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1  Inledning  
En dag kom en pojke fram till mig för att berätta om något som han hade upptäckt. Men 
många ord som han uttalade var så otydliga att jag inte riktigt förstod innebörden av vad han 
sade. ”Vill du ta det en gång till, är du snäll?”, bad jag pojken som var sex år. Han försökte 
igen, men den spontana glädjen att vilja berätta om sin upptäckt varvades ned och utbyttes till 
koncentration. Nu uppfattade jag några ord och tolkade. Därefter ställde jag en fråga men då 
blev han irriterad för att jag fortfarande inte hade förstått. Hans glädje för en upptäckt 
förvandlades till frustration och osäkerhet. Jag kände mig otillräcklig, jag ville veta vad han 
hade att berätta. – Äh, va´ inge´, valde han att avbryta konversationen med och gick iväg. Det 
var våren -06 jag mötte den här 6-åriga pojken vars tal var orent. Det var många gånger 
mycket svårt att förstå vad han sade både för personalen och för kompisarna på skolan. 
Pojken kom ofta i dispyt med sina jämnåriga kamrater när de misstolkade varandra vilket 
medförde att pojken ofta skrek och slogs.  
 
Det jag har beskrivit ovan är en av flera företeelser som jag har varit med om, dels på min 
praktikskola, dels i arbetet som fritidspedagog och i privatlivet. Säkerligen har många andra 
vuxna, som har kontakt med barn träffat på barn med otydligt tal eller andra språksvårigheter, 
insett vilka negativa konsekvenser språksvårigheter kan medföra barnet, inte bara socialt och 
emotionellt, utan också i läs- och skrivinlärningen. Att kunna läsa och skriva och verbalt 
kommunicera med sin omgivning är grundläggande behov för alla människor för att vi ska 
kunna fungera och utvecklas som individer.  
 
Som föräldrar och pedagoger måste vi ge barnen möjligheter till ett socialt samspel, 
kommunikation och utveckling, framför allt barn som har svårt med talet och sin språkliga 
utveckling. Dessa barn riskerar i högre grad att hamna i en negativ spiral innebärande ett 
tappat självförtroende,försämrad självbild och motivation inför läs- och skrivinlärningen. 
 
För mig, en blivande lärare, en person som dagligen får kontakt med många barn, känns det 
viktigt att kunna tolka och förstå barn med tal och språksvårigheter. Jag vill ge elever goda 
möjligheter att bygga upp en positiv, uppåtgående spiral och stärka deras utsikter i läs- och 
skrivinlärningen. Därför har jag valt att undersöka hur olika lärare men också talpedagoger 
ger stöd och stimulans till barnen som har tal- och språksvårigheter.  

1.1  Syfte 
Syfte med min studie är att undersöka hur några lärare och talpedagoger anser sig ge barn 
med språkstörningar goda förutsättningar för att främja deras tal- och språkutveckling i 
förskolklass och år 1-2.  
 

1.2  Frågeställning 
För att nå upp till syftet söker jag empiri utifrån tre frågeställningar:  
· Vad anser respondenterna att en språkstörning innebär? 
· Hur kan barn med språkstörning stöttas och stimuleras i förskoleklass och år 1-2?     
· Hur kan lärare och talpedagoger gå tillväga för att avgöra vilken typ av språkstörning ett 
  barn har?  
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1.3  Begreppsförklaring 
Jag vill reda ut begrepp för att klargöra innebörden av olika yrkeskategorier som återkommer 
i uppsatsen. 
  
Talpedagog – En person med behörighet att undervisa i talteknik och behandla talfel hos barn 
och ungdomar som har röst- tal- eller språkstörningar (Nationalencyklopedin, 2000). 
 
Logoped – En person som är behörig till att diagnostisera och behandla olika typer av 
språkstörningar, röst- och talrubbningar hos barn, ungdomar och vuxna (National 
encyklopedin, 2000). 
 
Specialpedagog – En pedagog med specialpedagogexamen om 60 poäng som tar ansvar för 
det specialpedagogiska arbetet i grundskola, gymnasieskola, särskola, förskola eller annan 
verksamhet. Specialpedagogen ska ge klassläraren stöd och handledning i undervisningen av 
elever med särskilda svårigheter och kan dessutom undervisa hela klassen, delar av den eller 
enskilt (Specialpedagogutbildningen, 2006). 
  

 

2  Bakgrund 

2.1  Kommunikation 
Dagens samhälle är ett kommunikativt samhälle där förmågan att kommunicera genom tal och 
skrift får en central roll. Kommunikationen är ett sätt att delge någon ett budskap och för att 
budskapet ska nå fram krävs en kontakt med en annan människa. För att budskapet och 
kontakten ska fungera tillfredsställande krävs ett samspel, ett samspel som tränas och 
utvecklas hos oss människor redan som spädbarn. Som spädbarn gör barnet försök att göra sig 
förstådd genom joller och skrik. Spädbarnet får respons av föräldrarna genom ord, gester, 
mimik, ögonkontakt och beröring vilket leder till att barnet svarar tillbaka med mer joller, 
skratt och gester. Detta sätt att kommunicera utvecklas och förfinas i samspel mellan det lilla 
barnet och de vuxna och på köpet sker en social och emotionell utveckling. Framför allt 
utvecklas det verbala språket, vilket blir det vanligaste sättet att kommunicera med (Petersson, 
2003; Serrebo, 2003; Svensson, 1998). 
 

2.2  Språkutvecklingsteorier   
Språket och uttalsutvecklingen hos barn har intresserat många forskare under en lång tid. 
Efter andra världskriget fanns teknik så att forskarna kunde spela in tal och därmed samla in 
data på större grupper av barn. Materialet kunde sparas och bearbetas flera gånger om. 
    
Tack vare forskning om normal och störd språkutveckling kan ett igenkännande av barn i 
riskzon till språkstörning göras tidigare i åldrarna. Forskningen om språkstörning påverkade 
utvecklingen av en allt tidigare kontakt med en talpedagog för barnen. Under 1970-talet kom 
barn i riskzon för språkstörning första gången till logoped vid sex års ålder. Under 80-talet 
kom de barnen till logoped i samband med fyraårskontrollen och på 90-talet fick barn kontakt 
med logopeden redan från två- och ett halvårs- kontrollen (Bjar & Liberg, 2003). 
 
Det råder ingen enighet hos språkforskare om vilka faktorer som har den mest betydande 
rollen i inlärningsprocessen eller om hur man ska få mer kunskap om hur språkinlärning går 
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till enligt professor Strömberg (2003). Därför presenteras olika perspektiv på hur språket 
utvecklas hos barn. 
 
Enligt Arnqvist menar Noam Chomsky att alla människor har en språkmodul, LAD, 
(language acquisition device) vilket är en förutsättning för att lära sig och förstå ett språk 
(Arnqvist, 1993; Chomsky, 1978). Chomsky anser att endast människan har kapacitet att 
utveckla ett tal, vilket inga andra arter har och att de flesta barn oavsett kultur har en likartad 
språkutveckling. Den likartade språkutvecklingen världen runt kan tala för den språkliga 
modulen anser Chomsky enligt Arnqvist (1993). Chomsky menade även att ett barn tar till sig 
ett språk på några år utan speciell undervisning. Den teori som Chomsky förespråkar 
uppfattas ur ett behavioristiskt perspektiv (a.a.).  
 
Trots språkmodulen LAD, behöver språket näring och stimulans menade Lev Vygotsky enligt  
Lindqvist (1999). Redan som spädbarn försöker vi att kommunicera genom gester, ljud och 
skrik. Där av ansåg Vygotsky att språket är en social företeelse som utvecklas genom sociala 
erfarenheter i den sociala miljö som barnet befinner sig i (a.a.). Han menade även att barnet 
behöver en strukturerad vägledning för att en utveckling ska ske; att upprepade gånger höra 
och se ord och bild/föremål för att samla på sig ord som senare sammankopplas och sätta in i 
ett sammanhang (Lindqvist, 1999).  
 
Enligt Lindqvist (1999) menade Vygotsky att språket fyller två olika funktioner. Det är dels 
ett verktyg för att göra ett socialt samspel mellan olika individer möjligt, dels ett vikigt 
redskap för våra tankar. Människan tänker, strukturerar och organiserar med språket menade 
Vygotsky (a.a.). Detta kan observeras hos yngre barn när de i leken talar högt med sig själv 
eller med andra barn för att strukturera och organisera sin lek. Vygotskys syn på barnets 
språkutveckling har ett sociokulturellt perspektiv innebärande att språket utvecklas genom att 
barnet undersöker sin miljö och har ett aktivt samspel med människor omkring sig (Arnqvist, 
1993). 
 
Språkforskaren Jean Piaget hade ett kognitivt perspektiv på barns språkutveckling. Han ansåg 
att det krävs en inre utveckling i hjärnan och mognad hos barnet för att uppnå en språklig 
medvetenhet. Piaget ansåg, enligt Arnqvist (1993), att barnet har ett egocentriskt och ett 
socialiserat språk. I det egocentriska språket tar det yngre barnet för givet att lyssnaren redan 
vet vad barnet berättar om. Språket har då, inte en kommunikativ funktion än. Vidare menade 
Piaget, enligt Arnqvist (1993), att medan barnet växer utvecklas hjärnan och därmed barnets 
tankemässiga förmåga.  Barnet kan då föra en diskussion och sätta sig in i lyssnarens roll, 
språket är socialiserat. Barnet blir mer medvetet om vilken information hon måste ge för att 
lyssnare ska förstå. Det socialiserade språkets utveckling är med andra ord beroende av en 
kognitiv utveckling hos barnet (a.a.). 
 

2.3  Språkstörning 
Tack vare språket kan vi föra dialoger och diskutera med andra och det är just utifrån språket 
som vi vuxna uppmärksammar barns språkutveckling; vad säger barnet, hur säger barnet det, 
hur låter det när barnet pratar, förstår vi vad barnet vill säga och förstår barnet vad vi säger?  
 
För många barn utvecklas språket normalt under uppväxten, men en del barn får mer eller 
mindre svårigheter med att utveckla sitt språk. En språkstörning innebär bland annat att 
språket inte utvecklas som förväntat, det utvecklas oftast senare och långsammare. Barnet kan 
ha svårt att producera ett språk och/eller förstå talat språk. Språkstörningen kan drabba en 
eller flera områden i språket vilket kan innebära problem med ljudbildningen (fonologiskt), 
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ordförståelsen och ordförråd (semantiskt), grammatiken (syntaktiskt) och tolkningen av 
språket (pragmatiskt) (DHB, 2006; Hansson, 2003). 
    
Professorerna Caroline Liberg och Ulrica Nettelbladt samt logopeden Barbro Bruce, skiljer på  
språkstörningar med olika grader. De talar om lätt språkstörning, grav och mycket grav 
språkstörning. Ju fler delar av språket som barnet har svårt för, desto gravare språkstörning. 
Det är inte ovanligt att språkstörningen är relaterad till andra handikapp som DAMP/ADHD, 
autismspektrumstörning, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller utvecklingsstörning 
(Bruce, 2003). Barn som, trots normal hörsel, normal begåvning och ingen socioemotionell 
eller neurologisk störning, inte utvecklar språket som förväntat, har en lättare språkstörning. 
Enligt logopeden Kristina Hansson (2003) är den vanligaste och minst grava språkstörningen 
den där enbart fonologin (ljudbildningen) är drabbad. Det sker en ”fonologisk förenkling” (s. 
204) så att fonem (språkljud) som artikuleras på samma sätt eller på samma ställe i munnen, 
ersätts med ett annat fonem (a.a.). Se exempel i figur 1. 
  
 
Fonem                     /k/  /g/  /ng/     /s/    /r/                / ∫/(sj)    /ç/(tj)   
Ersätts oftast med     /t/  /d/  /n/       /t/     /j/ eller /l/   /f/            /s/ 
Figur 1. Exempel på fonologisk förenkling. (Efter Bjar, 2003) 
 
Vidare kan en språkstörning kännetecknas genom en eller flera faktorer nämligen: 

- svårigheter med att producera språkljud 
- svårigheter att förstå/tolka talat språk 
- nedsatt förmåga att uppfatta enskilda språkljud och ordningsföljd 
- nedsatt förmåga att uppfatta samtal i normal hastighet 
- dålig begreppsuppfattning 
- svårigheter att få grepp om prepositioner (lägesord; på, under, i) 
- stora svårigheter med grammatiken 
- rytmstörning i talet  
- dåligt korttidsminne för tal och ordningsföljder (barnet tappar bort ljud eller ord eller 

meningar som har lästs eller sagts) 
- omogen motorik och koordinationssvårigheter 
- koncentrationssvårigheter 

(Bruce, 2003; Petersson, 2003) 
 
 Barn med störningar i språkproduktionen kan producera enskilda fonem (språkljud) men har 
svårt med att sätta samman dem. Därtill kan barn med störning i språkproduktionen ha 
auditiva och visuella perceptionsstörningar, det vill säga svårigheter att skilja på syn och 
hörselintryck (Petersson, 2003). Andra barn kan istället ha grammatiska svårigheter, eller 
dålig begrepps- bildning. Barnet med ett dåligt korttidsminne kan exempelvis ha problem med 
att minnas ett ljud, ett ord eller en mening.  

2.3.1  Konsekvenser 
Enligt språkforskarna Kerstin Nauclér och Eva Magnusson (1997), riskerar många barn med 
språkstörningar att få läs- och skrivsvårigheter när de kommer upp i skolåldern. Detta upp- 
täckte Nauclér och Magnusson i en longitudinell undersökning med grupper av dels 
normalspråkiga, dels språkstörda barn i sex års ålder till och med fjärde skolåret. De fann att 
det behövs såväl språklig som fonologisk, syntaktisk och morfologiska medvetenhet för läs- 
och skrivinlärningen. De två språkforskarna fann, utifrån läs- och skrivtester i skolår tre, att 
det inte fanns några skillnader mellan de olika grupperna när det gällde avkodning (att ljuda 
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ihop bokstäver till ett ord). Den språkstörda gruppen hade däremot sämre stavningsförmåga 
och läsförståelse. Året därefter, år fyra, hade jämförelsegrupperna uppnått samma 
stavningsförmåga, medan läsförståelsen skiljde sig fortfarande avsevärt, med nackdel för de 
språkstörda barnen. Det visade sig att trots en god avkodningsförmåga hos de språkstörda 
barnen fattades en god läsförståelse (a.a.). Nauclér och Magnusson sammanfattade sitt resultat 
på följande sätt ”Efter fyra år ligger de barn som kom till skolan med de sämsta språkliga 
förutsättningarna fortfarande långt efter sin språkligt bättre rustade kamrater i det viktigaste 
av allt – läsförståelsen!” (Nauclér & Magnusson, 1997, s. 256).   
     
