problematiskt att lära in 

och automatisera de snabba rörelserna i talet och därmed får barnet svårt att kombinera 

språkljuden. Denna form av uttalssvårighet kallas för taldyspraxi (Barnlogopedi, Sahlgrenska 

universitetssjukhuset, 2015). Vid munmotorisk problematik hos barnet genomförs en 

utredning i form av att en logoped undersöker och utför prövningar av barnets 

artikulationsförmåga. Barnets munmotorik bedöms då efter att barnet genomfört olika tester 

av munrörelser, så som härmning av olika ljud, stavelser och tungvrickande ordföljder. Barn 

med munmotoriska svårigheter ges ofta stöd och behandling i form av olika 

kommunikationshjälpmedel, men även träningsinstrument så som en så kallad, gomplatta, 
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som placeras i munnen, kan bidra till att stimulera munmotoriken hos dessa barn 

(Barnlogopedi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2015). 

 

Barns inlärning påverkas bland annat av perceptionen, det vill säga hur vi tar in och tolkar 

intryck med våra sinnen: syn, hörsel, smak, lukt, känsel och balans. I vissa fall har det visat 

sig att barn med uttalade svårigheter med läs- och skrivinlärningen har en sämre grovmotorik 

än andra barn i samma ålder. Dessa barn har bland annat uppvisat en försvagad 

balansförmåga. Pedagoger kan använda sig av olika motoriska och perceptionella övningar 

med barnen i förskolan, så som att åla, krypa, gå balansgång, göra klappövningar eller träna 

finmotoriken genom att färglägga former av olika slag. Att träna på de olika övningarna har 

visat sig ge positiva resultat i barns språk, läs- och skrivutveckling (Svensson, 2009, s. 161; 

Sajaniemi; Suhonen & Kontu, 2010, s. 521). 
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3. Tidigare forskning 
 

Vi har valt att dela in tidigare forskning i fyra olika teman. Vi har valt att göra detta då den 

forskning vi tagit del av inom vårt ämne har fokuserat på dessa fyra teman när det kommer till 

barn med språkstörning och deras språkutveckling. Vi kommer även presentera studiens 

resultat och analys utefter samma fyra teman samt att innehållet i de fyra teman även 

återspeglas i bakgrundens olika avsnitt. 

 

Interventioners betydelse 

Det finns tre områden där barn med tal- och språksvårigheter behöver stöd av en vuxen och de 

beskrivs som sociala färdigheter, riskstatus samt interventionsstatus. Med området sociala 

färdigheter menas att förmågan att kommunicera och interagera med andra är en sådan stor 

del av en människas liv så barn med tal- och språksvårigheter upplever ofta att de blir 

exkluderade i sociala situationer med andra människor. Det andra området benämns som 

riskstatus och med det menas att för de förskolebarn med tal- och språksvårigheter som även 

har en till funktionsnedsättning löper stor risk att bli åsidosatta i sociala situationer på grund 

av sina begränsningar samt omgivningens föreställningar om människor med 

funktionsnedsättningar. Det tredje riskområdet kallas interventionsstatus, och med det menas 

att förskolans personal ska bistå barnet i att förvärva olika kommunikationsfärdigheter och 

strategier. Dessa färdigheter och strategier erövras i speciella målinriktade övningar men man 

har även märkt att effekterna har spritt sig till andra områden så som pragmatik och sociala 

färdigheter. Det poängteras dock att det är viktigt att utvärdera om de barn som använder sig 

av dessa övningar upplever en förbättring i jämförelse med de barn som inte använder dem 

(Washington; Thomas-Stonell; McLeod & Warr-Leeper, 2015, s. 144).   

 

Det finns relativt mycket litteratur om barn med språkstörning där man fokuserat på 

symptomen men väldigt lite litteratur fokuserar på interventioner (Nettelbladt; Håkansson & 

Salameh, 2007, s. 289). Barn får redan från födseln stimulans från sina föräldrar i sin 

språkutveckling samt att de från första dagen på förskolan får en språklig stimulans. Men alla 

barn utvecklar inte sitt språk i samma takt eller på samma sätt och dessa barn är i behov av 

interventioner och åtgärder så att denna språkstörning inte blir bestående och påverkar barnets 

framtid. Interventioner som ges för att utveckla barnets språk är anpassade efter just det 

barnets specifika behov, personlighet och intressen (a.a, 2007, s. 290). En annan viktig 

skillnad mellan interventioner och “vanlig” undervisning är att interventionerna ger barnet 

någonting som “vanlig” undervisning inte har möjlighet till, man försöker utreda vilka 

bakomliggande problem som finns till språkstörningen. Interventionerna genomförs även av 

personer som är specialiserade inom området som till exempel logopeder och 

specialpedagoger eller att de ger verktyg till förskolans pedagoger för hur de ska arbeta. 

Interventioner kan även delas in i två sorters interventioner, den direkta och den indirekta. 

Direkt intervention betyder att interventionen utförs av personer med utbildning inom just det 

området, till exempel logopeder och med indirekt intervention menas att till exempel 

logopeden ger förskolan personal samt vårdnadshavare utbildning i hur de ska genomföra 

interventionen (a.a, 2007, s. 290- 291).  
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Det finns även vissa principer som anses viktiga för tidig intervention hos barn med 

språkstörning. Interventionen måste anpassas efter till det specifika barnet, de vuxna måste ha 

tålamod under arbetets gång och övningarna måste göras regelbundet. De ska även vara roliga 

för att motivera barnet, den vuxne ska ge positiv förstärkning ofta och undvika att ge negativ 

feedback till barnet (Nettelbladt; Håkansson & Salameh, 2007, s. 297). 

 

Interventioner kan även delas in i fonologisk intervention, grammatisk intervention samt 

lexial intervention beroende på inom vilket språkligt område som barnet behöver hjälp inom.  

 Fonologisk intervention menas med att barnet har problem inom enskilda språkljud. 

Detta kan ha att göra med att barnet har svårigheter med munmotoriken och imitation 

ses som det bästa verktyget för stimulans (a.a, 2007, s. 298). 

 Grammatisk intervention används när barnet har svårigheter med att följa de 

grammatiska reglerna för språket. Detta kan innebära att barnet har svårt att bland 

annat urskilja ordföljden i olika satser (a.a, 2007, s. 301-303). 

 Lexial intervention tillsätts när barnet har ett betydligt mindre utökat ordförråd än 

andra barn i samma ålder. För att träna och utveckla barnets lexiala förmåga kan man 

börja med ord som är viktiga för att barnet ska få ta del av gemenskapen i barngruppen 

(a.a, s. 303-304).  

Det är av stor vikt att en intervention genomförs för barn med språkstörning, men även att 

stimulansen av språket sker i ett sammanhang där barnet samspelar med både de vuxna och de 

andra barnen på förskolan (a.a, 2007, s. 308). 

 

Det förespråkas att till exempel logopeder rutinmässigt ska utvärdera sitt arbete för att se hur 

pass effektivt arbetet har varit men det har inte genomförts. En av faktorerna som kan bidra 

till att detta arbete inte görs kan vara de metodiska utmaningarna i att genomföra en stor 

intervention och detta har visat sig när man studerat litteratur kring ämnet. De metodiska 

utmaningarna kan identifieras inom alla steg i en interventionsprocess, men även att välja rätt 

och lämpliga åtgärder för att mäta hur väl interventionen har fungerat kan även det vara en 

utmaning då de standardiserade bedömningarna har bristerna i fokus och inte framgångarna. 

Medan de utmaningar som beskrivits ovan har begränsat praktiker att genomföra 

utvärderingar över sitt arbete, så har forskare genomfört studier för att se hur väl de 

interventioner som finns för barn med tal, språk- och kommunikationssvårigheter fungerar, 

men dessa studier har svårt att ge en helhetsbild för hur det verkligen fungerar (Gallagher & 

Chiat, 2009, s. 617). Tidigare har de flesta studier fokuserat på att jämföra olika tekniker mot 

varandra, som till exempel imitation och meningsskapande, medan väldigt få studier har 

undersökt effektiviteten hos dessa tekniker (a.a, 2009, s. 618). Forskarna syftade till att 

undersöka, med hänsyn till tidigare studier kring ämnet, om det är någon skillnad i utveckling 

hos de barn som fick tidiga specifika interventioner utförda av specialister, de som fick en 

mer omsorgsbaserad intervention samt de barn som inte fick ta del av någon intervention. 

Studien baserades på den hypotesen att barn med tal, språk- och kommunikationssvårigheter 

skulle gynnas bäst av en tidig specifik intervention utförd av en specialist i jämförelse till en 

mer omsorgsbaserad intervention eller ingen intervention alls (a.a, 2009, s. 620).  

