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Abstract 

This essay covers the subject of children with language disorders. We are two educators 

writing an experience-based essay on our preschool experiences and the literature with the 

subject of speaking disorders and verbal development. The main focus of this essay is how 

educators can recognize and stimulate children with language disorder. The starting point in 

the essay is two experience-based events from preschool which tells of two different boys, 

aged three and four. Both boys have some kind of verbal disorder and one of them also has 

Down´s syndrome. With support from the literature, this essay discusses different types of 

speaking disorders and how these can affect literacy development of children starting school. 

We clarify the meaning of the terms primary and secondary speech disorders. Furthermore, 

we discuss the importance of TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande 

Kommunikation, Eng. Signing as Alternative Complementary Communication) as a 

supportive tool for the development of one’s own language, and highlight other language 

stimulating activities; singing, storytelling and oral exercises. Finally, this essay stresses the 

importance of information from the parents of children with a speech disorder being is shared 

with the school, as this information is essential for a continued development of the child’s 

learning of speaking and reading. 
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Sammanfattning 

Detta är en essä som handlar om barn med språkstörning. Vi är två pedagoger som skriver en 

erfarenhetsbaserad essä utifrån vår erfarenhet från förskolan samt med hjälp av litteratur om 

språkstörning och språkutveckling. Essän tar upp hur pedagoger kan uppmärksamma och 

stimulera barn med språkstörning. Utgångspunkten i essän är två erfarenhetsbaserade 

händelser från förskolan som berättar om två olika pojkar i åldern tre och fyra år. Båda 

pojkarna har någon form av språkstörning varav den ena pojken har Downs syndrom. Med 

litteraturens hjälp tar vi upp olika typer av språkstörning och hur det bland annat kan påverka 

läs- och skrivutvecklingen vid skolstart. Vi klargör innebörden av begreppen primär och 

sekundär språkstörning. För att hjälpa barn med språkstörning tar vi upp hur viktigt TAKK 

(Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) är som stöd för att kunna utveckla 

det egna språket. Några andra språkstimulerande aktiviteter som lyfts fram i essän är musik, 

sagoläsning och mungymnastik. Slutligen tar essän upp pedagogens uppdrag att förmedla 

föräldrar till barn med språkstörning vikten av att information om barnets språkstörning 

lämnas över till skolan. Denna information är viktig för en fortsatt utveckling av barnets läs- 

och skrivinlärning. 

 

 

Nyckelord: Språkstörning, kroppsspråk, teckenkommunikation, läs- och skrivutveckling och 

förskola 
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Roao! säger dinosaurien. 

Annette och pojken Leo 

Jag sitter inne på avdelningen en höstdag i september. Ute börjar höstlöven dala ner i ett 

färgsprakande regn från trädens grenar. Det är bara jag och lilla pojken Leo
1
 som precis fyllt 

tre år, som sitter tillsammans vid ett runt bord. Leo har hällt ut två olika sorters pussel över 

bordet som han vill bygga samtidigt. De två pusslen har olika djurmotiv, det ena med 

bondgårdsdjur och det andra med vilda djur. Det enda som skiljer pusslen åt förutom 

bildmotiven är att det ena pusslet har lite större pusselbitar än vad det andra pusslet har. Leo 

börjar bygga systematiskt och efter en stund tar jag upp en av bitarna och frågar: 

– Är det den här biten som du behöver till det där pusslet? Jag pekar på pusslet som nästan är 

klart. 

– Nä svarar Leo och tar biten ur min hand och lägger den tillrätta på det andra pusslet. 

Vilket bildseende han har, två olika pussel samtidigt och jag som tycker att det kan vara lite 

klurigt att bygga ett av dessa pussel. Jag har sett Leo bygga flera pussel samtidigt förut och 

fastän han bara är tre år klarar han pussel som innehåller cirka 50 bitar. Jag pekar på en höna 

som finns på bondgårdspusslet och frågar: 

– Vad är det här för något djur? 

– Pippi svarar Leo. 

När jag pekar på en katt säger Leo: 

– Mao. 

När båda pusslen är färdiga sitter vi kvar runt bordet en stund tillsammans. Jag pekar på olika 

djur och frågar vad det är för något djur. Leo svarar: 

– Oil, när jag pekar på en krokodil. 

– Ant, när jag pekar på en elefant. Jag pekar även på en häst från bondgårdspusslet, men då 

får jag inget svar ifrån honom. Jag säger då namnen på olika djur för att få ett svar. 

– Är det en hund? 

– Nä, svarar Leo. 

– En ko?  

                                                      
1
 Samtliga namn i berättelsen förutom våra egna är fingerade 
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– Nä, säger han med en bestämd ton i rösten. 

– Är det en häst? 

– Jaa, svarar Leo med ett leende och nickar med huvudet. 

Vi lägger tillbaka pusselbitarna i pusselkartongerna och jag ber honom att lägga tillbaka 

kartongerna på hyllan där de ska vara, vilket han gör. Det ena pusslet kommer lite för långt ut 

och håller på att ramla. Jag säger till Leo att han måste skjuta in det ena pusslet så att det inte 

ramlar på golvet. Han går tillbaka och gör som jag säger. Sen tar Leo mig i handen och drar i 

mig samtidigt som han pekar med sitt pekfinger på en hylla där vi har lite olika leksaker och 

säger: 

– Om. 

– Vad menar du? säger jag. Vad vill du ha? 

Leo tittar på mig drar mig i handen och säger. 

– Roao! han rör sig med hela kroppen som en Tyrannosaurus Rex som ryter. Han drar in 

huvudet, vrider det lite åt sidan och visar tänderna. Armarna drar han in till kroppen och 

händerna böjer han som klor. Det går inte att misstaga sig på vilket djur han föreställer. 

– Vill du ha en bil? frågar jag lite dumt. 

– Nä, svarar Leo och skakar på huvudet. 

– Ett lejon kanske? 

– Nä, svarar Leo och säger Roao! en gång till, han vrider huvudet i en vid cirkel samtidigt 

som han gapar stort för att jag ska förstå vad han menar. 

– Är det en dinosaurie som du vill ha? 

– Jaa svarar Leo och nickar med huvudet. 

Jag tar ner lådan som innehåller dinosaurier. Han börjar leka med dinosaurierna och efter en 

stund kommer det ytterligare två barn in i leken. 