I en tidigare stavningsundersökning av Almström (1997) var de sämsta stavarna oftast de 
språkstörda barnen. De stavningsfel som förekom var utelämningar av ord eller bokstäver, 
som orsakas av en otillräcklig segmentering (ord- och begreppsförståelse). Just denna 
otillräckliga ord- och begreppsförståelse är typisk för barn med språkstörning i förskoleåldern 
(Nauclér & Magnusson, 2003).  
 

2.4  Talsvårigheter 
Talspråket delas vanligtvis in i tre områden: innehåll, funktion och form. Talspråkets innehåll 
handlar om hur barnet har tagit till sig begrepp och byggt upp ett ordförråd. Att dela in 
begreppen i färg, form och antal och kunna göra kategoriseringar som t.ex. fordon, kläder. 
Talspråkets funktion innebär hur vi kommunicerar och samspelar med andra. Det handlar om 
turtagning, att hålla en röd tråd i samtalet, att kunna se den andres perspektiv. Formen av 
talspråket är det som syns i en text och hörs mest, eftersom det har med uttal och grammatik 
att göra. Det handlar också om att munmotoriken är utvecklad så att alla ljuden i orden går att 
uttala rätt (Arnqvist, 1993; DHB, 2006). Denna form av talspråket hörs då ett barn inte uttalar 
rena språkljud och kan ge vissa kommunikationssvårigheter (Rudberg, 1992). En övergripan-
de benämning blir gärna talsvårigheter. Vid benämningen talsvårigheter är det viktigt att skilja 
på fonetiska och fonologiska problem. Fonetiska och fonologiska svårigheter finns till en 
början i små barns språkutveckling och rättas oftast till när de kommer upp i fyra- fem års 
åldern. Men för vissa barn kvarstår det `orena talet´ till sex-sju års ålder, för en del barn högre 
upp i skolåldrarna (a.a.). 

2.4.1  Fonetiska svårigheter 
Fonetiska svårigheter innebär att barnet har svårt att producera ett eller flera språkljud. Då 
handlar det om en så kallad artikulationsstörning.  
   
När vi talar använder vi luften som strömmar upp ur lungor, förbi stämband och struphuvudet, 
genom munnen eller näsan så att ljud uppstår. Ljuden omformas av tungan och läpparna, 
samtidigt som vi varierar öppnandet av munnen. I munnen och svalget finns en mängd 
artikulationsställen där olika språkljud ska produceras och det är att hitta rätt som barn kan har 
svårigheter med. Barnet kan t.ex. ersätta fonemet /r/ med /l/ eller /j/ så att ’roligt’ blir ’loligt’ 
eller ’joligt’(Bjar, 2003). Talpedagogen Louise Bjar, tar upp ett beskrivande exempel ur 
boken Barn utvecklar sitt språk (s.113), där en förälder härmar små barns tal och säger /l/ 
istället för /r/. Föräldern frågar sitt barn om han vill följa med till parken och gunga, - ”Det 
brukar du tycka är lolit”. Barnet svarar, ”Det heter lolit mamma, inte lolit!”. Mamman frågar 
sen pojken, ”Kan du säga roligt?” Pojken svarar, ”Ja…jolit.” I det här fallet  hör barnet 
skillnaden mellan rätt och felaktig uttal hos fonemet /r/ men förmår inte producera ljudet 
(Bjar, 2003). 
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2.4.2  Fonologiska svårigheter 
Fonologiska problem innebär att språkljuden (fonem) kan uttalas men barnet har svårt att 
använda ljuden rätt. Det handlar om att lära sig skilja på olika ljudkontraster vilket innebär att 
barnet kan ha svårt att skilja på språkljud som /p/ och /b/,  /t/ från /d/, /k/ från /g/ och  sje-
ljudet från tje-ljudet och vise versa. Exempelvis, ordet stjärna uttalas kärna och ordet tack 
uttalas som tagg. Orden får alltså samma uttal hos barnet för att barnet har svårt att skilja på 
ljuden (a.a.). Det är viktigt att barn i skolåldern klarar att särskilja exempelvis /k/ och /g/ för 
att förstå varför tack skrivs med /k/ och titta skrivs med /t/ (a.a.). 

2.4.3  Utveckling av språkljud 
Oftast klarar de yngre barnen att uttala vokaler tidigt eftersom kontrasterna både fonetiskt och 
fonologiskt mellan exempelvis, /i/ och /a/ är relativt stora. Däremot utvecklas de 
språkspecifika fonemen för svenskan t.ex. /∫ / i stjärna och / ç / i kärna senare, av den orsaken 
att munnen och svalget har motoriska och anatomiska begränsningar hos de små barnen. 
Konsonantljuden ställer dessutom stora krav på munmotorikens precision och snabbhet (Bjar, 
2003).  
    
Det förekommer vissa grunddrag i svenska barns uttalsutveckling gällande barns 
uttalsutveckling av konsonant ljud (a.a.). Se figur 2. De fonem som håller sig till vänster tar 
det lilla barnet till sig relativt tidigt. De fonem som drar åt höger tar barnet till sig senare, men 
den individuella variationen kan vara stor. 
 
 
                        Konsonantljud                                                  

p  b    t  d     k  g     
T  
I 
D  
I   
G  
T  
 

           l    ء  
                      r  
           j  h      f v       s         ç  ∫  

 
S
E
N
T

 m       n         ŋ 
  
  
 

Figur 2. Huvuddrag i svenska barns uttalsutveckling av konsonantljud (Efter Bjar, 2003). 
 

2.5  Områden i språkutvecklingen 
Språket ses ur olika språkutvecklande områden vilka ger oss olika kunskaper om hur vi 
använder och brukar språket. I de språkutvecklande områdena finns: 
 
•  Fonologisk medvetenhet 
•  Syntaktisk/grammatisk medvetenhet  
•  Semantisk medvetenhet 
•  Pragmatisk medvetenhet 

2.5.1  Fonologisk medvetenhet – talspråkets form 
En fonologiska medvetenhet handlar om två viktiga byggstenar i språket. Den ena 
beståndsdelen handlar om hur vi förstår och uppfattar språkljud (fonologi), vi lär oss att skilja 
på olika ljudkontraster t.ex. /k/ och /g/ eller /t/ och /d/. Den andra delen handlar om hur 
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språkljud produceras (fonetik), att forma språkljuden med och i munnen (Arnqvist, 1993; 
Bjar, 2003). 
 
Under förskoleåren uppfattar barn oftast ord som helheter och efter betydelsen av ordet. Men 
vid läsinlärning krävs det att barnet kan segmentera ord d.v.s. dela upp det i mindre delar 
exempelvis ordet bil delas upp b-i-l, där varje bokstav består av ett språkljud, fonem. Barnen 
måste här uppmärksamma ordens form och funktion istället för ordets betydelse. Den 
fonologiska medvetenheten är en viktig faktor som behövs tränas och övas hos barn för att 
underlätta upptäckten och förståelsen för hur läsning egentligen går till (a.a.).  

2.5.2  Syntaktisk/grammatisk medvetenhet – talspråkets form 
Det syntaktiska/grammatiska medvetandet handlar om förståelse för regler om hur ord kan 
kombineras till meningsfulla satser och meningar. Det handlar om små ändelser i slutet av ord  
t.ex. båt. Men för att ordet ’båt’ ska bli mer beskrivande sätter vi till grammatiska morfem, i 
det här fallet ändelser som –en eller –arna för att beskriva om subjektet båt befinner sig i 
bestämd eller obestämd form. Detta innebär att den syntaktiska delen även benämns som en 
grammatisk medvetenhet (Arnqvist, 1993; Bjar, 2003). Den syntaktiska delen är avvikande 
hos småbarn, men förekommer ibland upp i  4 ½ års ålder, vilket kan ses som avvikande. 
Detta beskrivs av logopeden Hansson (2003), i en fallstudie av en sjuårig flicka. Flickan 
yttrade vid 4 ½ års ålder ofullständiga meningar och hade problem med ordföljden, använde 
inga prepositioner, ändelser och hjälpverb. Flickan sade, ”Mia skåpet”, vilket tolkades som 
”Mia är i skåpet”. Ett annat barn yttrade ”Nu slut mjölken…nej, jag menar nu är mjölken slut” 
(Svensson, 1998. s. 94).  

2.5.3  Semantisk medvetenhet – talspråkets innehåll 
Semantisk medvetenhet syftar på ordens innebörd och mening, exempelvis ”Kerstin gav Lotta 
en kram idag”. Med omkastning av orden förändras meningen till en ny men med samma 
innehåll, ”Idag gav Kerstin Lotta en kram”. Samma mening kan förändras till en fråga, ”Gav 
Kerstin Lotta en kram idag?” (Svensson, 1998). Barnen skapar sig ett ordförråd (lexikon) och 
förstår ord och meningar dess betydelse. Under förskoleåren och skolåren tillägnar sig barn 
tusentals ord, men ordförrådet fortsätter att byggas på under vuxen ålder. Den semantiska 
förmågan har betydelse för läsförståelsen, eftersom det krävs förståelse för hur ord sätts 
samman och påverkar innehållet och innebörden av en text eller ett samtal (Arnqvist, 1993). 

2.5.4  Pragmatisk medvetenhet – talspråkets funktion 
Den pragmatiska medvetenheten belyser på vilket sätt språket tolkas och används i ett socialt 
samspel. För att få en överblick hur medveten ett barn är när det gäller språkets funktion utgår 
man från perspektiv som: 

- turtagning, att barnet väntar på sin tur, inte avbryter eller börjar prata om något helt 
annat. 

- ordvalsregler, hur barnet väljer ord efter vem man talar med. 
- samtalsämnet, om barnet kan hålla sig till samtalsämnet eller gör abrupta ämnesbyten, 

eller ger irrelevanta kommentarer. 
-     den emotionella tonen, d.v.s. röststyrka, tempo, betoning, intonation och flyt i språket. 
- kroppspråket, hur barnet använder och tolkar gester, ansiktsuttryck, kroppshållning,  

fysisk närhet och kontakt (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003; Svensson, 1998). 
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2.6  Språket - en nyckelroll i skolan 
Både i skolan och ute i samhället har språkförmågan en stor betydelse. Tack vare språket kan 
människan skaffa sig kunskaper, kommunicera och samarbeta.  
 
Språket är det huvudsakliga redskapet som används för allt arbete i skolan och för det fortsatta 
livet och yrkesverksamhet. Därför faller det sig naturligt att ett av skolan viktigaste uppdrag är 
att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. I skolämnet svenska ligger 
huvudansvaret för barns språkliga utveckling där syftet är att främja elevernas förmåga att 
tala, läsa och skriva (Utbildningsdepartementet, 2006).  
 

2.7  Att stödja och stimulera barn med språkstörning.  

2.7.1  Grundskolans läroplan 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, finns riktlinjer och mål som ska 
uppnås och strävas efter, emedan barnet går i grundskolan. All personal i grundskolan, 
förskoleklass och fritidshem ska ha dessa mål och riktlinjer i åtanke i sin undervisning 
(Utbildningsdepartementet, 2006).  
 
Skolan har ett särskilt ansvar för barn i behov av särskilt stöd och dessa elevers möjligheter 
till att nå upp till mål som finns uppsatta i läroplanen. För att elever i behov av särskilt stöd 
ska klara att nå upp till målen måste undervisningen anpassas för barn med olika svårigheter 
och därmed utformas på olika sätt (a.a.). Därför ska alla lärare alltid sträva efter att: 

”utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” 
”organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunika-     
  tionsutveckling” 
”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” 
(Utbildningdepartementet, 2006, s.6) 
 

Dessutom finns mål uppsatta i Lpo 94 för vad eleverna i femte skolåret ska ha uppnått. Ett av 
målen är att varje elev skall kunna läsa med flyt både högt och tyst och upptäcka texters 
budskap och handling. I skrivning ska eleverna känna till de vanligaste skrivreglerna i 
stavning och skrivna texter (Utbildningsdepartementet, 2006). 

 
Vidare säger läroplanen att rektorn ansvarar för lärarnas och elevernas resultat i skolan. 
Dessutom har rektorn ett särkilt ansvar för att undervisningen tillrättaläggs så att eleverna får 
det särskilda stöd och hjälp som de behöver. Den första juli 2006 infördes förändringar i 
läroplanen gällande särskilt stöd och åtgärdsprogram. Syftet med detta är att stärka barnets 
rättighet till rätt stöd och åtgärder, vilket leder till att rektorns utredningsansvar förstärks 
(a.a.).  

2.7.2  Tester för att spåra  typen av språkstörningen 
En utredning av en språkstörning genomförs av en logoped. Det finns inget välgrundat 
klassificeringssystem av språkstörning på grund av mycket blandade individuella variationer, 
vilket bidrar till att en språkstörning blir svår att ringa in. Men i det svenska diagnos- 
systemet tar logopeden eller talpedagogen till att börja med reda på om språket brister i 
producering av språkljud (fonologisk) och grammatik, eller om språkstörningen innebär 
svårigheter med ordförståelse och /eller satsförståelse. När dessa huvudgrupper är inringade 
kan de språkliga problemen avgränsas ytterligare, till exempelvis semantisk språkstörning 
(lexikon och ordförråd) eller pragmatisk språkstörning (användandet av språket) (Hansson, 
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2003; Bruce 2003). Tester som kan användas av logopeder, tal- och specialpedagoger i arbetet 
med språkförsenade, kan vara Språkligt Impressivt Test – SIT, av Britt Hellqvist eller 
Bedömning av språklig medvetenhet hos förskolebarn och skolbarn av Magnusson och 
Nauclér (Hansson, 2003). 
    