Kommunikation är en central del i en människas liv och barnet kommunicerar redan från 

födseln. Det är därför av största vikt att barn som har svårt att kommunicera på grund av 
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språkstörning får hjälp tidigt för att inte riskera att hamna utanför gemenskapen i barngruppen 

på förskolan (Rygvold, 2001, s. 186). De interventioner som sker och de åtgärder som sätts in 

för barn med språkstörning bör ha sin utgångspunkt i barnens ålder, en analys av det aktuella 

problemet samt vilka orsaker som kan ha påverkat barnets svårigheter (a.a, 2001, s. 200). Det 

finns flera viktiga aspekter inom en intervention som man ska tänka på i en 

undervisningssituation. Motivation är en viktig del för att barnet ska vilja lära sig, 

förstärkning av den vuxne i undervisningstillfället samt att situationen måste ges för 

undervisning. Uppmärksamheten ska alltid ligga på barnet, barnet ska ges de bästa 

förutsättningarna vid undervisning, den vuxne måste tänka på ordningsföljden vid inlärningen 

samt att alla vuxna måste samarbeta för bästa resultat (a.a, 2001, s. 210-211).  

 

De flesta barn lär sig språket innan de början i någon form av skolrelaterad institution. De lär 

sig även hur man använder sig av språket på olika sätt samt de olika relationerna inom 

språket. De flesta barn klarar av detta på ett bra sätt men det finns även barn som stöter på 

hinder när de lär sig språket. Många av dessa barn får diagnosen språkstörning då de har 

svårigheter att ta till sig språket på ett “normalt” sätt även om de inte har några svårigheter 

med perception eller ett lägre intellekt (Sajaniemi; Suhonen & Kontu, 2010, s. 519). Olika 

studier visar att mellan 6- 14 % av de barn som är inskrivna i förskolan har någon form av tal, 

språk- och kommunikationssvårighet. Det är även vanligt att dessa svårigheter kan fortsätta 

upp i skolåldern men även i vuxen ålder (a.a, 2010, s. 520). Språket är det redskap vi 

människor använder för att interagera med andra i vår omgivning och alla komponenter inom 

språket arbetar tillsammans för att det ska fungera. Därför kan det vara positivt att ge de barn 

som har svårigheter hjälp tidigt för att de ska fungera väl tillsammans med barnen på 

förskolan. För att ett barn ska få en bra grund att stå på i sin språkutveckling kräver det att 

barnen knäcker koden för hur man använder språket för kommunikation med andra (a.a, 2010, 

s. 522). Barn med språkstörning kan inte använda språket på ett optimalt sätt och de möter 

hinder och svårigheter i många vardagliga situationer. Därför är det viktigt att motverka 

bestående svårigheter och tillhandahålla dessa barn de interventioner som krävs för att de ska 

komma ikapp i sin språkutveckling (a.a, 2010, s. 522). Studien undersöker effekterna av tidiga 

interventionerna som syftar till att utveckla de funktionella aspekterna av språket hos barn 

med språkstörning i sociala sammanhang. Forskarna ville även utvärdera om interventionerna 

hade någon effekt på hur barnen använder språket i leksituationer (a.a, 2010, s. 522). 

 

En arbetsmodell har designats för tidiga interventioner hos barn i riskzonen för att utveckla en 

språkstörning, för de barn som har diagnosen språkstörning samt deras familjer. Aldrig förut 

har tidiga interventioner för barn med språkstörning varit lika mycket i fokus då det finns allt 

fler barn i riskzonen. Så deras familjer ställs inför flera utmaningar för att motverka att dessa 

barn utvecklar en språkstörning. Samtidigt har studierna kring tidiga interventioner ökat allt 

mer och nya arbetsmodeller för stimulans av barns språkutveckling har uppkommit, där man 

har fokus på barn med språkstörning av någon form. Studierna visar även vikten av förståelse 

kring effekterna av tidiga interventioner samt att praktiker har fått rekommendationer för hur 

arbetet ska utformas (Guralnick, 2011, s. 1). Arbetsmodellen som är designad för tidiga 

interventioner fokuserar på samspel och interaktion i arbetet kring barn med språkstörning 

och barn i riskzonen (a.a, 2011, s. 2).  
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En viktig princip inom arbetsmodellen är att alla delar inom den följer samma struktur då 

arbetsmodellen är tänkt att vara lätt att använda för alla nära barnet. Barn som är i riskzonen 

att utveckla en språkstörning bör systematiskt övervakas så att en intervention kan sättas in så 

fort barnet visar ett behov av det, och detta kan gynna barnet i deras framtida språkutveckling 

(Guralnick, 2011, s. 8). 

 

Förskolan spelar en viktig roll i barnets första tid i livet. Alla barn på förskolan har rätt till en 

likvärdig tid på förskolan samt att de ska få den bästa hjälp att utvecklas och växa som 

människa och ibland behöver vissa barn extra stöd för att utvecklas och skapa en framtid 

(Björck- Åkesson, 2009, s. 17). Lek, lärande, samspel, engagemang och delaktighet är centralt 

i förskolans läroplan men barn med språkstörning kommer få svårigheter inom alla dessa 

områden så därför är det av stor vikt att interventioner sätts in för att barnet ska få en bra 

grund att stå på inför framtiden (a.a, 2009, s. 18). Förskolan har enligt lag en skyldighet i att 

ge barn i behov av särskilt stöd den hjälp och det stöd som krävs för att barnet ska kunna 

utvecklas och ta del av förskolans verksamhet (a.a, 2009, s. 23). Hur tidigt en intervention 

sätts in är väldigt olika och barnets behov spelar in. Barn spenderar idag en stor del av sin 

vardag på förskolan och därför spelar den pedagogiska verksamheten en stor roll för barn med 

till exempel språkstörning. Att fokusera på underlättande aktiviteter och delaktighet istället 

för att fokus ligger på barnets brister och svårigheter kan vara avgörande i tidiga 

interventionerna för barn i behov av särskilt stöd (a.a, 2009, s. 25). 

 

Diagnosens betydelse 

I flertalet litteratur används termen specifik språkstörning (specifik language impairment, 

SLI) där den främsta anledningen är att det är lättare att diagnostisera kategorier och grader 

inom språkstörningen. För att få diagnosen språkstörning används olika gränsvärden för 

testresultat och dessa gränsvärden anger hur många avvikelser barnet har från medelvärdet 

(Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 16). 

 

För att ett barn ska få diagnosen språkstörning använder man ett ”diskrepanskriterium” som 

visar en tydlig skillnad mellan den förväntade åldersnivån och den faktiska språkförmågan 

hos barnet. När man utreder om ett barn ska få diagnosen språkstörning använder man sig 

även av “inklusionskriterier” som beskriver hur man kan identifiera en språkstörning med 

hjälp av tester. Man använder sig även av “exklusionskriterier” som anger vilka symptom som 

gör att man kan räkna bort specifik språkstörning och det istället handlar om någon annan 

form av tal, språk- och kommunikationssvårighet (a.a, s. 17). 

 

Olika faktorer i ett barns liv kan göra så att de under en lång tid är svårförståeliga för sin 

omgivning. Om ett barn visar ett eller flera olika symptom så kan de av en logoped ges 

diagnosen språkstörning (Nettelbladt, 1997, s. 174). Dessa barn har inte bara svårt att lägga 

till nya ord i sitt ordförråd eller att de inte pratar “rent”, utan de har även ofta svårt att förstå 

språk. Ett barn med språkstörning kan även uppvisa pragmatiska problem såsom att de har 

svårt att följa samtalsregler, ger irrelevanta kommentarer men även att de helt plötsligt byter 

samtalsämne (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003, s. 178-179). Dessa barn får genom 
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en diagnos ett verktyg för att lättare kunna förstå sig själv men även för att förstå sin 

omgivning. 

 

Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010) är ett användbart verktyg i arbetet med kartläggning 

i förskolan. I den nya reviderade upplagan av förskolans läroplan fram skrivs det ett nytt 

kapitel som handlar om utvärdering, uppföljning och utveckling. Där det beskrivs att det är 

hela förskolans organisation, genomförande och innehåll som kontinuerligt och systematiskt 

ska analyseras, dokumenteras och följas upp (Lpfö 98, rev. 2010, s. 14). Syftet med denna typ 

av kartläggning är att få kunskap om kvaliteten i förskolans verksamhet och hur den kan 

utvecklas för att bidra till att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och 

lärande (Emmoth, 2014, s. 15). Det är viktigt att utgå från det enskilda barnets behov samt hur 

verksamheten kan behövas utformas. För barn med språkstörning blir denna typ av 

kartläggning en avgörande faktor. Pedagogerna i förskolan kan med hjälp av en utredning få 

syn på vilka områden i verksamheten som är i behov av förändring samt vilka åtgärdande 

interventioner som ska sättas in för att stötta barnet i sin språkutveckling (Emmoth, 2014, s. 