Leo, som min berättelse handlar om började på vår förskola för ett år sedan. Vi märkte redan 

från början att han var lite sen i sin språkutveckling. Då han bara var två år när han började på 

vår avdelning ville vi vänta och se hur han utvecklades innan vi berättade om vår oro över 

hans språk till föräldrarna. Vi har haft lite språkträning med Leo då vi försökt att benämna det 

som händer i de aktiviteter som han deltar i. Men jag har också haft individuell träning med 

Leo. Jag har bland annat använt olika språkpåsar med föremål som gestaltat olika sagor för att 
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berika hans ordförråd. Trots detta har inte Leos språk utvecklats. Han har inget tal, men ett 

oerhört förklarande kroppsspråk. 

Fast Leo inte har ord att prata med upplever jag att han kan förklara med sitt kroppspråk vad 

han vill ha och när något inte är som det ska. Allt utan fler ord än ”nä” och ”ja” i olika 

tonlägen. Dessutom verkar han förstå vad vi säger, Leo kan hämta saker efter en instruktion. 

När vi testat honom för att få reda på om han förstår vad vi säger har vi upptäckt att han oftast 

har god förståelse för vad vi vill att han ska göra. När jag vid ett tillfälle frågar honom: 

– Kan du hämta papper som vi kan rita på? Hämtar han ritpapper i rummet där ritpappret 

finns. 

Varför lär sig Leo inte att prata? Hur kan jag som pedagog hjälpa honom till ett språk? Det 

verkar som om det inte är tillräckligt språkstimulerande att benämna saker och händelser för 

honom, utan det behövs något mer för att få honom till att kommunicera med ord. Jag är 

maktlös just nu. Jag vet inte hur jag ska gå till väga för att hjälpa Leo att utveckla förmågan 

att tala med ord och inte bara med vissa ljud som låter som ord och med kroppsspråket. 

Jag diskuterar med min kollega över Leos tal som inte har utvecklats i den takt som vi har 

förväntat oss att det skulle göra. Vi kommer fram till att det är dags att be föräldrarna ta 

kontakt med en logoped då vi känner att vår kunskap om språkförsening inte räcker till för att 

hjälpa Leo på ett adekvat sätt. 

När mamman till Leo får höra att vi är oroliga över Leos språkutveckling får jag inte den 

respons från mamman som jag förväntat mig. 

– Logoped? Nej det tror jag inte att vi behöver kontakta. Han är lite sen kanske men det 

kommer säkert igång snart, vi förstår ju oftast vad han vill ha för något. Nej, jag tycker inte ni 

behöver vara oroliga. 

Inte direkt vad jag ville höra, men har det någon betydelse? Jag som pedagog har ju ändå ett 

ansvar att hjälpa Leo i sin utveckling oavsett om föräldrarna tar hjälp av logopedexpertis 

utifrån eller inte. Men jag är ju orolig över att Leo inte utvecklar sitt tal trots att jag försöker 

hjälpa honom att komma igång med talet. 

En sak slår mig, gör jag rätt när jag låtsas att jag inte förstår det Leo visar med sitt 

kroppsspråk? Lockar jag honom att försöka tala eller gör jag honom bara frustrerad över att 

han inte kan förmedla det han vill. Jag kanske borde säga: 
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– Jag ser att du menar en dinosaurie, istället för att göra som jag gjorde och säga fel sorters 

saker som han inte har visat med sitt kroppsspråk. Jag agerar på ett annat sätt när vi bygger 

pussel tillsammans. Då benämner jag ju bara det rätta ordet efter det att Leo försökt att säga 

det djur som jag pekar på. Här försöker jag inte få honom att säga ordet på ett mer riktigt sätt 

utan jag kommenterar bara att jag förstått genom att säga ordet korrekt. Gör jag rätt som 

använder olika metoder vid olika tillfällen? Att jag väljer att sitta ensam tillsammans med Leo 

i syfte att ha individuell träning kanske inte är ett optimalt sätt att träna språket på. När Leo är 

enda barnet tillsammans med mig och lyssnar på sagopåsarna kanske han inte känner 

tillräcklig motivation att tala, vilket han kanske hade gjort om fler barn hade deltagit? För att 

aktivt försöka hjälpa ett barn som Leo behöver jag tänka igenom vilken strategi som kan vara 

bäst. Eftersom han gillar att bygga pussel har just pusselbyggandet blivit en ingång till att 

locka honom att tala. Det är viktigt att Leo tränar sitt språk i lustfullda situationer. Men jag 

har känt att våra stunder med till exempel pusslen och sagopåsarna inte har varit tillräckligt 

för att få honom att prata bättre. Det är då jag försöker locka honom på ett lite mer utmanande 

sätt genom att spela lite dum och oförstående när han vill ha dinosaurien från hyllan. Jag har 

tidigare sett att han försökt säga något och ibland har Leo till och med sagt något som liknar 

ordet för den sak han vill ha, när jag låtsats att jag inte förstår vad han menar. Det är detta som 

har gjort att jag ibland använder just den strategin för att få honom att försöka tala. 

Något som är viktigt när jag spelar oförstående inför det Leo vill är en hårfin känsla hos mig 

som pedagog för hur mycket jag kan pressa honom utan att han tappar motivationen. Jag vill 

ju inte förstöra vår relation vilket skulle kunna hända om pressen från mig ligger på en för hög 

nivå. Leo vet att jag brukar förstå honom och om jag helt plötsligt inte gör det blir han säkert 

frustrerad, arg och ledsen över att vår kommunikation inte längre fungerar som den brukar 

göra. 

Hur kan jag som pedagog hjälpa barn med språkstörning? Är mina språkstunder med Leo 

språkstimulerande eller kunde jag agerat på ett annat sätt för att hjälpa Leo utveckla sitt tal? 