I de tidiga åren i grundskolan genomförs kartläggningar över barns språk där 
specialpedagogen eller en lärare tittar på barns kommunikationsförmåga och språkliga 
medvetenhet, utifrån de olika språkområdena, form, funktion och innehåll. Det är viktigt att 
kartlägga varje elev för att se hur de individuella behoven ser ut i barnens språkutveckling för 
att sedan kunna sätta in de stödinsatser som behövs. En kartläggning hjälper läraren att se 
varje barns styrkor och svagheter och att identifiera barn i behov av särskilt stöd som möjligen 
kan utveckla läs- och skrivsvårigheter (Hansson; 2003; Lundberg & Herrlin, 2003).  
 
De finns många kartläggningstester att använda sig av. Bara för att nämna några så finns 
Lyssna till orden (Häggström & Lundberg), Fonolek (Hemmingsson & Olofsson) och 
Språklig medvetenhet (Fritz & Johansson).  
    
Lyssna på orden används främst i förskoleklass och år ett och ger ett underlag för att upptäcka 
barn med språkliga problem. Testet kan göras om längre fram under skolåret för att följa upp 
det enskilda barnets utveckling och se om insatta åtgärder har givit resultat (Lundberg & 
Herrlin, 2003). 
 
Fonolek används för barn från 6 år och uppåt i grundskolan. Testet kan utföras dels i en 
elevgrupp dels enskilt, för att se hur fonologiskt medveten varje elev är (Hemmingsson, 
2006).  

2.7.3  Utvecklingsplan och åtgärdsprogram 
På alla kommunala skolor ska en individuell utvecklingsplan skrivas för och med varje elev 
tillsammans med lärare och föräldrar. Detta dokument skall hela tiden hållas aktuellt och följa 
elevens utveckling genom skolan. För att den individuella utvecklingsplanen ska följa eleven 
som en röd tråd genom skolgången krävs kontinuerliga utvärderingar och nya upprättanden i 
dokumentet minst två gånger per år. Om det framgår i en elevs individuella utvecklingsplan 
att eleven av någon anledning har behov av hjälpmedel eller stödundervisning så skall ett 
åtgärdsprogram upprättas. Tydliga och realistiska mål, både på lång och kort sikt ska 
framkomma i åtgärdsprogrammet samt vad som är elevens, lärarens och föräldrars ansvar 
(Utbildningsdepartementet, 2006). 

2.7.4  Hur pedagoger i skolan kan stötta och stimulera barn med 
språkstörning  
Forskarna Nauclér och Magnusson (1993; 2003) anser att åtgärder för en ökad språklig 
medvetenhet hos barn ska sättas in innan barnen börjar grundskolan, för att utvecklas till goda 
läsare med en god avkodning, flyt i läsningen och god läsförståelse.  
 
Svensson (1998) funderade över om det enbart räcker med att stimulera språket eller om 
andra utvecklingsområden också behövs stimuleras för att påverka språkutvecklingen med 
tanke på olika teorier där forskarna anser att miljön, arvet och den kognitiva utvecklingen är 
av betydelse för språkutvecklingen.  
 
2.7.4.1  Samtalssätt 
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Det kan vara av stor betydelse att vuxna runt omkring ett barn med språksvårigheter 
analyserar och funderar över hur man själv samspelar med det språkstörda barnet. En sådan 
reflektion kan hjälpa till att förtydliga hur den vuxne fungerar som samtalspartner. Kanske 
pratar den vuxne alldeles för fort, avbryter barnet eller talar på för abstrakt nivå för barnet. Ett 
sätt att ta reda på detta är att spela in olika korta situationer på video eller bandspelare för att 
sedan titta/lyssna på inspelningen tillsammans med barnet. På så vis kan vuxna och barn få 
viktig vägledning om sitt eget samtalsbeteende (Nettelbladt & Reuterskiöld W, 2003). Som 
lärare och pedagog måste man fundera ordentligt över hur mycket man hämmar eller stöder 
och hjälper barnen att utveckla deras aktiva medverkan i samtalen. Det är av stor betydelse 
hur den vuxne samtalar med barnen, om ett barn känner sig delaktig och berörd är det en stor 
drivkraft för att utveckla språket (Liberg, 2003). 
 
Många vuxna använder ett barnriktat tal när de pratar med yngre barn, många gör det utan att 
tänka på det. Det är ett speciellt språkligt drag som vuxna använder men som även lite äldre 
barn kan använda när de talar till någon som är mindre. I det barnriktade talet pratar den 
vuxne långsammare och med kortare, förenklade meningar och de ord som vi vill göra barnen 
uppmärksamma på betonas starkare än andra ord. Det barnriktade talet hjälper eleven att inse 
och få grepp om hur talspråket används. Eleven kan exempelvis få grepp om hur språkljud 
används (fonetik), få höra språkljudens struktur i ord (fonologi) och möjlighet att förstå hur 
ord och meningar kan betonas (Bjar, 2003).  
 
2.7.4.2  Anpassa för att underlätta.  
Det är viktigt att lärare och andra vuxna runt omkring det språkstörda barnet förstår varför det 
kan uppkomma olika kommunikationsproblem och försöker ta reda på vad det ursprungliga 
problemet bottnar i (a.a.). För den vuxne gäller det att söka inse vad som utlöser ett utbrott. 
Exempelvis ett barn kanske inte uppfattar som sägs om det finns för mycket ljud runtomkring, 
vilket förekommer i stora klasser. Då kan det vara lämpligt att dämpa ljudet i elevens miljö 
med exempelvis ljuddämpande plattor i taket eller små dynor under stolsbenen så att de inte 
skrapar (DHB, 2006).  
 
En del språkstörda barn behöver få möjlighet till att få arbeta i små elevgrupper. På skolan 
kan man ha en lite specialgrupp där några få elever får möjlighet till att våga uttrycka sig 
(Petersson, 2003; DHB, 2006). 
   
Nettelbladt och Reuterskiöld W (2003) betonar att man som lärare eller annan pedagog alltid 
måste utgå från situationer och anstränga sig att anpassa omgivningen efter det språkstörda 
barnet. För att det ska lyckas är det värdefullt att prata med föräldrar, fritidspersonal eller 
andra vuxna som känner barnet, för att få vetskap om hur barnet kan reagera i olika typer av 
situationer. Vilka situationer fungerar väl, med vem/vilka, vad för aktiviteter i klassrummet, 
rasten, i matsalen fungerar väl?   
 
Bruce (2003) förklarar att det är betydelsefullt att sträva efter att få igång en ’positiv spiral’ 
som bygger på tilltro till elevens förmåga, men även att man bejakar eleven som han/hon är. 
En positiv spiral innebär att eleven har ett gott självförtroende om sig själv om att kunna ta in 
kunskaper, som att lära sig att läsa. Vuxna kring språkstörda barn måste uppmärksamma och 
tillvarata barnets starka sidor och positiva egenskaper för att kompensera de svaga hos eleven 
(Hansson, 2003). Att utgå ifrån barnets starka sidor som förstärkning fungerar oftast som 
komplettering. Förstärkningen kan vara visuell, auditiv eller taktil stimuli, i form av bilder, 
text, tal och handtecken om t.ex. vad dagen eller veckan ska innehålla (Petersson, 2003).  
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Många språkstörda barn är i behov av upprepning, tydlighet och struktur i undervisningen för 
att känna en viss trygghet. Barnet kan då göra sig föreställningar om vad som ska hända. 
Eftersom språkstörda barn kan ha svårt att ta in och sortera information på ett sätt som är 
tillräckligt för andra barn, måste omgivningen anpassa sättet att kommunicera, så att barnet/ 
eleven bättre kan tillgodogöra sig information (Hansson, 2003). Därför är det viktigt att utöver 
de ovan nämnda förstärkningarna även ge instruktioner enkelt och kort. I inlärningssyfte bör 
instruktioner gärna repeteras flera gånger och man kan med fördel repetera ’gammal’ kunskap 
för att sedan bygga på med ny (Petersson, 2003).  
  
Barn med uttalsstörning kan behöva enskild hjälp och träning både i skolan och hemmavid av 
föräldrar. En logoped eller talpedagog ger ofta råd och stöd till lärare och föräldrar om hur de 
kan hjälpa till att stimulera uttalet hos barnet (Bjar, 2003).  
 
2.7.4.3  Uttrycksformer 
När man har en elev i behov av särkilt språkstöd i sin grupp måste man arbeta med hela barnet 
för att stimulera språkutvecklingen. Det gäller att vuxna som arbetar med barn låter barnen få 
många tillfällen att uttrycka sig, och tar vara på och utvecklar barnens uttryckssätt (Petersson, 
2003). Flera sätt att locka till samtal och kommunikation kan ske genom att spela dockteater, 
sjunga, dramatisera eller skapa tillsammans. Alla möjligheter måste tas till vara, på ett lekfullt 
sätt, i syfte att barnen ska få många möjligheter till att uttrycka sig. Det är viktigt att stimulera 
barnets intresse för språk, att sätta språket i förbindelse med alla dagliga aktiviteter och att 
använda sig av alla sinnen. Musik, rytm, rörelse och lek med ljud som tränar barnets auditiva 
uppmärksamhet har stor betydelse för det språkstörda barnet (a.a.).  
 
En del barn kommer igång med språkutvecklingen med hjälp av handtecken. Barnet lär sig 
stödtecken, eller kanske själv kommer på tecken för betydelsefulla ord (Petersson, 2003). 
 
I figur 3 har jag gjort en sammanställande bild över barns olika uttrycksformer, utöver 
skriften, som stimulerar till kommunikation. 
 
 

 

Lek Kroppspråk

Tecken
-språk

Drama 

Talat språk Skapa Sång, 
musik

 

Figur 3. Andra uttrycksformer än skrivet språk. ( Figur av författaren, 2006). 
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2.7.4.4  En metod för fonologisk utveckling 
Metafon är en metod för barn med fonologiska problem. Syftet är att hjälpa barnet utveckla 
sin förmåga att uppfatta språkljud och att förstå hur dessa är organiserade. Metoden ökar 
barnets språkliga medvetenhet, vilket även är till gagn vid läsinlärningen. Materialet 
innehåller ett fonemtest som sammanställer varför barnet förenklar språkljud och ger en god 
överblick över vilka språkljud barnet förenklar. Metafon har tillämpats med goda resultat vid 
behandling med dysfonologiska barn, av logopeder, tal- och specialpedagoger (Hellqvist, 
1992). 

3  Metod  

3.1  Val av forskningsmetod och urval 
Undersökningen som har genomförts bygger på en kvalitativ metod där syftet var att ta reda 
på hur några lärare och talpedagoger anser sig ge barn med språkstörningar goda 
förutsättningar för att främja deras tal- och språkutveckling i förskolklass och år 1-2. Med den 
kvalitativa metoden söks mönster istället för lösningar utifrån informanternas åsikter och 
uppfattningar (Denscombe, 2004). Undersökningsmetoden ger forskaren möjlighet att skapa 
sig en djupare förståelse i ämnet utifrån exempelvis intervjuer som ger möjligheter att få ta del 
av andras erfarenheter. I den kvalitativa undersökningen redovisas empiri i löpande text 
tillskillnad mot en kvantitativ metod som redovisas med diagram och siffror. Med en 
kvantitativ metod skulle inte relevant empiri till det här arbetets frågeställning komma fram. 
 
I denna undersökningen intervjuades sex personer, två förskollärare, två specialpedagoger och 
två talpedagoger på fyra olika grundskolor i kommunen. Respondenter var verksamma inom 
grundskolans förskolverksamhet och tidiga läsår.  
  
Med strävan att få förståelse för hur olika pedagoger anser sig arbeta med stöttning och 
stimulans valdes en intervju-undersökning med två olika yrkesgrupper, nämligen talpedagog 
och lärare. Dessa personer skulle arbeta med barn i förskoleklass, år 1 eller 2. Möjligen kunde 
variationen av de valda yrkesgrupperna bidra med olika typer av erfarenheter och kunskaper 
till undersökningen. Personer som har varit av intresse att intervjua valdes enligt följande 
kriterier: 
·  utbildad lärare eller förskollärare i botten 
·  inneha erfarenhet av att arbeta med barn med språkstörning i åldrarna 6-8år. 
    
Det var tänkt att en logoped skulle intervjuas för att möjligtvis delge studien empiri om hur en 
utredning kring ett barn med misstänkt språkstörning kan gå till. En logoped skulle kunna ge 
ett vidare perspektiv främst om hur lärare kan gå tillväga för att avgöra vilken typ av 
språkstörning ett barn har. Kontakt söktes med en logoped på lasarettets barnklinik, men 
logopeden visade sig omöjlig att få ett svar av, trots upprepade försök vid telefontider och 
meddelanden på telefonsvarare. Detta drog naturligtvis ut på tiden vilket slutligen bidrog till 
att logopeden valdes bort. 
 
Till att börja med kontaktades per telefon kommunens stödcentrum för att söka talpedagoger 
som var villiga att ställa upp på en intervju angående barn med språksvårigheter. Två 
talpedagoger tackade ja. Därtill skickades ett brev per post ut till 6 rektorer på slumpvis valda 
skolor i kommunen, se bilaga 1. I brevet förklarades syftet med undersökningen och vilka 
undersökningen berörde. Vidare förklarades att undersökningen skulle göras enligt etiska 
forskningsregler, att de intervjuade skulle få full anonymitet och att intervjuempirin behandlas 
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konfidentiellt, samt att informationen som skulle tillhandahållas var material som 
presenterades i ett examensarbete om 10 poäng. Adresser och telefonnummer till skolorna 
söktes via kommunens internetsida. 
 
För att få det utskickade brevet aktuellt för rektorerna avslutades brevet med en förklara att 
jag skulle ta kontakt med dem en vecka senare för svar. När rektorerna ringdes upp erhölls 
kontakt med tre av de fem tillfrågade skolorna. Genom detta förfarande blev det två 
förskollärare och en specialpedagog att intervjua. För jämlikhetens skull valdes ytterligare en 
specialpedagog till undersökningen, varvid kontakt togs med en specialpedagog på min 
praktikskola. Efter att specialpedagogen fått information om vad intervjun gällde, samt de 
etiska forskningsreglerna valde den tillfrågade pedagogen att ställa upp på en intervju.   

