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Sammanfattning/Abstract 

Studiens syfte var att undersöka vilka metoder som används i det didaktiska arbetet med barns språkutveckling i 

förskola och skola, vilka metoder som rekommenderas för barn med avvikande språkutveckling, samt hur arbetet 

med språkutveckling kan läggas upp i en barngrupp. Metoden som användes var en kvalitativ forskningsansats 

där intervjuer gjordes med sex verksamma pedagoger. Urvalet av informanter gjordes med utgångspunkt i deras 

arbetsuppgifter; tre specialpedagoger, en logoped och två pedagoger verksamma i förskoleklass. De viktigaste 

resultaten som framkom var vikten av att pedagoger som arbetar med barns språkutveckling inte bara har 

kunskap om metoderna för att arbeta med denna, utan att de även har kunskap om hur barn utvecklar språk. De 

måste dessutom känna till tidiga tecken på avvikande språkutveckling, samt på vilka sätt de kan stödja barn i 

behov av särskilt stöd för att tidigt sätta in rätt insatser. 
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1. Inledning 

Vi var intresserade av vilka didaktiska metoder som finns och vilka som faktiskt används i arbetet med 

barns språkutveckling, samt vilka funktioner i språkutvecklingen dessa metoder är utformade för att 

stimulera. Vad vi framförallt ville undersöka var hur man arbetar med barn med avvikande 

språkutveckling i åldrarna 4-8 år. När vi talar om avvikande språkutveckling tänker vi att den kan vara 

av olika art. Den kan röra sociala tillkortakommanden, exempelvis svårigheter med samspel. 

Avvikande språkutveckling kan även handla om kognitiva brister eller vara av medicinsk karaktär. I 

studien kommer vi att använda oss av begreppet avvikande språkutveckling som ett samlingsnamn för 

olika slags språkliga brister, såsom försenad språkutveckling eller språkstörning av olika karaktär.  

 

Under de år vi arbetat i förskola och skola har vi stött på många barn med språkliga problem, som vi 

anser inte fått tillräckligt stöd att utveckla sitt språk, eftersom de inte fått den stimulans de behöver. 

Barnen har ingått i stora grupper, där alla förväntas göra samma sak. Pedagogerna har inte utgått ifrån 

individernas skilda behov och intressen. Samlingarna, som borde vara lärorika, har mest handlat om 

att barnen ska lära sig att sitta stilla och vara tysta. En del av dessa barn har vi följt under deras 

skolgång på olika sätt. De har längre fram fått stora svårigheter med skolarbetet. Detta har gjort att vi 

blivit intresserade av hur pedagoger kan arbeta med yngre barn för att eventuellt kunna förebygga 

senare skolproblem.  

 

Ek betonar vikten av att följa upp barn med språkliga problem för att förebygga framtida svårigheter 

(Ek 2012:221). Vi ville därför specifikt undersöka vilka metoder som rekommenderas för dessa barn 

av specialister inom området. Reimer (2007) har skrivit om logopeden Carmela Miniscalcos 

doktorsavhandling. I den visar Miniscalco att barn som vid 2,5 års ålder bedömts som språkförsenat av 

BVC-personal, så gott som alltid visat sig vara det även vid en fördjupad undersökning hos logoped. 

Hon kom även fram till att det gick att förutsäga vilka barn som fortfarande vid sex års ålder skulle ha 

problem med språket. Miniscalcos forskning visade att språkförseningar vid 2,5 års ålder i mycket stor 

utsträckning är förknippat med framtida neuropsykiatriska diagnoser. Närmare sjuttiofem procent av 

barnen med tidig språkförsening diagnosticerades senare för annan problematik (Reimer 2007). 

 

Till en början var vår ansats att göra en tydlig översikt av befintliga metoder som kan användas i 

arbetet med barns språkutveckling inom pedagogisk verksamhet. För att få kunskap om dessa metoder 

sökte vi litteratur som avhandlar detta ämne. Vi ville även veta vilka av dessa metoder som faktiskt 

används i arbetet med språkutvecklingen i pedagogisk verksamhet, genom att ställa frågan till 

verksamma pedagoger i förskolor och skolor. För att få kunskap om vilka metoder som 

rekommenderas ur ett specialpedagogiskt perspektiv, samt för att få djupare insikt i ett 

specialpedagogiskt arbetssätt, ämnade vi genomföra ett fåtal intervjuer med specialpedagoger och 

logopeder.  

 

Vi fördjupade oss i ämnet med hjälp av relevant litteratur. Vi tittade exempelvis på Bornholms-

modellen och Före Bornholmsmodellen, två modeller som förordar metodiska övningar för att följa 

varje barns individuella språkutveckling i skola respektive förskola (Lundberg 2007, och Sterner & 
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Lundberg 2010). Veli Tuomela
1
 är en känd språkforskare som även han talar om vikten av en god 

språkutveckling. Myndigheten för skolutveckling (2003) beskriver tillvägagångssätt för barn som 

behöver stöd i sin språkutveckling. Det är ett förhållningssätt som sägs visa stor respekt för barnens 

erfarenheter och tankar.  

2. Bakgrund 

Detta avsnitt är indelat i fyra delar. Först behandlas en del av vad som sägs i förskolans och skolans 

läroplaner om språkutveckling. Den följs av en kort redogörelse om språkutveckling. Därnäst ges en 

redogörelse för vad avvikande språkutveckling och språkstörning kan innebära. Slutligen beskrivs 

några språkutvecklingsmetoder som används i förskola och skola. 

2.1 Läroplanernas mål 

I läroplanerna för förskola (Lpfö 98/10) och skola (Lgr 11) påpekas vikten av ett rikt språk för lärande 

och identitetsutveckling: 

 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98/10:7). 

 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha 

ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts” (Lgr 11:222). 

 

”Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov” (Lpfö 98/10:5). 

 

”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Lpfö 98/10:5). 

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr 11:8). 

 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr 11:8). 

2.2 Språkutveckling 
Enligt Svensson (2009) är språket ett av flera sätt att kommunicera, och dess huvudsakliga funktion är 

social. Hon skriver att språket är av stor vikt för den kognitiva (tankemässiga) förmågan, då det 

påverkar vårt tänkande, och att vi genom språket signalerar grupptillhörighet. Språket blir en del av 

                                                      
1 Veli Tuomela, Stockholms universitet, föreläsning den 16 september 2009. 
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identitetsutvecklingen. Talet är ett av flera uttryckssätt, och det bygger på ett samspel mellan den som 

talar och den som lyssnar. Talspråket kan delas in i olika delar; funktion (pragmatik, hur språket 

används), innehåll (semantik, vad orden och satserna betyder) och form (fonologi; medvetenhet om 

ljuden i språket, morfologi; orddelar, ord och hur de kan förändras, och syntax; språkets struktur) 

(Svensson 2009:12-13). 

 

Svensson (2009) menar att barnet har språklig medvetenhet när det på egen hand funderar över språket 

på ett reflekterande sätt, samt lägger märke till språkets struktur eller form och inte enbart vad det de 

säger betyder. Hon skriver att elevers skolproblem kan bero på att de inte har språklig medvetenhet. 

När dessa elever lyssnar till läraren tolkar de helheten, exempelvis lärarens gester, men de förstår inte 

språket. Eleverna måste vara kapabla att styra sitt tänkande och bli medvetna om språket som det är, 

oberoende av situationen, för att kunna förstå den teoretiska kunskapen som lärs ut i skolan. Det 

fordras en viss kognitiv förmåga för att de ska lägga märke till språkets form. Eleven kan ha en stor 

språklig förmåga trots att den språkliga medvetenheten fattas eller omvänt. Den språkliga 

medvetenheten kan delas upp i olika former av medvetenhet; fonologisk medvetenhet, morfologisk 

medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk medvetenhet och pragmatisk medvetenhet (Svensson 

2009:87-89). 

  

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) har språk och kommunikation en avgörande betydelse 

för utvecklingen av barns tänkande. Barnen ska redan i tidig ålder ses som nyfikna språkskapare, och 

ges möjlighet till att med hjälp av fantasi och kreativitet experimentera med språket, med syfte att 

stärka sin språkliga medvetenhet. Ordlekar, sånger, sagor, rim och ramsor kan på ett spännande vis 

entusiasmera till upptäckter och utvecklande av språkets formsida (Myndigheten för skolutveckling 

2003:100). 

 

Ladberg (2000) menar att det precis som all annan inlärning är i hjärnan som språktillägnandet äger 

rum. Enligt henne är det mycket man inte vet om hjärnan, men att en av de viktigaste funktionerna för 

hjärnan är att koppla ihop nervceller genom att skicka signaler mellan dem. Aktiviteten medför att 

hjärnan utvecklas, och gör att nervimpulserna rör sig fortare och bättre. Ju mer aktivitet, desto mer 

utveckling. Lärandet består av kopplingar mellan hjärnceller och deras nätverk eller system. 

Kunskapen byggs upp i hjärnan genom att skapa kopplingar mellan nervceller, och varje ny koppling 

gör att nätverken ständigt förändras. De nätverk som formas tidigt är de som är mest stabila och 

hållbara, men ju äldre vi blir desto svårare har vi att lära oss nya saker. Utvecklingen av de stora 

kroppsrörelserna minskar efter tre till fyra års ålder, och finmotorikens utveckling minskar vid tio till 

tolv års ålder (Ladberg 2000:11-20). 

 

Ladberg menar även att våra sociala relationer är viktiga för inlärning. Barnens lek och samarbete 

medför att de pratar oavbrutet med varandra, vilket gynnar språkutvecklingen. Hon anser att det är 

viktigt med ett gott självförtroende och glädje, så att barnen vågar pröva fler alternativa lösningar, 

undersöka och utforska. Inlärningen försämras däremot vid rädsla, oro och sorg (Ladberg 2000:27-33). 

För att talet ska flyta krävs samordnade rörelser. Muskler ska samarbeta och forma rätt ljud, tungan 

ska hitta rätt plats i munnen, och andningen ska delta. För att tala och förstå krävs snabbhet, annars 

hänger man inte med. När talet automatiserats blir det lättare och mer spontant (Ladberg 2000:69-70). 

 

En god miljö där barnet erbjuds stimulans och uppmuntran är en förutsättning för att språket ska 

kunna utvecklas till fullo, enligt Centerheim-Jogeroth (1988). Med den rätta stimulansen växer språket 

fram i takt med att nervsystemet utvecklas, under förutsättning att hjärnan fungerar som den ska. På 

små barn fungerar hjärnhalvorna i stort sett var för sig, men ju äldre barnen blir ju bättre samarbetar de 
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olika hjärnhalvorna. Man tror att det är den högra hjärnhalvan som används till en början, men att det 

övergår mer och mer till den vänstra. Genom att båda hjärnhalvorna används och stimuleras så 

utvecklas de, troligtvis under hela livet. All utveckling sker genom att barnet är aktivt. För att hela 

hjärnan ska utvecklas är det viktigt med lek, rörelse och undersökande av omgivningen, tillsammans 

med sång, prat, lyssnande och tänkande (Centerheim-Jogeroth 1988:10-11).  

 

Herbert & Bergstedt (2008) menar att det finns en växelverkan mellan minne och språk. Det är det 

som gör det möjligt att tänka och vara medveten. Forskning visar att det är flera delar av hjärnan som 

tillsammans arbetar med språkfunktionen, men att det är den vänstra hjärnhalvan som är den mest 

betydelsefulla för individens språkförmåga. Det kommunikativa sammanhanget är av avgörande 

betydelse för lärande. Språket blir centralt, då det binder samman människan med omvärlden (Herbert 

& Bergstedt 2008:122). De menar även att språket har stor betydelse för oss i vår förståelse för världen 

runt omkring oss, och att det är viktigt för självmedvetandet (Herbert & Bergstedt 2008:162). 

 

Tuomela
2
 talar om att det är skillnad mellan språklig medvetenhet och språkutveckling. Många vet 

inte skillnaden och blandar ihop dessa två. Då är det lätt hänt, menar Tuomela, att man även blandar 

ihop de språkpedagogiska åtgärderna. Rim, ramsor och sånger utvecklar inte språket. Däremot 

utvecklas den språkliga medvetenheten, det vill säga kunskapen om att språket är uppbyggt av ord, 

språkljud och bokstäver. Det är, enligt Tuomela, inte fel att arbeta med rim, ramsor och sånger, men 

man kan inte säga att man håller på med språkutveckling när man gör detta. Tuomela säger även att 

språkutveckling sker i rutinsituationer och aktiviteter om man fyller dessa språkutrymmen med språk. 

Det är viktigt att både själv tala och att låta barnen få tala. Det bästa sättet att se till att alla barn får 

komma till tals är att arbeta mer i smågrupper med en vuxen. Barnen behöver även nya upplevelser för 

att kunna utveckla språket. Ett sätt att ge barnen upplevelser är genom spontant berättande, vilket 

Tuomela menar inte är så vanligt förekommande idag, då vi arbetar mycket med dialogpedagogik. 

Exempelvis kan man lika gärna vända sig till barnen och berätta det man varit med om under helgen 

istället för att vända sig mot kollegan och prata över huvudet på barnen.  

 

Enligt Tuomela är det också viktigt att läsa mycket för barnen. Då kan barnen utveckla sitt ordförråd 

med ord som inte är lika vanligt förekommande i vardagen. Tuomela säger även att vi måste tänka på 

vårt språkbruk, det vill säga vilka ord vi använder. Vi bör inte använda fraser som den där eller där 

borta. Om vi använder tingens rätta benämning får vi även med prepositioner, såsom: Vanten ligger 

under bänken, i stället för att säga den där ligger där borta. Vi bör, enligt Tuomela, reflektera över 

språknivån, det vill säga hur nyanserat språk vi använder oss av i vår dialog med barnen. Om 

språknivån är för låg, lär sig barnen inget. Är den för hög förstår de inte och lär sig inget heller. Han 

säger även att vi måste försöka utmana varje barn i deras proximala utvecklingszon, det vill säga den 

närmaste zonen för utveckling. 

 

Hwang & Nilsson (2003) menar att det finns många olika teoretiska synsätt på hur barns 

språkutveckling sker. Två av dessa perspektiv, som står i kontrast med varandra, är det nativistiska 

kontra det socialkonstruktivistiska. Forskning har dock visat att båda dessa perspektiv är ofullständiga. 

Det är mognaden som påverkar den kognitiva utvecklingen och kommunikationen med omvärlden. 

Inlärningen av ett språk utgörs bland annat av ett samspel mellan medfödda faktorer och miljöfaktorer 

(Hwang & Nilsson 2003:162). 

                                                      
2 Veli Tuomela, Stockholms universitet, föreläsning den 16 september 2009. 
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2.3 Avvikande språkutveckling och språkstörning 
 

Petersson (1998) beskriver att språkstörda barn ofta är ängsliga, och kan ha nära till både gråt och 

våldsamma utbrott. De har ofta svårt att leka med andra barn, särskilt de som är i samma ålder. Det 

språkstörda barnet har ofta problem med sin motorik. Barn som är gravt språkstörda har därför redan 

före skolåldern utvecklat ett passivt eller utåtagerande beteende. Det är allvarligt psykiskt belastande 

för barnet som inte kan uttrycka sina tankar på ett adekvat sätt. Petersson menar även att den 

medfödda nyfikenheten och anlaget till kreativt tänkande som det normala barnet har, för det mesta 

inte finns hos det språkstörda barnet. Därför är det, enligt honom, viktigt att tillvarata barnets 

nyfikenhet och egna initiativ till språklig kontakt. För de gravt språkstörda är det viktigt att man 

arbetar med alla sinnen och motorik, eftersom de utvecklas växelvis och är avhängiga varandra. Barn 

som har språkstörningar behöver daglig språklig stimulans (Petersson 1998:168-172). 