84). 

 

Betydelsen av pedagogernas kunskap och arbetsmetoder 

Det finns allt för lite forskning och litteratur om vilka metoder som pedagoger kan använda 

sig av i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Det finns även en avsaknad av 

kompetens och kunskap hos pedagogerna i hur de ska arbeta men även dokumentera 

utvecklingen hos barn med tal- och språksvårigheter (Sandberg & Norling, 2009, s. 42; Palla, 

2015, s. 106). Man har identifierat sex olika kategorier för de pedagogiska metoder som 

tillämpas för barn i behov av särskilt stöd. De sex olika kategorierna är språk, rörelse, 

uttrycksmedel, pedagogiskt program, annan professionell samt mer vuxen kontakt. Dessa 

metoder används både genom att man har sagoläsning och motoriska övningar tillsammans 

med barnen och till speciellt utformade pedagogiska program som Bornholmsmodellen där 

man på ett lustfyllt sätt använder språkstimulerande lekar (Sandberg & Norling, 2009, s. 47-

48). 

 

Det har visat sig att många av de barn som har någon form av språkstörning även har en 

nedsatt social förmåga. Barnen kämpar ofta med att kunna hantera de olika sociala situationer 

som de ingår i. De kan uppleva en frustration med att inte kunna göra sig förstådd eller att inte 

förstå det som jämnåriga kamrater eller vuxna pratar om eller ger uttryck för i de sociala 

sammanhangen. Leken i förskolan har en betydande del i barnets utveckling när det kommer 

till såväl språket som i det sociala samspelet med andra. Barn behöver få tillgång till 

sammanhang där deras sociala förmåga kan utvecklas och stärkas i samspel med andra. I 

leken får barnen en möjlighet till ett socialt utbyte med varandra, där leken främjar deras 

sociala kompetens. Barnen får sina behov tillfredsställda, utvecklar sin förmåga att uttrycka 

åsikter och känslor samt att fantasin får ta plats. När barn deltar i leken får de en möjlighet att 

utveckla sin sociala kompetens genom att tillämpa sig av olika mönster och regler för 

kommunikation med andra barn (Dennis & Stockall, 2014, s. 1-2). 
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Det finns olika nivåer av lek som man som pedagog i förskolan kan utgå ifrån i sitt arbete för 

att stimulera barnens språkutveckling. Författarna talar om barns förhållande till och 

utveckling av medvetenhet, utforskande och problemlösning. Barnet behöver utveckla en 

medvetenhet till språket, hur hon eller han förhåller sig till och använder sig av språket i vissa 

sociala sammanhang (Dennis & Stockall, 2014, s. 2). Det är viktigt att de barn som har 

kommunikativa svårigheter får hjälp med tydliga instruktioner och vägledning av vuxna i sin 

närhet. Detta för att kunna underlätta barnets delaktighet i förskolans leksituationer samt för 

att stimulera barnets sociala kompetens med andra barn och vuxna (a.a, 2014, s. 2). Barn 

använder sig av olika undersökande metoder samt problemlösning i leken för att kunna skapa 

en förståelse om sin omvärld. I leken lär sig barn både om sig själva men även om andra, 

genom att utmana varandras gränser, visa empati, tolka och förstå uttryck, hävda sin egen rätt 

och respektera andras samt att kunna förhandla om olika material. Det läggs stor vikt vid att 

man som pedagog i förskolan är lyhörd för barnets behov och intressen för att kunna utforma 

och planera för en stimulerande miljö som främjar barnets språkliga färdigheter (a.a, 2014, s. 

3). 

 

Familjen och den ärftliga faktorns betydelse 

Det finns mycket forskning om vilka konsekvenser och resultat som språket får av kognitiva 

åtgärder hos barn med språkstörning men det finns väldigt lite forskning om barn som föds i 

familjer med en historia av tal- och språksvårigheter och att barnen därigenom hamnar i en 

riskgrupp (Flax et al., 2009, s. 61). Andra studier inom ämnet har tittat på barnets utveckling 

inom språket under deras första år i livet medan forskarna i denna studie ämnar att se hur 

språket utvecklas hos barn med språkstörning från sitt första år i livet och senare i skolåldern, 

med fokus på barn som är i riskgruppen för språkstörning (a.a, 2009, s. 61). 

 

Mycket forskning kring ämnet språkstörning nämner ärftlighet som en faktor till varför vissa 

barn har en språkstörning medan andra inte har det. Det har visat sig att vissa barn med 

språkstörning även har föräldrar, syskon eller kusiner som haft liknande problem (Hansson, 

2003, s. 209). Man har även undersökt om sociala faktorer såsom föräldrars utbildningsnivå 

samt skolresultat kan påverka barnen och ha betydelse för utvecklingen av språket. 

Språkstörning och dess riskfaktorer har även kunnat kopplas till en bristfällig omsorg när det 

kommer till kost, avsaknad av trygga familjerelationer samt en avsaknad av språklig 

stimulans. Barn med språkstörning behöver mer stimulans i deras språkutveckling än andra 

barn, så därför är dessa barn extra sårbara för om denna stimulans och omsorg uteblir av 

någon anledning (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 21; Rygvold, 2001, s. 208). Språkstörning 

kan även i många fall förklaras av orsaker som motorik, begåvning samt känslomässig 

utveckling men även att barnets omgivning brister i att stimulera barnets språkutveckling 

(Bruce, 2009, s. 67-68). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

De teoretiska perspektiv som ligger till grund för vår studie är ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande samt barnperspektiv. Dessa två teorier är av betydelse för pedagogernas 

förhållningssätt till barns utveckling i förskolepedagogiken. Med utgångspunkt i barnets 

sociala samspel och kommunikation får pedagogerna i förskolan en möjlighet att kunna möta 

och fånga barnets intressen för att anpassa en lärandemiljö som upplevs meningsfull för alla 

barn i verksamheten (Persson, 2012). 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

I förskolans verksamhet sker ett ständigt socialt samspel mellan olika individer. Lev 

Vygotskijs tankar och teorier om att man utvecklas i nära interaktion med andra har satt ett 

tydligt avstamp i den svenska förskolans kontext och även i den reviderade läroplanen för 

förskolan. Inom den sociokulturella teorin utgår man ifrån människans yttre lärandemiljö, det 

vill säga den sociala miljön och hur den påverkar utvecklingen för individen, samt de inre 

mentala processerna som sker hos individen. Vygotskij menade att dessa två dimensioner 

utvecklas i takt med varandra och i det samspelet som äger rum mellan individen och miljön 

(Norling, 2015, s. 35). Vidare beskriver Norling hur Vygotskijs synsätt präglat 

utbildningssammanhang i skolans värld. Där det socialkonstruktivistiska perspektivet, som 

ligger till grund för Vyotskijs sociokulturella teori, tar form genom att människan konstruerar 

sin egen kunskap och lärande utifrån ett sammanhang. I skolan blir detta synligt genom de 

undersökande och samlärande aktiviteter som naturligt uppstår i ett klassrumssammanhang 

(2015, s. 36). Vygotskij menade att barnet skulle delta i verksamheter av kulturell mening, där 

barnet fick möjlighet att möta och samspela med mer mognare individer som utvecklade 

barnets kognitiva tänkande och språkliga kompetens. Den sociokulturella teorin bygger på 

barnets tidigare erfarenheter och den aktuella utvecklingsnivå som barnet har vid stunden, 

vilket enligt Vygotskij kallas, den proximala utvecklingszonen (the zone of proximal 

development, ZPD). Han menade att ZPD sker i samspelet mellan lärandet och utvecklingen, i 

de sammanhang där barnet med sina tidigare erfarenheter och kunskaper får möta någon 

vuxen eller mer kompetent och erfaren kamrat som bidrar till att utmana de tidigare 

kunskaperna till nya i en social kontext (a.a, 2015, s. 36). För Vygotskij var språket och 

tänkandet en central del av människans utveckling. Han ansåg att språket och tanken är en 

pågående process som utvecklas i relation till varandra, där tänkandet är föränderligt och 

påverkar hur barnet tillägnar sig ord. De inre processerna, så som tänkandet och 

meningsskapande utvecklas då i relation till de yttre processerna; ord, skrift och 

kroppsuttryck. I förskolans språkmiljö synliggörs detta genom att man kan se hur barnet, 

utifrån sina tidigare erfarenheter och i samspel med andra barn och vuxna tillämpar den 

kunskap som sker i de sociala sammanhangen för att sedan pröva sina nya kunskaper, där 

språket och ordet blir ett verktyg i processen av meningsskapande (a.a, 2015, s. 36).  
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4.2 Barnperspektiv 
 

Barnperspektiv som begrepp är ett synsätt som skapas av vuxna utifrån en strävan om att bilda 

förståelse och kunna tolka barns uttryck, erfarenheter och handlingar. Barnperspektiv är ett 

barncentrerat perspektiv konstruerat av vuxnas uppfattningar av barnets tankar och vilja till 

skillnad från barns perspektiv där barnet är i centrum och som subjekt. Begreppet barns 

perspektiv representerar det egna barnets förståelse, uppfattningar och erfarenheter av sin 

livsvärld (Pramling Samuelsson; Sommer & Hundeide, 2011, s. 6).  