3.1.1  Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden var främst intervjuer med strukturerade frågor där alla 
intervjupersoner fick samma intervjufrågor förutom vid fråga 11. Här formulerades frågan lite 
annorlunda till talpedagogerna och lärarna, men syftet med frågan var den samma. Se 
intervjuguiden, bilaga 2.  
    
Fördelarna med en intervju är den personliga kontakten med intervjupersonen. Intervjuaren 
får tillfälle att återgå till en fråga om den tillfrågade tappar tråden. Dessutom finns 
möjligheten att be om ett förtydligande som ”hur menar du då?”. Ännu en fördel för 
intervjuaren är att samtalet spelas in på band vilket medför att intervjuaren kan koncentrera 
sig på att lyssna och visa intresse för intervjupersonen och vad denne säger (Lantz, 1993).  
    
Ytterligare en datainsamlingsmetod var dokumentstudier av ett häfte, från en talpedagog, med 
en mängd munmotoriska övningar som presenteras som resultatet. Dessutom lämnade en 
specialpedagog en folder med information om en språkstimulerande metod kallad ”Synliga 
ljud”. Även detta dokument presenteras som resultat. 

3.1.2  Genomförandet 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Två intervjuer genomfördes i två 
olika klassrum, tre personer intervjuades inne på sina kontor.  
    
Vid en intervju kom det några barn som passerade klassrummet men det påverkade inte 
intervjun då ’tråden’ snabbt togs upp igen. Däremot kan händelsen ha bidragit till att 
inspelningsbandet inte räckte till de sista minuterarna av intervjun. Vid denna intervju fick 
även papper och penna stå som hjälp då den intervjuade visade olika kommunikationstecken 
och inspelningsbandet tog slut efter den sista frågan.   
    
Intervjuerna varade 30 – 60 minuter och spelades in på band. Tidsskillnaden berodde på hur 
mycket intervjupersonen hade att säga. Vissa var väldigt engagerade medan andra var mer 
kortfattade.  
   
Efter varje intervju tackades respondenten för att denne ville ta sig tid till intervjun och för all 
information som hade lämnats. 

3.1.3  Analys av data 
Transkriptionen av varje intervju genomfördes en till två dagar efter intervjutillfället. Det tog 
cirka sex timmar att transkribera varje intervju, förutom entimmesintervjuen som tog ca 8 -9 
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timmar. Vid transkriptionen var målet att få med allt som sades, även harklingar och skratt för 
att fånga upp och minnas eventuella nyanser och känslor till inför bearbetningen av data.  
 
Under transkriptionen av de två första intervjuerna upptäckte jag svårigheten att vara tyst och 
inte avbryta respondenterna. Därefter ansträngde jag mig att vara tystare under intervjuernas 
gång, viket jag lyckades delvis med. Jag märkte hos en respondent att denna blev nervös av 
min tystnad och mitt bekräftande nickande med huvudet när jag lyssnade på respondentens 
utsagor. Efter den intervjun talade jag om för resterande respondenter att min uppgift är att 
hålla mig någorlunda tyst för att inte påverka respondenternas utsagor. 
   
Efter transkriptionerna följde databearbetning med strävan att avgränsa och komprimera 
rådata. Vid databearbetningen studerades texten/datan, som framkom i transkriptionen, i syfte 
att förstå meningen med de intervjuades svar och finna det relevanta till undersökningens 
syfte och forskningsfrågor.  
 
Med inriktning på undersökningens syfte och frågeställningar kategoriserades data till tre 
teman: innebörd av språkstörning, kartläggning och arbetssätt. Vartefter transkriptionerna 
lästes igenom och tolkades markerades den relevanta texten med tre olika färgpennor. 
Dessutom skrevs de relevanta utsagorna in i ett analysschema med en ruta för varje tema. 
Analysschema sammanställdes för varje respondent. 
 
Stundtals var det knepigt att tyda vad respondenten egentligen menade eller ville säga vid 
flera tillfällen. Respondenterna påbörjade ofta en mening och övergick till en annan, vilket  
blev. Vissa utsagor upplevdes som otydliga. Några uttalanden tolkades om flera gånger innan 
en analys av vad respondenten egentligen sade kunde genomföras.  

3.1.4  Etiska principer 
Etiska forskningsprinciper ger riktlinjer för all forskning. De etiska principerna belyser att 
forskaren alltid ska delge undersökningspersonerna information om undersökningen, om 
samtycke, konfidentialitet och om nyttjandekrav (Kvale, 1997; Svenska vetenskapsrådet, 
2006). Informationen om samtycke och om själva undersökningen innebär att, ”forskaren 
informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, om hur 
undersökningen är upplagd i stort” (Kvale, 1997 s.107), samt att ”undersökningspersonen 
deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst” (a.a. s.107).  
 
Konfidentialiteten i forskning innebär att privata data, som kan identifiera 
undersökningspersonerna, ska ges största möjliga konfidentialitet. Nackdelen med detta kan 
vara svårigheten med att kontrollera forskningsresultatet om ingen vet vem som var med i 
undersökningen (Kvale, 1997). 
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskaren samlar in hos undersökningsperson- 
erna endast får användas till forskningens ändamål. 
   
I den här undersökningen tillvaratogs de etiska forskningsprinciperna efter Svenska 
vetenskapsrådets riktlinjer, då varje intervjuperson blev informerad om syftet med intervjun, 
om vilka frågeställningar jag hade och om anonymiteten i presentationen av undersökningen. 
Denna information gavs dels vid telefonkontakt när tid för en eventuell intervju skulle bokas 
dels vid intervjutillfället eftersom det hade gått en tid mellan den första telefonkontakten och 
intervjumötet. Vidare förklarades för alla intervjupersoner vid telefonkontakten att intervjun 
skulle spelas in på band.  
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I utskicksbrevet till skolorna nämndes konfidentialiteten och ett anspråk om att personerna 
ifråga var ”villig att dela med sig av sina kunskaper”, med innebörden att intervjupersonerna 
skulle delta frivilligt i undersökningen, se bilaga1. Vid det första intervjutillfället 
informerades en talpedagog om anonymiteten efter intervjun, på grund av min orutin och 
nervositet.  
 
För att leva upp till konfidentialitetskravet nämns inga namn, skolor eller kön i rapporten. 
Endast de deltagandes yrkesbenämning, utbildning och antal år i yrket redovisas. Detta finns 
med för att andra ska ha möjlighet att kontrollera validiteten av data i undersökningen.  

3.1.5  Trovärdighet 
Med tanke på det låga antalet tillfrågade i datainsamlingen kan naturligtvis inga generella 
slutsatser fastställas i denna undersökning (Denscombe, 2004). Därför kan undersökningen 
endast ses som ett stickprov av hur verksamma lärare och talpedagoger beskriver sitt sätt att 
stötta och stimulera språkstörda barn. De intervjuades olika yrkeskategorier och utbildning 
ger studien del i variationer och olikheter eller likheter i arbetssätt och förhållningssätt 
beträffande hur respondenterna anser sig gynna språkutvecklingen hos barn med 
språksvårigheter. Resultatet kan ge en hänvisning till användbara arbetssätt och 
förhållningssätt för att främja tal- och språkutvecklingen hos språkstörda elever och hur  
talpedagoger och lärare kan gå tillväga för att avgöra vilken typ av språkstörning ett barn har.  

3.1.6  Metoddiskussion 
Vid en intervju mötte jag en engagerad förskollärare som mestadels utgick från elever med 
pragmatisk språkstörning. Att det föll sig på det viset kan bero på en kombination av den 
något vida förklaring i utskicksbrevet om vad undersökningens intervjuer skulle handla om, 
men främst av ospecificerandet av ordet språkstörning i intervjufrågorna. Detta påverkar 
innehållet i uppsatsen på så vis att den inte begränsas till enbart talsvårigheter.   
 
Undersökningen visar vad respondenterna berättade och ansåg sig göra för att stimulera och 
stötta elever med språkstörning. Det skulle ha varit intressant att intervjua först, för att sedan 
observera hur respondenterna arbetade. På det viset skulle undersökningen möjligen få en 
påtaglig bild som visar hur pedagoger och lärare faktiskt arbetar med språkstörda elever. 
 
 

 

4 Resultat  
Inledningsvis redovisas bakgrundsdatan om respondenterna. Därefter redovisas resultatet 
utifrån de sex intervjuerna. Under rubrik 4.4.6 Munmotoriska lekar och övningar redovisas 
innehåll i det häfte som en talpedagog bidrog med. Vidare redovisas Synliga ljud under rubrik 
4.4.5 Struktur och tydlighet med visuellt stöd. 
    

4.1  Respondenternas bakgrund 
De inledande frågorna i intervjun gav en bild av respondenternas kompetens, erfarenhet och 
bakgrund. Respondenterna hade haft kontakt med elever med språksvårigheter/ språkstör-  
ningar. De intervjuade hade olika lång yrkeserfarenhet och olika utbildningar.   
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 Intervjuperson:              Tidigare yrke                             Antal år i nuvarande yrke 
A, Talpedagog                 förskollärare             5 år 
B, Talpedagog                 förskollärare, grundsk.lärare          3 år                                     
C, Förskollärare                   -------                                        30 år                             
D, Förskollärare                   ---------                                   11 år 
E, Specialpedagog            förskollärare                                      1 år 
F, Specialpedagog            småskolelärare                                   6 år 
Figur 4. Intervjupersonernas bakgrund. (Av författaren, 2006) 
 
Talpedagogerna hade vardera 60 poäng var av en specialpedagogisk utbildning, samt 20 
poäng vardera i Talspråk och kommunikationshinder. Talpedagog A hade arbetat inom sin 
profession i 5 år och talpedagog B i 3 år. Talpedagog B hade även två grundutbildningar, en 
förskollärarutbildning och en lärarutbildning.  
    
Förskollärare C hade en förskollärarutbildning från 1977 och har sedan dess arbetat som 
förskollärare. Senare läste C om utvecklingsstörning och Kommunikation och talspråk, 10 
poäng, och till sist en distanskurs på 5 poäng om miljö och hörsel.  
 
Förskollärare D blev klar med sin förskollärareutbildning 1995 och hade därefter arbetat i 
11år.   
    
Specialpedagog E, hade arbetat som förskollärare sedan 1980. 2001 läste vederbörande in  
specialpedagogik och har där efter arbetat i förskoleklass och bedrivit specialpedagogisk 
undervisning. I år var det första året som specialpedagogen ägnade sig helt åt 
specialundervisning.  
 
Specialpedagogen F, hade tidigare varit verksam som småskolelärare (förskollärare). 
Specialpedagogen hade en utbildning om synhandikapp och fick tillgodoräkna sig flera poäng 
i den specialpedagogiska utbildningen i Stockholm. F tog examen på den specialpedagogiska 
utbildningen för sex år sedan och har därefter arbetat som specialpedagog.  
 

4.2  Respondenternas uppfattningar om språkstörningar 
Det rådde olika meningar om innebörden av vad en språkstörning är. Två respondenter ansåg 
att en språkstörning handlar om uttalsproblem där barnet har svårt att uttala språkljud, vilket 
kan leda till stavningsproblem. Talpedagogerna resonerade att en språkstörning är något mer 
än ett enstaka uttalsproblem. En språkstörning handlar om funktionsnedsättningar i språket på 
olika sätt, ibland på grund av en neurologisk skada. En funktionsnedsättning kan innebära 
språkförståelseproblem med grammatiska problem, men kan även innebära uppmärksamhets- 
problem. Dessutom menade talpedagogerna att en språkstörning även kan vara kopplad till 
olika diagnoser eller en viss muskelsvaghet som kan kopplas till uttalsproblematik. Vidare 
förklarade en förskollärare att barn med språkstörning har svårt med begreppsbildningen samt 
att ta in information och omvandla den, vilket medför att det kan bli svårare att tillgodogöra 
sig undervisningen när det gäller att läsa och skriva.  
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4.3  Respondenternas tillvägagångssätt för att avgöra typen av 
språkstörning 
Inledningsvis menade en förskollärare och en talpedagog att grunden för inlärning är att 
eleverna tycker att det är roligt med språkstimulans och att intresse och lust finns hos 
eleverna. För inlärning krävs även en medvetenhet hos eleven och en vilja till förändring 
menade talpedagogen. I det fallet är det betydelsefullt med en rak men varsam 
kommunikation med eleven, innebärande en ärlighet med vad han/hon har svårt med och 
naturligtvis vad som fungerar bra, utan att såra eller klanka ned på eleven ifråga, förklarade 
talpedagogen. 
 
Flera respondenter betonade att elever med språkstörning kan behöva ett extra knippe med 
krafter, ork och energi. Dessa elever behöver få en språkträning/stimulans som är kryddad 
med humor, skratt, beröm och uppmuntran för att orka hålla koncentrationen och lusten uppe. 

4.3.1  Tidig upptäckt 
De intervjuade var eniga om att många barn med någon typ av språksvårigheter upptäcks 
redan på förskolan. Personal och föräldrar uppmärksammar då hur ett barn pratar, hur ett barn 
uppfattar instruktioner eller hur barnet samspelar med andra barn, förklarade en talpedagog. 
En del barn upptäcks genom att de är aggressiva och utåtagerande och är svåra att få kontakt 
med eller svåra att förstå menar en förskollärare. 
 
Ett barn med språkstörning måste få rätt stöd i god tid, innan barnet kommer alltför långt efter 
i språkutvecklingen förklarade respondenterna. På flera av respondenternas skolor informeras 
lärare och specialpedagoger om en elev med språk eller talsvårigheter när han/hon börjar i 
förskolklass eller första klass, med syfte att påbörja ett språkutvecklande samarbete kring 
barnet. 

4.3.2  Kartläggning i förskolklass, klass ett och två 
För att utröna hur långt eleverna hade kommit i sin språkutveckling, använde lärarna och 
specialpedagogerna kartläggningsmaterialet ”Lyssna på orden”. Testet genomfördes på alla 
barn i förskoleklasser en gång per termin vid förskolelärarnas och specialpedagogernas 
skolor.  
    