Då inget barn är det andra likt behöver jag som pedagog vara lyhörd. Vilka språkstimulerande 

övningar behöver just det här barnet för att utveckla sitt språk? För att jag ska kunna ge barn 

med språkstörning större förutsättning att utveckla sitt språk behöver jag behärska flera olika 

språkstimulerande arbetssätt. Ett språkstimulerande arbetssätt som lockar till språkutveckling 

fungerar kanske på ett barn medan andra barn inte alls fångas av samma aktivitet för att 

stimulera språket. 
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När Leos språk inte utvecklas och föräldern inte är av samma åsikt som mig när det gäller 

hans språkutveckling, vem ska jag då vända mig till för att få ny kunskap? Hur förhåller jag 

mig när det gäller att informera föräldrarna? Det räcker kanske inte att jag påvisar min oro för 

hur barnet utvecklar sitt språk. Här ställs jag inför en utmaning att kunna förmedla till 

föräldrar det jag som pedagog har kunskap om när det gäller språkutveckling och 

språkförsening i förskolan. 

Ibland säger tecken mer än ord. 

Susanne och pojken Johan 

När jag kommer till förskolan och går in genom grinden ser jag att många av barnen leker i 

sandlådan. Jag ler för mig själv och njuter av de härliga barn vi har. Men samtidigt som jag 

konstaterar att många av barnen leker tillsammans går min blick sökandes efter en av 

pojkarna. När jag kommer fram till mina kollegor och inte sett honom frågar jag:  

– Hej, var är Johan? 

Svaret jag får från mina kollegor gör mig arg och ledsen på en gång. 

– Han sitter som vanligt där inne och surar. 

”Som vanligt”, hur kan man säga så, det är väl allas ansvar att barnen är ute och leker? Jag 

tolkar det som att mina kollegor inte tycker om Johan och stöter honom ifrån sig, och det är 

det som gör mig arg och ledsen. 

Dörren in till förskolan är uppställd, så när jag kommer in får Johan syn på mig och skiner 

upp, nu kommer han springande emot mig. Jag kramar om Johan och han sitter i mitt knä en 

stund. När vi sitter där och håller om varandra för att säga hej tänker jag tillbaka på när vi fick 

beskedet om att Johan skulle börja på förskolan. Med beskedet kom också information om att 

Johan har Downs syndrom, samt att han har en språkförsening och använder stödtecken. Min 

första reaktion då efter informationen om Johan var rädsla och lite panik. Plötsligt hade jag 

ingen kontroll över vad som skulle hända. Jag kunde absolut ingenting om språkförsening, 

stödtecken eller Downs syndrom. Det var många tankar som passerade igenom mig innan jag 

kunde vända skräcken och paniken till nyfikenhet. Vad jag inte visste då var att denna pojke 

skulle förändra min yrkesinriktning för all framtid.  



9 

  

Nu hoppar Johan ner från mitt knä för att säga någonting. Det kommer ljud som för mig är 

obegripliga och han tecknar ivrigt vad han vill. Hjälp tänker jag, vad är det han vill säga mig? 

Jag har märkt under den tiden jag känt Johan att han snabbt tappar tålamodet när vi i 

personalen inte förstår honom. På förskolan är det jag som mest aktivt har lärt mig 

teckenkommunikation vilket jag märker tar tid. 

Johan är fyra år och har ännu ingen verbal kommunikation, han försöker uttala ord men det 

blir mest obegripliga ljud. Johan har Downs syndrom och kanske är det på grund av hans 

funktionsnedsättning som han har en språkförsening? Johan använder stödtecken för att 

kommunicera med sin omgivning. I nuläget innefattar det hans familj och så jag som hjälpligt 

genom böcker och tack vare all hjälp jag fått och får av Johans föräldrar hankar mig fram med 

mina stödtecken. Många gånger har jag funderat över varför det bara är jag som aktivt 

försöker lära mig Johans stödtecken. Kan det vara jag som omedvetet tar för stor plats i hans 

språkutveckling på förskolan? Ger jag signaler till mina kollegor att detta är mitt revir och gör 

det i så fall att de känner sig osäkra inför hans språk? När Johan började på förskolan tog jag 

ett stort ansvar för honom. Kanske är det därför jag försöker tolka hans språk till mina 

kollegor. Detta ger nog fel signaler vilket gör att de lämnat över ansvaret på mig. Jag vill 

naturligtvis att han ska få en så bra språkutveckling som möjligt hos oss på förskolan. 

När Johan tecknar gör han det oftast fort och slarvigt vilket inte underlättar för mig att tolka 

honom. Jag sätter mig ner på huk för att möta Johan när han försöker kommunicera med mig. 

Men just nu påminner han mest om en väderkvarn i full storm, jag tar ett djupt andetag för att 

kanske få en ny infallsvinkel på vad Johan vill säga mig. Nu märker Johan att han inte får 

fram sitt budskap till mig, han blir arg, stampar i golvet och jag ser att tårarna kommer i hans 

ögon. Nu gör det ont i mitt hjärta, det gör ont att inte kunna förstå en liten pojke som gör allt 

han kan för att förmedla någonting till mig. 

När vi sitter där mitt på golvet för att jag inte förstår vad han vill förmedla mig kommer 

femåriga Alice in. Hon ska dricka vatten och passerar oss där vi sitter. Alice tittar på mig och 

Johan sedan undrar hon varför inte Johan är ute. Jag säger till henne att Johan är arg för 

någonting som jag inte förstår. Hon stannar upp, och sedan frågar hon: 

– Vill du komma med ut och cykla? 

Johans humör svänger fort och snart är han på väg ut i hallen för att klä på sig, ivrigt tecknar 

han till mig ”skor”. Nu kan jag tolka vad han vill genom hans tecken och jag vet även att 
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Alice bett honom komma ut. Vi sätter oss på bänken i hallen och jag hjälper Johan på med 

sina gymnastikskor. När Johan springer ut vänder han sig om till mig och tecknar ”cykel”. Nu 

är han glad igen, men känslan över att han inte blev förstådd av mig finns kanske kvar i 

honom. Många gånger är jag rädd att Johan ska känna sig så missförstådd att han slutar kämpa 

med sina tecken här på förskolan. 

Men vad var det han ville säga till mig innan Alice kom in? Det är många gånger under en 

dag som jag inte kan tolka vad Johan vill. Det är för mig ett nederlag varje gång eftersom alla 

barn har rätt att kommunicera och bli respekterade för sina tankar, åsikter och önskemål. Det 

blir också svårare för Johan att bli förstådd då övrig personal inte anstränger sig för att 

kommunicera med honom. 

När Johan tecknar i situationer som jag har kontroll över går det oftast att förstå vad han vill. 