 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) kan en språkstörning omfatta fyra områden: 

fonologi, grammatik; hur man böjer ord och bygger satser, semantik och pragmatik. När barnet har en 

språkstörning kan denna röra både språkproduktionen och språkförståelsen i olika grader. Ofta 

förekommande problem som uppkommer för barn med språkstörning är bland annat en långsam 

språkutveckling, svårigheter att lära sig nya ord, begränsningar i användandet av språket, nedsatt 

språkförståelse, samt att barnet kan vara svårt att förstå (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012).  

 

Engelmark (2010) menar att autismspektrumstörningar är en diagnos som ökar i befolkningen, att så 

många som ett av hundra barn är drabbade. För bättre behandling av de drabbade behövs mer vetskap 

om tidiga symptom. Enligt Engelmark är ett sådant tidigt symptom att förmågan att härmas saknas hos 

dessa barn. Ett annat tecken kan vara att de har språk- och samspelssvårigheter. Det finns dock stora 

skillnader i språket hos dessa barn, men barnen är oftast begränsade och repetitiva i sina beteenden 

samt i det som intresserar dem. De har problem med den sociala interaktionen och ömsesidighet, och 

förstår inte subtila budskap (Engelmark 2010). 

 

I en studie genomförd av logopeden Miniscalco (Förskoleforum.se) har det visat sig att barn med 

språkstörningar ofta har flera funktionshinder. Över hälften av de språkstörda barnen får även en 

neuropsykiatrisk diagnos när de blir äldre. Enligt Förskoleforum menar Miniscalco att det inte är 

viktigt hur barnen talar när de är 2-3 år gamla, men att de talar. Det finns ärftliga faktorer till 

störningarna som sitter i generna (Förskoleforum.se). Enligt Reimer (2007), stämmer Miniscalcos 

undersökning väl överens med utvecklingen inom barnneuropsykiatrin. I barnneuropsykiatrin betonas 

vikten av att göra en bredare bedömning av barnen oavsett om det handlar om en utvecklingsförsening 

eller beteendeproblem, på grund av den stora förekomsten av komorbiditet (samsjuklighet). En slutsats 

man kan dra av Miniscalcos avhandling är att de barn som vid 2,5 års ålder är språkförsenade, bör 

remitteras vidare för hörselundersökning och logopedbedömning.  BVC bör också göra en bredare 

uppföljning på dessa barn fram till skolstarten (Reimer 2007). 

Haug skriver om den kompensatoriska lösningen. Den innebär att man ska ge den enskilda svaga 

eleven möjligheter att fungera genom att tillsätta extra resurser till en särskilt avpassad undervisning 

för att stärka dess svaga sidor. Det förutsätter att eleven först diagnosticeras och kartläggs. Syftet är att 

höja upp eleven till den nivån andra elever befinner sig på, för att sedan gå tillbaka till den vanliga 

undervisningen igen. Kompensationen kräver en säker diagnosticering, vilket är mycket problematiskt 

ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, enligt Haug. Diagnoser är både osäkra och starkt formade av de 

kulturella värderingarna. Således är diagnoserna mycket mer av en social konstruktion än vi ofta har 



 

6 

klart för oss. Det är mycket sällan som elever med relativt stora inlärningsproblem klarar att ta igen 

den kunskapsbrist som är anledning till att de får specialundervisning. För väldigt många barn 

fungerar således inte kompensationen som det är tänkt, och den kan dessutom vara stigmatiserande för 

eleverna genom att de särbehandlas (Haug 1998:17-18). Enligt Haug är specialundervisning en fråga 

som rör hela skolan, inte bara en fråga för speciallärare och specialpedagogiken. För att en skola ska 

kunna inkludera alla elever och även fungera optimalt för alla, så behövs både resurser och ett 

professionellt stöd. Skolan har behov av specialpedagogiska kunskaper och insikter (Haug 1998:62-

63). 

 

För pedagoger som arbetar med språkutveckling finns arbetsmaterialet TRAS - Tidig Registrering Av 

Språkutveckling (Horn, Espenakk & Wagner 2008). Det är ett material som syftar till att hitta de barn 

som inte följer den normala språkutvecklingskurvan. Genom lek och utan krav på att barnen ska lära 

sig läsa, tillägnar de sig nyckelfärdigheter som gör att läs- och skrivutvecklingen går lättare. Förskolan 

är en viktig arena, som kan kartlägga barns språkutveckling, och som också kan tillrättalägga bra 

aktiviteter. Bland det viktigaste i ett barns liv är att utveckla ett språk, som inte bara ger identitet och 

tillhörighet i en gemenskap. Barnet lär sig också att förstå både sig själv och sin omvärld, vilket är 

viktigt för dess fortsatta utveckling både intellektuellt, socialt och emotionellt. De menar också att 

svårigheter med att lära sig ett språk kan orsakas av skador eller avsaknad av miljömässig 

språkpåverkan. En viktig förebyggande faktor när småbarn visar en risk för negativ utveckling är ett 

insiktsfullt stöd från personer med yrkeskunskap. Grunden för ett bra samspel och en positiv 

språkutveckling läggs i de tidiga åren. När barnen lyckas med sin inlärning byggs deras självtillit och 

självbild upp på ett positivt sätt. En viktig anledning till förebyggande arbete är att motverka dåligt 

självförtroende och felutveckling. Forskning visar att 10-15 procent av alla förskolebarn har en 

språkförsening i unga år, och att 5-7 procent har specifika svårigheter (Horn, Espenakk & Wagner 

2008:8-9). 

 

Enligt Espenakk (2008) medför förseningar i den tidiga språkutvecklingen många gånger förhöjd risk 

för bekymmer senare i utvecklingen, på grund av att den språkliga förmågan även är starkt kopplad till 

andra kognitiva funktioner. Detta kan medföra framtida inlärningssvårigheter, psykosociala 

svårigheter med mera. Cirka hälften av barn med utvecklingsmässiga språksvårigheter får längre fram 

beteende- och/eller emotionella tilläggssvårigheter. Språksvårigheter hos barn är ett stort och 

komplicerat område som kan handla om svårigheter både med att förstå språk och/eller att uttrycka 

språk. Hos en del barn beror språksvårigheterna på underliggande problem, som exempelvis 

hörselproblem, miljöförhållanden eller andra kända sjukdomssyndrom, som till exempel autism. Det 

kan även vara så att barnen är understimulerade. Espenakk menar även att det finns varningssignaler 

som förskolan bör vara uppmärksamma på när det gäller språkutvecklingen för barn mellan tre och 

fem år. Dessa är bland annat om de producerar få yttranden på tre ord eller längre, har problem med 

språkförståelsen, uttrycker sig osammanhängande, har grava uttalssvårigheter, problem med inlärning 

eller glömska av nya ord, är ointresserade av böcker och högläsning, har svårigheter med 

ordningsföljder (till exempel veckodagar), är ointresserade av socialt samspel och lek, har svårigheter 

med lekregler och tillträde till leken, alltid får underordnade roller i leken eller ideligen hamnar i 

konflikt med andra barn (Espenakk 2008:36-39).  

 

Kihlbom (2003) menar att det är viktigt att man så tidigt som möjligt upptäcker psykiska störningar. Ju 

äldre barnen blir desto svårare är det att ordna lämplig hjälp. Därför är det, enligt honom, både 

självklart och nödvändigt att förskolepersonalen har kunskap och kompetens kring hur barnens 

normala utveckling fungerar, men även om hur avvikelser från det normala kan yttra sig. Han menar 
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även att de ska ha kompetens om hur barn reagerar när de utsätts för sociala missförhållanden 

(vanvård, övergrepp, omsorgsbrist), påfrestningar i familjen (sjukdom, depression, relationskriser) 

eller i förskolan (för många byten av anknytningspersoner eller barngrupp) (Kihlbom 2003:64). 

Kihlbom anser även att de erfarenheter barnet gör de första åren är av stor vikt för både 

personlighetens och hjärnans utveckling. Samtliga psykologiska processer som sker i hjärnan sker 

också samtidigt som neurobiologiska processer. Det är arvet som lägger grunden för hur hjärnan byggs 

upp, men under hela barndomen, speciellt de första åren, är många geners användning avhängig av 

barnets upplevelser. Barnet skapar sin egen personlighet med hjälp av omgivningen. Interaktionen 

mellan barnet och vårdaren hjälper barnet med strukturerna och organiseringen av de neurala 

nätverken i hjärnbarken. Stress och trauman i barnets tidigare år kan påverka barnets hjärna och ge 

permanenta egenskaper hos barnet (Kihlbom 2003:40-42). 

2.4 Språkutvecklingsmetoder 

2.4.1 Bornholmsmodellen 

Språklekarna i Bornholmsmodellen utgår ifrån ett forskningsprojekt, som utfördes på Bornholm i 

Danmark 1985-1989, samt flera mindre studier i Umeå. Resultatet visade att vad barnen behöver för 

att en god läsutveckling ska komma till stånd är språklig medvetenhet, och då specifikt fonemisk 

medvetenhet. Detta innebär att ha vetskap om att ord består av enskilda ljud, fonem, samt att förstå att 

dessa ljud kan användas för att skapa nya ord. Fonemisk medvetenhet innebär även att kunna höra var 

i ordet ett visst ljud finns, först, sist, eller i mitten, och därmed kunna avskilja det från resten av ordet. 

Barnen behöver även bokstavskunskap, ett gott ordförråd, samt motivation (Lundberg 2007:6-9). 

Lärarhandledningen är uppbyggd i olika kapitel, där syftet med lekarna tydliggörs i inledningen.  

De första övningarna ska fånga barnens uppmärksamhet och göra dem intresserade av ljud.  Barnen får 

lyssna till ljud i omgivningen, lära sig hur djur låter, följa instruktioner och öva på prepositioner 

(Lundberg 2007:27-31).  

 

I andra kapitlet får barnen möta ord och meningar för att få en första förståelse för språkets 

uppbyggnad. De får förklarat för sig att en mening består av ord och att det ska finnas subjekt och 

predikat i meningen. Pedagogerna säger meningar och barnen får sedan göra egna meningar. För att 

barnen ska få förståelse för att en mening är uppbyggd av ord skrivs orden i olika meningar på en tavla 

eller kartongbitar, där orden får varsin bit. Barnen får räkna orden i de olika meningarna. Orden kan 

även flyttas och meningarna får då en annan betydelse. För att stärka barnens medvetenhet om ord 

används klossar eller annat material. Meningar sägs med pauser mellan orden. Barnen ska då lägga en 

kloss för varje ord. I nästa övning tränas barnens medvetenhet om ords innebörd. De ska få förståelse 

för att ord kan vara korta eller långa oavsett vad de betyder. Orden skrivs ned och visas efter att barnen 

fått svara på frågan vilket ord som är längst, exempelvis tåg – nyckelpiga. För att öva på att gå från 

delar (ord) till helhet (en mening) får varje barn ett ord och sätter sedan ihop dem till en mening. Detta 

stärker deras förståelse för att ord kan stå för sig själva, eller vara del av en mening. Det finns även 

övningar som syftar till att visa hur ord kan sättas samman och plockas isär, samt hur de ändrar 

betydelse om orden i ett sammansatt ord byter plats, exempelvis husdjur som blir djurhus (Lundberg 

2007:33-43). 

Tredje delen av boken innehåller lekar som ska utveckla barnens fonemiska medvetenhet. De får 

lyssna efter första och sista ljudet i ord, gissa namn utifrån begynnelsefonem, hitta saker som börjar på 

ett överenskommet ljud eller öva på att leta fram ord ur minnet. Dessa lekar syftar till att få förståelse 

för fonemen och känna på hur de känns i munnen. Övriga lekar handlar om att låta barnen öva på att 
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höra första och sista ljudet i ord, samt att känna igen när ord börjar och slutar lika. Ytterligare en 

övning behandlar vad som händer om man lägger till eller tar bort ett fonem från vissa ord – att det då 

bildas ett nytt. Detta är första steget mot analys och syntes, som innebär uppdelning och 

sammanljudning av fonem (Lundberg 2007:45-59). Kapitel fyra behandlar analys och syntes. Barnen 

ska få förståelse för att ord byggs av fonem. Lekarna är i början enkla och handlar om att urskilja 

fonemen i orden och att kunna ta isär och sätta ihop dem. Det är dock viktigt att barnen förstår 

innebörden i orden för att sedan kunna sätta in dem i en mening (Lundberg 2007:61). Väl framme vid 

det femte och sista kapitlet bör barnen ha fått en funktionell bokstavskunskap, som innebär att man 

förstår att ord är uppbyggda av fonem och att varje bokstav har ett sådant språkljud (Lundberg 

2007:81). Lundberg (2007:24-25) menar att alla dessa språklekar, som görs i grupp, bör genomföras 

under en tidsperiod på 15 veckor. Dessutom bör kartläggningar av barnens kunskaper göras före, 

under och efter perioden, för att se om några barn behöver särskild träning. Kartläggningen medföljer i 

kopieringsmaterialet till boken (Lundberg 2007:94-95).  

2.4.2 En metod för förskolan – Före Bornholmsmodellen 

Språkutvecklingen är en viktig del av förskolepedagogiken. Barnen lär sig många nya ord varje dag, 

och de suger upp språket som svampar. Det kräver stimulans och handledning. Före 

Bornholmsmodellen är ett material som på ett systematiskt sätt ska stärka förskolebarnens språkliga 

medvetenhet och lust (Sterner & Lundberg 2010:4-5). De menar att barns språkutveckling äger rum i 

en social, kommunikativ kontext. Att göra saker tillsammans och prata om det, bekräftar och befäster 

orden. De talar om vikten att använda språket korrekt, och att ge varje barn tid och möjlighet att 

använda språket. Det är även viktigt med högläsning, och samtal kring det lästa. Frågor ska ställas till 

texten, där barnen ges tid till eftertanke och reflektion. Det ger barnen möjlighet att utveckla sin 

förmåga att resonera, och att koppla textens innehåll till egna upplevelser och erfarenheter (Sterner & 

Lundberg 2010:15-25).  

 

Det går att förebygga läs- och skrivproblem, och det finns ett starkt samband mellan den fonologiska 

medvetenheten och en framtida framgång i läsinlärningen. De barn som har haft lätt att lära sig läsa, är 

de barn som tidigt visat förståelse på den fonologiska medvetenheten. Boken, Före Bornholms-

modellen – språklekar i förskolan, innehåller övningar som tränar upp den fonologiska medveten-

heten, som ett stöd för pedagoger i arbetet med språkutvecklingen på förskolan. Dessa övningar har 

enligt författarna visat sig ha en gynnsam effekt på barnens ordavkodning, läsförståelse och stavning 

när de sedan börjat i skolan (Sterner & Lundberg 2010:19). När barn med språkstörningar är små 

upplever de inte alltid att den språkliga funktionsnedsättningen är särskilt problematisk, men när de 

kommer upp i åldern mellan fem och sju år, är risken större att de hamnar i svårigheter, och att det kan 

bli ett allvarligt handikapp. När de språkliga kraven blir för stora kan barnens självbild som social 

varelse komma till korta. Det handlar inte bara om språklig stimulans, det rör sig även om vilka gener 

barnen har, men med optimal stimulans från omgivningen kan de komma över en del av dessa hinder 

(Sterner & Lundberg 2010:21). 

2.4.3 Språkutveckling genom bilder 

Bilden är en värdefull del av vårt språk i samspel med ordet. Barn som har ett rikt bildspråk utvecklar 

sitt tal- och skriftspråk. De lär sig problemlösning genom kreativt tänkande och intar världen med alla 

sina sinnen. Den språkliga förmågan att uttrycka sig i tal, skrift och bild utvecklas när vi samtidigt 

blandar ord och bild. Skapande verksamhet handlar om bildspråklig utveckling där kommunikationen 

och processen är det centrala. I arbetet med elever i behov av särskilt stöd ges ett positivt resultat på 

skapande verksamhet. Genom att ta tillvara den enskilda elevens förmågor, färdigheter och intressen 
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skapas en god relation som bidrar till utveckling. Barns skapande är inte bara dekoration utan även 

kommunikation (Fagerlund & Moqvist 2010:11-12). 