En av specialpedagogerna förklarade att i en klass-etta utfördes, ca åtta veckor efter 
terminsstart, en uppföljning av ”Lyssna på orden”. I ettan följdes elever med låga resultat i 
testet upp med andra tester som ”Språklig medvetenhet” och/eller ”Bedömning av språklig 
medvetenhet hos förskolebarn och skolbarn”. På denna skola fanns även en handlingsplan för 
barn med läs- och skrivsvårigheter, över hur förebyggande åtgärder och kompensatoriskt 
arbete skulle bedrivas.  
  
Resultaten av kartläggningarna ifrågasattes av en förskollärare. Förskolläraren menade att hon 
inte visste huruvida resultaten i testerna påverkades av barnens mognad eller av språkstimule- 
rande åtgärder.  

4.3.3  Kontakter med olika instanser 
Respondenterna förklarade att föräldrar eller personal kan kontakta barnhälsovården och 
genom den kan de få en logopedkontakt. Personal i kommunens skolor kan även kontakta 
Stödcentrum för barn och ungdomar, för att få råd eller handledning av en psykolog eller 
talpedagog om hur de ska gå tillväga med ett barn. Se figur 5. 
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Lärare Föräldrar

Stödcentrum för barn 
och ungdomar  

Barnhälsovården

Talpedagog Psykolog Logoped

Figur 5. Instanser att kontakta för råd och handledning. (Figur av författaren, 2006) 
 
Talpedagogerna är områdesindelade för att förskolorna och grundskolorna ska veta vem som 
ska kontaktas. Talpedagogerna på Stödcentrum för barn och ungdomar arbetar på uppdrag av 
skolan, vilket innebär att kontakten blir mest med den aktuella skolans personal och inte med 
föräldrar. (Fortsättningsvis förkortas Stödcentrum för barn och ungdomar till Stödcentrum.) 
 
I första hand är det förskollärare och lärare på respondenternas skolor som tar kontakt med 
någon av instanserna för att rådfråga om ett barns språksvårigheter. Innan detta sker måste 
berörda föräldrar vara informerade. När skolan har kontaktat Stödcentrum kommer 
talpedagogen ut till berörd skola för att träffa barnet i fråga och samtala med föräldrar och 
personal om hur de upplever barnet.  
 

4.3.4  Talpedagogernas kartläggning 
Talpedagogerna genomför kartläggningar över barns språkutveckling och handleder skolans 
personal om vad de ska arbeta med för att träna och stimulera en elevs språksvårigheter, men 
de ger inte diagnoser. Talpedagog A belyste att en förutsättning för att ge adekvat hjälp till en 
elev med språkstörning, är att upptäcka vad eleven har svårt med, samtidigt som det är viktigt 
att se och upptäcka dennes styrkor, det som eleven kan. Detta är av betydelse för att finna 
passande kompensatoriska vägar. Vidare förklarar talpedagog B att det krävs ett noggrant 
kartläggande inom fyra områden i språkutvecklingen för att upptäcka barnets styrkor och 
svagheter.  De områden som kartläggs i barnens språk är: 
 
Språkförståelsedelen –  hur verkar barnet förstå? 
Språkanvändningsdelen –  hittar barnet orden, hur bygger barnet upp en mening? 
Ljudanvändningsdelen –  finns alla språkljud med? 
Den pragmatiska delen –  kan barnet turordning vid frågor och svar, har barnet ögonkontakt, 
håller barnet sig till samtalsämnet eller `svävar barnet iväg´? 

 
Vid en kartläggning observerar talpedagogerna barnet både i leken och i skolundervisningen 
och använder sig av olika material som spel, böcker och bilder. Bilder kan användas för att 
upptäcka hur barnet beskriver och berättar förklarade B. Barnet får berätta om bilden, medan 
talpedagogen antecknar precis det barnet säger; hur använder barnet adjektiv, hur är 
ordföljden, hur många ord används i meningarna, hur långa är meningarna, är det två-, tre- 
eller fler- ordsatser, eller rabblar barnet upp föremål. Men bilder används även till 
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kartläggning av ljud som barnet har svårt att uttala, i t.ex. Memory. Barnet får på ett lekfullt 
sätt uttala olika språkljud som antingen finns i början, mitten eller slutet av ett ord, berättade 
Talpedagog A.  
    
En talpedagog använde sig av en metod kallad ”Metafon” för att utröna vari problemen med 
språkljuden står, handlar det om munmotoriska problem eller handlar det om att inte uppfatta 
skillnader på fonem?  
 
Den andra talpedagogen nyttjade ett språkförståelsetest i form av en bilderbok, där barnets 
olika områden i språkutvecklingen testas, t.ex. grammatik med begreppsuppfattning av 
prepositioner. På varje sida i bilderboken finns tre bilder med tillhörande text. Exempelvis 
läser talpedagogen texten för barnet som sedan ska berätta eller visa vilken bild som passar till 
den upplästa meningen.  
  

4.4  Stöttning och stimulering i barns tal- och språkutveckling 

4.4.1  Kontinuerlig språkstimulans för en språklig utveckling 
I syfte att stötta och stimulera eleven till framgång med sina svårigheter i skolan upprättades   
individuella åtgärdsprogram för eleven ifråga, där åtgärder och tillvägagångssätt skrivs ned 
tillsammans med den berörda eleven, berörd skolpersonal och föräldrar. Flera respondenter 
ansåg att den huvudsakliga språkträningen måste ske med hjälp av vuxna som vet vad det är 
barnet har svårt med, det vill säga lärare, specialpedagoger och sist men inte minst 
föräldrarna. Föräldrarnas och pedagogernas inställning till barnets problematik påverkar hur 
effekten och resultatet blir av barnets språkträning.  
 
Beträffande föräldrarnas delaktighet ansågs den vara av stor betydelse för barnets 
språkutveckling, eftersom de parallellt med skolan kan stötta barnet. Föräldrarna ansågs ha 
mer tid än vad en lärare har för varje barn i skolan.  
   
De flesta av respondenterna menade att det krävs daglig träning, stimulans och tillrättalagd 
undervisning för att en utveckling hos barnet ska ske, framför allt för barn som har problem 
med språkförståelsen och språkanvändningen. De ansåg även att det är viktigt att den 
språkliga träningen består av lekfulla övningar för att inte upplevas som träning. 
 
Fyra respondenter nämnde Bornholmsmodellen som en god modell att arbeta efter med barn 
som behöver utveckla sin språkliga medvetenhet. Många av de språkstörda barnen får främst 
en chans att ta till sig och förstå rim och lyssna efter olika språkljud i syfte att bygga upp en 
fonologisk medvetenhet. Bornholmsmodellen användes i förskolklasserna på tre av de fyra 
grundskolorna som respondenterna arbetade på. På en av skolorna användes modellen även i 
årskurs ett och två. Den bästa effekten av språkstimulansen ansågs vara när den skedde 
dagligen i ca 20 minuter, då orkade de flesta elever hålla koncentrationen uppe. 
 
I en förskollärares förskoleklass fick eleverna planerad språkstimulans en gång i veckan. Vid 
planeringen tänkte respondenten inte på någon elev med språksvårigheter. Förskolläraren 
menade att eleverna med språksvårigheter fick språkstimulans varje dag vid samlingarna, då 
tillfällen gavs att prata och berätta. De fick även språklig träning när eleverna samtalade med 
vuxna och andra barn.  
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4.4.2  Specifik språkstimulans individuellt och i mindre grupper 
 Flera respondenter ansåg att barn med språkstörningar ibland behövde sitta enskilt med en 
speciallärare, specialpedagog eller annan lärare, dels för att få tillfälle att arbeta med det som 
är svårt dels för att få möjlighet att använda sina starka sidor. Men det var av stor betydelse att 
göra den enskilda specifika språkträningen lustfylld och att inte träna för mycket för att 
undvika olust och press hos eleven. Vidare ansåg man att den elev som får enskild och 
specificerad språkstimulans bör ha ett medbestämmande och samtidigt bli varsebliven om vad 
han/hon tränar. Därför bör talpedagoger eller lärare samtala med eleven om varför eleven ska 
träffa en talpedagog eller specialpedagog och delge eleven vad han/hon skall göra vid 
språkövningstillfället. Dessutom berättade talpedagog B att pedagogen i fråga bör låta eleven 
få ett medbestämmande i form av att välja bland det material som finns tillgängligt för 
stunden, men även anpassa övningarna efter elevens intresse och vilja. 
    
Tre av respondenterna ansåg att elever med språksvårigheter skulle behöva mer av språk- 
träning och språkstimulans. En förskollärare förklarade att den specifika språkträningen sker 
oftast då en talpedagog kommer till skolan och jobbar extra med barn som har uttalssvårig- 
heter. Då får även klasslärarna tips på rim och ramsor och material som passar bra för de barn 
som har svårt med språkljuden. Men respondenten menade att det var svårt att få tiden att 
räcka till att arbeta enskilt med ett barn. 
 
Vidare förespråkade flera respondenter mindre elevgrupper så ofta man kan i skolan, för då 
får varje barn mera talutrymme, än att bara sitta och vänta på sin tur.  Barn med svårigheter att 
uttrycka sig kan uppleva det svårt att prata inför en stor grupp då det är många som lyssnar. 
Därför kan det vara skönt för elever med språkliga problem att få arbeta i en mindre grupp. En 
av respondenterna belyste att det var viktigt att möta alla elever där de befinner sig i sin 
språkutveckling och att ’gå tillbaka’ lite så att de känner att de kan och får lyckas. Därefter 
bör pedagogen ge eleven lite mer utmanande övningar. 
     
Två respondenter ansåg att den bästa träningen och stimulansen sker i klassrummet där barnet 
får höra hur andra barn pratar och ta del av det kommunikativa samspelet. 

4.4.3  Tillgodose olika inlärningsstilar 
Talpedagogerna belyste vikten av att pedagoger kring det språksvaga barnet är medvetna om 
barnets starka sidor. Det fungerar som en betydelsefull motvikt för att inte bara se de 
svårigheter som eleven har. Talpedagog B förtydligar att ”En elev måste få jobba med det de 
är bra på för att orka ta itu med det som är lite svårare, annars kan elevens självförtroende gå 
rakt i botten”. Ju fler inlärningsstilar, det vill säga sinnen, som är involverade i lektioner och 
språkövningar, desto lättare är det för eleven att komma ihåg. Bilder och rörelser hjälper det 
auditiva minnet, likaväl som intresse och behov styr hur barnet tar till sig språkövningar. 
 
Vidare ansåg talpedagogerna att när lärare är medvetna om elevens styrkor så kan de arbeta 
mera kompensatoriskt. Därför är det viktigt att lärare diskuterar hur de kan skapa 
förutsättningar för elevens lärande och det krävs tid som avsetts till detta. Oftast blir det en 
positiv utveckling hos barnet om lärarna har tilltro och känner att de kan och har möjlighet att 
tillgodose barnets behov, förklarade en talpedagog.    

4.4.4  Rörelseträning 
På en av de intervjuades skola hade man precis börjat med daglig rörelseträning där eleverna i 
år ett och två fick tillfällen att göra korsövningar med sina armar och ben. Syftet med detta 
var att de båda hjärnhalvorna skulle få samarbeta mera. Specialpedagogen förklarade att 
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symbolen A befinner sig i ena hjärnhalvan och ljudet /a/ sitter i den andra hjärnhalvan. Har 
barnet inte tillräckligt med kopplingar mellan de två hjärnhalvorna så kan barnet inte lära sig 
att symbolen A även låter /a/. Specialpedagogen nämnde att inte alla på skolan trodde på den 
metoden, men specialpedagogen ansåg att man måste prova.  

4.4.5  Struktur och tydlighet med visuellt stöd 
En strukturerad skoldag är jätteviktig för barn med språkstörning, menar flera av 
respondenterna. Många av dessa barn behöver få möjlighet till förförståelse, innebärande att 
de får veta i förväg vad som kommer att ske på lektionerna eller samlingen, förklarade 
pedagogerna. Ett led i att vara tydlig i sin kommunikation är att använda korta, tydliga 
instruktioner och meningar och ha ögonkontakt med eleven, för att se om han/hon har förstått, 
men även tänka på att sätta sig ner till elevens nivå, så att den vuxne och barnet ser varandras 
ansikten.  
 
Många barn med språkstörningar ansågs behöva mycket mer konkret visuell undervisning och 
vägledning eftersom de barnen har svårt med att ta in information auditivt. Ett sätt att vara 
konkret var att använda ordbilder och bilder t.ex. flanobilder, laminerade foton, tecknade 
bilder som förstärker kommunikationen. Bilderna sätts upp på tavlan och/eller i schemat, för 
att barnen på ett visuellt sätt ska kunna se vad som ska ske härnäst.  
 
Vissa barn har svårt med den fonologiska delen i språkutvecklingen och behöver ordbilder vid 
läsinlärningen förklarade en specialpedagog. Med ordbilder behöver barnet inte ljuda varje 
bokstav utan lär in bilden av ordet. Se figur 6.   
 
 
 
 

                                                             ÄPPLE 

Ordet äpple blir 
en bild, en så 
kallad ordbild. 

Bilden förklarar 
innebörden av 
ordet äpple. 

Figur 6. Ordbilden, ett visuellt stöd vid läsinlärning. ( Figur av författaren, 2006) 
 
Vidare ansåg två respondenter att stödtecken och teckenkommunikation kan användas med 
fördel för att förstärka det verbala språket som ytterligare visuellt stöd. Dessutom ansåg de att  
pedagoger bör använda sig av mycket mer mimik och gester för att förtydliga sitt samtal med 
eleverna, oavsett vilken typ av språkstörning ett barn har. Med hjälp av teckenkommunikation 
förtydligas talet eftersom talet oftast då blir lite långsammare, vilket kan underlätta för barnet 
att ta in information auditivt. Detta arbetssätt hade förskollärare C goda erfarenheter av.  
 
Ännu ett visuellt hjälpmedel är handalfabetet. Det är till väldigt stor hjälp för barn som har 
svårt att höra och skilja på språkljud, t.ex. /p/ och /b/. Med ett tecken från handalfabetet kan 
barnet uppfatta /p/ och /b/ visuellt, vilket underlättar särskiljandet av ljuden. Förskollärare C 
förtydligade med orden, ”Ett tecken det hänger kvar så länge du vill, men ett ord det 
försvinner”. 
    