 

Barns språkutveckling stimuleras i samspel med andra barn och vuxna. Genom att utgå från 

barnets livsvärld, det som barnet visar intresse för, bekräfta det barnet förmedlar och ger 

uttryck för samt hjälpa barnet med den språkliga strukturen ska vara pedagogens 

tillvägagångssätt för att främja barnets språk- och kommunikationsförmåga. Samspelet mellan 

pedagogen och barnet vilar på att pedagogen strävar efter att inta barnets perspektiv och 

försöker tolka barnets uttryck samtidigt som den vuxne anpassar sitt språk efter barnets 

språkliga förutsättningar (Bruce, 2009, s. 72).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



23 
 

5. Metod 
 

Metoden som används i vår studie är textanalys. Denna form av metod passar bäst då man inte 

har tillgång till författare inom ämnet för en intervju, så en analys av dokument och texter blir 

mer realistisk att genomföra (Bell, 2006, s. 123). Vi valde textanalys som metod för vår studie 

då vi ansåg att den var bäst lämpad för att hitta svaret på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Om vi istället hade valt intervju som metod hade vi förmodligen endast fått pedagogers 

uppfattningar om vad till exempel läroplanen skriver om barn i behov av särskilt stöd och inte 

vad som faktiskt står i den. 

 

När man skriver en studie som är baserad på textanalys kan man välja två typer av 

angreppssätt. Den första kallas för “källorienterad” då man utformar sin problemställning 

utifrån vad man hittar för information i texterna. Det angreppssätt vi använt oss av var 

“problemorienterat”, där man utformar en problemställning eller syfte och sedan försöker få 

svar på den i litteraturen (a.a, 2006, s. 123- 124). När man använder sig av textanalys som 

metod i sin studie så är det viktigt att man granskar vilken typ av källa man använder sig av. 

Källor har delats upp i två sorter, primära- och sekundära källor (a.a, 2006, s. 125).  

 

Primärkällor 

“En primärkälla är en sådan källa som kommer till stånd eller som man får tag i under 

projektets gång till exempel ett protokoll från ett sammanträde” (a.a, 2006, s. 125). En 

primärkälla är alltså den källa som ses som en grund som man kan utveckla och använda som 

referens i andra källor.  

 

Sekundärkällor 

“En sekundärkälla innebär en tolkning av saker och ting som ägt rum (till exempel under 

forskningens gång) och som baseras på en primärkälla, till exempel en historisk bok om en 

skola där man haft tillgång till rektorns protokollsanteckningar” (a.a, 2006, s. 125). En 

sekundär är alltså en källa som uppkommit ur en annan källa, till exempel att en författare 

som refererar till andra författare i sin text. 

 

När man använder sig av textanalys i en studie är det viktigt att man kritiskt granskar sina 

källor och dokument som man använder sig av. Detta kallas extern granskning och det syftar 

till att man ska upptäcka huruvida en källa och dess information är äkta eller inte, samt om 

den ger en korrekt återspegling av informationen (a.a, 2006, s. 130). Där kan det vara till hjälp 

om man fastslår om det handlar om en primär eller om en sekundärkälla då en sekundär källa 

kan kräva en mer ingående granskning då den baseras på någon annans arbete och därför kan 

ha en omarbetat version av informationen (a.a, 2006, s. 125). När man skriver en textanalys 

som baseras främst på tidigare forskning kan det vara att föredra att ha primärkällor som 

grund för sin analys då de bör ge det mest korrekta informationen kring det ämne man skriver 

om (a.a, 2006, s. 125). 
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5.1 Reliabilitet och validitet 
 

När man använder sig av metoden textanalys så måste man kritiskt granska de texter och 

dokument som man använder sig av i sin studie. Man måste alltså avgöra hur tillförlitlig och 

giltig den information som man använder sig av är (Bell, 2006, s. 117). 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet är det mått på ett resultat som visar om det är tillförlitligt. Om man under flera 

olika mätningar eller studier får samma resultat så betyder det att reliabiliteten är hög i (a.a, 

2006, s. 117). 

 

Validitet 

Validitet är det mått på en fråga som avgör om den är giltig och om det man tänkte mäta 

faktiskt har gjort det. Alltså handlar det om man har fått svar på sin fråga eller inte (a.a, 2006, 

s. 117). 

 

Vårt resultat har hög reliabilitet då andra studier på samma ämne skulle få ut samma resultat 

då informationen i texterna och böckerna är densamma. Validiteten är även den relativt hög 

då vi i resultatet har återkopplat till och besvarat vårt syfte och våra frågeställningar och vi har 

i hela studien fokuserat på att hitta texter och information som svarar till vårt syfte. 

 

5.2 Forskningsetiska aspekter 
 

Det finns fyra forskningsetiska principer som forskare har att förhålla sig till och de är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Med informationskravet menas att man måste informera de som berörs av forskningen vad 

syftet med forskningen är. Samtyckeskravet betyder att de som deltar i undersökningen själva 

måste få välja att delta eller inte. Konfidentialitetskravet menas med att alla personer som 

ingår i undersökningen måste ges konfidentialitet, alltså att de ska vara anonyma samt att 

personuppgifterna ska behandlas med varsamhet. Nyttjandekravet betyder att informationen 

som är insamlade om personer i undersökningen inte får användas i andra ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

 

Eftersom vi har textanalys som metod så har vi inte behövt förhålla oss och ta ställning till de 

fyra forskningsetiska principerna då vi inte har haft någon personlig kontakt med någon i vår 

studie. Den information vi har tagit del av och presenterar är endast offentligt publicerad 

information och forskning och därigenom har informationen godkänts för att användas i olika 

sammanhang såsom studentuppsatser.  
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5.3 Urval 
 

Vi har i vår studie valt att fokusera på barn med språkstörning och inte alla former av tal, 

språk- och kommunikationssvårigheter som kan förekomma. Vi gjorde detta urval då vi 

skriver denna textanalys under ett begränsat antal veckor, så att fokusera på endast 

språkstörning var enligt tidsaspekter mer realistisk och detta är även något som förespråkas 

när det kommer till kortare projekt (Bell, 2006, s. 83). De texter vi valt att analysera har varit 

forskningsartiklar och litteratur som berör ämnet språkstörning.  

 

5.4 Arbetsfördelning 
 

Arbetet har delats upp mellan oss med hänsyn till våra intresseområden men även utefter den 

information vi fann inom ämnet. Studiens syfte och frågeställning har både diskuterats, 

utarbetats och skrivits tillsammans. I bakgrunden har Therese fokuserat på styrdokumenten, 

lagar och riktlinjer, barns språkutveckling, interventioner samt familjens betydelse. Medan 

Sara har fokuserat på pedagogernas arbetsmetoder och hur barn med språkstörning får sin 

diagnos men även de teoretiska utgångspunkterna i studien. Therese har skrivit inledningen 

och Sara har skrivit sammanfattningen medan båda tillsammans har skrivit metoden, 

analysen, diskussionen och slutsatsen. Båda har även ansvarat för att referenslistan är korrekt 

skriven och att formalia för studien är i enlighet med de anvisningarna för 

Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet. 

 

Litteratursökning 

De sökmotorer vi använt oss av har varit: Education research complete, Education resourses 

information center, DiVA, SwePub, Libris samt bibliotekets söktjänst. 

Vi har även använt oss av Ulrichsweb för att kontrollera våra källors relevans. 

 

Våra sökord har varit följande: preschool language impairment, language disorder preschool 

play, preschool language impairment intervention, preschool language impairment outcomes, 

förskola, språkstörning, barn i behov av särskilt stöd.  
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6. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer vi att analysera och sammanställa de resultat som framkommit i 

tidigare forskning, utifrån våra teoretiska utgångspunkter. 

 

Vårt syfte med studien var att i texter undersöka vilka interventioner och resurser som 

förskolan ska, i enlighet med lagar och riktlinjer, tillhandahålla barn med tal, språk och 

kommunikationssvårigheter samt vad de har för inverkan på barns språkutveckling.  

Vi ville även i texter undersöka vilka språkutvecklande arbetsmetoder som finns för förskolor 

samt hur de kan använda sig av dem för att för att förbättra tal, språk och kommunikation hos 

barn med olika former av språkstörning.  