Flera av barnen lärde sig snabbt att läsa av Johans tecken och många har även lärt sig några 

egna tecken. När Johan har varit ute och cyklat en stund är det är dags för lunch, nu ska alla 

barn in för att tvätta händerna innan maten. Redan när Johan kommer cyklande från andra 

sidan gården syns det att han är arg. Jag går fram till honom och säger: 

– Men Johan, är du arg? 

Han skakar kraftigt på huvudet och kniper ihop munnen. Men jag ser på hela hans 

kroppsspråk att glad det är han inte. Här gäller det att försöka få fram vad som hänt. Nu går 

jag i tanken igenom alla bra tecken jag kommer på för att få Johan att berätta vad han är arg 

på. Men Johan vill inte på något sätt försöka säga vad han är arg eller besviken på. 

Dessa situationer när Johan inte vill teckna eller försöka prata är de svåraste i min relation 

med honom. De situationer när han inte vill samarbeta med mig genom sina tecken blir som 

en återvändsgränd. Just nu har jag inga verktyg för att komma åt Johan och hans ilska över 

någonting som hänt. Han vägrar dessutom att kliva av cykeln och när jag försöker lyfta av 

honom skriker han högt och kniper fast benen runt cykeln. Många gånger blir jag stressad 

över situationer som dessa. Vid denna situation var jag inte van att hantera barn med 

språkförsening och funktionshinder. Jag var vid flera tillfällen osäker på om mitt agerande var 

rätt, naturligtvis ville jag inte såra Johan genom att inte respektera hans vilja, men på 

förskolan finns flera barn med egen vilja så hur ska vi behandla Johan på grund av hans 

svårigheter? Men vad är hans svårigheter? Att inte kunna uttrycka sig verbalt är naturligtvis 

en svårighet, men för vem är det en svårighet? När jag studerar Johan tillsammans med de 
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andra barnen förstår jag att en stor låsning i vår kommunikation ligger hos mig. Men är det så 

konstigt att han protesterar, jag vill utifrån mina förutsättningar att han ska samarbeta med 

mig, men måste inte jag också då samarbeta med honom? Inte kan jag med gott samvete säga 

att vi samarbetar när jag bestämmer att han ska kliva av cykeln genom att lyfta av honom. Är 

det så att jag lägger skulden på Johan för att vår förståelse för varandra inte alltid fungerar? 

Det måste ändå vara mitt uppdrag som pedagog att tolka och förstå hans önskemål på 

förskolan. Här måste jag vara den som kommer på olika lösningar för att förbättra 

förutsättningarna för en ömsesidig förståelse. 

Men vad kunde jag utifrån min dåvarande erfarenhet gjort annorlunda vid situationen då jag 

försökte lyfta Johan av cykeln? Jag gav honom inte en chans att lugna ner sig för att försöka 

förklara vad som hänt, jag såg bara utifrån mina värderingar hur situationen skulle lösas. Men 

att försöka lyfta ett barn av en cykel som inte vill samarbeta inser jag idag löser inga problem. 

Vår språkförbistring hade inte kommit närmare en lösning eller förståelse genom detta 

agerande från min sida. Vad hade hänt om jag avvaktat till dess att alla andra barn gått in? 

Kanske hade Johan haft lättare att förstå vad jag ville säga honom och accepterat att kliva av 

cykeln för att gå in? 

Var jag så fokuserad på att vi skulle gå in så jag ignorerade det Johan ville säga mig? Han var 

ju arg över någonting. Här ligger mitt fokus på att han ska komma in för att äta och att han ska 

förstå min information. Men ska jag ignorera hans ilska och begära att han gör som de andra 

barnen, det vill säga går in och tvättar händerna? Det är många gånger svårt att avgöra vad 

som är rätt eller fel i en situation som hastigt uppstår kan jag tycka. Men genom att försöka 

sätta mig in i hur han ser situationen kanske jag kan få en ledtråd till en bra lösning. 

När jag reflekterar över lösningar som kan finns för att underlätta för Johan kommer jag att 

tänka på Alice. Kunde hon ha frågat varför han var arg, eller sagt att det varit mat och tagit 

Johan i handen för att gå in. Hur hade det i så fall varit för mig, hade jag tagit emot det som en 

hjälp och lösning på problemet, eller hade jag känt mig som en dålig pedagog? 
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Syfte och frågeställningar. 

Vi har båda arbetat under många år med barn i behov av särskilt stöd och en del av dessa barn 

har av olika anledningar svårt att kommunicera. De flesta barn lär sig tala och kommunicera 

medan andra har svårt att utveckla sitt tal trots att förskolan arbetar på ett språkstimulerande 

sätt. Ett barn med språkstörning behöver få komma till tals i förskolan trots att det är just det 

som kan vara svårigheten. Syftet med att presentera två olika typer av språkstörning i våra 

berättelser är att de ska belysa hur språkstörningar kan se ut hos barn i förskolan. Utifrån 

litteratur som tar upp ämnet språkstörning och vilka hjälpinsattser som är språkstimulerande 

kommer vi att undersöka hur barn med språkstörning kan bli hjälpta att utveckla sitt språk. Vi 

vill genom våra frågeställningar diskutera hur pedagoger kan hjälpa och utveckla barns 

kommunikationsstrategier och verbala uttal. 

De språk utöver det verbala som vi har uppmärksammat i våra berättelser är Johans 

teckenkommunikation och det språk som pojkarna har gemensamt: kroppsspråket. Vi vill med 

utgångspunkt i våra berättelser jämföra vilka olika möjligheter barn med språkstörning har för 

att kunna utveckla sitt språk. Hur ser vi på dessa barn och påverkar en språkstörning barnets 

utveckling i övrigt? Är det en utmaning eller ett problem för pedagogen att barnet inte kan 

tala och kommunicera som de andra barnen i gruppen? Hur blir det vid skolstart när det gäller 

läs- och skrivinlärning? Genom våra berättelser försöker vi se det som sammanför och skiljer 

barnen med språkstörning åt. Vad ställer de för krav på oss som pedagoger och på vilket sätt 

kan vi pedagoger hjälpa dem? Vilken nytta kan vi ha av våra erfarenheter för att kunna se 

varandras berättelser med nyfikna och kreativa ögon?  