I en förskolklass på en respondents skola används en metod kallad ”Synliga ljud”.  I ”Synliga 
ljud” används ljudeffekter och musik där ljud omvandlas till tecken och tecken blir ljud. 
Eleverna får på ett lekfullt sätt med hjälp av sånger och ljud, puls och taktövningar, hörsel och 
gehörsövningar och skriv- och läsövningar, rörelse och rumsorienteringsövningar träna sin 
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förståelse av ljud och förmågan att härma ljudet. Metoden bygger på forskning om musik och 
hur den stimulerar personlighetsutvecklingen hos barn. Utvecklingsledare är Ilona Antal-
Lundström på Mälardalens högskola. 

4.4.6  Språkljudsträning med munmotoriska lekar och övningar 
Talpedagogerna upplyste om att när det handlar om språkljudsträning hos en elev så kan en 
talpedagog komma ut till skolan några gånger och göra direktarbeten, men då sker det ungefär  
en gång i månaden. Oftast visar talpedagogerna lekar och övningar för personal på skolorna, 
som i sin tur får upprepa lekarna med barnen.  
 
För att öva upp elevers språkljud använde talpedagogerna munmotorisk träning vilket hjälper 
eleven att hitta artikulationsställen i munnen samt upptäcka lika eller olika artikulationssätt. 
Talpedagogerna förklarade att de använde sig även av en trumma, spel och spegel för att 
hjälpa barnet till att hitta ett visst språkljud. Trumman används till rytmer och ramsor.  
Ett barn som övar på sina uttal av språkljud, kan behöva bli mer medveten om sina läppar och 
hur de kan formas genom att titta i en spegel. Där i kan barnet se var artikulationsstället ligger 
och hur artikulationssättet ser ut i munnen. För att göra spegeltittandet lite roligare för barnet 
nyttjade talpedagogerna grimaslekar och lekar med läpparna. Här får barnet exempelvis dra 
kort där det står olika uppgifter på t.ex. att forma en pussmun, låta som en uggla, vrida läpp- 
arna från sida till sida, brumma med läpparna som en bil, sjunga en sång på olika läppljud 
som ma-ma, ba-ba eller pa-pa. 
 
Vidare kan barnet öva sig att blåsa och suga på olika sätt, vilket uppgavs vara gynnsamt för 
alla talmuskler, men speciellt nyttigt för gommusklerna. 
Exempel på blåslekar:  
· Blåsa såpbubblor,  
· Blåsa i sugrör på fjädrar, pingisbollar eller små plastbilar. För att göra övningen roligare kan 
pedagogen göra en bana på ett bord. 
· Stänka ut vattenfärg på ett papper och blåsa ut färgen i olika riktningar med sugröret.  
· Ställ en skokartong upp och ned (utan lock) och klipp en dörr i kartongen. Försök sedan att 
blåsa in en pingisboll eller flörtkula genom dörren och kanske ut på andra sidan. Man kan 
göra flera dörrar i olika storlekar i kartongen. 
  
När ett barn ska träna att forma sina läppar så kan det ske genom olika suglekar. Barnet ska 
hålla ett sugrör med bara läpparna eftersom läppmuskulaturen ska övas. Här kan olika 
sugrörsstorlekar användas. Ett tjockare sugrör kan vara lättare att håll med läpparna och 
enklare att blåsa ut luften med. 
Exempel på suglekar:  
· Skicka vidare. Där sitter barnen i ring med varsitt sugrör och ska suga upp en fjäder eller en 
pappersbit så att den sitter kvar på sugrörets yttersta del. Kamraten bredvid ska fånga fjädern 
med sitt sugrör och sedan lämna över fjädern via sugröret till kamraten bredvid. Låt fjädern 
’gå’ runt i ringen. 
· Fiska i havet. Där ska barnet fiska upp glanspapper- fiskar i olika former, en i taget med ett 
sugrör och hålla kvar fisken med sugröret och släppa den fångade fisken på ett fat. 
· Fånga djuret som låter. Börja med att klippa ut några djur bilder. Sedan ska en person (barn 
eller vuxen) härma ett av djuren som ligger på bordet. Den som tränas ska suga upp det djuret 
som låter med sugröret. Man kan turas om att härma djuren och fånga dem. 
    
För att gör barnet medveten om sin tunga och hur den kan styras så är det betydelsefullt att 
samtala med barnet om hur tungan känns i munnen när man pratar.  
Exempel på lekar för tungan: 
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· Sträck ut tungan och dra in den igen, många gånger, och gör ljud till. 
· Slicka runt läpparna, försök att nå hakan och nästippen. 
· Lapa som en katt. Häll lite vatten på ett fat och låt barnet lapa upp vattnet med tungans hjälp. 
· Sjung sånger som barnet känner till väl men bara på l-, d- eller t-ljudet, t.ex. la-la-la-la. 
· Forma tungan på olika sätt. Barnet ska vika tungan som ett korvbröd, göra tungan som en 
korv och forma tungan som en skål. 
· Fånga strössel eller flingor. Fiska upp strösslet/flingorna en i taget med tungspetsen. 
 
En av talpedagogerna använde sig av gruppövningar med Språkljudslekar, främst i 
förskoleklasser. Syftet var att träna olika språkljud utan att något barn ska bli utpekad. I 
språkljudsleken ska barnen koppla ihop en bild med ett visst ljud. I leken används bildkort 
och rekvisita som visuell förstärkning samt rörelser och rytmer. Språkljudslekar går bra att 
kombinera med ”Bornholmsmodellen”, menade talpedagogen.   
 
En förskollärare menade att barn behöver även höra hur ord och meningar ska böjas och låta, 
därför är det en fördel att bekräfta det barnet har sagt genom att återge orden med korrekt 
grammatik och uttal. Men det är viktigt att vara medveten om att inte påpeka för ofta för 
barnet förklarade förskolläraren.   

4.4.7  Tolkningshjälp 
Barn med svårigheter att tolka språket hamnar ofta i samspelssvårigheter. Då är det av stor 
betydelse att en pedagog arbetar väldigt nära detta barn för att finnas till hands och 
tillrättalägga när konflikter uppstår. Ett tillrättaläggande kan vara att berätta för eleven att 
”Karin ville bara hjälpa dej, hon vill inte ta din tröja”. Denna tolkningshjälp av situationer kan 
hjälpa eleven att undgå större konflikter. Ju mindre konflikter barnet dras in i desto mer växer 
barnets självförtroende och barnet får en bättre status i barngruppen. Ju mer konflikter det blir 
desto mer förlorar barnet sin självkänsla och blir frustrerad och därtill aggressiv. Det kan även 
underlätta för eleven med tolkningsproblem eller uttalsproblem om alla i klassen blir 
medvetna om kompisens svårigheter. Det skapar en förståelse hos klasskompisarna och det 
kan minimera konflikterna. 
 

 

5  Resultatanalys   
Det är inte min mening att generalisera i analystexten, när jag nämner ’lärarna’ eller 
’pedagogerna’. De orden står endast för respondenterna och deras utsagor i denna 
undersökning. Resultatanalysen återger min tolkning av utsagorna från respondenterna.  

5.1  Respondenternas kunskaper om språkstörning  
I resultatet redovisades att respondenterna såg en språkstörning dels som ett funktionshinder 
med språkförståelseproblem med grammatiska problem, dels som uttalssvårigheter med 
problem med att uttala språkljud. Språkstörningen kunde även vara kopplad till en 
neurologisk skada eller diagnos vilket kan medföra problem med uppmärksamheten. Därtill 
ansågs muskelsvaghet kunna vara en orsak till uttalssvårigheter. De intervjuade redogjorde 
kopplingar till språkstörningar i likhet med Bruce, Liberg och Nettelbladt, vilka menar att en 
språkstörning kan drabba ett eller flera områden i språkutvecklingen. Enligt Bruce var det inte 
ovanligt att språkstörningen kunde kopplas ihop med diagnoser som DAMP/ADHD, 
autismspektrumstörning, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom (Bruce, 2003). De nämnda 
professorerna talade även om olika ’grader’ av en språkstörning, det vill säga lätt, grav och 
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mycket grav språkstörning (Bruce; Liberg; Nettelbladt, 2003). Ju fler område i språket som 
barnet har svårt för desto gravare språkstörning. Hansson (2003) förklarade att en lättare 
språkstörning innebär att enbart ljudbildningen är drabbad, då ett språkljud ersätts av ett 
annat.   
 
Nedan visas en tolkning efter respondenternas sammanlagda utsagor om vad en språkstörning 
innebär för dem. Begreppet språkstörning står i mitten av figuren och omringas av cirklar som 
beskriver olika typer av språkstörningar. De rektangulära rutorna visar olika 
funtionshinder som kan hindra en normal språkutveckling och därmed leda till någon typ av 
språkstörning (cirklarna).  
 
 

 

FUNKTIONS-
HINDER 

Muskelsvaghet 
 

Neurologisk skada 
eller diagnos 

       Uttals-      
   problematik 

Svårigheter med 
begreppsbildning 

    Språkförståelse-
    problem 

Grammatiska 
svårigheter 

Figur 7. Respondenternas sammanlagda åsikter om vad en språkstörning innebär. (Figur av författaren, 
2007) 
 

5.2  Lärarnas och talpedagogernas tillvägagångssätt för att avgöra 
typen av språkstörning hos ett barn 

5.2.1  Uppmärksammar kännetecken 
Naturligtvis måste någon lärare och pedagog upptäcka att ett barn har problem eller 
svårigheter med sitt språk för att i överhuvudtaget kunna gå vidare med att ta reda på vilken 
typ av språkstörning det rör sig om. Några av de intervjuade påtalade att många 
lärare/pedagoger redan i förskolan upptäcker barn som kan ha en språkstörning, även föräldrar 
är observanta över sitt barns språk. Det svåra är att veta exakt vad ett barn har problem med i 
sin tal- och språkutveckling, menade talpedagogerna.  
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I likhet med talpedagogerna så ansåg lärarna att barn först och främst uppmärksammades i sitt 
sätt att prata, hur barn uppfattar instruktioner eller samspelar med andra barn. Enligt Bruce 
(2003) och Petersson (2003) kan vuxna lägga märke till flera kännetecken hos barnet t.ex. 
svårigheter med att producera språkljud, koncentrationssvårigheter, nedsatt förmåga att 
uppfatta enskilda språkljud och ordningsföljd, nedsatt förmåga att uppfatta samtal i normal 
hastighet eller dålig begreppsuppfattning. En förskollärare menade att barn även kan 
upptäckas på grund av sin aggressivitet och sitt utåtagerande. Aggressivitet, ängslan eller gråt 
kan bero på att barnet vill undvika krav och undfly eventuella misslyckanden, menar 
Petersson (2003).  

5.2.2  Kartläggning 
Vidare utförde förskollärarna och specialpedagogerna kartläggningar med förskolklasserna i 
syfte att utröna hur långt eleverna hade kommit i sin språkutveckling. Gemensamt för 
förskollärarna och specialpedagogerna var att de använde sig av språktester vilka är 
förankrade och utformade av kända språkvetare och språkforskare exempelvis Lyssna på 
orden av Häggström och Lundberg, Fonolek av Hemmingsson och Olofsson eller Språklig 
medvetenhet av Fritz och Johansson. 
 
Den kartläggning som talpedagogerna utförde visade inte vilken typ av språkstörning en elev 
har. Talpedagogerna menade i likhet med Hansson, Herrlin och Lundberg (2003) att viktiga 
syften med kartläggningar var att upptäcka vari varje barns språkliga styrkor och svagheter 
låg för att sätta in nödvändiga åtgärder. Detta strävade flera av respondenterna efter men tre 
av dem ansåg även att elever på deras skolor skulle behöva mera tid till extra språkstimulans.     
Hansson (2003) och Herrlin & Lundberg (2003) nämner att lärare eller andra pedagoger inte 
får glömma att ge eleverna rätt och anpassat stöd där det behövs.   
 
För att reda ut vad för typ av språkstörning en elev har krävs en djupare språklig utredning av 
en logoped menade de intervjuade talpedagogerna i likhet med Bruce (2003) och Hansson 
(2003). För att få hjälp och stöd i utredningsfrågan kan lärare ta kontakt med antingen 
Stödcentrum för barn och ungdomar eller barnhälsovården som i sin tur har kontakter med 
psykologer och logopeder.  
 

5.3  Hur barn med språkstörning kan stöttas och stimuleras i 
förskolklass, år 1 och 2 
Resultatet av de intervjuade pedagogerna visade att de ansåg att det krävs daglig träning, 
stimulans och tillrättalagd undervisning för att en språklig utveckling hos barnet ska ske. 
Denna strukturerade undervisning visade sig framför allt vara viktig för barn som har problem 
med språkförståelsen och språkanvändningen. Pedagogernas arbetssätt i undervisningen 
präglas av ett sociokulturellt perspektiv i Vygotskys anda (Arnqvist, 1993; Lindqvist, 1999) 
när de har en kontinuerlig, strukturerad vägledning med språkövningar där eleverna kan ta till 
sig språkliga upplevelser i en social miljö. Vidare ansåg talpedagogerna att speciellt den 
specifika språkliga träningen och stimulansen bör bestå av roliga, lekfulla övningar, för att 
inte upplevas som jobbig träning och tillåta eleven till ett medbestämmande. För att lyckas 
med detta ansåg talpedagogerna (!) att lärare bör skapa en motivation och lust hos eleven 
utifrån dennes intressen.  
 
En talpedagog hade ett kognitivt perspektiv på språkutvecklingen innebärande att det krävs en 
viss medvetenhet och vilja till förändring hos eleven själv. För att eleven ska komma fram till 
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en insikt om vilja till en förändring krävs mognad hos eleven, vilket i sin tur tyder på en viss 
utveckling i hjärnan, menade Piaget enligt Arnqvist (1993). Men elevens insikt om att vilja 
förändra sina språkliga svårigheter kan även komma av en ärlig men varsam och rak 
kommunikation mellan elev och lärare ansåg en respondent. För att inte såra eller klanka ner 
på eleven med språkstörning måste läraren naturligtvis lyfta upp sådant som fungerar väl för 
eleven. 
 