 

I arbetet med studien framkom det i litteraturen att interventioner och pedagogernas 

arbetsmetoder inte var det enda som påverkade språkutvecklingen hos barn med 

språkstörning. Vi kunde utläsa fyra återkommande teman som var avgörande för barn med 

språkstörning så därför valde vi att dela upp tidigare forskning och resultat utefter dessa fyra 

teman. En analys genomfördes sedan av det mest centrala resultaten inom varje tema samt 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, som är ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

barnperspektiv. De fyra olika återkommande teman är: 

 Interventioners betydelse 

 Diagnosens betydelse 

 Betydelsen av pedagogernas kunskap och arbetsmetoder 

 Familjen och den ärftliga faktorns betydelse 

 

Interventioners betydelse 

Det finns tydliga kopplingar mellan de barn med tal- och språksvårigheter som tidigt tillsätts 

resurser och de som får uppleva märkbara förbättringar i sina kommunikativa färdigheter i 

jämförelse med de barn som fortfarande väntar på att resurser ska tillhandahållas 

(Washington; Thomas-Stonell; McLeod & Warr-Leeper, 2015, s. 145). Tidiga interventioner 

och åtgärder för barn med tal och språksvårigheter hade positiva effekter på barnens 

språkutveckling, och det minskade även risken att barnets svårigheter skulle påverka 

framgångarna i skolan (Nettelbladt; Håkansson & Salameh, 2007, s. 297; Gallagher & Chiat, 

2009, s. 619). Det är även viktigt att man ser till varje enskilt barn då barnets individuella 

språkutveckling, ålder, allmänna utveckling samt barnets personlighet och temperament alla 

spelar en roll i planeringen av en intervention (Nettelbladt; Håkansson & Salameh, 2007, s. 

297; Rygvold, 2001, s. 200).  

 

Det finns starka bevis för att ju tidigare man sätter in interventioner och ger stöd till barn med 

språkstörning, desto större chans har dessa barn att undvika negativa konsekvenser i tal- och 

språkutvecklingen. De åtgärdsprogram som finns på förskolor för barn i behov av särskilt stöd 

har visat sig vara till stor hjälp för att stimulera språkutvecklingen hos barn med språkstörning 

(Sajaniemi; Suhonen & Kontu, 2010, s. 521). Vidare beskrivs vikten av tidiga interventioner 

då barn med tal- och språksvårigheter lätt kan missgynnas i samhället då de kan ha svårt att 
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kommunicera med andra och föra sin ståndpunkt (Sajaniemi; Suhonen & Kontu, 2010, s. 

522). Att genomföra interventioner för barn med språkstörning under barnens vardagliga 

situationer, rutiner och interaktioner har visat sig vara effektivt i arbete med att stödja och 

utveckla deras språkliga kunskaper, och de interventioner som använts inom förskolan har 

varit lyckosamma när det kommer till att stimulera utvecklingen hos barn som riskerar att få 

diagnosen språkstörning (a.a, 2010, s. 521). 

 

Med hänsyn till vikten av tidiga interventioner hos barn med tal, språk och 

kommunikationssvårigheter, så har en arbetsmodell för hur man ska stimulera och följa upp 

utvecklingen hos dessa barn utarbetats (Guralnick, 2011, s. 15). Vidare poängteras även att 

denna arbetsmodell för tidiga interventioner, gör att barnen har en större chans att komma ifatt 

sina jämnåriga och utvecklas “normalt”. Utbildningssystemet bör ha som strategi att tidigt 

sätta in interventioner och åtgärder för de barn i behov av särskilt stöd men det är även viktigt 

att de barn i riskzonen övervakas så att de inte glöms bort och inte får det stöd som de senare 

kan komma att behöva (a.a, 2011, s. 10). 

 

Det ska vara en självklarhet att alla barn har rätt till en bra start i livet samt en likvärdig tid på 

förskolan. Alla barn ska få sina behov tillgodosedda samt att de ska få känna att de blir sedda 

och får den stimulans de behöver för att utvecklas i såväl tal som språk. När ett barn inte 

utvecklas i den takt som den ska och därigenom är i behov av särskilt stöd så understryks 

vikten av tidiga interventioner och åtgärder (Björck- Åkesson, 2009, s. 17 och 23). Tidiga 

interventioner förebygger senare svårigheter om de görs på ett sätt som motsvarar behov av 

stöd hos barnet. Därför är kartläggning en viktig utgångspunkt både för att kunna anpassa 

vardagen i förskolan till barnets behov, för det generella stödet, och för att kunna ge specifikt 

stöd till barnet (a.a, 2009, s. 25). 

 

Analys av interventioners betydelse 

Inom temat interventioners betydelse så visar resultatet att tidiga interventioner och åtgärder 

för barn med tal, språk och kommunikationssvårigheter hade positiva effekter på barnens 

språkutveckling, och det minskade även risken att barnens svårigheter skulle påverka 

framgångarna i skolan (Nettelbladt; Håkansson & Salameh, 2007, s. 297; Gallagher & Chiat, 

2009, s. 619). Att förskolan tidigt uppmärksammar de svårigheter barn med språkstörning har, 

ger bättre förutsättningar för det fortsatta arbetet och dess framgång. Tidiga interventioner gör 

även att barn med språkstörning får redskap i hur de ska kommunicera med andra och bli en 

del av gemenskapen på förskolan (Sajaniemi; Suhonen & Kontu, 2010, s. 521). Detta är en del 

av ett sociokulturellt perspektiv på lärande där barnen lär sig och utvecklas tillsammans 

genom interaktion med varandra (Norling, 2015, s. 35). Det är av största vikt att förskolan 

anpassar interventionerna utefter barnets individuella språkutveckling, ålder och intresse samt 

att de genomförs i vardagliga situationer och rutiner (Nettelbladt; Håkansson & Salameh, 

2007, s. 297; Rygvold, 2001, s. 200; Sajaniemi; Suhonen & Kontu 2010, s. 521). Här är det 

viktigt att pedagogerna på förskolan har ett barnperspektiv och därigenom en strävan och vilja 

att tolka och förstå barnets behov och sedan handla utefter det (Pramling Samuelsson; 

Sommer & Hundeide, 2011, s. 6).      
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Diagnosens betydelse 

Det är viktigt att man inte definierar språkstörning i absolut termer då barns språk utvecklas 

under hela barndomen. Språkstörning inte är ett “fast” tillstånd utan att den förändras i och 

med att barnet blir äldre. Detta kräver att alla i barnets närhet samarbetar med varandra i 

arbetet med att diagnostisera barnet (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 19). 

 

Barn med språkstörning är inte bara svårförståeliga på det konkreta planet utan barnet kan 

även på ett mer generellt sätt vara svårbegripligt för sin omgivning, både på förskolan men 

även inom familjen (Nettelbladt, 1997, s. 174). Diagnosen språkstörning ges alltså till de barn 

som har betydligt större problem med språket än andra barn i samma ålder och som 

därigenom inte kan kommunicera och samspela med de andra barnen på förskolan (a.a, 1997, 

s. 174). Utan en diagnos kan dessa barn få svårare att tillsättas åtgärder och då kan 

språkstörningen kvarstå men även i vissa fall utvecklas till det sämre. Att problemen kvarstår 

kan även leda till att barnen får svårigheter i att ta del av undervisningen i skolan (a.a, 1997, s. 

175). 

 

Barn som har pragmatisk språkstörning har svårigheter i att sätta sig in i hur en annan 

människa känner och tänker samt att se någonting från en annans perspektiv (Nettelbladt & 

Reuterskiöld Wagner, 2003, s. 179). Sådana problem hos ett barn kan leda till att den får stora 

svårigheter i att interagera och samspela med andra människor och därigenom uteslutas från 

sociala tillfällen (a.a, 2003, s. 180). Här kan en diagnos vara till stor hjälp för barnet i att 

förstå sig själv men även i att förstå hur det ska interagera med sin omgivning. En diagnos gör 

det även lättare för pedagoger att planera för lämpliga åtgärder och interventioner samt att 

man kan anpassa omgivningen och verksamheten utefter barnets behov och svårigheter (a.a, 

2003, s. 184). 

 

Pedagogerna i förskolan kan genom kartläggning analysera och synliggöra kvalitetsarbetet i 

den egna verksamheten. Det handlar främst om att pedagogerna använder sig av olika 

metoder för att följa, observera och dokumentera både barnet, verksamheten i helhet samt 

pedagogernas olika kompetenser. Den pedagogiska dokumentationen och tillfällen för 

observation blir till ett betydelsefullt underlag för att undersöka och reflektera kring barnets 

utveckling och lärande i förskolan. Forskaren Katarina Emmoth redogör i sin studie att 

pedagoger i förskolan till stor del använder sig av dessa redskap för att skapa sig en förståelse 

och kunskap om det enskilda barnets behov av särskilt stöd i verksamheten (2014, s. 101). 