2.4.4 TRAS – Tidig Registrering Av Språkutveckling 

Det är viktigt med tidig hjälp för barn som har försenad språkutveckling (Thomsen 2009; Espenakk 

2008). Därför har TRAS- materialet tagits fram, ett material som har utformats som ett användbart och 

effektivt redskap för att stärka barnen i deras språkliga utveckling. Materialet består av två böcker, en 

handbok och en vägledning, samt ett TRAS- schema. Schemat, som är cirkelformat, är indelat i 

tårtbitar i olika färger; samspel, kommunikation och uppmärksamhet som är blåfärgade, 

språkförståelse och språklig medvetenhet som är röda samt uttal, ordförråd och satsproduktion som är 

grönfärgade. Varje tårtbit innehåller ett antal påståenden ifrån mitten och ut, efter ålder, gällande 

barnets färdigheter inom de olika områdena. Om barnet klarar av påståendet så fylls rutan i och man 

går vidare utåt i tårtan, om inte låter man det vara. Om barnet har flera brister i en av färgerna på 

tårtan, så kan man se inom vilket specifikt område som barnet har problem. Meningen med TRAS- 

schemat är att säkerställa att barnet så tidigt som möjligt ska kunna få hjälp. Schemat möjliggör även 

förebyggande av andra svårigheter som följer av de språkliga problemen. Med hjälp av schemat är det 

lätt att följa barns språkliga utveckling och att säkerställa att barn med försenad sådan inte förbises 

som följd av osäkerhet kring vad som är normalt. När det är fastslaget vilka brister barnet har, finns 

det även metodiska tips som beskriver hur man bör arbeta för att komma tillrätta med dem (Thomsen 

2009; Espenakk 2008). 

2.4.5 TKT-metoden – En TalKommunikationsTräningsmetod för barn i 

förskoleåldern 

Denna metod har utvecklats utifrån en studie, som syftade till att undersöka hur utvecklingen av barns 

språkliga förståelse påverkas, då de regelbundet arbetar med ett utformat talkommunikativt 

träningsprogram (Gutler-Lindström 2001:22). Programmet som följs vid varje tillfälle består av fem 

moment; samling, avslappning, presentation, språklekar och avslutning. Samlingen och avslappningen 

är till för att hitta fokus och lägga det man gjort tidigare under dagen bakom sig. Det är viktigt med ett 

ostört rum och att gruppen inte är för stor. Avslappningsövningarna, som är anpassade för olika åldrar 

finns på CD-skiva. Presentationen är till för att barnen ska förstå och anpassa sig till situationen de 

befinner sig i. Genom att man som vuxen använder hela meningar vid presentationen av sig själv ska 

barnen uppfatta detta och så småningom kunna göra detta själva. Språklekarna, som delas in i 

kommunikationslek och medvetenhetslek, syftar till att öva upp barnens språkliga medvetenhet, det vill 

säga att kunna betrakta språkets form utan att bry sig om innehållet, samt stärka 

begreppsuppfattningen och koda av vilka kommunikativa strukturer som gäller. Lekarna kan bland 

annat vara motoriska lekar, lekar som övar begrepp, mungympa, läppövningar och alfabetsramsor. De 

tre senare lekkategorierna finns även de samlade på CD-skiva. Avslutningen följs alltid med samma 

ritual, för att barnen ska förstå att den formella samlingen är slut. Alla barn får i tur och ordning tacka 

för idag och efter det lämnar gruppen rummet. (Gutler-Lindström 2001:101-133). 

2.4.6 Språkutveckling med hjälp av iPads 

2010 genomförde några pedagoger ett projekt i Nacka kommun, som skulle undersöka hur Apples 

läsplatta, iPad, kan stödja lärande i förskolan. Artikeln som sedan skrevs publicerades av Skolporten 

(2012). Ett av delprojekten handlade om hur iPaden kan användas för att stärka barns språkutveckling. 

Pedagogen som ansvarade för denna del hittade appar som kan öva upp munmotoriken, ordförrådet, 

att sortera och kategorisera, urskilja likheter och olikheter, öva prepositioner, urskilja ljud, samt stärka 

språkförståelsen. Hon hittade även metoder att använda dessa i verksamheten på ett sådant sätt att hon 
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kunde se att det gav resultat. Hon ansåg att de största vinsterna med att använda iPad i arbetet med 

barns språkutveckling var att det var lustfyllt för barnen och tidsbesparande för de inblandade 

pedagogerna (Skolporten 2012:7-8 och 10-11). 

2.4.7 AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

Det finns människor som har grava tal- och språkstörningar, och därför har stora problem med att 

kommunicera med andra. För dem kan det vara bra med AKK, istället för eller som tillägg till talet. 

AKK är hjälpmedel för alternativa kommunikationssätt, och kan till exempel bestå av tecken-

kommunikation, bilder, pictogram (ett språk i bilder), blissymboler (ett system av symboler där ord 

och begrepp representeras av bilder istället för av bokstäver) samt andra hjälpmedel såsom datorer, 

samtalsapparater eller kommunikationskartor (Hjälpmedelsinstitutet).  

2.4.8 TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

TAKK är en metod som används av barn eller vuxna som inte talar alls eller talar väldigt bristfälligt. 

Det består av tecken som utgår från det svenska teckenspråket (Heister Trygg 2010). 

2.4.9 LTG – Läsning på Talets Grund 

Skolverket menar att lärare i Sverige har en tradition att arbeta med läsinlärning genom ljudning 

(phonics). Ulrika Leimar skapade på 1970-talet en ny metod, LTG - Läsning på Talets Grund, som kan 

användas för att lära barn att läsa genom att använda hela ord. Hon menade senare att man även 

behöver använda sig av det bästa inom ljudmetoden för att metoden ska fungera på bästa sätt. 

Forskning har visat att LTG- metoden ofta används av lärare tillsammans med en eller flera andra 

metoder (Skolverket 2011). 

2.5 Sammanfattning 
Läroplanerna för förskola och skola (Lpfö 98/10 & Lgr 11) påpekar vikten av ett rikt språk, och att 

hänsyn ska tas till barns olika förutsättningar och behov. Det är genom språket som barnens identitet 

utvecklas. 

Språkutveckling sker i sociala sammanhang, enligt Ladberg (2000). Hon menar även att det är viktigt 

för språkinlärningen med ett gott självförtroende och glädje, samt att inlärningen försämras vid rädsla, 

oro och sorg. Centerheim-Jogeroth (1988) menar att en god miljö är nödvändig för optimal 

språkutveckling. Tuomela
3
 säger att det är viktigt att läsa mycket, eftersom ordförrådet då utvecklas. 

Han talar även om att pedagoger bör reflektera över språknivån, för att utmana varje barn i dess 

proximala utvecklingszon. 

När barn har språkstörningar resulterar detta ofta i att de får problem med samspel och motorik, enligt 

Petersson (1998). Dessa barn behöver daglig språklig stimulans. Haug (1998) menar att alla i skolan 

behöver ha specialpedagogiska kunskaper. Han säger att det krävs resurser och professionellt stöd när 

barn ska vara inkluderade i verksamheten, för att de ska ges möjlighet till optimal utveckling. Både 

Miniscalco (Förskoleforum.se & Reimer 2007) och Espenakk (2008) påpekar vikten av tidig upptäckt 

av avvikande språkutveckling, för att undvika framtida svårigheter. De menar att det finns 

varningssignaler som pedagoger bör vara uppmärksamma på. Kihlbom (2003) håller med om detta 

och anser dessutom att förskolepersonal måste ha kunskap och kompetens kring både normal och 

avvikande språkutveckling. Han anser även att pedagoger måste kunna se om barn utsätts för 

                                                      
3 Veli Tuomela, Stockholms universitet, föreläsning den 16 september 2009. 
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missförhållanden, då han menar att de första årens erfarenheter lägger grunden för hur hjärnan 

utvecklas fortsättningsvis. 

Enligt Lundberg (2007) är det viktigt med en fonemisk medvetenhet för att uppnå en god 

läsutveckling. Metoden han arbetat fram, Bornholmsmodellen, är en metod där man arbetar med den 

språkliga medvetenheten, framförallt den fonemiska medvetenheten, genom olika övningar. Den syftar 

främst till läs- och skrivinlärning. Före Bornholmsmodellen (Sterner & Lundberg 2010) är ett material 

som ska stimulera och stärka barnens språkliga medvetenhet och lust på ett lekfullt sätt. Denna metod 

är tänkt att användas som en inkörsport till fortsatt arbete med Bornholmsmodellen. TRAS- materialet 

(Thomsen 2009; Espenakk 2008) kan användas som stöd för pedagogerna att få syn på vad barnen 

redan kan och vad de behöver öva mer på. Materialet är främst till för att hitta barn med avvikande 

språkutveckling, och innehåller konkreta tips på hur pedagoger bör arbeta för att stötta barnet. TKT- 

metoden (Gutler-Lindström 2001) är ett program som syftar till att träna barnens talkommunikation. 

Precis som i Bornholmsmodellen vill man stärka barnens språkliga medvetenhet, men andra viktiga 

delar är att stärka begreppsuppfattningen och lära sig att koda av vilka kommunikativa strukturer som 

gäller. En annan metod kan vara att använda sig av iPad, med appar som stärker barns språkutveckling 

på ett lustfyllt sätt. För barn som har grava språkproblem finns det alternativa metoder, som AKK 

(Hjälpmedelsinstitutet) och TAKK (Heister Trygg 2010). Dessa metoder består av kompensatoriska 

hjälpmedel, exempelvis teckenkommunikation eller bilder. LTG-metoden (Skolverket 2011) är ett sätt 

att arbeta med läsinlärning med hjälp av hela ord. 

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka olika metoder som finns att tillgå i det didaktiska arbetet med 

barns språkutveckling, samt att få vetskap om vilka av dessa metoder som faktiskt används och hur de 

uppfattas av verksamma pedagoger. Vi ville även med hjälp av tidigare forskning och teorier om 

språkutveckling försöka reda ut huruvida någon av dessa metoder lämpar sig bättre än andra för barn 

med avvikande språkutveckling. 

3.1 Frågeställningar  

 Vilka didaktiska metoder används av pedagoger för barns språkutveckling i pedagogisk 

verksamhet för barn mellan 4-8 år? 

 Vilka metoder rekommenderas av specialister inom området för barn med avvikande 

språkutveckling? 

 Hur anser specialisterna att pedagoger i förskola och skola bör lägga upp sitt arbete för att 

stärka barnens språkliga utveckling, så att varje barn får det stöd och den stimulans just det 

behöver? 
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4. Teorier om språkutveckling 

Detta avsnitt behandlar några av de begrepp som används inom två av de utvecklingsteorier där 

språket har en viktig roll. Framförallt lyfts skillnaderna fram mellan nativismens syn på hur språk 

utvecklas, där det biologiska arvet har stor betydelse för barns språkutveckling, och 

socialkonstruktivismens kognitiva teorier, där det sociala samspelet ses som en viktig faktor för att 

barn ska utveckla ett språk.  

4.1 Val av teori 
Enligt Svensson (2009) finns det flera olika teorier om hur språkinlärningen för barn går till. Hon 

menar att de teoretiska grundvalarna som forskare haft som utgångspunkt under senare tid har 

genomgått en förändring. Genom att olika teoretiska synsätt tar plats i pedagogiken utgår man från 

olika tankesätt i arbetet med att utveckla barnens språkliga stimulans. Kunskap om olika teorier är, 

enligt henne, av största vikt för att det ska vara möjligt att reflektera över dagens syn på hur 

språkutvecklingen går till och vilka följder detta synsätt resulterar i (Svensson 2009:23).  

 

I studiens syfte ingick att undersöka om någon metod lämpar sig bättre än andra för barn med 

avvikande språkutveckling. Detta ville vi reda ut med hjälp av två olika teorier om språkutveckling, 

eftersom informanterna har olika bakgrund och utbildning, och vi trodde att de kunde ha olika synsätt. 

Därför valdes den nativistiska samt den socialkonstruktivistiska teorin, eftersom vi ansåg att det var de 

mest relevanta teorierna utifrån våra frågeställningar. Dessa teorier belyser språkutveckling utifrån två 

skilda perspektiv, ett mer medicinskt där det biologiska arvet har stor betydelse och det andra där 

samspelet mellan individer är det centrala. Dessa teorier valdes även för att kunna titta på tidigare 

forskning ur två skilda perspektiv, samt för att kunna jämföra och kategorisera informanternas utsagor. 

4.2 Nativistisk teori 
Enligt von Tetzchner (2005) är nativismen en teori som förespråkar det biologiska arvets betydelse för 

utvecklingen. I ett strängt nativistiskt perspektiv har generna stor betydelse. I ett mildare perspektiv 

kan sägas att generna styr hur utvecklingen sätts igång och att det bildas ett ramverk för hur 

erfarenheter bearbetas (von Tetzchner 2005:35-36). Den nativistiska teorins främsta företrädare är 

Noam Chomsky (Svensson 2009). Han utvecklade en teori om språkets struktur, och kom fram till att 

det finns allmängiltiga språkliga egenskaper som är karakteristiska för alla mänskliga civilisationer. 

Enligt Svensson kan en orsak till detta vara att människan har en medfödd grammatisk komponent 

som bestämmer språkets utveckling. En annan förklaring kan vara att de universella egenskaperna är 

en del av den mänskliga kognitionen, och att detta leder till att en del språkliga regler införlivas. 

Faktorer i miljön påverkar också språkens uppbyggande på speciella sätt. Hon skriver även att 

nativisterna menar att språkutvecklingen sätter igång nästan automatiskt, och att hjärnan är 

förprogrammerad att lära individen tala. Det finns flera omständigheter som ger stöd för att 

arvsanlagen och barnets mognad är av stor vikt för språkinlärningen (Svensson 2009:25-29). 

 

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

språk (Arnqvist 1993). Han ansåg att barnet föds med en språklig modul, LAD (Language Acquisition 

Device), ett grammatiskt representationssystem. Hans argument för detta var att alla mänskliga 



 

13 

kulturer har ett språk. Språktillägnandet tycks ske lättare före puberteten än senare i livet. Detta talar 

för att språktillägnandet kan vara förprogrammerat, Barnen tillägnar sig språket under några få år utan 

formell undervisning, trots att de får höra relativt lite i förhållande till vad de kan prestera (Arnqvist 

1993:27). Hwang & Nilsson (2003) skriver att enligt Chomsky förstår nästan alla barn att de behöver 

göra ljud eller rörelser för att bli förstådda. De verkar även inse att minimala skillnader i ord kan 

betyda helt olika saker, exempelvis häst och bäst. Chomsky menar, enligt dem, att barn snabbt kan lära 

sig språk eftersom de redan när de är mycket små har grepp om djupstrukturen. Det hjälper barnen att 

begripa sig på betydelser och satslära (Hwang & Nilsson 2003:161). 

 

Chomsky (1966; 2000 refererad till i von Tetzchner 2005) menar att det räcker med att barnet utsätts 

för språket och dess uppbyggnad för att få förståelse för språkets egenskaper. Nativisternas argument 

för att deras teori om språkinlärning är den gällande är att språket är så komplext att inlärningen måste 

vara styrd och begränsad av genetiska faktorer. Detta gör att alla språk till stor del liknar varandra, 

eftersom det är den genetiska förprogrammeringen i hjärnan som utvecklar språket efter en viss 

ordning. De anser med andra ord att språkförmågan är ett unikt mentalt organ där språkstimulansen 

uppfattas och filtreras genom en framväxande bank av grammatiska regler (Chomsky 1966; 2000 

refererad till i von Tetzchner 2005:317-318, 369). Detta sätt att tänka om hur språk utvecklas stöds av 

hjärnforskning där det har påvisats att språkfunktionen har en koppling till särskilda språkområden i 

vänster hjärnhalva. Det finns dessutom en hypotes att barnaåren skulle vara en kritisk period för 

språkinlärning eller språktillägnelse, eftersom barn har lättare att lära sig ett språk än vad vuxna har. 