Flera respondenter hade uppmärksammat i sitt arbete med språkstörda elever att en konkret 
undervisning underlättade för dessa elever att ta till sig och förstå undervisningen.  
    
Resultatet visade på olika tankesätt bland respondenterna gällande vad som är ett gynnsamt 
språkstimulerande arbetssätt. Flera respondenter arbetade både med enskild, specifik 
undervisning och i mindre grupper vid språkstimulansen, vilket även Petersson (2003) och 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB (2006) förespråkade. DHB 
och Petersson anser att i mindre grupper eller enskilt med vuxen ges eleverna möjligheter till 
att våga uttrycka sig. Två respondenter ansåg däremot att den bästa träningen och stimulansen 
sker i klassrummet där barnet får höra hur andra barn pratar och ta del av det kommunikativa 
samspelet. En fråga som uppstår av det arbetssättet är hur dessa respondenter ser på att 
anpassa undervisningen efter elevers behov, ingår inte alls språklekar och bedriver de alltid 
undervisningen likadant ?!  Enligt läroplanen, Lpo94, (Utbildningsdepartementet, 2006) 
måste lärare alltid utgå ifrån det språkstörda barnet och anstränga sig att anpassa 
omgivningen efter barnet. Lärarens uppgift är att planera, genomföra på ett sätt som 
stimulerar eleven i sin språkutveckling. Dessutom infördes förändringar i läroplanen i juli 
2006 där elevens rättigheter till stöd förstärktes. Det innebär att undervisningen inte alltid kan 
se lika ut för alla.  

5.3.1  Att bygga upp en positiv spiral  
Flera respondenter ansåg att man som pedagog behöver belysa elevens starka sidor, vilket bör 
fungera som en motvikt för att inte bara se svårigheterna. Att använda barnets styrkor som 
förstärkning fungerar som komplement till det talade språket förklarade en pedagog. 
Petersson (2003) bekräftade respondenternas insikt i att en styrka kan vara visuell, auditiv och 
taktil. Bruce (2003) menar att genom att ta till vara på eleven starka sidor eller sinnen kan 
man som pedagog få igång en positiv spiral som bygger på tilltro till barnets förmåga, barnet 
känner att han/hon kan, får självförtroende och av det klarar lite till.  
 
Elever med språkförståelseproblem kan behöva få stöd i att tolka i dagliga samspelssituationer 
med andra elever ansåg en av förskollärarna. Varje konflikt som en elev hamnar i ansåg 
läraren vara nedbrytande för elevens självförtroende vilket inte gynnar till en positiv spiral. 
För att undvika konflikter skulle man som lärare kunna informera klasskamrater om elevens 
svårigheter så att de får en viss medvetenhet och förståelse för elevens problematik, menade 
respondenten.   

5.3.2  Olika språkstimulerande metoder  
De flesta respondenter ansåg att man som lärare bör arbeta med hela barnet för att stimulera 
språkutvecklingen vilket går i linje med Strömberg (2003) som menade att det inte finns en 
metod att lära in språk med. 
 
Flera respondenter ansåg att ”Bornholmsmodellen” (Häggström & Lundberg) var en god 
modell att arbeta efter med barn som behöver utveckla sin språkliga medvetenhet, med tanke 
på att modellen bygger på ett genomtänkt, strukturerat, kontinuerligt och lekfullt arbetssätt. 
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De ansåg att flera av de språkstörda barnen får i och med Bornholmsmodellen möjligheter att 
förbättra sin fonologiska medvetenhet. Även talpedagogerna menade att språkljudslekar som 
de använde kunde kombineras med Bornholmsmodellen eftersom det gemensamma syftet 
med språklekarna och Bornholmsmodellen är att medvetengöra språkljud. 
    
Ytterligare en metod, med syfte att medvetandegöra fonologin, som redovisades i resultatet 
var ”Synliga ljud” utvecklad av Ilona Antal-Lundström. Metoden grundar sig på att tillvarata 
våra sinnen genom att låta eleverna prova på olika uttrycksformer. Återigen sker övningarnas 
på ett lekfullt sätt men med olika uttrycksformer vilka stimulerar till att vilja uttrycka sig. De 
sinnen och uttrycksformer som användes i Synliga Ljud går i hand med Peterssons (2003) och 
Svenssons (1998) tankar om att andra utvecklingsområden och uttrycksformer som 
exempelvis musik, rytmer, drama, rörelser också behövs stimuleras för att nå en språklig 
utveckling.    
 
Fortsättningsvis gav resultatet tips om rörelseträning med hela kroppen där armar och ben får 
korsars över varandra för att stimulera kopplingarna mellan hjärnhalvorna. Detta kan vara 
ytterligare ett sätt att stimulera elevernas kognitiva utveckling där det sker en inre utveckling i 
hjärnan, vilket går i led med Piagets språkutveckling teori.  

5.3.3  Förstärkning och anpassning av kommunikationen 
Studiens resultatet visade att några respondenter förstärkte det talade språket med visuellt stöd 
i form av konkreta material som ordbilder och andra bilder. En lärare menade att stödtecken 
kunde med fördel användas i syfte att förstärka talspråket visuellt, dessutom att tecken 
kommunikationen kan hjälpa en del barn att komma igång med språkutvecklingen, vilket 
överensstämmer med vad Petersson (2003) menar. Ännu ett visuellt hjälpmedel är 
handalfabetet, vilket är till stor hjälp för barn som har hörselnedsättning och svårt att skilja på 
språkljud som /p/ och /b/, förklarade en av pedagogerna, se figur 7. Just svårigheter med att 
höra och skilja på liknande språkljud hör till den vanligaste språkstörningen, enligt Hansson 
(2003). Vidare menar han i likhet med respondenterna att omgivningen behöver anpassa sättet 
att kommunicera, så att det språkstörda barnet bättre kan tillgodogöra sig information. 
Kommunikationen kan anpassas med att ge enkla och korta instruktioner, gärna både 
muntligt, skriftligt och visuellt men även upprepning, tydlighet och struktur i undervisningen 
underlättar och inger en viss trygghet anser Petersson (2003). 
 

      - Ett tecken det hänger kvar så länge du vill, men ett ord                
   /p/              /b/             det försvinner. (Citat av förskollärare C.) 
Figur 7. Med ett tecken från handalfabetet kan barnet uppfatta exempelvis ljuden /p/ och /b/ visuellt. 
(Figur av författaren, 2006)  
 
Enligt talpedagogerna var det viktigt att lärare diskuterar hur de kan skapa förutsättningar för 
elevens lärande och det krävs tid som avsetts till detta. Uttalandet kan möjligen tyda på att 
talpedagogerna har upplevt lärarnas frustration om att skapa förutsättningar så att vissa elever 
får mer tid till språkstimulans.  

5.3.4  Uttal- och språkljudstimuli 
Talpedagogerna bidrog till min studie med munmotoriska övningar, som de ansåg användbara 
med elever som har svårigheter att producera olika språkljud. Målet med den munmotoriska 
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träningen är att eleven ska upptäcka olika artikulationssätt. Därför genomför talpedagogerna 
övningar och lekar i syfte att dels hitta talmuskler och läppmuskler dels att göra barnet 
medveten om sin tunga.  
 
I strävan att göra barnet medveten om sina talmuskler använde talpedagogerna blåslekar, 
suglekar och tunglekar på ett varierande och lekfullt vis. Talpedagogerna ansåg att en spegel, 
trumma och spel var användbara redskap i arbetet med munmotoriken. Men för att en 
utveckling ska ske behövdes daglig träning, på ett lekfullt sätt.  
 
I figur 8 nedan, visas en sammanfattande figur över munmotoriska övningar och dess mål och 
syfte med övningarna. De gula bubblorna anger samlingsnamnet för fyra typer av 
lekar/övningar medan de vita bubblorna ger exempel på lekar som är lämpliga att genomföra 
för att nå upp till syftet. (Närmare förklaringar till övningarna finns att läsa i stycke 4.4.6.) 
 

Skicka 
vidare med 
ett sugrör. 

              

Fi
gur 8. Mål och syften med olika typer av lekar som stimulerar artikulationen av språkljud. (Figur av 
författaren, 2007) 

Munmotoriska övningar 

A) Sug- 
lekar 

B) Blås-   
lekar Mål: att öva upp läpparnas 

motorik och bli mera 
medveten om dem. 
 
A: Syftet är att öva      
     upp tal- och gom-     
     musklerna. 
B: Syftet är att öva     
     läppmusklerna. 
C: Syftet är att      
     medvetandegöra hur  
     tungan kan styras. 
D: Syftet är att    
     visualisera      
     artikulationsställe i       
    munnen. 
 

Blåsa  såpbubblor. Fiska glanspappers- 
fiskar med sugrör. 

Blåsa ut vattenfärg 
med sugrör. Skicka vidare 

med sugrör.  

C) Tung-
lekar 

D) Spegel-   
  övningar 

   Grimas- och      
   ljudlekar. 

Fånga strössel med 
tungspetsen. 

 
  Läppljudssång. Sjunga en sång på 

språkljud ex. la-la . 

 

5.3.5  Samarbete med föräldrar  
Resultatet visade att respondenterna ansåg att föräldrarnas och pedagogernas gemensamma 
arbete och inställning till barnets problematik påverkade effekten och resultatet av barnets 
språkträning. Vilket kan förtydligas med att om föräldrarna och lärarna har en positiv tilltro 
till arbetet med barnets språkproblem så sker det oftast en god utveckling, medan ett uteblivit 
engagemang och negativ syn på arbetet kring barnet försenar en god utveckling. Även 
Nettelbladt och Reuterskiöld (2003) ansåg föräldrarna som användbara men då i syfte att få 
vetskap om hur barnet fungerar i olika typer av situationer för att lyckas genomföra 
anpassningar i omgivningen efter barnets behov.  
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5.3.6  Reflektioner över samtalssätt 
I resultatet av intervjuerna framkom att en förskollärare uppmärksammade elever på deras 
felaktiga uttal eller böjningar av ord och meningar. Läraren återgav verbalt vad eleven hade 
sagt men med korrekt uttal och grammatisk. På så vis får elever möjlighet att höra hur ord 
eller meningar ska böjas eller låta. Men läraren förklarade att man måste vara medveten om 
att inte återge det eleven säger för ofta. 
 
Enligt Nettelbladt och Reuterskiöld är det betydelsefullt att vuxna runt omkring ett barn med 
språksvårigheter reflekterar över hur man själv samspelar och samtalar med det språkstörda 
barnet. En sådan reflektion kan även ge belysning huruvida den vuxne pratar för fort eller för 
abstrakt eller inte lyssnar klart på vad eleven säger. Att reflektera över sitt samtalsbeteende är 
av stor betydelse eftersom samtalsbeteendet påverkar hur elever känner sig delaktiga och 
berörda, vilket är en drivkraft för bland annat språkutvecklingen menar Liberg (2003). 
Inlärningen påverkas av att den sociala omgivningen anpassar sig till barnet menade 
Vygotsky (Lindqvist, 1999) vilket sker när den vuxna framhäver vissa ord med betoning i ett 
så kallat barnriktat tal. I det barnriktade talet pratar den vuxne långsammare och med kortare 
meningar och de ord som vi vill göra barnen uppmärksamma på betonas starkare än andra 
ord. Det barnriktade talet hjälper barnet att inse och få grepp om hur talspråket används anser 
Bjar (2003).  

5.3.7  Humor och uppmuntran 
Avslutningsvis visade resultatet på hur några av de intervjuade sade sig förhålla sig till elever 
med språkstörning ur ett psykologiskt perspektiv. De menade att som pedagog bör man tänka 
på att ’peppa’ och ge eleven extra krafter genom humor, att skratta och ha roligt med 
eleverna, men även genom mycket uppmuntran och beröm. Dessa nämnda förhållningssätt har 
inte framkommit i litteraturstudierna men anses av mig ändå som betydelsefulla i arbetet med 
att stötta och stimulera elever med språkstörningar. 

 

 

6  Avslutande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur några lärare och talpedagoger anser sig ge barn med 
språkstörningar goda förutsättningar för att främja deras tal- och språkutveckling i 
förskolklass, år 1 och 2. Utifrån studiens frågeställningar framkom det i undersökningen vad 
respondenterna ansåg att en språkstörning innebär och hur barn med språkstörningar kan 
stöttas och stimuleras. Det framkom dessutom hur lärare kan gå till väga för att avgöra vilken 
typ av språkstörning ett barn kan ha. 

6.1  Begreppet språkstörning 
Undersökningen visade att deltagarna hade en varierande syn på vad en språkstörning innebär. 
Det kan möjligtvis bero på olika utbildningar, erfarenheter och intressen hos respondenterna. 
Vissa respondenter nämnde att en språkstörning endast innebar uttalssvårigheter medan andra 
såg flera språkliga problem i en språkstörning exempelvis språkförståelseproblem, svårigheter 
med grammatiken eller med begreppsbildning. Dessutom ansåg man att en språkstörning 
ibland var kopplad till neurologiska diagnoser, vilket stärktes av Bruce (2003). När innebör- 
den av talsvårigheter och språkstörning undersöktes närmare i litteraturstudien, visade det sig 
att uttalet har en koppling till barns fonologiska medvetenhet vilket har en betydande del i 
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språkutvecklingen, enligt Bjar (2003) och Hansson (2003). Därtill menar Liberg (2003) och 
Nettelbladt (2003) att en språkstörning kan delas upp i olika svårighetsgrader som lätt, grav 
och mycket grav språkstörning. Ju fler språkliga svårigheter eleven hade desto gravare var 
språkstörningen.  
 
Utifrån respondenternas svar och språkforskares (Bruce, 2003; Hansson, 2003 och 
Nettelbladt, 2003) redovisningar om språkstörningar inser jag att en språkstörning kan 
innebära problem i språkutvecklingens olika områden, nämligen det fonologiska med det 
fonetiska, syntaktiska, semantiska och pragmatiska områdena.     
 