 

Analys av diagnosens betydelse 

Inom temat diagnosens betydelse så visar resultatet att en diagnos, precis som interventioner, 

kan ge barn med språkstörning redskap för hur de ska interagera med sin omgivning 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003, s. 180) Detta är alltså även det ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande då pedagogerna strävar efter att barnen ska interagera och utvecklas i 

samspel med de andra barnen på förskolan (Norling, 2015, s. 35). Men en pedagog bör även 

ha ett barnperspektiv då det kan vara till hjälp i arbetet med att bestämma vilket redskap som 

passar det specifika barnet (Pramling Samuelsson; Sommer & Hundeide, 2011, s. 42). En 

diagnos kan även vara till stor hjälp för pedagogerna för att synliggöra vad som krävs i det 
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pedagogiska arbetet med barn med språkstörning (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003, 

s. 184). I förskolan är pedagogiska verktyg så som dokumentation och kartläggning av 

barnens lärandeprocesser viktiga, när det kommer till pedagogernas förståelse och kunskap 

kring det enskilda barnets behov och diagnos (Emmoth, 2014, s. 101). Ett barnperspektiv som 

teoretisk utgångspunkt kan både kopplas till pedagogernas arbete i att synliggöra vad som 

krävs av dem och att anpassa verksamheten utefter barnets behov. Genom att inta ett 

barnperspektiv så blir det lättare att se vad barnen behöver, då utgångspunkten ligger hos 

pedagogernas uppfattningar om barnets behov. Men det blir även lättare för pedagogerna att 

få kunskap kring det enskilda barnets tankar och uppfattningar kring sin egen diagnos 

(Pramling Samuelsson; Sommer & Hundeide, 2011, s. 42). 

 

Betydelsen av pedagogernas kunskap och arbetsmetoder 

I förskolan finns det barn som har rätt till särskilt stöd då de har någon form av diagnos eller 

funktionsnedsättning. Men det finns även barn som inte har fått någon dokumenterad diagnos 

eller har rätt till särskilt stöd men ändå kan vara i behov av det (Sandberg & Norling, 2009, s. 

37). För dessa barn är det oerhört viktigt att pedagogerna på förskolan har kunskap i hur dessa 

barn ska involveras i arbetet samt att pedagogerna har kunskaper i de olika arbetsmetoder som 

finns för att stimulera språket hos barn med språkstörning samt barn i riskzonen. De 

språkutvecklande arbetsmetoder som används i förskolan tillämpas ofta tillsammans med alla 

barn i barngruppen då samspelet mellan barnen även är en viktig komponent (a.a, 2009, s. 

48). Rim och ramsor eller språkpåsar är även det vanligt förekommande i språk och talträning. 

Att personalen får utbildning inom teckenstöd och bilder har visat sig vara väldigt viktigt då 

barnen genom det får ett annat sätt att uttrycka sig på och göra sig förstådd (a.a, 2009, s. 48). 

Detta betyder även att pedagogerna bör använda sig av teckenstöd när de talar med alla barn 

på förskolan så att barn med språkstörning i sin tur kan kommunicera med alla barn i 

verksamheten (a.a, 2009, s. 49). 

 

Barn med språkstörning behöver i större mån få tillgång till strategier för hur de ska samspela 

och kommunicera med barn och vuxna i sin omgivning. Därför är det av stort värde om man 

som pedagog stöttar barnet i de situationer där barnet samspelar med andra. Att aktivt 

använda sig av och planera för lek i den pedagogiska verksamheten blir ett givande redskap 

för att stärka den kommunikativa utvecklingen hos barn med språkstörning. Genom att 

tillhandahålla konkret material så som böcker, bilder eller leksaker som upplevs intressant och 

meningsfulla för barnet kan pedagogen skapa situationer som främjar barnets sociala samspel 

med andra barn och vuxna (Dennis & Stockall 2014, s. 1 och 5). 

 

Analys av betydelsen av pedagogernas kunskap och arbetsmetoder 

Inom temat betydelsen av pedagogernas kunskap och arbetsmetoder så visar resultatet att 

pedagogernas kompetenser inom arbetet med barn med språkstörning påverkar hur väl barnen 

involveras i förskolan dagliga verksamhet (Sandberg & Norling, 2009, s. 37). Alltså är det av 

största vikt att pedagogerna har ett barnperspektiv så de på bästa sätt förvaltar sina kunskaper 

och kompetenser i hur det enskilda barnet kan involveras och bli en del av barngruppen. Detta 

tar även avstamp i det sociokulturella perspektivet på lärande då strävan efter att barnen ska 

involveras och utvecklas i gemenskapen i barngruppen är i fokus för pedagogerna (Pramling 
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Samuelsson; Sommer & Hundeide, 2011, s. 42; Norling, 2015, s. 19). Det är även viktigt att 

pedagogerna har kunskap i, och använder sig av olika språkstimulerade arbetsmetoder när det 

kommer till barn med språkstörning men även för barn i riskzonen (Sandberg & Norling, 

2009, s. 48). Att kontinuerligt få utbildning i, och använda sig av teckenstöd, bilder, rim och 

ramsor bidrar till att stimulera språkutvecklingen hos barn med språkstörning (a.a, 2009, s. 

48-49). Pedagoger i förskolan bör även planera verksamheten och dess arbete så att barn med 

språkstörning får stöd i leken och samspelet med andra barn. Detta kan göras igenom att 

tillhandahålla barnen med konkreta material så som leksaker som i sin tur kan bidra till att 

barnet interagerar med andra barn på förskolan (Dennis & Stockall, 2014, s. 1 och 5). Detta är 

alltså ett sociokulturellt perspektiv på lärande då pedagogernas arbetsmetoder och redskap ger 

barnen möjligheter och kunskaper i hur de ska interagera och därigenom utveckla sitt språk 

tillsammans med andra i samspelet på förskolan (Norling, 2015, s. 19).  

 

Familjen och den ärftliga faktorns betydelse 

Barn som föds in i familjer med en historia av tal- och språksvårigheter kommer med största 

sannolikhet utveckla det dem med (Flax et al., 2009, s. 63). Det visade sig även att den 

språkförståelse barnet hade vid 3 års ålder var en stark indikator till för hur språket skulle 

fortsätta utvecklas (a.a, 2009, s. 70). Forskning visar att mellan 30- 40 % av alla barn med 

språkstörning har en nära anhörig som haft någon grad av språkstörning. Det har även visat 

sig att ärftligheten ligger i en förändring av den så kallade FOX P2- genen. Neurofysiker har 

även upptäckt i undersökningar att den ärftliga faktorn för barn med språkstörning har att göra 

med hjärnans utveckling och hur den påverkats på en mindre gynnsamt sätt när det kommer 

till språkutvecklingen (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 20). FOX P2- genen har en avgörande 

roll när det kommer till utvecklingen av tal- och språkförmågan. Om det uppstår en mutation i 

genen och den därigenom förlorar ett specifikt protein som är kopplat till tal- och 

språkförmågan hos människan, så kommer språkförståelsen och artikuleringsförmågan bli 

märkbart påverkad (Tolosa et al., 2010, s. 2). 

 

När barn lär sig språk sker en mycket komplicerad psykologisk och social process som 

påverkas av yttre omständigheter men även de inre och biologiska faktorerna (Rygvold, 2001, 

s. 206). Barn med språkstörning upplever en negativ samverkan mellan dessa olika delar där 

den biologiska delen ofta är mycket framträdande. Specifika språkstörningar har ofta en 

genetisk bakgrund och en försämrad förmåga i språk och tal ärvs ofta generation till 

generation (a.a, 2001, s. 207). Faktorer som bristande omsorg samt för lite stimulans från 

barnets vårdnadshavare är även det en bidragande orsak till att barn kan utveckla en 

språkstörning (a.a, 2001, s. 208). Det är alltså väldigt vanligt att barn med språkstörning har 

någon eller flera andra i sin närhet som även dem har haft problem inom samma område, 

såsom föräldrar, syskon eller mor- och farföräldrar (Hansson, 2003, 209). Ärftlighetsfaktorn 

är viktigt för det visar att dessa barn inte är onormala eller att de själva har kunnat påverka 

det, utan att problemet har uppstått på grund av familjens historia (a.a, 2003, s. 209).  

 

En av de mest centrala aspekterna för att barn med språkstörning ska utveckla sitt språk är att 

de omges av engagerade och omsorgsfulla människor som bekräftar och ser dem, men även 

att de tror att barnet kan och inte fokuserar på bristerna (Bruce, 2009, s. 70). Det poängteras 
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även att ju fler aspekter av som påverkar språkutvecklingen hos barn med språkstörning, desto 

allvarligare kan språkstörningen te sig (Bruce, 2009, s. 68). 