Vi kommer att reflektera över vilka möjligheter och resurser som finns på våra förskolor idag 

för att hjälpa barn med språkstörning till en utveckling. Med hjälp av vår gemensamma 

erfarenhet och med litteratur i ämnet, vill vi få en djupare kunskap om språkstörning hos barn 

i förskolan. Vad säger litteraturen när det gäller språkutveckling och språkstörning? Vilka 

metoder är mest gynnsamma att använda på förskolan för att hjälpa barn med språkstörning? 

Hur påverkar en nära relation mellan barn och pedagog språkutvecklingen hos barn med 

språkstörning och kan vi som pedagoger genom en nära relation påverka deras möjligheter till 

en bättre språkutveckling? Med hjälp av våra berättelser vill vi reflektera över våra 

förhållningssätt i mötet med barn som har svårigheter att tala och kommunicera. Genom 

diskussion och reflektion utifrån egna erfarenheter och litteratur skapas en bredare kunskap 

för pedagoger i förskolan inom ämnet språkstörning. 
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Frågeställningar: 

* Hur kan en språkstörning se ut hos barn i förskoleåldern? 

* Hur påverkar en språkstörning läs och skrivutvecklingen? 

* Vad kan förskolepedagoger göra för att hjälpa barn med språkstörning? 

Metod 

Vi har valt att skriva vår vetenskapliga uppsats i essäform. Texten är baserad utifrån två olika 

berättelser från vår egen erfarenhet i förskolan. De olika berättelserna kommer vi att diskutera 

utifrån olika teorier och litteratur i ämnet språkstörning. Ett akademiskt skrivande genom en 

essä är en väl utarbetad form på Södertörns högskolas Centrum för praktisk kunskap. 

I Jag skriver alltså är jag (1990) framhäver journalisten och författaren Jo Bech-Karlsen att 

skriva är en typ av kommunikation då det finns en läsare. Berättelsen beskriver vem vi är och 

den blir vårt samtal med oss själva (Bech-Karlsen 1999, s.63). Jo Bech-Karlsen lyfter också 

fram att en essä har ett öppet och sökande sätt som reflekteras på ett sinnligt vis. Innehållet är 

en skildrande berättelse från en erfarenhet. Berättelsen knyts ihop med reflektionen (Bech-

Karlsen 1999, s. 45). Att skriva en essä är att ständigt vara i en process där erfarenheter, 

skrivandet, reflektion och litteratur smälter samman till en text som ger ny erfarenhet och 

kunskap hos de som skriver. Vi försöker på ett kreativt sätt reflektera över olika situationer 

som vi har erfarenhet av och tillsammans se likheter och skillnader i den kunskap som vi 

gemensamt får genom litteraturens olika teorier. Det belyser Maria Hammarèn docent i 

yrkeskunnande och teknologi på ett bra vis när hon säger: 

Kreativitet handlar nämligen alltid om ett möte, ett meningsskapande, en process där 

människans olika förmågor griper tag i varandra. Det kan ske inom en grupp eller inom 

individen själv. Inte minst kan det vara frågan om ett möte mellan teori och praktik – mellan ett 

nytt förslag och kunskapen om den praktiska verksamheten. (Hammarèn 2005, s.10) 

Att vara två som skriver upplever vi som en fördel, då vi kan delge varandra lärdom och dela 

med oss om de pedagogiska metoder som används i vår vardag. Tillsammans söker vi fakta i 

litteraturen som lär oss nya och användbara metoder i verksamheten. Litteratur i ämnet 

språkstörning visar vägen mot ett vidgat synsätt om barn med språkstörning i förskolan och 

vår uppsats blir en vetenskaplig undersökning. Vi tar upp dilemman som berör olika 

utgångspunkter när det gäller att utveckla förmågan att kommunicera. Detta ger oss en bra 

förutsättning för att kunna diskutera och reflektera över varandras erfarenheter av barn med 
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språkstörning. Det är när vi skriver ner våra erfarenheter som vi reflekterar över vår kunskap. 

Med andra ord skriver vi oss till ny kunskap om barn med språkstörning genom vår essä. 

Vi kommer att lägga upp texten så här: Först kommer vi att ta upp vad en språkstörning är och 

bakomvarande orsaker, där vi förklarar begreppen primär och sekundär språkstörning. Med 

utgångspunkt i diskussionen om vad en språkstörning innebär tar vi sedan upp om 

språkstörningens påverkan på läs- och skrivutvecklingen samt att en språkstörning kan vara 

ett tecken på dyslexi. Baserat på det vi tidigare tagit upp går vi vidare med pedagogens 

uppdrag och ansvar när det gäller språkstimulerande åtgärder. Aslutningsvis tar vi upp olika 

pedagogiska verktyg som stärker barnets kommunikativa förmåga. 
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Hur kan en språkstörning se ut hos barn i förskoleåldern? 

Leo och Johan i våra berättelser har olika typer av språkstörningar, ändå ger deras språk och 

tal likartade svårigheter när det gäller att andra ska förstå vad de vill, vad de känner och vad 

de tycker. Det är viktigt att vi pedagoger har kunskap om vad en språkstörning är för att tidigt 

uppfatta avvikelser hos barns språk och tal. Med en djupare kunskap kan vi tidigt ge barn med 

språkstörning den hjälp och stöd som de behöver i sin språkutveckling. Enligt Barbro Eneskär 

som är forskare om barns språkutveckling, kan språket och talet existera självständigt och fritt 

från varandra. I Hur språket växer fram (1990) talar Eneskär om teckenspråk vilket är det 

språk som används av hörselskadade. Teckenspråk är ett tydligt exempel på att ett språk kan 

existera utan ett verbalt tal. Eneskär poängterar dock att det vanligaste trots allt är att språket 

och talet hänger ihop (Eneskär 1990, s.25). När Leo använder sitt kroppsspråk utan att 

använda ett talat språk existerar kroppsspråket fritt från talet. Problemet för honom i nuläget 

är att han förstår andra, men det är bara de som känner Leo som riktigt förstår vad han vill 

förmedla. Att förstå vad andra säger är inte tillräckligt för att fungera i vårt samhälle. Det är 

minst lika viktigt att kunna uttrycka sig och producera eget språk för att kunna utvecklas 

(Eneskär 1990, s.25). Ett barn som har problem med talet får generella språkproblem. 