Detta anses ha med den biologiska mognaden att göra (Lenneberg 1967; Meier 1991 båda refererade 

till i Evenshaug & Hallen 2001:112). 

4.3 Socialkonstruktivistisk teori 

4.3.1 Språket som kulturellt redskap 

Till skillnad från Chomsky ansåg Lev Vygotskij att språket är ett socialt fenomen som utvecklats för 

kommunikation. Via kulturarvet tillägnar sig barnet det logiska och viljemässiga tänkandet. Utan 

språket som verktyg kan inte det mänskliga tänkandet utvecklas (Arnqvist 1993:36). Med den 

socialkonstruktivistiska synen kan man se på språket som ett kulturellt redskap. Detta innebär att 

barnet behöver hjälp för att tillägna sig ett språk. Det är genom samspel med andra och aktiviteter 

inom en social sfär som barnets språk utvecklas. (Lisina 1985; Vygotskij 1934 båda refererade till i 

von Tetzchner 2005:369).  

 

Vygotskij skrev om den proximala utvecklingszonen som innebär att barnet utmanas att höja sig från 

den nivå där barnet befinner sig utvecklingsmässigt till den nivån som ligger närmast över. Han 

framhäver vikten av interaktion för språkets utveckling och begreppsbildning. Genom att de vuxna 

bekräftar och utvecklar det barnen säger så utvecklas barnens språk (Håkansson 1998:17). Enligt 

Vygotskij är undervisning en viktig förutsättning för barnens sociala och kulturella utveckling, både 

formell och informell, tillsammans med lärare och familj. Barns prat och tankar är främst av social 

natur. Detta medför att språket blir ett sätt att representera världen i medvetandet, men också ett 

redskap för tänkandet (Hwang & Nilsson 2003:162).  

 

Samspelsperspektivet lyfter fram att språkutvecklingen sker i ett samspel mellan biologiska 

mognadsprocesser, kognitiv utveckling och språklig stimulans från omvärlden. Likaså i detta 

perspektiv anses det sociala sammanhanget ha en stor betydelse för inlärning av språk (Evenshaug & 

Hallen 2001:114). 
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4.3.2 Scaffolding 

Bruner, som också han förespråkar den socialkonstruktivistiska traditionen, menar att även om det 

skulle vara så att det finns en mekanism för språkinlärning så räcker inte det. Barnet måste ha stöd i 

sin språkutveckling. Han talar om scaffolding, det vill säga att fungera som en ”byggnadsställning”. 

För att kunna stötta barnet måste den vuxne kunna anpassa sig, följa och styra barnets uppmärksamhet 

i uppbyggandet av språket (Bruner 1983 refererad till i von Tetzchner 2005:318). Även Smidt 

(2010:163-164) skriver om Bruners sätt att se på scaffolding som en byggnadsställning, en 

stödstruktur som kan avlägsnas när ”bygget” är klart. Hon menar att läraren måste skydda eleven från 

distraktion, gå ett steg i taget framåt, ha en öppen diskussion med eleven och känna till exakt vad den 

behöver för att optimal utveckling ska komma till stånd. 

4.4 Sammanfattning 
Nativismen och socialkonstruktivismen är två teorier som skiljer sig mycket från varandra, men båda 

lägger stor vikt vid språkutveckling. Nativismen utgår från att barns språk är förprogrammerat i 

hjärnan och utvecklas enligt ett specifikt medfött mönster. Denna medfödda språkliga modul kallas 

LAD (Language Acquisition Device). Barnets arvsanlag och mognad är av stor vikt för inlärningen av 

ett språk. Socialkonstruktivismen är till skillnad från nativismen en teori där samspel har stor 

betydelse. Genom samspel och aktiviteter tillsammans med andra kan barnets språk utvecklas. Språket 

kan därigenom ses som ett kulturellt redskap. Den socialkonstruktivistiska teorin tar även upp vikten 

av att barnen utmanas i sin närmaste utvecklingszon - den proximala utvecklingszonen. Barnet 

behöver stöd i sin språkutveckling, och genom att den vuxne anpassar sig, följer och styr barnet kan 

denne fungera som en byggnadsställning. Detta kallas scaffolding. Utifrån begreppen analyseras 

informanternas utsagor i kapitlet analys av resultat. Informanternas tankar jämförs där med teorierna 

för att få fram utifrån vilket perspektiv de ser på barns språkutveckling.  

5. Metod 

Avsnittet beskriver vilken metod som använts i studien, samt tillvägagångssättet för urval av 

informanter, en presentation av informanterna, samt avgränsande av frågeställningar. Dessutom 

redogörs för genomförande, databearbetning och analysmetod, samt tillförlitlighetsfrågor. Slutligen 

beskrivs vilka etiska riktlinjer studien följt. 

5.1 Val av metod 
Avsikten var att, genom intervjuer, ta reda på vilka metoder som används för barns språkutveckling, 

samt på vilket sätt man arbetar med att göra alla barn delaktiga och utgå från varje barns förkunskaper. 

I planen ingick att intervjua specialutbildade personer som arbetar med barns språkutveckling. Vi ville 

ta reda på deras tankar kring våra frågeställningar. Eftersom tidsramarna var starkt begränsade och vi 

varken hade tid eller möjlighet att hinna genomföra många intervjuer, ansåg vi att intervjuer av 

kvalitativ karaktär var mest lämpade för studien. Genom det kvalitativa angreppssättet hoppades vi på 

att genom att endast ha några enstaka öppna frågor få uttömliga och ärliga svar, som speglar 

verkligheten och inte endast delger oss informanternas åsikter . Backman menar att man genom det 
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kvalitativa synsättet riktar blicken mot deltagarens tolkning av sin verklighet istället för se dennes 

åsikter som en färdig ”sanning” (Backman 1998:47).  

 

Trost menar att en kvalitativ intervju görs bäst med hjälp av en intervjuguide, som innehåller stolpar, 

det vill säga uppradade frågeområden, istället för frågor. Detta bör göras för att intervjuaren inte ska 

styra samtalet i en viss riktning. Istället ska den som intervjuas ges utrymme att tala mer fritt för att 

intervjuaren ska få ut så mycket som möjligt av svaren (Trost 2005:50). Utifrån detta gjordes valet att 

endast skicka ut tre frågeställningar (se bilaga 1), där informanterna gavs större möjlighet att svara 

utifrån sina egna tankar och funderingar. På detta sätt ansåg vi att vi kunde få reda på den intervjuades 

uppfattning av hur man bör arbeta med barns språkutveckling och dennes speciella rekommendationer 

för barn med språkstörning.  

5.2 Urval och avgränsning 
Specialpedagoger och logopeder kontaktades med förfrågan om de ville ställa upp på en intervju (se 

bilaga 1). För att vara förberedda läste vi in oss på olika metoder för språkutveckling, samt forskning 

och teorier kring ämnet. Därefter intervjuades tre specialpedagoger och en logoped om deras tankar 

kring dessa metoder. De fick även frågan om vilka metoder de rekommenderar ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv för de barn som inte följer den normala utvecklingen, då studien söker 

svar på vilka metoder som är lämpliga för barn med avvikande språkutveckling. Efter det insåg vi att 

vi även var intresserade av ett pedagogiskt perspektiv. Därför valde vi att intervjua två verksamma 

pedagoger i förskoleklass, för att få en djupare insikt i deras tankar kring de metoder de använder och 

varför de använder just dessa metoder samt hur de anser att dessa metoder fungerar för barnen. 

Anledningen till att det blev pedagoger i just förskoleklass vi valde att intervjua var att vi hade 

tidsbrist och att det var de som snabbast tackade ja till att bli intervjuade. 

 

Det blev därför slutligen tre specialpedagoger, en logoped, samt två pedagoger som intervjuades. 

Dessa personer valdes ut för att få svar på vilka metoder de använder och vilka metoder de 

rekommenderar för barn med avvikande språkutveckling i pedagogisk verksamhet, utifrån sin 

yrkesbakgrund. Vi ville se om det fanns skillnader i synsätt mellan de olika yrkeskategorierna, då 

deras utbildningar skiljer sig åt, och representerar olika perspektiv, ett specialpedagogiskt och ett 

pedagogiskt.  

5.2.1 Presentation av informanterna 

Sp1 (Specialpedagog 1) 

Sp1 har arbetat som idrottslärare och sedan utbildat sig till specialpedagog
4
. Hon blev färdigutbildad 

2008 och har sedan dess arbetat som specialpedagog i en F-6-skola. Sp1 arbetar med elever i klass 1-6. 

Hon handleder även pedagoger som arbetar med förskoleklass, för att ge dem verktyg att arbeta med 

vid behov.  

Sp2 (Specialpedagog 2) 

Sp2 är inte lärare i botten. Hon har en fil.kand med specialpedagogik som huvudämne, och har sedan 

breddat sig med beteendevetenskap och dynamisk pedagogik. Sp2 blev färdig 1999, och arbetade först 

                                                      
4 En specialpedagog har genomgått en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Den är bredare än 

speciallärarutbildningen och ger även kunskaper i att kunna handleda andra lärare i skolan och att göra 

pedagogiska utredningar. 
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med förskoleklass upp till trean, men har de senaste fem åren enbart arbetat med förskola och 

förskoleklass. 

 

Sp3 (Specialpedagog 3) 

Sp3 har arbetat som specialpedagog sedan 2001. Hon har 40 års erfarenhet som lärare, och hon 

började i mellanstadiet, men nu jobbar hon med elever i årskurs ett till fem.  

 

L1 (Logoped 1) 

L1 är utbildad logoped
5
. L1 har arbetat sen 1997. Hon arbetar inom habiliteringen, men handleder 

även personal i förskolor och skolor. Ålder på barnen hon arbetar med är från två år och uppåt. Hon 

har egentligen ingen övre gräns, men de allra flesta är förskolebarn.  

 

P1 (Pedagog 1) 

P1 har varit förskollärare sedan 2003, men har arbetat med barn sedan 1988. Hon har jobbat med 

åldrarna 1-10 år. Nu arbetar hon med sexåringar i förskoleklass. 

 

P2 (Pedagog 2) 

P2 är barnskötare med 60 poäng pedagogik och 20 poäng metodik. Dessutom har hon gått en 

utbildning för barn med särskilda behov. Hon har närmare 40 års erfarenhet av att arbeta med barn. 

Hon har arbetat med barn från sex månader upp till 13 år. Nu jobbar hon med sexåringar i 

förskoleklass. 

5.3 Genomförande 
Intervjuförfrågan skedde via telefon. Informanterna fick beskrivet för sig vad vi var intresserade av att 

undersöka. De fick sedan en förfrågan om deltagande via e-post, och därefter tog de ställning till om 

de ville ställa upp på intervjuerna. De informanter som tackade ja till att ställa upp på intervjuer fick 

själva bestämma var intervjun skulle ske. Trost (2005:44) menar att den intervjuade kan hamna i 

underläge om platsen känns otrygg. Alla informanter, utom en, valde att bjuda in oss till ett ostört rum 

på sina arbetsplatser. En intervju skedde på en av våra arbetsplatser, då informanten föreslog att vi 

kunde träffas där. Vid samtliga intervjuer inleddes samtalet med information om de etiska krav som 

styrde studien (se nedan) och fortsatte sedan med några inledande frågor rörande personens 

yrkeslivserfarenhet och utbildning. 

 

Inga ljudinspelade intervjuer gjordes, då tanken fanns att detta skulle kunna störa både oss och den 

intervjuade i samtalet. Vi har tidigare gjort intervjuer med diktafon och anser att det lätt blir en spänd 

stämning när informanten vet att allt denne säger spelas in. Vid intervjuerna var vi därför båda 

närvarande, för att en av oss skulle anteckna det som sades. Vi ville också ha möjlighet att fånga upp 

skiftningar i svaren och informanternas kroppsspråk, samt kunna ställa kompletterande frågor, såsom 

Trost (2005:86) talar om att det görs vid kvalitativa intervjuer. Dessa kompletterande frågor bör enligt 

honom vara av karaktären Hur menar du då? eller Vad innebär det? Detta råd försökte vi i största 

möjliga mån följa. De utvalda personerna intervjuades vid olika tillfällen, istället för att göra 

                                                      
5 Logopeder har genomgått en 4-årig utbildning på högskola. Efter examen utfärdas en 

logopedlegitimation av Socialstyrelsen. Till logopedens arbetsuppgifter hör att utreda, ställa diagnoser och 

behandla olika typer av kommunikationsproblem. 
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gruppintervjuer. Trost (2005:46) menar att det lätt kan hända att de mer dominanta personerna tar över 

vid sådana intervjusituationer. Detta ville vi undvika. 

5.4 Databearbetning och analysmetod 
En analys innebär, enligt Bjørndal (2005:118) att förenkla, klassificera och jämföra, kartlägga tydliga 

mönster, samt förklara orsakerna till dessa mönster och bedöma deras konsekvenser. Detta har gjorts 

genom att intervjusvaren lästes igenom grundligt för att kunna kategorisera dem. Det fanns en del 

likheter men även olikheter. Därefter har svaren från informanterna förklarats med hjälp av teorier om 

språkutveckling, för att belysa vilket eller vilka perspektiv informanterna kan tänkas arbeta utifrån.  

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 
I och med att intentionen var att göra intervjuer med en kvalitativ inriktning, diskuterades 

tillvägagångssättet för hur så trovärdiga svar som möjligt kan tas fram. Funderingar fanns även över 

hur rimligheten kan valideras i intervjusvaren och hur informanternas perspektiv noggrant och 

nyanserat skulle kunna tas fram utan att våra egna värderingar eller åsikter läggs in i svaren. 

5.5.1 Trovärdighet 

Öppna frågor ställdes utan att egna åsikter antyddes i ämnet. För att se om informanternas svar 

uppfattats korrekt ställdes frågor av karaktären: Hur menar du? Kan du utveckla? Enligt Trost 

(2005:114) är följdfrågornas utformning viktiga för trovärdigheten. Annars finns risken för 

missförstånd av informanternas utsagor eller att egna tolkningar läggs in i svaren.  

5.5.2 Rimlighet 

Urvalet av informanter gjordes utifrån tankar om att deras svar skulle ge en bild av hur pedagoger bör 

arbeta, samt även hur de faktiskt arbetar med barns språkutveckling. Kvale (2009 refererad till i 

Thomsson 2010:32) talar om vikten av att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka de resultat som 

framkommit. Han menar också att den som genomför studien bör ha en viss teoretisk kännedom om 

ämnet som undersöks. Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att läsa om olika metoder, teorier 

och forskning kring frågeställningarna i studien. Detta gav en förförståelse som hjälpte oss att förstå 

och genomföra intervjuerna på ett bättre sätt. Exempelvis kunde följdfrågor ställas som annars kanske 

inte varit möjliga. 

5.5.3 Nyanserade beskrivningar 

Under intervjuerna deltog vi båda, för att en av oss skulle skriva ned allt som sades och den andre 

skulle ha möjlighet att läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Trost (2005:75) menar att mycket 

information som inte uttalas kan avläsas på detta sätt. Han anser även att man genom ögonkontakt med 

informanten visar sitt intresse och detta leder till mer ingående svar. Detta var ytterligare en anledning 

till att vi båda deltog under intervjuerna. 