 

Analys av familjen och den ärftliga faktorns betydelse 

Inom temat familjen och den ärftliga faktorns betydelse så visar resultatet att barn som föds in 

i familjer med en historia av språkstörning med största sannolikhet även de kommer utveckla 

den typen av tal, språk- och kommunikationssvårighet (Flax et al., 2009, s. 63). I förskolan 

läggs stor vikt vid att pedagogerna ska ha ett nära samarbete med barnets familj och 

vårdnadshavare. Att ha kunskap om och en förståelse för hur barnets livsvärld ser ut, både i 

förskolan men såväl i hemmet, är av betydelse för hur pedagogerna förhåller sig till arbetet i 

förskolans verksamhet. Detta innebär alltså att pedagogerna, genom att ha ett barnperspektiv i 

sitt arbete, lättare kan få en förståelse för barnets uppfattningar och förståelse om sin egen 

livsvärld (Pramling Samuelsson; Sommer & Hundeide, 2011, s. 42). En central aspekt i 

utvecklandet av språket hos barn med språkstörning är att de ständigt omges av människor 

som engagerar sig i dem samt att de får omsorg och bekräftelse, istället för att fokus läggs på 

barnets brister och svårigheter (Bruce, 2009, s. 70). För de barn som inte får den språkliga 

stimulans som de behöver hemma, blir det särskilt viktigt att de får möta språkligt kompetenta 

vuxna i förskolan. Därigenom blir det ett sociokulturellt perspektiv på lärande då barnet och 

den vuxne möts i den proximala utvecklingszonen och tillsammans, men med den vuxne som 

ledare och förebild, utvecklar och stimulerar språket (Norling, 2015, s. 36). 
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7. Diskussion 
 

I detta avsnitt presenteras en diskussion av studiens bakgrund, tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkter samt resultat och analys.  

 

Syftet med studien var att i texter undersöka vilka interventioner och resurser som förskolan 

ska, i enlighet med lagar och riktlinjer, tillhandahålla barn med tal, språk och 

kommunikationssvårigheter samt vad de har för inverkan på barns språkutveckling. 

Vi ville även i texter undersöka vilka språkutvecklande arbetsmetoder som finns för förskolor 

samt hur de kan använda sig av dem för att förbättra tal, språk och kommunikation hos barn 

med olika former av språkstörning. 

 

Resultaten visar att det som är avgörande för språkutvecklingen hos barn med språkstörning 

inte endast är pedagogernas språkutvecklande arbetsmetoder och att förskolan genomför 

interventioner utan även när dessa genomförs. Tidiga interventioner visade sig vara avgörande 

för barnens framtida framgångar i skolan samt att pedagogerna använde sina 

språkutvecklande arbetsmetoder tillsammans med alla barn i barngruppen under vardagliga 

situationer. Vi märkte även relativt tidigt i arbetet med studien att den litteratur vi hittat kring 

ämnet språkstörning hos barn i förskolan kretsade kring fyra olika teman som var 

interventioner, diagnos, pedagogernas kunskap och arbetsmetoder samt familjen och den 

ärftliga faktorn och hur dessa påverkade barnen i deras språkutveckling. Vår första tanke var, 

när vi började skriva denna studie, att interventioner och pedagogernas språkutvecklande 

arbetsmetoder var de enda två faktorerna som påverkade barnens språkutveckling och det var 

även utifrån den hypotesen som vi utarbetade vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Det som framkom i resultatet var även att det saknas övergripande regler eller riktlinjer för 

hur en intervention för barn med språkstörning i förskolan ska gå till väga eller utformas. 

Läroplanen för förskolan säger att alla verksamheter ska arbeta för att varje enskilt barn får 

sina behov tillgodosedda och att lärande och utveckling ska vara centralt i arbetet på 

förskolan. Verksamheten ska även anpassas utefter varje barn och att barn i behov av särskilt 

stöd får den stimulans och den hjälp de behöver i sin utveckling (Lpfö 98, rev. 2010, s. 5). 

Utifrån det tolkar vi som att det är upp till varje enskild förskola och dess personal att utforma 

interventionerna på det sätt som de anser vara mest fördelaktigt. Detta argument understryks 

även av Skollagen där det står att varje barn ska ges det stöd som deras speciella behov kräver 

(SFS 2010:800, kap 8, 9 §). Läroplanen för förskola och Skollagen säger alltså att förskolor 

ska utforma och genomföra interventioner för de barn som är i behov av det, men de fastslår 

dock inte hur dessa interventioner ska genomföras. Barnkonventionen och riktlinjerna för 

likabehandlingsplan i förskolan poängterar även att barn i behov av särskilt stöd ska ges en 

fullvärdig tillvaro på förskola där deras behov blir tillgodosedda så att de blir en del av 

gemenskapen i barngruppen. Förskolan ska även arbeta för att motverka att dessa barn blir 

förbisedda och därigenom diskriminerade på grund utav sin språkstörning.  

 

Eftersom det enligt de styrdokument, lagar och riktlinjer som finns för förskolan inte 

preciserat hur en intervention ska genomföras så blir pedagogernas kunskaper och 
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språkutvecklande arbetsmetoder ännu viktigare. Detta gör att det vilar ett stort ansvar på 

pedagogerna i förskolan, då de ska se till varje individs behov och anpassa verksamheten och 

arbetet utefter det. Pedagogernas språkutvecklande arbetsmetoder så som AKK och TAKK 

blir därigenom ett sätt att ge ett individanpassat stöd till barn med språkstörning då språket 

och kommunikation är en central del i barnets problematik. AKK och TAKK är då ett sätt för 

barnet att kommunicera med sin omgivning när det talade språket inte kan fylla den 

funktionen. Eftersom dessa språkutvecklande arbetsmetoder används med det talade språket 

tillsammans med alla barn på förskolan så underlättas även kommunikationen mellan barnen 

(Bergh & Bergsten, 1998, s. 7). 

 

Studiens resultat visar att högläsning är en språkutvecklande arbetsmetod som pedagoger kan 

använda sig av för att stimulera språkutvecklingen hos barn med språkstörning. Barn får 

genom högläsningen nya ord till sitt ordförråd som de sedan kan använda för att underlätta 

kommunikationen med de andra barnen på förskolan (Fast, 2011, s. 186). Detta samspel sker i 

den sociala miljön på förskolan och miljön ses som en bidragande faktor till barns 

språkutveckling. Genom det blir då även förskolans miljö en betydande del av pedagogernas 

sätt att använda arbetsmetoder för att främja språkutvecklingen hos barn med språkstörning. 

Detta kräver att pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt till miljön och dess möjligheter 

att bidra till barns utveckling. En kartläggning av förskolan miljö blir därigenom ett 

hjälpmedel för pedagogerna för att få syn på vad som behöver åtgärdas för att en intervention 

ska kunna bli så framgångsrik som möjligt. Vid denna kartläggning ser man både till 

förskolans fysiska och sociala miljö (Björck- Åkesson, 2009, s. 27). Att skapa möjligheter för 

barn med språkstörning att interagera med andra samt att få känna sig delaktiga i 

verksamheten är avgörande för deras språkutveckling och det är även det som läroplanen för 

förskolan, skollagen och barnkonventionen anser vara det centrala syftet med interventioner.  

 

En diagnos kan även det vara ett hjälpmedel för pedagogerna på det sätt att den synliggör 

barnets svårigheter och därigenom blir det klarare vilka interventioner som måste sättas in 

samt vilka språkutvecklande arbetsmetoder som ska användas med det specifika barnet. Vår 

förutfattade mening om att sätta en diagnos på barn i förskoleåldern var att det kan begränsa 

barnet och att den kan få en stämpel som “problematisk” och att det kan följa med dem upp i 

skolan. Men resultatet visar att en diagnos istället kan vara till hjälp för barnet att förstå sig 

själv, ge dem redskap och förstå sin omvärld och att interagera med människorna i den 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003, s. 180). En diagnos krävs även för att en 

intervention ska sättas in för barn med språkstörning (Skolverket, 2015). Pedagogernas 

kunskap om arbetsmetoder blir därför extra viktiga för de barn som ännu inte fått en diagnos 

men som uppvisar svårigheter. Läroplanen för förskolan och skollagen understryker och 

kräver att pedagogerna ska ha denna kunskap och att vi ska finnas där som stöd för alla barn i 

förskolan, både de som är i behov av särskilt stöd och de som inte är det. Detta arbete kan 

underlättas av en god samverkan med hemmet, men barn med språkstörning kommer ofta från 

hem med bristande omsorg och engagemang (Rygvold, 2001, s. 208).  