Vad är en språkstörning och vad är det vi pedagoger ska vara observanta på när det gäller barn 

med språkavvikelser? För att få mer kunskap om språkstörning har vi bland annat tagit hjälp 

av logopediforskarna Ulrika Nettelbladt och Eva-Kristina Salameh. De tar upp 

språkutvecklings avvikelser, men också hur en karakteristisk språkutveckling är hos barn som 

inte har en avvikande språkutveckling i förskolan. Som pedagog i förskolan kommer vi i 

kontakt med barn som har en försenad språkutveckling. Vi vet inte vad orsaken är, bara det att 

språket inte utvecklas som de andra barnens språk gör. Vad är det då som är utmärkande för 

en språkstörning? Enligt Nettelbladt och Salameh är det när ett barns språkutveckling är 

tydligt försenad i jämförelse med jämnåriga kamrater som ett barn kan få diagnosen 

språkstörning. Det är oftast inte förrän barnet är tre till fyra år som en sådan bedömning görs 

(Nettelbladt och Salameh 2007, s.15). Johan försöker tala, men kan inte uttala några ord som 

för Susanne är förståeliga. Vi kan se att även Leos språk avviker från jämnåriga. När Leo 

lägger pussel försöker han verbalt uttala de ord som bilderna föreställer när Annette pekar på 

dem. Leo lyckas endast få fram sista stavelsen i vissa ord till exempel när han säger ”oil” och 

”ant” och när han ska säga katt representeras ordet av djurlätet ”mao”. Eftersom Leo har ett 

tydligt försenat språk i jämförelse med barn i samma ålder kan vi se att det var ett rimligt steg 

för Annette att föreslå Leos mamma att ta kontakt med en logoped. 
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Johan och Leo är fyra respektive tre år och enligt Anette Sandberg, docent i pedagogik, 

förväntas barn vid fyra års ålder ha en språklig medvetenhet. De börjar rimma och hittar på 

hemliga ord och gör sig förstådda utanför familjen. Treåringar utvecklar och förfinar sitt uttal 

och grammatiken och gör sig förstådda inom familjen. Fyraåringar bör kunna sätta ihop 

meningar med fyra ord och treåringar meningar med tre ord (Sandberg 2009, s.62-63). Varken 

Johan eller Leo har utvecklat flerordsmeningar, börjat rimma eller leka med ord som 

förväntas utifrån deras ålder. Leo har ett ordförråd, det visar han för Annette genom att han 

svarar på hennes frågor om vilka djur som finns på pusslet och han säger ”nä” vid fel svar 

från Annette på vilken sak han vill ha från hyllan. Han förstår och utför instruktioner, men 

hans uttal är förnärvarande på en mycket lägre utvecklingsnivå. Även Johan har ett visst 

utvecklat ordförråd, han förstår vad Susanne och Alice säger. Johan kan inte uttrycka sitt 

ordförråd verbalt utan han förmedlar sitt ordförråd genom tecken. Både Leo och Johan har ett 

större ordförråd än vad de kan producera i tal och tecken. 

Leo förstår instruktioner, men kan inte själv producera ett tal som gör att han blir förstådd. 

Vad är det som ligger bakom att ett barn har en språkstörning? Kan ett barn ha svårigheter att 

utveckla sitt tal och ändå ha en opåverkad utveckling i övrigt? Är det inte alltid någon 

bakomliggande störning till att ett barn har en språkstörning? Nettelbladt och Salameh tar upp 

FN:s Världshälsoorganisations definition av språkstörning, vilket används i svensk praxis. En 

språkstörning definieras som en störning i språkutvecklingens tidiga stadie och att det inte 

direkt behöver vara en utvecklingsstörning, neurologisk sjukdom, hörselskada eller avvikelse 

i talapparaten som ligger bakom talsvårigheterna (Nettelbladt och Salameh 2007, s.15). 

Nettelbladt och Salameh påpekar dock att en språkstörning ofta orsakar svårigheter i samspel 

med andra. Barnets tal kan vara svårt att förstå av andra och barnet själv kan ha svårt att förstå 

vad andra säger (Nettelbladt och Salameh 2007, s.15). Då ett barn inte riktigt förstår vad som 

sägs och utför något helt annat än det som vi pedagoger uppmanar barnet att göra, blir det lätt 

missförstånd. Det kan nog till och med uppfattas som dumhet, trotsighet eller ren lathet hos 

barnet av de pedagoger som inte har kunskap om vad en språkstörning innebär. 

Kan det vara så att Johan uppfattas som dum eller trotsig då han inte klev av cykeln? Johan 

kunde inte uttrycka vad han ville och förväntades bara göra det han blev tillsagd. Det kan ju 

också vara så att Johan inte uppfattat att utevistelsen skulle avbrytas och att alla skulle gå in. 

Ansvaret ligger alltid hos oss pedagoger när barnet inte förstår. Om inte barnen förstår vad vi 

vill förmedla är det vår uppgift att ändra strategi för att nå fram. 
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Enligt författarna och logopederna Iris Samuelsson och Åsa Sjöberg som gjort en folder för 

Afasiförbundets räkning delas språkstörningar in i primär och sekundär språkstörning. I en 

primär språkstörning beror avvikelsen inte på någon ytterligare svårighet medan en sekundär 

språkstörning beror på t.ex. en utvecklingsstörning eller hörselskada (Samuelsson och Sjöberg 

1999, s.12). Utifrån detta kan det finnas en tydlig skillnad mellan Leos och Johans 

språkstörning. Leo har troligtvis en primär språkstörning där det inte finns någon hörselskada, 

neurologisk sjukdom, utvecklingsstörning eller syndrom som bakomliggande orsak till hans 

språkstörning. Medan Johan har en sekundär språkstörning som beror på hans diagnos, 

Downs syndrom. 

Men finns det någon skillnad på hur många flickor och pojkar som drabbas av primär 

språkstörning? Här visar det sig att det finns flera studier som fått fram att det är 2-3 gånger 

vanligare att pojkar drabbas av primär språkstörning än att flickor gör det (Nettelbladt och 

Salameh 2007, s.21). En förklaring till varför fler pojkar drabbas av språkstörning har vi inte 

lyckats hitta. Enligt Nettelbladt och Salameh finns det inga direkta orsakssamband till varför 

barn drabbas av primär språkstörning. Den enda kända orsaken som påvisats är ärftlighet. 