6.2  Arbetssätt i syfte att stötta och stimulera tal- och 
språkutvecklingen 
I studien framkom flera förfaranden att hjälpa och stimulera elever till att kommunicera och 
uttrycka sig verbalt. Studien visade att respondenterna dels hade ett sociokulturellt perspektiv 
dels ett kognitivt perspektiv i sitt språkutvecklande arbete. Man ansåg att språket utvecklades 
i samspel med andra barn och vuxna i lekfulla tal- och språkövningar anpassade efter elevens 
behov. Barn med språkstörning måste få delta i en språkstimulerande miljö där man utgår 
ifrån barns olika uttrycksformer och sinnen i en genomtänkt, intresserande, kontinuerlig 
språkstimulans, vilket bekräftades av Petterson (2003). Uttrycksformer som gärna bör 
användas i språkstimulansen är skapande aktiviteter, rytmer, rörelser, sång och musik, drama 
och lek, men även med lekfulla och intresserande tal- och språkövningar. En av talpedagog- 
erna menade att grunden till inlärningen är en lustfylld språkstimulans med roliga och 
intressanta övningar så att elever får uppleva en känsla av motivation det vill säga en lust att 
vilja lära sig. 
 
Språkstimulerande metoder som ansågs lämpliga för många språkstörda eleverna var den 
kända Bornholmsmodellen, vilket är vetenskapligt utprovat av Hägglund och Lundberg 
(1997). Modellen är ämnad till att träna upp elevernas fonologiska medvetenhet på ett 
genomtänkt, kontinuerligt, strukturerat sätt. En ytterligare metod var Synliga ljud av Antal-
Lundström (1997), där eleverna stimuleras till att öva sina fonologiska färdigheter utifrån 
främst sånger, rörelse och rytmer.  
 
Vidare visade studien att tal- och språkövningar och annan undervisning ska anpassas efter 
elevens behov och starkaste sidor (sinnen). En talpedagog förklarade att ”En elev måste få 
jobba med det de är bra på för att orka ta itu med det som är lite svårare,/…/.”. En anpassning 
i undervisningen kan innebära en mer konkretisering och visualisering i form av bilder, text, 
teckenkommunikation, men även mindre elevgrupper eller specificerad språkstimulans, 
förklarade respondenterna. Detta stöds av Petersson (2006), Hansson (2003). Därtill framkom 
att pedagoger behöver tänka på att använda sig av enkla, korta instruktioner både muntligt, 
skriftligt och visuellt. Men även upprepning, struktur och tydlighet ger en viss trygghet hos 
eleverna för att stötta och förstärka för elever med språkstörningar i undervisningen. Vidare 
upplyser studien om att förstärkning och stimulans i kommunikationen behövs, främst hos 
elever med språkförståelsesvårigheter. Då är stödtecken och handalfabete användbara 
eftersom talet/språket sker långsammare och hjälper eleven att uppfatta språkljud visuellt. 
Därtill ansåg man att elever med språkförståelsesvårigheter behövde bli förberedda på vad 
som ska ske på lektionen. 
 
Flera respondenter förespråkade en enskild och specifik undervisning där eleven ifråga får 
möjlighet att jobba med det som är lite svårt men får även använda sina starka sidor. Man 

34 



ansåg att mera tid behövdes för att ha möjlighet att genomföra en enskild eller specifik tal- 
och språkundervisning. Respondenterna såg i likhet med Nettelbladt och Reuterskiöld W 
(2003), en betydande del i att låta föräldrar till barn med språksvårigheter parallellt med 
skolan ingå i arbetet med tal- och språkutveckling då föräldrarna har mer tid att ägna sig åt sitt 
barn än vad lärare har. 
 
Fortsättningsvis nämndes daglig rörelseträning med övningar där armar eller ben ska korsa 
varandra. Samarbetet mellan höger och vänster hjärnhalva övas upp. Detta ansågs vara ett sätt 
att stimulera elevernas kognitiva utveckling. En inre utveckling i hjärnan sker med hjälp av 
rörelseträningen, vilket Piaget såg som en förutsättning för språkutvecklingen (Arnqvist, 
1993).  
 
Vidare visade undersökningen ett psykologiskt perspektiv där självkänslan och självförtro- 
endet spelade en roll. Respondenter menade att alla barn behöver beröm och uppmuntran men 
barn med språksvårigheter kan behöva lite mer av det. Om man enbart tränar och övar språket 
utan ’varma duschar’ av beröm, skratt och motivation, kan det bli svårt för vem som helst att 
finna lust i det man gör. Att få känna sig duktig och få beröm, att uppleva att man kan och 
utvecklas, ökar själkänslan och självförtroendet menade Bruce(2003) vilket bygger en positiv, 
uppåtgående spiral, som är gynnsam för elevens inlärning. 
  
Slutligen delgav talpedagogerna studien flera munmotoriska övningar som passade barn med 
uttalssvårigheter med språkljuden. Man använde sig av olika sug- blås- och tungövningar där 
syftet dels är att få eleven att upptäcka olika artikulationsställen i talorganet dels att öva upp 
talmuskler.   

6.3  Kartläggningens mening 
En av studiens frågeställningar handlade om hur lärare och talpedagoger gick tillväga för att 
avgöra vilken typ av språkstörning ett barn har.  
 
I undersökningen framkom att förskollärarna, talpedagogerna och specialpedagogerna endast 
kunde upptäcka hur långt elever hade kommit i sin språkutveckling med hjälp av olika kart- 
läggningstester. Tester som de redovisade var Fonolek av Hemmingsson och Olofsson, 
Lyssna på orden av Häggström och Lundberg, eller Språklig medvetenhet av Fritz och 
Johansson. Kartläggningstesterna utfördes på alla elever från förskolklass och uppåt i skolår- 
en, i syfte att upptäcka vad vissa elever har svårt för men även för att se vad de behärskar och 
därmed kunna sätta in passande stöd och stimulans åt eleverna.  Detta förfaringssätt förklarar 
även Hansson (2003) och Lundberg & Herrlin (2003). Utifrån kartläggningens resultat ansåg 
sig respondenterna sträva efter att anpassa undervisningen efter testresultaten. Elever med ett 
lågt resultat följdes upp med specifikare tester.  
 
Kartläggningstesterna visade dock inte vilken typ av språkstörning en elev kan ha. För att få 
mer vetskap om en elevs misstänkta språkstörning krävs en utredning hos en logoped. Verk- 
samma lärare kan ta kontakt med dels barnhälsovården för att få kontakt med en logoped, dels 
kontakta ett Stödcentrum för barn och ungdomar som har tillgång till talpedagoger eller 
psykologer för rådgivning och stöd.  
 
Kartläggningar som talpedagogerna genomförde bestod dels av observationer i skolan och i 
barns lek med material som spel, bilder och böcker dels med hjälp av metoden Metafon 
(Hellqvist,1992).  
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6.4 Didaktiska implikationer 
Genom en kombination av erfarenheter och kunskap från de sex respondenterna och inläst 
litteratur av olika forskare gav studien ett varierande utbud av arbetssätt som respondenterna 
använde sig av i syfte att hjälpa de språkstörda barnen i grundskolans tidiga år. Det vore 
tänkvärt att låta lärare, specialpedagoger och talpedagoger få ta del av varandras kunskaper, 
erfarenheter och arbetssätt, vilket jag har fått möjlighet till i min studie. Jag anser att det 
skulle vidga vyerna för många lärare och kanske hjälpa att inse betydelsen av kontinuiteten 
med den specifika språkstimulansen och inte låta talpedagogens knappa språkträningstillfällen 
vara de enda. Att delge varandras erfarenheter och kunskaper kan även undvika slentrian och 
enkelspårighet i undervisningen. Anpassningar och träning för de elever med någon typ av 
språkstörning skulle kanske inte upplevas som svåra och krångliga, utan ses som ett naturligt 
arbetssätt i skolan.  
 
Några förskollärare, specialpedagoger och talpedagoger menade att det inte alltid finns tid till 
specifik undervisning och att det behövs mer av det får mig att reagera. Dessa uttalanden om 
otillräcklighet torde riktas mot rektorer och politiker inom barn och ungdomsförvaltningen 
och anknytas med vad utbildningsdepartementet skriver i våra läroplaner. Kvalitén av 
språkundervisningen för elever med särskilda behov påverkas i de fall där respondenterna 
menar att de inte hinner med enskild specifik språkundervisning. Att personalen inte hinner 
med beror förmodligen på för stora grupper/klasser och för lite personal i förhållande till 
antalet elever. Rektorerna behöver äska om mer pengar och få gensvar på det av politiker. 
Dels för att kunna rekrytera behörig personal dels för att kunna leva upp till sitt ansvar för att 
elever med särskilda behov ska få den stöd och hjälp som de kan behöva få. I slutändan så 
påverkar skolans ekonomi, tragiskt nog, den tillrättalagda undervisningen och därmed den 
enskilda elevens rätt till rätt stöd. Politiker inom skolvärlden bör se över hur läroplanen och 
skolors ekonomi hör ihop! Det hjälper inte med ambitiösa läroplaner om inte resurser ställs 
till förfogande. 
 
Tack vare studien har jag insett att jag vill arbeta med språkstimulering utifrån ett 
sociokulturellt och kognitivt perspektiv. Jag har dessutom fått tips på hur kommunikationen 
kan förstärkas för att nå elever med språkstörning men också hur anpassningar kan göras. Jag  
som lärare har en viktig uppgift i att stötta och stimulera elever med språkstörning. Det skulle 
naturligtvis främst gynna elevens välbefinnande och utveckling, men även gynna 
samhällsekonomiskt i ett långsiktligt perspektiv. Om inte eleven kan förstå vad han/hon läser 
eller vad andra menar så kan det leda till en känsla av utanförskap och dumhetskänsla, vilket i 
sin tur kan verka nedbrytande för självförtroendet. En nedsatt förmåga att samspela och 
kommunicera eller förstå texter kan leda till svårigheter i att skaffa sig kunskaper vilket 
senare kan leda till svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden i framtiden.  
  
Tack vare min studie har jag fått goda kunskaper i ryggsäcken om hur jag som blivande lärare 
bör gå tillväga för att främja elever med språkstörningar i deras tal- och språkutveckling. Det 
gynnar förhoppningsvis elever med någon typ av uttalssvårigheter eller andra typer av 
språkstörningar. 
 
Utöver syftet med min studie har jag fått ny kunskap om hur barn kan förväxla språkljud med 
andra närliggande fonem exempelvis /p/ och /b/ eller /r/ med /j/ . Med min nyvunna kunskap  
om otydligt tal har jag nu större möjlighet att förstå den nu sjuåriga pojken som jag nämnde i 
inledningen. Pojkens tal har förbättrats en aning och jag vet nu ungefär vilka språkljud han 
byter ut vilket underlättar för mig att förstå honom men även andra barn som har svårigheter 
med att producera eller att skilja på olika språkljud.   
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Avslutningsvis vill jag bidra med  nya forskningsfrågor med tanke på resultat av min studie.   
- Vad gör rektorer för att tillgodose de barn som är i behov av särskilt stöd?  
- Hur kan rektorer påverka för att få större ekonomiska resurser att använda till grundskolan 
så att personalen känner att de har tid till de elever som behöver extra stöd? 
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Bilaga 1. 
 
 
Eskilstuna 2006-09-25 
Till rektor  
 
Hej! 
 
Jag heter Angelika Hallberg och är fritidspedagog som studerar till lärare på 
Mälardalens högskola. För närvarande håller jag på att skriva mitt 
examensarbete om barn med svenska som modersmål som har språksvårigheter. 
Jag vill undersöka hur jag som lärare i förskoleklass och år 1-2 kan stimulera 
och stötta barn med språksvårigheter för att främja deras språkutveckling.  
 
För att komma igång med undersökning behöver jag intervjua personer ur 
personalgruppen; förskolelärare, klasslärare eller specialpedagog som har 
erfarenhet av barn i åldrarna 6-8 år med bristfällig språkutveckling.  
Intervjuerna som jag genomför tar ca 60 minuter och spelas in. Resultatet 
kommer att presenteras i mitt examensarbete om 10 poäng. Materialet kommer 
att behandlas konfidentiellt och Er skola och berörd personal erhåller full 
anonymitet.  
 
Min önskan är att Du som rektor väljer ut någon ur personalgruppen som Du 
anser passande för uppgiften och som är villig att dela med sig av sina 
kunskaper.  
 
Jag kommer att kontakta Dig per telefon under vecka 40 för besked. 
 
 
Vänliga hälsningar  
 
 
________________________________________ 
 
Angelika Hallberg 
016/125694 
ahg06001@student.mdh.se 
 
 
 
Handledare: Margareta Sandström-Kjellin  
margareta.sandstrom-kjellin@mdh.se. 
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Bilaga 2. 
 
 
Angelika Hallberg 
Mälardalens högskola 
Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap 
 
 
Intervjuguide 
 
Syfte: att reda på hur lärare/talpedagoger stöttar och stimulerar barn som är      
          språksvaga. 
          att få reda på hur man går tillväga för att avgöra om ett barn har en                
          språkstörning. 
 
Intervjufrågor : 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare/speciallärare/talpedagog? 
2. Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 
3. Vilken ålder har barnen som du huvudsakligen arbetar mest med? 
4. Vad innebär begreppet språkstörning för dig? 
5. Hur kommer du i kontakt med språksvaga barn? 
6a. Hur upptäcker du barn med språksvårigheter? 
6b. Hur går du tillväga för att avgöra typen av språkstörning hos ett barn? 
7. Får barn med språksvårigheter specifik träning/stimulans? 
8. Hur ser ditt arbetssätt ut när du jobbar med barn som har en 

språkstörning?    
9. Hur har du kommit fram till detta/dessa arbetssätt? (vad utgår du ifrån hos 

barnet?) 
10. Hur många tim./vecka får språksvaga barn specifik språkstimulans/ 

träning? 
11. Till läraren/specialläraren: Görs det något speciellt i klassrummet för att 

anpassa till språksvaga barn? Vad? 
Till Talpedagogen: Tror du att det görs något speciellt för att anpassa till  

           språksvaga barn? Vad? 
12. Hur anser du att vuxna kring barn med språkstörning bör förhålla sig för     
     att stärka barnets språkutveckling? 
13. Upplever du att språksvårigheter hos barn påverkar det sociala samspelet? 
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