 

Därigenom kan det vara en utmaning för pedagogerna i arbetet med interventioner för dessa 

barn då interventionernas framgång är beroende av samverkan mellan flera olika aktörer, så 



34 
 

som familj, förskola och logopeder. Det faktum att en språkstörning kan vara ärftlig och att 

den förekommer hos 15-16 % av barn i förskoleåldern gör att pedagogernas kunskap om 

ämnet och samverkan mellan förskolan och hemmet blir extra viktigt då dessa barn och 

familjer kanske behöver mer stöd än andra familjer (Macrae & Tyler, 2014, s. 302). 

Vi tänker på det faktum att studiens resultat visar att föräldrar som har språksvårigheter kan få 

svårt att stimulera och stödja deras barns språkutveckling på ett optimalt sätt och därför bör 

ges en stor inblick i barnets intervention. Genom denna inblick kan de få en större förståelse 

för sina egna svårigheter och för hur de ska kunna vara ett stöd för sina barn i deras 

språkutveckling. 

 

Resultatet förhåller sig till syftet med studien på det sätt att vi, genom att undersöka vilka 

interventioner och språkutvecklande arbetsmetoder som finns för barn med språkstörning, 

fann två faktorer som ligger till grund för interventionerna och arbetsmetoderna. Den ena 

faktorn är diagnos, i denna bemärkelse att barn i förskolan måste få en diagnos för att en 

intervention ska sättas in. Den andra faktorn är hur familjeförhållanden och ärftliga anlag 

påverkar barnets språkutveckling och hur pedagogernas kunskap och språkutvecklande 

arbetsmetoder därigenom blir essentiella för de barn som får en bristfällig stimulans hemma. 

Detta gjorde att vi inte bara kunde fokusera på interventioner och arbetsmetoder utan vi fick i 

vårt resultat för denna studie presentera alla de faktorer som vi ansåg vara betydande för 

språkutvecklingen hos barn med språkstörning.   

 

Våra teoretiska utgångspunkter som är ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt ett 

barnperspektiv svarar till vårt syfte då de är sammankopplade till interventioner och 

pedagogernas arbetsmetoder. Under arbetet med studien har det framkommit att förskolans 

pedagoger måste ha ett medvetet förhållningssätt där ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

samt ett barnperspektiv är centralt. Enligt resultatet så är dessa teoretiska utgångspunkter 

avgörande i arbetet med barn i behov av särskilt stöd då deras språkutveckling är beroende av 

ett socialt samlärande samt ett individanpassat arbete och åtgärdsprogram (Svensson, 2009, s. 

33; Bruce, 2003, s. 260). Genom att vi haft dessa utgångspunkter som fokus i arbetet med 

studien så kan det ha påverkat hur vi tolkat texterna samt vad vi valt att presentera i studiens 

resultat. Detta kan även ha resulterat i att vi omedvetet valt bort information inom ämnet 

språkstörning som inte svarat till våra teoretiska utgångspunkter och genom det kan studiens 

resultat ha påverkats. 

 

Utifrån studiens resultat kan vi se att pedagogerna behöver mer kunskap och 

kompetensutveckling inom ämnet då det påverkar hur barn med språkstörning lär sig språket. 

Som vi tidigare nämnt så är det allt fler barn i förskolan som får diagnosen språkstörning och 

detta kräver då att pedagogerna på förskolan tar sitt ansvar och kräver kompetensutveckling 

för att kunna stimulera språkutvecklingen hos dessa barn på ett gynnsamt sätt. En annan 

viktigt aspekt är att förskolan har ett bra samarbete med barnets familj och vårdnadshavare då 

interventioners framgång är beroende av en god samverkan mellan de runtomkring barnet. 

Det är även viktigt att pedagogerna på förskolan ser till att dessa barn involveras i 

verksamhetens arbete och att man ser barnets förmågor och färdigheter istället för dess brister. 
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7.1 Metoddiskussion 
 

Metoden som användes i studien var textanalys. Detta metodval anser vi har varit passande då 

vi ville undersöka i texter för att få svar på vårt syfte samt att tidsaspekten begränsade oss i att 

använda intervju som kompletterande metod. För att få en bredare förståelse för ämnet hade vi 

kunnat komplettera med intervjuer som metod då de hade kunnat tillföra vilka uppfattningar 

verksamma pedagoger har om de interventioner och språkutvecklande arbetsmetoder som 

finns för barn med språkstörning i förskolan. Eftersom detta arbete ser olika ut på varje 

förskola så hade vi kunnat undersöka hur arbetet skiljer sig åt och varför det skiljer sig åt. 

Samt om dessa skillnader har påverkats av hur förskolans läroplan och riktlinjer beskriver 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Metoden har dock fyllt sitt syfte då vi hade som 

fokus att söka information i texter och därigenom få en grundförståelse för hur språket 

utvecklas hos barn med språkstörning samt hur förskolan kan arbeta.  
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8. Slutsats 
 

I detta avsnitt presenterar vi studiens slutsats samt vidare forskning. 

 

Syftet med studien var att i texter undersöka vilka interventioner och resurser som förskolan 

ska, i enlighet med lagar och riktlinjer, tillhandahålla barn med tal, språk och 

kommunikationssvårigheter samt vad de har för inverkan på barns språkutveckling. 

Vi ville även i texter undersöka vilka språkutvecklande arbetsmetoder som finns för förskolor 

samt hur de kan använda sig av dem för att förbättra tal, språk och kommunikation hos barn 

med olika former av språkstörning. 

 

Det som vi tolkar som gemensamt utifrån samtliga avsnitt i denna studie är att det enskilda 

barnets behov ska vara i fokus när det kommer till arbetet med barn i behov av särskilt stöd, 

och mer specifikt, barn med språkstörning. Alla de styrdokument, lagar och riktlinjer som 

finns för förskolan talar samma språk, om det enskilda barnets rätt till stöd och en meningsfull 

tillvaro i förskolan. Studiens resultat visar att det inte bara är interventioner och pedagogernas 

arbetsmetoder som påverkar språkutvecklingen hos barn med språkstörning utan om barnet 

har fått en diagnos eller inte, samt familjeförhållanden och den ärftliga faktorn. Barn med 

språkstörning och barn generellt utvecklar sitt språk i samspel med andra och där spelar även 

förskolans miljö en stor roll. Interventioner, pedagogernas kunskap och arbetsmetoder, 

diagnos samt familjens betydelse i omsorg och ärftlighet kopplas samman och dessa fyra 

aspekter skapar en helhet som är betydande för språkutvecklingen hos barn med språkstörning 

samt hur framgångsrik den är. En annan aspekt som påverkar barn med språkstörning är hur 

tidigt förskolan tillhandahåller dessa barn interventioner. Tidiga interventioner är direkt 

avgörande för barnens språkutveckling och därigenom deras framgångar i skolan.  

 

8.1 Vidare forskning 
För att få nya kunskaper och forska vidare om de interventioner och språkutvecklande 

arbetsmetoder som finns för barn med språkstörning kan ett annat val av metod vara 

gynnsamt då den kan belysa andra delar inom ämnet. En djupgående undersökning i hur 

samarbetet mellan logopeder, förskolan och vårdnadshavare fungerar kan även det påvisa 

andra aspekter som påverkar språkutvecklingen hos barn med språkstörning som vi i denna 

studie inte berört. Vi har även nämnt i bakgrunden att språkstörning i högre utsträckning 

drabbar pojkar än flickor och detta kan även vara en intressant aspekt att undersöka i vidare 

forskning.   

 

 

 

 
 



37 
 

9. Referenser 
 

Adler, Björn & Adler, Hanna (2006). Neuropedagogik- om komplicerat lärande. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Asmervik, Sverre (2001). Vad är specialpedagogik. I Sverre Asmervik; Terje Ogden & Anne-

Lise Rygvold (red.), Barn med behov av särskilt stöd, s. 7-13. Lund: Studentlitteratur. 

 

Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter. UNICEF Sverige. 

http://unicef.se/barnkonventionen (2015-10-16). 

 

Barnlogopedi, Sahlgrenska universitetssjukhuset: 

https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_1/NPH/fakta%20barnlogopedi%20Externt%

20liten.pdf (2015-10-14). 

 

Bergh, Monica & Bergsten, Christina (1998). AKK på rättnivå- att träna och använda 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Stockholm: Handikapinstitutet. 

 

Björck- Åkesson, Eva (2009). Specialpedagogik i förskolan. I Anette Sandberg (red.), Med 

sikte på förskolan- barn i behov av stöd, s. 17-33. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bruce, Barbro (2003). ”Bokstavsbarnen” och bokstäverna. I Louise Bjar & Caroline Lidberg 
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