5.6 Etiska aspekter 
De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) har följts och därför lämnas inte namn eller 

foto ut på personer eller arbetsplatser. Endast material som godkänts av berörda publiceras.  
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Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär det första kravet, informationskravet, som ska följas vid 

forskning, att informanter skall underrättas om att medverkandet är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sitt deltagande. Intervjupersonerna ska även vara informerade om syftet med studien 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Därför skickades en intervjuförfrågan ut till alla tillfrågade med 

information om studien och dess syfte. De blev även underrättade om att deltagandet var frivilligt och 

att de närhelst de ville kunde avbryta intervjun.  

 

Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att forskare skall erhålla samtycke från den intervjuade 

(Vetenskapsrådet 2002:9). Informanterna underrättades om att inget material skulle publiceras utan 

deras godkännande. När deras utsagor renskrivits erbjöds samtliga deltagare att läsa dessa för att ges 

möjlighet att rätta eventuella feltolkningar, och sedan godkänna materialet.  

 

Krav tre, konfidentialitetskravet, säger att alla uppgifter om deltagande personer eller deras 

arbetsplatser skall ges största konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002:12). Därför särskiljdes 

informanterna med beteckningar som varken går att härröra till personer eller platser.  

 

Nyttjandekravet, som är det sista kravet, förbjuder forskare att använda sitt insamlade material för 

andra syften än forskning (Vetenskapsrådet 2002:14). Studien kommer endast användas i 

forskningssyfte. 

6. Resultat 

Informanternas tankar redovisas i följande ordning; hur barn utvecklar sitt språk, upptäckt av barns 

avvikande språkutveckling, orsaker till avvikande språkutveckling, språkutvecklingsmetoder som 

används, rekommenderade metoder för barn med avvikande språkutveckling, samt miljöns betydelse. 

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av resultaten. 

6.1 Informanterna om barns språkutveckling 
Sp1 tror att språket till stor del tillägnas genom kommunikation från tidig ålder. Hon säger att föräldrar 

barn och andra vuxna som pratar med barnet, så att de får ”bada” i språket, samt högläsning från tidig 

ålder, hjälper till att få språk via både ögon och öron. Sp1 anser att språkstörning och avvikande 

språkutveckling på grund av andra diagnoser verkar öka bland eleverna. För att få en diagnos behöver 

en logoped göra ett WISC–test (WISC är ett material som består av flera olika deltest vilka är avsedda 

att användas för bedömning av barn och ungdomars kognitiva förmåga). Sp1 hävdar att kartläggning 

är viktig. Skolan måste ha goda kunskaper om hur man observerar eleverna och hittar deras 

svårigheter, enligt henne.  

 

”De som borde vara högpresterande men har svårigheter presterar ofta så bra att de inte fastnar i 

något nät” (Sp1). 

 

Sp2 menar att barns språkutveckling oftast har en biologisk grund, men säger även att miljön 

självklart också påverkar. Det är endast en liten del som har social bakgrund. Det är arv och 

miljö som samspelar.  
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Sp3 tror att språkutvecklingen sker i samspel med den vuxna. Ju mer mamma och pappa pratar och 

läser med barnet, desto snabbare går det. Språket är, enligt henne, ett redskap för tankarna.  

”Har man inget språk är det svårt med tankarna. Man blir till som individ med hjälp av tankarna. Det 

handlar lika mycket om den personliga utvecklingen som den intellektuella” (Sp3). 

 

P1 menar att barn tillägnar sig ett språk genom att höra och genom samspel med vuxna. Det är viktigt 

att de vuxna svarar och repeterar det barnen har sagt. TV är inte bra, för det blir inget utbyte. Barnen 

får inga svar och det är viktigt med feedback. I första hand behövs människor för att språk ska 

utvecklas. Böcker och högläsning är viktigt. Då hör de språket, samt lär sig det skrivna språket. Det 

blir en annan nivå då. Det är viktigt när de ska lära sig läsa och skriva sen. Det blir mer detaljerat. 

 

P2 säger att barn utvecklar sitt språk i samspel med vuxna eller kamrater, människor. 

6.2 Informanterna om när det är möjligt att se 

barns avvikande språkutveckling 
Sp1 menar att det finns flera indikatorer, men de allra första tecknen är; sen talutveckling, förmåga till 

att rimma och leka med språket, det fonologiska medvetandet, samt det aktiva ordförrådet. Hon har 

ingen aning om vid vilken ålder en logoped kan fastställa det, men tror att BVC har något test vid tre 

års ålder. 

 

Sp2 säger att språksvårigheter märks tidigt, redan vid tre års ålder ser man det. 

 

Sp3 tror även hon att man tidigt, redan innan de börjar prata, kan se barns avvikande språkutveckling i 

samspelet, genom att de inte reagerar på mamman. 

 

”Vissa barn gör inte det, då tror jag att man kan börja tänka på att det kan ha med språket att göra. 

Det kan även ha med hörseln att göra, eller autism, eller båda” (Sp3).  

 

L1 berättar att BVC gör 18-månaderskontroller, och om inte språket fungerar som det ska, så tar de in 

barnen igen vid två års ålder. Det finns, enligt henne, forskning kring det, av Carmela Miniscalco, som 

visar att 75 procent av de som inte kommit igång då senare får en NPF-diagnos (NPF står för 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD, Asperger eller Autism). 

 

P1 tror att man redan vid 6 månaders ålder kan upptäcka språkproblem om de då inte svarar på joller 

eller är intresserade av ljud. Bebisar brukar ju vara intresserade av samspel. Detta är något hon hört 

men inte sett själv. Annars tror hon att det märks kring ettårsåldern eller något sådant. Det kan ju vara 

så att barnet bara är sent men varningsklockorna börjar ringa då i alla fall. 

 

P2 tror att man ser avvikande språkutveckling ganska tidigt. Om det är bara en oral störning kan det 

vara svårt att tyda om det bara är ett otydligt tal. Andra problem kan man kanske se i ungefär 4-

årsåldern. Då syns det i hela beteendet om det är andra problem i botten. Då kan man märka att det är 

fel i meningsbyggnaden. 
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6.3 Informanterna om orsaker och följder till 

avvikande språkutveckling  

Sp1 tror att det finns ärftlighet som kan visa sig i olika stor grad beroende på hur man vuxit upp. Hon 

säger även att ordförrådet hos barn har försämrats på senare tid. Detta kan eventuellt bero på 

samhälleliga förändringar. Fler skilsmässor nu än förr och barnen lever ofta med en förälder. Barnet 

ges inte lika mycket tid till samtal och högläsning. Barnen får även mer serverat nu och får på så vis 

sämre tålamod. De tål inte motgångar på samma sätt som förr. Hon menar att det även kan vara så att 

fler barn diagnostiseras som språkstörda för att fler utreds.  

 

”Har man vuxit upp i ett hem med ett badande i språket kan effekterna bli något mindre mot om man 

vuxit upp i ett hem utan ett rikt språk, högläsning osv. Självklart spelar också arbetsminne, eventuell 

tvåspråkighet, koncentration, motivation och självkänsla också roll” (Sp1). 

 

Enligt Sp2 har barns språkutveckling oftast en biologisk grund, men hon anser att miljön också 

självklart påverkar. Det är endast en liten del som har språkliga problem som beror på den sociala 

bakgrunden. Det är arv och miljö som samspelar. Enligt henne har autismproblematiken ökat drastiskt, 

och hon tror att det kan bero på att man skaffar barn när man är äldre. 

 

Sp3 säger att hon tror att orsakerna är genetiska på något sätt, att det är genetiska kombinationer som 

gör att det blir lättare eller svårare. Brister i språket leder till beteendeproblematik, enligt Sp3. Språket 

blir inte den där hjälpen som den normalt är för människan. Har du inte ett språk, så du kan tydliggöra 

för andra vad du vill, blir du frustrerad och det leder till problem. Har du inte språket blir det 

beteendeproblematik oavsett orsak. Hjärnhalvorna samarbetar, det ska vara flöde mellan nervtrådarna. 

Hon har sett att det i vissa kulturer är vanligare med läs- och skrivsvårigheter. Dels så tror hon att i 

deras hemkultur har man inte definierat det. Det är inte så vanligt där och man kanske inte har märkt 

att det är en svårighet. Hon tror även att arvsmassan påverkas av kulturen. Sp3 säger att dyslexi är en 

medfödd genetisk förändring. Man kan påverka sin diagnos/skada mer eller mindre, men den finns 

alltid kvar, eftersom den ju är genetiskt betingad. Om man har en ADHD-benägenhet så kan miljön 

förstärka det. Hjärnan kan översvämmas av intryck som påverkar barnet negativt. 

 

”Har man en rik kultur får man ett rikt arv” (Sp3). 

 

P1 anser att det är olika vad problematiken beror på. Barn som har språkliga problem tillägnar sig inte 

språket, men det kan ju också bero på miljön, att de är ostimulerade hemifrån. Det sociala arvet spelar 

stor roll, men föräldrarna kan ju också vara för självupptagna och glömma bort att de ska umgås med 

sina barn. Det är viktigt med miljön, speciellt de första åren. Ointresserade föräldrar kan ge barn med 

bekymmer, men det kan ju även finnas maskrosbarn (mycket resilienta barn).  

 

”Det beror ju också på barnets mottaglighet. Det finns olika benägenhet att tillägna sig språk. Det är 

nog ärftligt” (P1). 

 

P2 menar att om språket är försenat så påverkar det både det sociala och det intellektuella. Har de svårt 

att uttrycka sig, så blir det svårt och då brukar det bli en försenad utveckling hela vägen. Hon säger 

även att det kan vara både diagnos eller sen språkutveckling som påverkar beteendet. Om vi pratar om 

riktig störning tror hon att det är ett genetiskt arv. Det kan även vara socialt betingat, men i så fall 

finns det i alla fall ett torftigt språk. Hon tror absolut att det finns en inlärningsmekanism. Man kan ju 

till exempel möta tvååringar som pratar klockrent eller en fyraåring som pratar sämre än en tvååring 

normalt gör. Visst spelar generna roll. Med de barn hon har mött med avvikande språkutveckling har 
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det alltid funnits ett problem i botten. Det kan vara ADHD eller framförallt Autism eller Asperger. Det 

kan också vara en CP-skada eller omognad.  

6.4 Informanterna om språkutvecklingsmetoder i 

pedagogisk verksamhet 
Sp1 har berättat att de i förskoleklass arbetar med Bornholmsmodellen. Hon anser att metoden är 

grundlig, och att det finns mycket forskning kring den. Sp1 anser att det är bra att alla pedagoger 

arbetar efter samma metod, eftersom man då får samma redskap att mäta elevernas kunskap med. Sp1 

anser även att man kan se resultat av Bornholmsmodellen när det gäller läs- och skrivinlärning, 

eftersom den lägger stor vikt vid ljudidentifikation som behövs för detta. LUS (Läs Utvecklings 

Schema), som är ett schema, där man följer barnens läsutveckling efter olika punkter, exempelvis: 

punkt 1- läser och skriver sitt namn, användes tidigare i skolan (Allard, Rudqvist och Sundblad 2001). 

Detta schema har, enligt Sp1, blivit kritiserat. Hon vet dock inte varför, bara att det är så. 

Bornholmsmodellen har Sp1 inte hört någon kritik om. Bornholmsmodellen är dock, enligt Sp1, inte 

en metod som kan användas för språkstörda elever, då den inte hjälper dem att bygga ett större 

ordförråd. 

 

Sp2 berättar att i de två förskolor där hon arbetar screenas alla barn med TRAS. Hon nämnde att de 

har börjat med Bornholmsmodellen i förskolan, men att det har förekommit motstånd. Hon tror inte att 

metoden fungerar för alla, men att ingen heller mår dåligt av det. Med barn som har fonologiska 

svårigheter arbetar man även med LTG-läsning (Läsning på Talets Grund).   

 

Sp3 säger att Bornholmsarbetet är jättebra. Hon tror att de som inte blir hjälpta av det, kan vara hjälpta 

av att sjunga och ramsa.  

 

L1 är tveksam till TRAS, men då vi frågar varför, säger hon att hon egentligen vet för lite om det för 

att kunna uttala sig om det är ett bra eller dåligt material. Däremot tycker hon att Bornholmsmodellen 

är ett utmärkt material, för att det inte bara handlar om läsning. L1 menar att det som inte finns i 

Bornholmsmodellen, men som däremot finns i TRAS, är kommunikationsaspekten. Hon har sett LUS- 

materialet, men vet inte så mycket mer om det.  

 

P1 säger att de jobbar med Bornholmsmodellen, och att man genom den lär sig det fonologiska; hur 

orden är sammansatta. Man lär sig även stava och se de små delarna. Enligt P1 ska man prata mycket 

och ha högläsning ofta. Om barnet är intresserat kan man börja med bokstäver. För de som inte orkar 

sitta stilla och lyssna kan man använda iPad. Det är ett bra verktyg, som fångar barnet mer, men det 

ska inte användas för mycket och barnet ska sitta tillsammans med en vuxen till en början i alla fall.  

 

”Människan är fortfarande viktigast. Det sociala samspelet. Man kan inte lära sig någonting genom 

att bara stirra på TV:n. Samtalet är så viktigt!” (P1). 

 

P2 säger att de jobbar med Trulle (Trulle är ett material där man tränar den språkliga medvetenheten 

genom rim, meningar, ord, stavelser och ljud.). Detta jobbar de med ute i skogen, där de till exempel 

letar bokstäver, arbetar med ordsegmentering och rim. De går sedan över mer på Bornholmsmodellen, 

som är ett komplett material förutom för barn med språkstörningar. 
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6.5 Metoder för barn med avvikande 

språkutveckling  

Sp1 säger att ett verktyg kan vara att elever får arbeta med Lexia, som är ett datorbaserat lärprogram. 

Ett annat är Nya trädet, där eleven arbetar med ljudidentifikation. Även detta är datorbaserat. Sp1 

tycker att programmen är bra, men att de kan bli tråkiga i längden. För att arbeta med elever i behov av 

särskilt stöd anser Sp1 att man behöver se till varje barns behov. Man behöver hålla en ”linje”. Sp1 

arbetar med så kallade träningsläger, där hon följer samma barn i 5-6 veckor. Tester används före och 

efter, för att se hur stor förbättring träningen gett hos eleven. Olika metoder kan användas under denna 

tid. Det kan vara svårt att se vad det är som har gett resultat. Fokus ligger på elevens svårigheter och 

möjligheter till förbättring. Sp1 säger att metoder och åtgärder som kan sättas in för elever med 

språksvårigheter är TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Enligt Sp1 

kan eleverna också göra en egen ordsamlarbok, samt arbeta med att diskutera texter och föra samtal. 

Språkstörning är, menar hon, när eleven inte förstår språket. Det kan till exempel handla om att eleven 

inte förstår instruktioner eftersom han/hon har ett sämre ordförråd eller svårt med språkets grammatik. 

Sp1 säger att eleven då även kan få svårt med det sociala samspelet. Språkstörning kan dock likna 

ADHD-problematik, då eleverna behöver öva på liknande saker – instruktioner och tidsuppfattning. 

Sp1 säger att hon inte har en färdig metod för att arbeta med detta, utan hon gör anpassade 

åtgärdsprogram. 

 

Sp2 har gått TRAS- utbildningen. Hon menar att TRAS är ett fantastiskt instrument för att synliggöra 

barns problematik för föräldrar och pedagoger. Sp2 anser att när pedagogerna ser en beteendestörning, 

kan de missa att denna kan bero på språkstörning. När de använder TRAS kan de lätt se att det inte 

bara är beteendestörningar som de trott utan att det även finns en problematik med språket. När de 

röda och blå fälten är låga (i cirkeldiagrammet, vår anmärkning) kan man till exempel se att barnen har 

svårt att använda språket. Då finns det möjlighet att skriva ett åtgärdsprogram och begära extra 

resurser. Sp2 tycker att det ibland räcker med att förklara problemet för pedagogerna, för att det ska 

börja fungera. Varje barn screenas enskilt med TRAS, men de får sedan arbeta tillsammans i grupp 

med bristerna. Exempelvis får de öva på samspel om det är där brister finns. Hon berättade att man 

arbetar i naturliga sammanhang, i barnens vardag, och att man följer upp barnen. Det enda som saknas 

i TRAS- materialet, är enligt Sp2, motoriken. Till barn med avvikande språkutveckling bör man, enligt 

Sp2 servera ett utbud av material och se vad barnen väljer.  