Hela 30 till 40 % hos barn med primär språkstörning har någon i släkten som tidigare haft 

språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter (Nettelbladt och Salameh 2007, s.20). När 

Annette berättade om sin oro över Leos språkutveckling för mamman hade hon kunnat ställa 

frågan om någon i släkten också varit sen att börja prata eller om det finns läs- och 

skrivsvårigheter inom familjen. Det hade kanske fått mamman att ta oron över Leos 

talsvårigheter på ett annat sätt om hon informerats och fått vetskap om att språkstörningar ofta 

är genetiskt betingade. 

Något vi tidigare inte varit medvetna om är att primär språkstörning är en av de vanligaste 

diagnoserna i förskolan (Nettelbladt och Salameh 2007, s.22). Det visar på hur viktigt det är 

att vi har en djupare kunskap om hur vi kan hjälpa dessa barn. Men också att vi pedagoger är 

observanta när språkutvecklingen avviker och inte utvecklas på ett normalt sätt hos barnet. 

Vad är det i talet som ett barn med språkstörning kan ha problem med? Är det själva uttalet 

eller är det hur stort ordförrådet är eller är det kanske förståelsen av andras tal? Är det kanske 

en kombination av flera olika svårigheter? Vi ska försöka reda ut alla dessa frågor för att få en 

bättre förståelse för vad det innebär att vara barn med språkstörning. Samt ge några exempel 

på hur vi som pedagoger kan hjälpa barn med dessa svårigheter. 
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Språkförmågan är indelad i fyra olika områden eftersom den inte ses som en homogen 

förmåga. Barn med språkstörning kan ha svårigheter med en eller flera av dessa indelade 

områden av språkförmågan. ”En traditionell indelning är i fonologi, grammatik, semantik och 

pragmatik” (Nettelbladt och Salameh 2007, s.23). Enligt logoped Kristina Hansson blir 

språkstörningen mer svårartad ju fler språkliga områden som ingår i det barnet har svårigheter 

med (Hansson 2003, s.203-204). Vad står de olika språkliga begreppen för egentligen? Lite 

enkelt förklarat har fonologi med språkljuden att göra och grammatik är själva orden, hur de 

böjs och hur orden fogas samman till riktiga meningar. Ordet semantik står för vad olika ord 

betyder och pragmatik har med kommunikation att göra, hur man pratar och lyssnar till andra 

människor. 

Den typ av språkstörning som är vanligast är inom fonologi. Detta är vanligen en lätt 

språkstörning som kan innebära att barnet har svårt att uttala vissa språkljud till exempel 

bokstaven [f]. När uttalet av språkljuden i ett ord kastas om kan det ses som en måttlig 

språkstörning. Här kan till exempel uttalet av en konsonant i slutet av ett ord alltid uttalas 

först i ordet (Nettelbladt och Salameh 2007, s.23). Ett barn som kastar om konsonanterna kan 

till exempel säga [dund] i stället för hund och [taft] istället för saft. Här skiljer sig 

svårigheterna ganska mycket. Att bara ha svårt att uttala ett eller några språkljud gör att 

omgivningen ändå förstår vad barnet säger. Det här är en lättare typ av språkstörning som vi 

pedagoger nog oftast kommer i kontakt med i förskolan. Om barnet däremot kastar om 

språkljuden blir det som sagt svårare för de som inte känner till barnets svårigheter att förstå 

vad barnet säger. 

Det kan ibland vara svårt att veta hur vi pedagoger ska göra för att hjälpa barn att uttala olika 

språkljud. Det finns vissa små knep att ta till vilket kan underlätta för barnet att uttala på rätt 

sätt. Annette fick vid ett tillfälle genom en talpedagog tipset att låta barnet bita lite lätt i 

underläppen för att få fram ljudet [f]. Det här barnet sade [sisk] istället för fisk och [slicka] 

istället för flicka. Med detta enkla tips hittade barnet snabbt förmågan att säga orden som 

innehöll bokstaven [f]. Det blir viktigt att vi tar hjälp av talpedagoger och logopeder om vi är 

osäkra på hur vi ska gå tillväga för att hjälpa barn med uttalssvårigheter. Vi kan 

rekommendera pedagoger på förskolan att gå in på webbsidan www.framtid.net/ordet som har 

ett flertal böcker, häften och dataprogram som tar upp olika aktiviteter och metoder för att 

stimulera tal och språkutveckling. 
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Enligt Anders Arnqvist, professor i pedagogiskt arbete, som bland annat skrivit Barns 

språkutveckling (1993) är det viktigt att skilja på förmågan att själv skapa språkljud och att 

förstå olika språkljud. Ett litet barn kan uppfatta och skilja på språkljuden, men inte själv säga 

dem (Arnqvist 1993, s.40). Här kan vi se lite av Leos och Johans svårigheter. Båda har svårt 

att producera språkljud, men förstår de språkljud som sägs. 

Om vi går vidare till de grammatiska svårigheterna hos barn med språkstörning visar det sig 

att det oftast är böjningen av ordet som är svårigheten. Språkvetaren Gisela Håkansson tar upp 

i Språkinlärning hos barn (1998) om ordböjning. Hon nämner ändelserna ”ar” ”or” eller ”er” 

vilket är delar av ord som saknar betydelse om det står ensamma, men tillsammans med ett 

ord får de en avgörande betydelse. Till exempel blir ordet bak tillsammans med ändelsen ”ar” 

till ordet bakar. Det ingår också hjälpverb och prepositioner inom begreppet ordböjning, vilka 

dels har en egen betydelse, men de hjälper också till i ordböjning om de läggs till framför till 

exempel ett verb eller ett substantiv (Håkansson 1998, s.32). Hjälpverb är till exempel vill, 

ska, kan och prepositioner är till exempel på, under, i och över. Barn som har svårigheter att 

förstå prepositionerna kan inte skilja på ”dockan sitter på bordet” och” dockan sitter under 

bordet”. Ett bra sätt att träna barn på prepositioner är med konkret material, till exempel en 

korg och en nalle. På ett lekfullt sätt kan vi som pedagog uppmana barnet att lägga nallen i, 

på, bakom och framför korgen. 