 

”Man måste prova olika vägar. Man får inte fastna i det som inte fungerar. Det finns flera metoder” 

(Sp2). 

 

Sp 3 tror att om man inte är hjälpt med Bornholmsmodellen, har man i nio fall av tio någon 

språkstörning. Dyslektiker hör inte ljud, de har inte den förmågan. De kan använda talsyntes (ett 

program som läser upp text, så att man slipper läsa den) som hjälpmedel istället. iPaden är också bra. 

Med den kan man tala in och så lyssnar eleven med hjälp av hörlurar och talsyntes. Olika hjälpmedel, 

exempelvis SpellRight (rättstavningsprogram) och Stava Rex (rättstavningsprogram som rättar stavfel 

och grammatiska fel, särskilt utvecklat för dyslektiker) är kompensatoriska på så bra sätt att man ändå 

kan klara sig lika bra som andra.  

 

”När man prövat allt och inget fungerar finns det hjälpmedel för att kompensera” (Sp3). 

 

L1 säger att det är sällan hon använder en renodlad metod. Hon gör en analys av behoven och plockar 

lite av varje. Det är endast vid autism eller grava talstörningar som hon har en metod att arbeta med. 
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Vid språkstörning är det, enligt L1, lätt att man fokuserar på talet. Det behövs mer forskning på 

språkstörning, anser hon, eftersom man utgår från teorier. Den kan till exempel bestå av neurologi; hur 

hjärnan är organiserad, var det brister och hur kan man kompensera. Hon säger att det kan handla om 

hur planeringen, tolkningen eller det motoriska fungerar. Man får testa olika metoder och se vad som 

fungerar för just det barnet. Hon anser att omgivningen ska anpassa sig till barnet istället för tvärtom. 

Vid tidig upptäckt av problemen så kan man genom att kompensera med en bra miljö och insatser 

komma till en optimal nivå, men man kan inte helt kompensera bort en språkstörning. Det finns en 

klar ärftlig faktor för språkförmågan, och det som händer när man inte blir förstådd är att man blir den 

bråkiga. Det drabbar självkänslan och man kan få svårt med kompisar. Hon sade att de små barnens 

ordförråd och grammatik inte är så viktig, där är det uttalet som är det viktiga. Senare brukar uttalet 

ordna till sig, enligt henne, men då ser man ordförrådsbristen eller något annat, som till exempel att 

hålla tråden. L1 berättade att BVC gör 18-månaderskontroller, och om inte språket fungerar som det 

ska, så tar de in barnen igen vid två års ålder. Hon sade att det finns forskning, av Carmela Miniscalco, 

som säger att 75 % av de som inte kommit igång med språket vid två års ålder senare får en NPF-

diagnos. Föräldrarna behöver utbildning för att stödja barnen dagligen. Till exempel i Tecken som 

stöd, DART (DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med 

funktionsnedsättning.) eller AKK. Enligt L1 är det många som tror att Tecken som stöd hämmar 

språkutvecklingen, men hon menar att denna metod tvärtom är positiv för språkutvecklingen. 

 

”Man inte kan läka något som är trasigt, det är snarare en kompensation som behövs och inte träning” 

(L1). 

 

P1 säger att man i arbetet med Bornholmsmodellen delar in barnen i små grupper för att alla ska 

gynnas. Grupperna delas in efter screening-resultaten, där man ser var de befinner sig. Det blir olika 

grupper där man lägger svårighetsgraden efter gruppen. Det har gett ett mycket bra resultat, som 

tydligt visar vad barnen har lärt sig. Den första screeningen görs i september och den andra i maj och 

resultatet visar stor skillnad mellan de olika testtillfällena. De brukar ha lärt sig otroligt mycket. 

6.6 Informanternas tankar om miljöns betydelse  
Sp1 menar att man måste utgå från varje barns behov och anpassa gruppens storlek, samt ändra 

gruppstorleken så att den passar verksamheten. Hon säger att barn behöver gruppen för att utvecklas, 

att det är genom andra barn de lär sig. Hon säger även att inkludering kräver bemanning.  

Sp2 gillar tanken på en skola för alla. Hon tror att det hade varit möjligt om vi haft en annan miljö, 

men lokalerna vi har i skolor och förskolor idag skapar problem. De är ofta trånga och det saknas rum 

där material kan finnas tillgängligt för barnen att välja bland. Det finns inte ens möjligheter att erbjuda 

lugn och ro för de barn som behöver. Sp2 säger att detta gör att hon tvingas välja material själv och 

leta upp barnet i dess miljö. Det är barnet som får anpassa sig. Det är en stor nackdel. Miljön är så 

viktig, enligt Sp2. Hon säger att vi måste erbjuda barnen förutsättningar för lärande. Sp 2:s mål är att 

få barnen att uttrycka sina behov och att formulera dem. Hon vill att de ska kunna klara av att säga: 

Jag klarar inte det här, jag behöver ha lugn och ro. 

 

L1 menar att det är svårt att lägga upp en verksamhet som fungerar för alla barn, eftersom det finns så 

många som behöver individuellt stöd. Det kan man enligt henne inte ge till en klass med exempelvis 

24 elever. Istället skulle då nivågruppering vara bättre. Det som händer om man inte delar gruppen är 

att man når mitten men inte övriga. När det gäller barn som har ett stort behov av extra träning, så 
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räcker inte skolan till, enligt henne. Tillsammans med föräldrar, eller annan släkt kan man ha strategier 

för hur barnet ska klara av vissa moment, säger L1. 

 

P2 säger att miljön betyder väldigt mycket för barnens språkutveckling. Testerna i 

Bornholmsmodellen är klockrena. Man ser precis hur varje barn ligger till, och kan dela in dem i 

grupper efter behov för att kunna tillgodose alla. Även placeringen av material, tekniken och 

utvecklingen är viktiga miljöaspekter. iPad är bra, det måste finnas andra vägar när man inte når barn.  

 

”Alla sätt är bra utom de dåliga, bara man införlivar kunskap. Gör det som fungerar. Räkna kottar, 

det spelar ingen roll om du räknar kottar eller använder en iPad eller skriver i en bok, bara du 

tillägnar dig kunskap” (P2). 

6.7 Sammanfattning 
Informanterna har uppfattningen att barn utvecklar ett språk genom samspelet mellan barn och vuxna. 

De flesta tror att man kan se avvikande språkutveckling mycket tidigt. Svaren skiftade mellan sex 

månaders ålder upp till fyra år. En intressant iakttagelse vi gjorde var att det var informanten (P1) med 

lägst utbildning som tror att man kan se en avvikande språkutveckling först vid fyra års ålder. Enligt 

pedagogerna kunde orsakerna till avvikande språkutveckling bero på arv och miljö. Det kan röra 

genetiska faktorer, det sociala arvet, kulturens påverkan på individen och samhälleliga förändringar.  

 

I arbetet med barns språkutveckling används framförallt Före Bornholmsmodellen i förskolorna och 

Bornholmsmodellen i skolorna. Alla informanter anser att dessa metoder är bra och att de gynnar de 

flesta barn, men att de inte fungerar för barn med språkstörning. Specialpedagogerna (Sp1, Sp2 & 

Sp3) anser att för barn med avvikande språkutveckling ska man servera ett utbud av metoder och 

material, för att se vad barnet är intresserat av och vad som fungerar. Enligt informanterna bör man, 

för att tillgodose alla barn, dela barnen i mindre grupper utifrån deras förkunskaper eller behov. De 

anser att det är viktigt med en lugn miljö och bra material. 

 

Skillnaderna i synsätt mellan de olika yrkeskategorierna var inte så stora som vi trodde från början. Vi 

har dock sett att logopeden (L1) talar mer i medicinska termer, bland annat talar hon en del om 

neuropsykiatriska problem. Vi tror att på grund av att hon arbetar med ett barn i taget så talar hon om 

kompensation som ett sätt att arbeta med avvikande språkutveckling. De andra informanterna pratar 

mer om att anpassa miljön, att göra mindre grupper. De belyser samtidigt gruppens betydelse och 

vikten av att inkludera barnen, eftersom de anser att det är genom samspel som utveckling sker. En 

annan skillnad vi sett, är att pedagogerna (P1 & P2) nästan enbart talar om Bornholmsmodellen, 

medan specialpedagogerna (Sp1, Sp2 & Sp3) och logopeden (L1) menar att det behövs många olika 

metoder för att se vad som fungerar. En anledning till att det är så tror vi kan vara att det beror på att 

pedagogerna har en hel grupp att arbeta med, medan de andra arbetar med specifika barn. En annan 

anledning kan vara att de har en annan utbildning. I pedagogernas utbildning läggs fokus på gruppens 

behov och i specialisternas utbildning läggs den mer på den enskilda individens behov.  
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7. Analys av resultat 

I detta avsnitt belyses informanternas tankar utifrån två teoretiska perspektiv, nativismen och 

socialkonstruktivismen. Det socialkonstruktivistiska perspektivet är indelat i två begrepp; språket som 

kulturellt redskap och scaffolding. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.  

7.1 Nativistiska tankar 
Sp1 anser att språkstörning är skild från dyslexi, då denna kan kopplas samman med fonologiska 

svårigheter. Hon menar även att ADHD involverar svårigheter med arbetsminnet och koncentrationen 

och att barn med denna diagnos därför kan få svårigheter med språket. Denna syn på vad som kan 

orsaka problem vid språkinlärning kan liknas vid nativismens grundtankar om hur barn tillägnar sig 

språk, eftersom det enligt ett nativistiskt synsätt är den genetiska förprogrammeringen i hjärnan som 

utvecklar språket efter en viss ordning (Chomsky 1966; 2000 båda refererade till i von Tetzchner 

2005:318). Om språket inte utvecklas normalt så kan det enligt ett nativistiskt synsätt bero på att den 

genetiska förprogrammeringen i hjärnan inte fungerar som den ska. 

 

Ytterligare en informant, Sp3, har tankar som kan kopplas ihop med hur den nativistiska teorin 

beskriver språktillägnande hos barn, att den språkliga funktionen är genetiskt förprogrammerad 

(Chomsky 1966; 2000 refererade till i von Tetzchner 2005:317). Hennes tankar handlar om att 

språklig förmåga har en bestämd plats i hjärnan och att arvet kan styra hur denna utvecklas, samt att 

genetiska förändringar kan förorsaka exempelvis dyslexi. Sp3 säger att hon tror att orsakerna till 

avvikande språkutveckling är genetiska på något sätt, att det är genetiska kombinationer som gör att 

det blir lättare eller svårare. Hon tror att språkförmågan har med musikalitet att göra, för att de ligger 

nära varandra i hjärnan. Även P1 och P2 stödjer nativismens tankar om att språkinlärningen måste 

vara styrd av genetiska faktorer. P1 menar att det nog är ärftligt på vilket sätt man tillägnar sig ett 

språk. P2 tror absolut att det finns en inlärningsmekanism för språket. Hon menar att generna spelar 

roll, eftersom det kan skilja så mycket mellan vid vilken ålder barnen utvecklar sitt språk.  

 

Sp3 har sett att det i vissa kulturer är vanligare med läs- och skrivsvårigheter. Hon tror även att 

arvsmassan påverkas av kulturen. Detta skulle kunna tolkas som att hon har ett nativistiskt synsätt, 

eftersom nativismen förespråkar det biologiska arvets betydelse för utvecklingen. Generna styr hur 

utvecklingen sätts igång och hur erfarenheter bearbetas (von Tetzchner 2005:35-36). Sp3 säger även 

att dyslexi är en medfödd genetisk förändring.   

 

L1 pratar om kopplingen mellan tidig avvikande språkutveckling och senare NPF- diagnoser. Hon 

menar att pedagoger bör arbeta kompensatoriskt med dessa barn, eftersom det inte går att läka något 

som är trasigt. Även dessa uttalanden kan kopplas ihop med tankar som stödjer det nativistiska 

synsättet, att barn har en medfödd universalgrammatik och att det är den som är basen för tillägnandet 

av språk (Chomsky 1966; 2000 refererade till i von Tetzchner 2005:369). Skador i hjärnan som 

uppkommit av olika anledningar och påverkar denna universalgrammatik skulle i så fall kunna leda till 

en senare språkutveckling, eller brister inom den språkliga intelligensen som gör att vissa delar inte 

kan läras in utan istället måste kompenseras. Hjärnforskning har påvisat att språkfunktionen har en 

koppling till särskilda språkområden i vänster hjärnhalva (Lenneberg 1967; Meier 1991 båda 

refererade till i Evenshaug & Hallen 2001:112) Detta stödjer L1:s uttalanden om att det är 

kompensation som behövs, då något är trasigt, och inte träning. Vi tolkar det som att hon menar att 
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skador inom de särskilda språkområdena inte kan läkas, men att det går att träna upp andra områden i 

hjärnan och därigenom andra förmågor som kan kompensera för bristerna. 

 

Det är viktigt med tidiga insatser, menar L1. Möjligtvis tror hon att barn genomgår en kritisk fas i sin 

språkutveckling och att de har lättare att lära sig språk än vad vuxna har, såsom forskning visat att det 

skulle kunna vara (Lenneberg 1967; Meier 1991 båda refererade till i Evenshaug & Hallen 2001:112). 

Även Chomsky menar att språktillägnandet tycks ske lättare före puberteten än senare i livet. Han 

säger att barnen tillägnar sig språket under några få år utan formell undervisning, trots att de får höra 

relativt lite i förhållande till vad de kan prestera (Arnqvist 1993:27). 

7.2 Socialkonstruktivistiska tankar 

7.2.1 Språket som kulturellt redskap 

Den proximala utvecklingszonen beskrivs av Vygotskij som den närmast liggande zonen för 

utveckling, dit barnet kan höja sig med hjälp av en vuxen (Håkansson 1998:17). Sp1 skriver anpassade 

åtgärdsprogram, och L1 samt P2 pratar om vikten av nivågruppering, för att man ska kunna möta varje 

barn på dess nivå. Båda dessa sätt att arbeta kan tänkas härstamma från tankar om att barn behöver 

utmanas i sin proximala utvecklingszon för att utveckling ska kunna ske. 

 

Om man ser på språket med ett socialkonstruktivistiskt synsätt, så kan man se det som ett kulturellt 

redskap. Genom samspelet med andra och genom aktiviteter inom en social sfär utvecklas barnets 

språk (Lisina 1985; Vygotskij 1934 båda refererade till i von Tetzchner 2005:369). Fyra av 

informanterna påpekar att språkliga problem kan leda till beteendeproblematik. Exempelvis säger L1 

att vad som händer när man inte blir förstådd, är att man blir den bråkige. Detta kan tolkas som att 

informanterna ser språket som ett kulturellt redskap, eftersom de ser att bristerna i språket hos barnen 

ger dem beteendestörningar. Då språket inte utvecklas som det borde ger det svårigheter inom den 

sociala sfären i samspelet med andra. L1 har även åsikter om att socioekonomiska aspekter kan 

påverka hur barn tillägnar sig språk. Detta överensstämmer väl med det socialkonstruktivistiska 

synsättet, där man anser att språket utvecklas genom samspel med andra och aktiviteter inom en social 

sfär (Lisina 1985; Vygotskij 1934 refererade till i von Tetzchner 2005:369). 

 

Samspelsperspektivet lyfter fram att språkutveckling sker i ett samspel mellan biologiska 

mognadsprocesser, kognitiv utveckling och språklig stimulans från omvärlden. I detta perspektiv har 

det sociala sammanhanget stor betydelse för inlärning av språk (Evenshaug & Hallen 2001:114). Vi 

har funnit att flera av informanterna, genom sina uttalanden, stödjer detta perspektiv. Sp1 säger att det 

är genom andra som barnen lär sig, att de behöver grupptillhörighet.  Sp3, P1 och P2 talar om vikten 

av att den vuxne samspelar med barnet, pratar och läser mycket för det. Sp3 menar även att språket är 

ett redskap för tankarna, och att människan utvecklas som individ med hjälp av tankarna. Detta 

stämmer överens med Vygotskijs tankar om att språket blir ett sätt att representera världen i 

medvetandet, men också ett redskap för tänkandet (Hwang & Nilsson 2003:162).  

 

Tre av informanterna nämner även miljöns och det sociala arvets betydelse för hur språket utvecklas 

hos barnen. Dessa tankar kan grunda sig i samspelsperspektivets teori där en faktor för 

språkutveckling är barnens beroende av språklig stimulans från omvärlden (Evenshaug & Hallen 

2001:114). De menar att språkliga problem kan uppkomma om barnen inte får stimulans hemifrån.  
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7.2.2 Scaffolding 

Scaffolding innebär att pedagogen fungerar som en byggnadsställning för att stötta barnet. Den vuxne 

måste kunna anpassa sig, följa och styra barnets uppmärksamhet i uppbyggandet av språket (Bruner 

1983 refererad till i von Tetzchner 2005:318). Detta tankesätt har vi funnit i flera av informanternas 

svar. Sp1 säger exempelvis att det behövs goda kunskaper om hur man observerar eleverna och hittar 

deras svårigheter. Sp2 pratar om att man bör begära extra resurser när man ser att barnen har svårt att 

använda språket. Hon nämner även vikten av att låta barnen välja material, för att anpassa 

verksamheten till barnet. L1 menar att det är bra med strategier som kan hjälpa barnet klara av vissa 

moment. Hon tycker att omgivningen ska anpassa sig till barnet istället för tvärtom.  

7.3 Sammanfattning  
Informanternas tankar skiljer sig inte så mycket från varandras. Någon kan sägas ha fler nativistiska 

tankar och någon annan stödjer sig mer på att samspelet har stor betydelse för hur språket hos barn 

utvecklas. Det finns ingen som har enbart det ena eller det andra perspektivet. En blandning av tankar 

förekommer hos alla informanter. Flertalet menar dock att det är i samspelet mellan barn och vuxen 

och mellan barn i grupp som språket utvecklas, men de talar samtidigt om att det är en kombination av 

arv och miljö som gör att barn har olika stor språklig förmåga, eller att de kan sägas ha en avvikande 

språkutveckling. Detta kan tolkas som att informanterna ser på barns språkutveckling utifrån ett 

samspelsperspektiv, där biologiska mognadsprocesser, kognitiv utveckling och språklig stimulans från 

omvärlden är faktorer som samspelar i utvecklingen av språket. Att stötta barnen och att möta dem i 

deras närmaste utvecklingszon är tankar som styr hur verksamheten och undervisningen läggs upp i 

förskola och skola. Språket kan ses som ett kulturellt redskap och därigenom kan brister i den 

språkliga utvecklingen ge beteendeproblematik hos barn. Flera av informanterna har även tankar som 

kan kopplas till den nativistiska teorin. De flesta tror att det är arvet som styr den språkliga förmågan. 

Några talar om genetiska förändringar som orsaker till avvikande språkutveckling. Detta kan kopplas 

till nativismens syn på att det är den genetiska förprogrammeringen i hjärnan som utvecklar språket 

efter en viss ordning, och om den inte fungerar så utvecklas inte språket normalt. 

  

I analysen av informanternas svar användes nativistisk teori kontra socialkontruktivistisk teori. Detta 

var de teorier vi ansåg var mest utförliga gällande barns språkliga utveckling. Med ett annat teoretiskt 

synsätt, hade analysen blivit annorlunda. Informanternas svar hade granskats utifrån andra begrepp 

och andra slutsatser kanske hade framkommit. I studien sorterades först informanternas svar efter 

likhet under rubriker i resultatdelen. Sedan gjordes en analys av svaren utifrån teorierna. En annan 

möjlig lösning hade varit att redan från början analysera svaren och kategorisera dem på ett annat sätt i 

resultatdelen. Det hade möjliggjort all onödig upprepning av informanternas tankar i analysdelen. För 

att studien skulle uppfattas som tillförlitlig, var noggrannhet i redovisning av informanternas svar en 

viktig fråga. De redovisades i så stor mån som möjligt med informanternas egna ord som referat med 

en del citat. Med citat återges utsagorna ordagrant och exakt, men det medför fler upprepningar. 

8. Diskussion 

I kapitlet nedan diskuteras först studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och studiens 

teoretiska perspektiv. Resultatdiskussionen är indelad i liknande kategorier som kapitlet resultat. I 



 

28 

metoddiskussionen granskas metodval, genomförande och tillförlitlighet kritiskt. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning. 

8.1 Resultatdiskussion 
Utifrån svaren som getts av informanterna har vi fått reda på vilka didaktiska och specialpedagogiska 

metoder som används i det pedagogiska arbetet med barns språkutveckling. Dessutom fick vi svar på 

vilka metoder som rekommenderas för barn med avvikande språkutveckling, samt vilka arbetssätt, 

som enligt informanterna, är passande att använda i barngrupp. Genom att jämföra dessa svar mot 

tidigare forskning och några teoretiska perspektiv söker vi svar på om vi kan finna några grunder för 

ett arbetssätt där varje barn får det stöd och den stimulans det behöver i förskola och skola. Dessa 

grunder kan ge tankar för utvecklingsarbeten där syftet är att alla barn ska få ta del av 

språkutvecklande verksamhet på sina egna villkor. I styrdokumenten för förskola och skola påpekas 

vikten av ett rikt språk för lärande och identitetsutveckling och att verksamheten ska anpassas utifrån 

barnens olika förutsättningar, samt ta hänsyn till varje barns behov (Lpfö 98/10:5 & Lgr 11:8). 

8.1.1 Språkutveckling 

Informanterna har, liksom Tuomela
6
, uppfattningen att barn utvecklar ett språk genom samspelet 

mellan barn och vuxna. Att stötta barnen och att möta dem i deras närmaste utvecklingszon är tankar 

som styr hur verksamheten och undervisningen läggs upp i förskola och skola. Detta överensstämmer 

även med socialkonstruktivistiska tankar om att barn behöver utmanas i sin proximala utvecklingszon 

(Håkansson 1998:17). Vi tolkar det som att flertalet av de som arbetar inom pedagogisk verksamhet 

har en liknande syn på barns utveckling, det vill säga att de anser att det är i samspelet mellan barn och 

vuxen eller barnen emellan som utveckling sker. Samspelet i gruppen är, enligt informanterna i 

studien, av stor betydelse för barns språkutveckling. Trots detta är det ingen av informanterna som 

använder sig av TKT-metoden i sitt arbete. Inom denna metod ses samspel mellan barnen, och framför 

allt samspelet mellan barn och vuxen som en viktig faktor för att barnen ska utveckla sin 

kommunikativa förmåga (Gutler-Lindström 2001). Vi tror att denna metod skulle kunna vara ett 

komplement till andra metoder. Utifrån synsättet som informanterna uttrycker skulle den kunna vara 

tilltalande för pedagoger att arbeta med.  

8.1.2 Avvikande språkutveckling 

Det finns forskning inom autismspektrat som stödjer informanternas synsätt, att samspelet är av stor 

betydelse för barns språkutveckling. Engelmark (2010) menar att förmågan att härmas saknas hos barn 

med autismspektrumstörningar. Detta, anser vi, kan vara ett skäl till att språket inte utvecklas hos 

dessa barn. De har helt enkelt inte förmågan att härmas, vilket leder till att de inte lär sig samspel och 

därför inte utvecklar språket enligt rådande normer. Detta är något vi anser att pedagoger måste ha i 

åtanke när de utformar verksamheten. Även dessa barn måste ges möjlighet att tillägna sig språket på 

det sätt som passar dem bäst, eftersom skolan har ett särskilt ansvar att se till att även elever med 

svårigheter når målen (Lgr 11:8). 

 

De flesta av informanterna i studien tror att man kan se avvikande språkutveckling mycket tidigt. 

Svaren skiftade dock mellan sex månaders ålder upp till fyra år. Enligt logopeden Carmela Miniscalco 

kan man vid två och ett halvt års ålder förutsäga vilka av de barn, som då har språkliga problem, även 

kommer att ha det vid sex års ålder (Reimer 2007). L1 talar om vikten av att vi ska reagera om barn 

                                                      
6 Veli Tuomela, Stockholms universitet, föreläsning den 16 september 2009. 
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inte pratar när de är två år. Om man ser på informanternas svar och jämför med forskningen, kan man 

dra slutsatsen att om man väntar med att reagera på barnets bristande språkutveckling till fyra års 

ålder, så har man väntat för länge och detta kan leda till onödiga svårigheter för barnet. Pedagogens 

svar, att man inte kan se förrän vid fyra års ålder om barnet har en avvikande språkutveckling, skulle 

kunna tolkas som att hon har en nativistisk syn på hur barn utvecklar språk. Hon säger att hon tror att 

det finns en inlärningsmekanism och menar att när barnet är moget utvecklas det. Enligt Svensson 

(2009:27) är barnets mognad av stor vikt för språkinlärningen i ett nativistiskt perspektiv. Även den 

språkliga inlärningsmekanismen (LAD) är ett centralt begrepp inom nativismen (Arnqvist 1993:27). 

Vi tror att ett nativistiskt synsätt kan leda till att pedagoger väntar för länge på att barn ska mogna och 

att detta kan medföra fler diagnoser och problem i framtiden för dessa barn. 

 

Informanterna menar att tydliga tecken på att barn har en avvikande språkutveckling kan vara att de 

inte förstår språket, har svårt att uttrycka sig och att de inte samspelar. Enligt informanterna medför 

detta att de hamnar i konflikter med andra barn. Språket kan därmed ses som ett kulturellt redskap, 

eftersom brister i den språkliga utvecklingen kan ge beteendeproblematik hos barn. Espenakk 

(2008:38-39) vittnar om att det är just dessa varningssignaler man bör vara uppmärksam på i förskolan 

då det gäller språkutvecklingen hos barn mellan tre och fem år. 

8.1.3 Orsaker och följder till avvikande språkutveckling 

Orsakerna till avvikande språkutveckling kan, enligt pedagogerna i studien, bero både på arv och 

miljö. Det kan röra genetiska faktorer, det sociala arvet, kulturens påverkan på individen och 

samhälleliga förändringar, eller alla dessa faktorer i samspel. Det senare alternativet stämmer väl 

överens med viss tidigare forskning. Kihlbom (2003:40) menar att det är arvet som lägger grunden för 

hur hjärnan byggs upp, men att det sedan är användningen av hjärnan, det vill säga vilka upplevelser 

barnet har under uppväxten, som bestämmer hur strukturen och organiseringen av de neurala 

nätverken i hjärnbarken kommer att se ut. Detta kan liknas vid de nativistiska tankarna om hur barn 

tillägnar sig språk, att det skulle finnas en universalgrammatik som styr språkutvecklingen i en färdig 

ordning, men att strukturen av hjärnan kan förändras på grund av yttre faktorer, vilket även nämns av 

Kihlbom. Han menar även att stress och trauman kan ge permanenta skador hos barnet (Kihlbom 

2003:40). Flera av informanterna spekulerade i om det kan vara ett resultat av dagens förändrade 

samhälle att vi ser så många barn med språkliga problem. Stressen i samhället har ökat, barngrupperna 

är större, fler barn lever med en förälder och de utsätts för många fler intryck nu än förr i tiden. 

Läroplanen för grundskolan uttrycker att det är betydelsefullt att ha ett rikt och varierat språk för att 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr 11:222). 

Detta är ytterligare en anledning till att pedagoger behöver god kompetens, för att de ska kunna 

tillgodose varje barns behov. 

 

I skolans läroplan (Lgr 11:22) framgår det att människor utvecklar sin identitet genom språket. Detta 

är något som även nämns i TRAS-materialet. Där sägs att det är bland det viktigaste i ett barns liv att 

utveckla ett språk för att det då får identitet och tillhörighet i en gemenskap. Det är även viktigt i den 

fortsatta utvecklingen att barnet har getts möjlighet att förstå sig själv och sin omvärld. Får inte barnen 

tillräcklig språklig stimulans kan svårigheter uppstå, eftersom grunden läggs i tidiga år (Horn, 

Espenakk & Wagner 2008:8-9). En av informanterna, P1, nämner just detta, att det kan bero på miljön 

runt barnet. Barn som inte har fått någon stimulans i hemmet kan få problem med att tillägna sig 

språket. Espenakk (2008:36) menar även att den språkliga förmågan är kopplad till andra kognitiva 

funktioner, och i och med detta drabbas barnen av inlärningssvårigheter av olika slag om den tidiga 

språkutvecklingen är försenad. Hälften av dessa barn får dessutom beteende- och/eller emotionella 
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tilläggssvårigheter i ett senare skede (Espenakk 2008:36). Utifrån detta kan vi se att det är betydande 

för barn att ha ett fungerande språk redan från tidiga år för att ges möjligheter att utvecklas till fullo. 

8.1.4 Språkutvecklingsmetoder 

Tuomela
7
 menar att rim, ramsor och sånger inte utvecklar språket, utan endast den språkliga 

medvetenheten. Det skulle kunna tolkas som att han anser att Bornholmsmodellen inte är en metod för 

språkutveckling, eftersom den syftar till att stärka barnens språkliga medvetenhet. Även 

Specialpedagogerna i studien talar om att vissa barn behöver andra åtgärder för att utveckla språket, 

exempelvis material som hjälper till att utveckla ordförrådet. I lärarhandledningen till 

Bornholmsmodellen, kan man å andra sidan läsa om vikten av att barnen förstår vad ord betyder för att 

kunna sätta in dem i en mening, så pedagoger som arbetar efter metoden måste då även arbeta med att 

utveckla barns ordförråd. Före Bornholmsmodellen är en metod som även den syftar till att stärka 

barns språkliga medvetenhet, men även i denna lärarhandledning nämns vikten av att ge barnen 

möjligheter att använda språket, samt högläsning med samtal och frågor kring det lästa för att utveckla 

deras språkliga förmågor. Författarna menar att språkutveckling äger rum i en social, kommunikativ 

kontext (Sterner & Lundberg 2010:4-25). Vi menar att detta visar att barns språk utvecklas hela tiden, 

oavsett vad man väljer att arbeta med, eftersom barnen ingår i en social kontext i barngruppen och att 

de där möter språk på olika sätt under hela dagen. Vi tänker att det kan vara så att det inte är metoden i 

sig som utvecklar språket, utan att metoden är ett hjälpmedel i det sociala sammanhanget.  

8.1.5 Metoder för barn med avvikande språkutveckling 

Vilken barnsyn och kompetens pedagoger har tycks vara avgörande för hur barn med avvikande 

språkutveckling kommer att lyckas i framtiden. De intervjuade specialpedagogerna talar om vikten av 

att servera ett utbud av metoder och material, för att se vad barnet är intresserat av och vad som 

fungerar. Det kan vara till hjälp att ha ett rikt utbud att tillgå, samt förståelse för att alla barn är unika 

och har olika förutsättningar och behov som behöver tillgodoses. Kihlbom (2003:64) anser att det är 

både självklart och nödvändigt att förskolepersonal ska ha kunskap och kompetens kring både normal 

och avvikande språkutveckling, så att man så tidigt som möjligt kan sätta in lämpligt stöd. 

Informanterna menar att man bör dela barnen i mindre grupper utifrån deras förkunskaper eller behov. 

Även detta kräver att pedagogerna har goda kunskaper om barn och deras utveckling, för att kunna se 

vilka behov som finns och kunna stötta varje enskilt barn i dess uppbyggande av språket. Bruner (1983 

refererad till i von Tetzchner 2005:318) talar om att den vuxne ska fungera som en byggnadsställning 

för att stötta barnet. För att språket ska kunna utvecklas till fullo är det en förutsättning att barnet 

erbjuds stimulans och uppmuntran i en god miljö (Centerheim-Jogeroth 1998:10-11).  

 

Vi tror att utbildningsbakgrunden hos några av informanterna gör att de talar mer i medicinska termer 

än de övriga. L1 talade mycket om hjärnans uppbyggnad och skador som inte kan repareras utan 

istället måste kompenseras. L1 påpekar även vikten av tidig upptäckt för att barnet genom 

kompensation med insatser och en bra miljö ska kunna nå en optimal nivå. Enligt Kihlbom är det 

viktigt att förskolepersonal har kunskap och kompetens kring hur barns utveckling normalt fungerar, 

men även hur man kan upptäcka brister, så att de så tidigt som möjligt kan hitta kompensatoriska 

lösningar (Kihlbom 2003:64). Utifrån resultaten i studien, som visar att fler barn diagnostiseras, anser 

vi, likt Kihlbom, att alla pedagoger som arbetar med barn behöver mer kunskap om hur barns normala 

                                                      
7 Veli Tuomela, Stockholms universitet, föreläsning den 16 september 2009. 
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utveckling ser ut, samt hur man upptäcker brister om man ska kunna sätta in kompensatoriska åtgärder 

i tid.  

 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003:100) ska barnen redan i tidig ålder ses som nyfikna 

språkskapare, och ges möjlighet till att med hjälp av fantasi och kreativitet experimentera med språket, 

för att stärka sin språkliga medvetenhet. En metod som skulle kunna ge barnen denna möjlighet är den 

som kallas Språkutveckling genom bilder. Den språkliga förmågan utvecklas när ord och bild blandas. 

Barns skapande är inte bara dekoration utan även kommunikation (Fagerlund & Moqvist 2010:11-12). 

Dessutom hävdar författarna att ett positivt resultat nås i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, då 

skapande verksamhet används. Specialpedagogerna i studien talar om alternativa arbetssätt med barn i 

behov av särskilt stöd och även P2 nämner att man ska göra det som fungerar. Det spelar ingen roll 

vilka metoder man använder. Det viktiga är att man ser att barnen tillägnar sig kunskap. Vad som 

framgår här är vikten av att kunna observera och mäta barnens utveckling och kunskapstillägnande för 

att kunna se till att erbjuda arbetssätt som ger barnen möjligheter att utvecklas. 

8.1.6 Miljöns betydelse 

Informanterna påpekar tydligt att språklig problematik medför beteendeproblematik. Utifrån detta kan 

man dra slutsatsen att om pedagogerna inte har kunskap om hur de ska stötta barnen på bästa sätt 

skapas oro, som kan leda till en stökig miljö. Detta leder till att de barn som redan har svårigheter får 

det ännu svårare, samt att de som inte haft det svårt tidigare riskerar att få svårigheter, och därmed har 

en ond spiral bildats. Vi anser att pedagogerna inte följt läroplanens riktlinjer om detta sker, då det 

tydligt påpekas att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr 11:8). 

Även Haug stödjer detta resonemang. Han menar att skolan har behov av både specialpedagogiska 

kunskaper och insikter. Detta är en fråga som inte bara rör speciallärare utan hela skolan (Haug 

1998:62-63).  

8.2 Metoddiskussion 

Metodvalet, en kvalitativ ansats, gjordes utifrån en önskan att få reda på så mycket som möjligt om 

vad informanterna tänker om barns språkutveckling och då framförallt en avvikande sådan. Det var 

deras tankar som eftersträvades och inte en objektiv verklighet. Därför, och på grund av att vi inte 

hade tid att intervjua fler, kändes kvalitativa intervjuer som ett passande metodval. Hade det funnits 

mer tid, hade kanske valet av metod sett annorlunda ut. Från början var ambitionen att enbart intervjua 

specialister inom språkutveckling; specialpedagoger, logopeder, talpedagog, samt någon från 

Specialpedagogiska skolmyndigheten med kunskap om barns språk. Det visade sig dock svårt att hitta 

informanter som var villiga att ställa upp på en intervju. De som tackade ja till en intervju var två 

specialpedagoger och en logoped. Tre informanter kändes för tunt och detta medförde att även två 

verksamma pedagoger i förskoleklass tillfrågades och senare också intervjuades. Mot slutet erbjöd sig 

ytterligare en specialpedagog att ställa upp på en intervju. Det blev totalt sex intervjuer. I efterhand 

kändes det bra att även verksamma pedagoger intervjuades, eftersom de befinner sig i praktiskt arbete 

i förskoleklass och kanske har en annan syn på barnens språkutveckling än specialisterna.  

 

Att det var så svårt att hitta informanter tror vi kan bero på olika orsaker. De tillfrågade kan ha tyckt 

att frågorna i intervjuförfrågan, som skickades ut, kan ha varit svåra att besvara. Vi borde kanske valt 

att besöka dem personligen istället för att ringa och be om en intervju. Det kan även vara så att de 

tillfrågade ansåg att de inte hade tid att ställa upp inom det korta tidsspannet som fanns till förfogande. 
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Rädsla för att lämna ut sig själv och sina åsikter kan även det ha varit en avgörande faktor för att tacka 

nej.  

 

De informanter som tackade ja fick själva välja var intervjun skulle äga rum, för att de skulle känna 

sig lugna och avslappnade. Dessutom avstods från att göra ljudinspelade intervjuer. Även detta för att 

det skulle bli ett bra samtal utan orosmoment. Detta fungerade bra eftersom båda deltog vid alla 

intervjuer. En kunde då koncentrera sig på informanten och den andra på att anteckna. Upplevelsen av 

intervjuerna var att de genomfördes på ett bra sätt. Svaren som inkom från informanterna var 

uttömliga, då öppna frågor ställdes. Svaren följdes även upp med följdfrågor som uppmanade 

informanterna att fördjupa sina svar. Vid den första intervjun hade dock frågorna formulerats utifrån 

en frågeställning om språkstörning, vilket ändrades då vi insåg att det bara var en liten del av 

problematiken kring en avvikande språkutveckling, och vi var intresserade av helheten. Detta 

medförde att frågeställningen formulerades om från begreppet språkstörning till begreppet avvikande 

språkutveckling. Även i intervjuförfrågan som sändes ut till de förfrågade ändrades begreppet 

språkstörning till avvikande språkutveckling och fler områden fördes in i stolplistan för intervjuerna 

(se bilaga 3). Den första informanten fick information om den ändrade inriktningen, samt nya 

kompletterande frågor via mail. Hennes nya svar infogades därefter i studien. Ny litteratur lästes in, 

med en bredare och djupare omfattning kring olika sorters problematik med en avvikande 

språkutveckling. Mer kunskap i ämnet medförde att intervjuerna blev djupare och allt bättre efterhand. 

Hade vi från början varit mer pålästa, hade även de första intervjuerna kunnat bli bättre. 

 

8.3 Sammanfattning 
Pedagoger i förskola och skola är ålagda att ge varje enskilt barn optimal utveckling. För att detta ska 

kunna ske menar vi att alla som arbetar med barns språkutveckling behöver kunskap om olika metoder 

att använda sig av i arbetet med barns språkutveckling, samt vetskap om på vilket sätt dessa metoder 

påverkar språkutvecklingen. Vi anser även att det är viktigt att pedagogerna har nödvändig kompetens 

kring barn med avvikande språkutveckling. De behöver kännedom om hur avvikande språkutveckling 

kan yttra sig, och hur arbetet bör utformas för barn som inte följer den normala utvecklingen, då dessa 

barn är i behov av särskilt stöd. Utan dessa redskap är det omöjligt för pedagogerna att genomföra sitt 

uppdrag på bästa sätt.  

 

Metoden vi använde oss av i studien var av kvalitativ karaktär, då vi ansåg att det var den mest 

lämpade metoden i förhållande till syfte och frågeställningar. Vi eftersträvade att få vetskap om 

informanternas tankar kring våra frågeställningar och inte hur det ser ut i verkligheten. Informanterna 

valde själva plats och tid för intervjuerna, som vi båda deltog i för att slippa spela in intervjuerna. 

Detta gjorde att intervjuerna blev mer avslappnade. Vi märkte att vi hade för lite kunskap under den 

första intervjun, och läste därför på mer och ändrade lite i frågeställningarna till övriga intervjuer. 

Detta gjorde att följande intervjuer fungerade bättre, och att vi lättare kunde ställa följdfrågor, då vi 

erhållit en djupare förståelse för deras svar. 
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9. Slutsats 

Studiens intention var att undersöka några olika metoder som finns att tillgå i det didaktiska arbetet 

med barns språkutveckling, samt att få vetskap om vilka av dessa metoder som faktiskt används och 

hur de uppfattas av verksamma pedagoger. Vi har fått syn på att det finns många olika metoder att 

arbeta med barns språkutveckling, men att på de förskolor och skolor vi besökt arbetar pedagogerna 

mest med Före Bornholmsmodellen och Bornholmsmodellen. De anser att metoden är heltäckande, 

förutom för barn med avvikande språkutveckling, eftersom dessa barn behöver träna på annat än just 

det fonologiska, samt den språkliga medvetenheten som denna metod syftar till att öva upp. 

 

Vi har även med hjälp av specialister inom detta område fått reda på vilka metoder de rekommenderar 

för barn med avvikande språkutveckling. Specialpedagogerna och logopeden säger att det är viktigt att 

se till varje barns behov och intresse för att göra verksamheten meningsfull. De anser att pedagogerna 

bör se till att det finns ett utbud av material i en lugn miljö för att tillgodose alla barns behov. Slutligen 

har vi med hjälp av tidigare forskning och teorier om språkutveckling försöka reda ut huruvida någon 

av dessa metoder lämpar sig bättre än andra för barn med avvikande språkutveckling, och därefter 

beskriva hur arbetet kan läggas upp i barngrupper där barn med avvikande språkutveckling ingår.  

 

Genom denna studie har vi kommit fram till att det är bra att dela upp barnen i mindre grupper efter 

kunskap eller intressen, för att kunna tillgodose alla barns behov. Pedagogernas kunskap och 

kompetens om hur barn utvecklas och tillägnar sig ett språk är av största vikt för att ge varje barn det 

stöd och den stimulans just det behöver. Handledning och stöd till pedagoger, samt 

kompetensutveckling behövs i både förskola och skola. Vi har förstått hur viktigt det är att ha ögonen 

öppna för tecken på avvikande språkutveckling, och att tidigt agera med rätt insatser för att minska 

risken för framtida problem. Under de år vi arbetat i förskola har vi sett att de flesta pedagoger vi stött 

på saknar tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodose barns behov. De har trott att språket kommer 

när barnet är moget och därför inte reagerat så tidigt som de enligt resultatet i studien borde ha gjort. 

Om de reagerat tidigare tror vi att en del av dessa barn kanske skulle haft mindre bekymmer med 

skolarbetet senare, och att problemen till och med helt hade kunnat undvikas för några av dem, genom 

rätt stimulans i tidig ålder. Vi har fått syn på att det inte är språkutvecklingsmetoden i sig, som 

pedagogerna väljer att använda sig av, som är avgörande för barnens språkutveckling. Den kan vara 

till hjälp, både för kartläggning av barns kunskaper och i planeringen av den dagliga verksamheten, 

men det viktiga är vilket förhållningssätt och vilken barnsyn pedagogen har. Det är det som avgör hur 

resultatet blir. Om man ser barnet som bärare av sitt problem är det svårare att hitta lösningar. Ser man 

istället miljön kring barnet som det som skapar svårigheterna hos barnet, är det lättare att anpassa 

verksamhet och undervisning utifrån barnets behov och förkunskaper. 

Förslag till fortsatt forskning 
Vi tycker att det vore intressant att få svar på om och i så fall hur mycket det är möjligt att, med rätt 

insatser i tidig ålder, kompensera en avvikande språkutveckling? Går det till och med att undvika en 

senare diagnos genom tidiga insatser? Just nu diagnostiseras många barn. Frågan är om det är barnen 

som bär problemen eller om vårt nuvarande samhälle ger dem dessa problem, då de inte får rätt 

stimulans. Barngrupperna har blivit större och personaltätheten lägre, fler barn trängs på mindre yta. 

Barnen får fler intryck genom ett förändrat samhällsklimat, där allt går fortare och fortare. 
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Bilaga 1 

Förfrågan om deltagande vid intervju 
 

Vi, Ingela Frisk och Sofia Karlstein, skriver nu vårt självständiga arbete på utbildningen ”Lärare mot 

de yngre åldrarna” vid Stockholms universitet.  Syftet med denna studie är att göra en översikt av 

didaktiska metoder i det pedagogiska arbetet med barns språkutveckling. Denna översikt av metoder 

ska sedan utmynna i en analys som syftar till att finna de optimala arbetssätten inom pedagogisk 

verksamhet där barn med språkstörning ingår. 

 

Genom att intervjua logopeder, talpedagoger och specialpedagoger vill vi få syn på vilka metoder som 

används och rekommenderas för att stimulera barns språkutveckling i förskola och skola utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv.  

 

Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) och lämnar inte ut namn 

eller fotografier på personer eller arbetsplatser. 

Vi publicerar endast material som godkänts av berörda. 

 

 

Våra frågeställningar lyder: 

 

Vilka didaktiska metoder, som används för barns språkutveckling i pedagogisk verksamhet, har du 

erfarenhet av? Vad finns det för fördelar eller nackdelar med dessa? 

 

Vilka metoder rekommenderar du för barn med språkstörning, för att uppnå optimal utveckling? 

 

Hur kan pedagoger i förskola och skola lägga upp sitt arbete för att stärka barnens språkliga 

utveckling, så att varje barn får det stöd och den stimulans just det behöver? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Frisk ingela.frisk@nacka.se                   Sofia Karlstein sofia.karlstein@nacka.se 

070-334 03 28 , 073-342 14 41                         070-431 77 94, 070-497 55 93 

 

Handledare: Jan Sjunnesson jan.sjunnesson@buv.su.se  

mailto:ingela.frisk@nacka.se
mailto:sofia.karlstein@nacka.se
mailto:jan.sjunnesson@buv.su.se
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Stolplista 1 
 

Information, samtycke, konfidentialitet, nyttjande 

 

Vilken utbildning? 

 

Hur länge sedan? 

 

Erfarenhet? 

 

Ålder på barn? 

 

Språkutveckling 

 

Didaktiska metoder 

 

Språkstörning 

 

Läroplanens intentioner 

 

En skola för alla 
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Bilaga 3 

Stolplista 2 

 

Information, samtycke, konfidentialitet, nyttjande 

 

Vilken utbildning? 

 

Hur länge sedan? 

 

Erfarenhet? 

 

Ålder på barn? 

 

Språkutveckling 

 

Didaktiska metoder 

 

Avvikande språkutveckling 

  

Hur tidigt? 

 

Varningssignaler 

 

Läroplanens intentioner 

 

En skola för alla 

 

Barn utvecklar sitt språk… 

 

Hur arbeta för att gynna alla? 

 

Koppling – motorik och språk? 

 

Inkludera/exkludera 

 

Miljöns betydelse 

 

Bornholmsmodellen – vad utvecklas? 

 

Kopplingar språk och beteende
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