När ord böjs och en böjningsändelse tillsätts blir ordet bil till bilar och krita till kritor. Med 

svårigheter att böja orden får meningar som barn med språkstörning säger en felaktig språklig 

uppbyggnad. Barn med böjningssvårigheter kan till exempel säga ”jag leka många bil” istället 

för ”jag leker med många bilar”. På samma sätt blir det lite tokigt om barnet inte använder 

hjälpverb och säger ”jag ha en docka” istället för ”jag vill ha en docka”. En typisk grammatisk 

svårighet är att barnet utelämnar vissa ordböjningar och förenklar ord. Det är vanligast att ett 

verb inte böjs, men det förekommer också grammatiska svårigheter i ordföljden när det gäller 

barn med språkstörning (Nettelbladt och Salameh 2007, s.24). Här kan vi inte säga något om 

pojkarna som nämns i våra berättelser då ingen av dem kommit så långt i språkutvecklingen. I 

special- och talpedagog Ylva Ellnebys Barns rätt att utvecklas (2007) har en fyraårings 

språkutveckling ungefär kommit till att grammatiken börjat användas på rätt sätt. Här leker 

barn med ord genom rim och ramsor och barn i den här åldern är ofta mycket roade av att 

använda sitt språk. En del språkljud är fortfarande svåra att uttala vid fyra års ålder till 

exempel [tje] och[sje] ljuden (Ellneby 2007, s.146-147). Vi ser att Johan och Leo har en lång 

bit kvar innan de kommer till en typisk fyraårings språkutveckling. Men det kan mycket väl 
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vara så att båda två får svårigheter med till exempel ordföljden när de väl börjar tala i längre 

meningar. 

När ett barn har svårt att hitta rätt ord och om barnets ordförråd är litet ligger svårigheten 

inom området semantik (Nettelbladt och Salameh 2007, s.24). Barn med begränsning av 

ordförrådet har också en organisatorisk svårighet samt problem när det gäller att kategorisera 

och förstå att vissa ord hör ihop (Hansson 1994, s.204). Vilket betyder att barn inte förstår att 

strumpor och tröja går under benämningen kläder. Att ha problem med att inte förstå ord ger 

ett innehållsfattigt språk vilket kan leda till att ord används i fel sammanhang (Arnqvist 1993, 

s.122). Nu blir det svårt för barnet att samtala och till exempel återberätta en saga. 

Ordförrådet hos barn i förskoleålder med normal språkutveckling utvecklas i en enorm takt. 

Barnet har ord för olika objekt, handlingar och olika tillstånd. Ett barn som börjar skolan kan 

mer än 10 000 ord. Fast de inte använder alla ord aktivt visar flera undersökningar att de ändå 

förstår och behärskar många ord (Arnqvist 1993, s.51). 

Ett barn med språkstörning har inte samma antal utvecklade ord som jämnåriga som utvecklar 

sitt språk normalt. Om ordförrådet är svagt påverkar det barnets samspel när de till exempel 

leker olika rollekar i förskolan. Här är det oerhört viktigt att vi pedagoger stärker och hjälper 

barn att utveckla ordförrådet och ordförståelsen redan i förskolan för att skolstarten ska bli så 

bra som möjligt. Barn med brister i ordförrådet får ofta problem att förstå språket eftersom 

svårigheten ligger i att förstå ordens betydelse och ordföljden (Hansson 2003, s.204). En 

aktivitet som kan utöka ordförrådet är till exempel att spela memory. Om pedagogen 

benämner de bilder som vänds upp hjälper vi barnet till ett större ordförråd och ordförståelse. 

Hos barn med pragmatiska svårigheter i språket påverkas samtalet framförallt tillsammans 

med personer som inte känner barnet. Det blir avbrott i samtalet då barnet kanske inte svarar 

den som pratar, men också att barnet helt plötsligt byter samtalsämne så att barnets 

samtalspartner inte hänger med i dess resonemang (Nettelbladt och Salameh 2007, s.24). Som 

pedagog i förskolan är det viktigt att vi hjälper barn utveckla förmågan att samtala med andra. 

Vi behöver stödja barnet både i samtal med jämnåriga, men också hjälpa de barn som har 

svårigheter att samtala med personer som de inte känner. Det är inte bara talet som behöver 

utvecklas, det är också viktigt att barn lär sig hur man talar och kommunicerar med andra 

(Arnqvist 1993, s.59). För att hjälpa barn utveckla förmågan att samtala är det också viktigt 

att vi pedagoger ger barnet tid för att återberätta till exempel en saga eller en lek från 

utevistelsen på förskolan. 
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När det gäller Johan och Leos förmåga till konversation finns det mycket kvar att utveckla. 

Alice frågade Johan om han ville följa med ut, Johan ger inget verbalt svar, men följer med 

Alice ut för att cykla. För att stödja Johan i sin kommunikation med Alice hade Susanne 

kunnat hjälpa honom att svara. Både med tecken och verbalt hade Susanne kunnat vara ett 

kommunikationsstöd för Johan då han visade att han ville följa med. Att kontinuerligt hjälpa 

Johan att använda sina tecken i olika situationer ger honom både en bättre ordförståelse, 

ordförråd och en bättre relation till de personer som finns runt omkring honom. Johan tecknar 

ofta då han vill någonting för egen räkning, men behöver träna på nya ord och att visa sina 

känslor med tecken. Johan visade inte Alice att han blev glad utan tecknade bara till Susanne 

”skor” och ”cykel” som var viktigt för honom. Genom att utveckla Johans ordförråd och 

ordförståelse hjälper vi honom till en kommunikation för framtiden. 

För att en kommunikationsprocess ska fungera är det viktigt att uppmärksamma alla 

komponenter som är med och påverkar talet. Dels förmågan att kunna forma språkljuden men 

också ordförråd och begrepp (Arnqvist 1993, s.119). Om vi utgår från Leo som troligtvis har 

en primär språkstörning kan man se att han har problem med fonologin. Han kan inte forma 

rätt språkljud, han säger ”oil” istället för krokodil. När det gäller grammatiken kan han själva 

ordet krokodil när Annette pekar på bilden, men kan inte böja ordet eller sätta in det i 

meningar. Då Leo inte kan uttala ordet krokodil blir det för honom en svår uppgift att böja 

ordet till krokodiler eller krokodilen. När det gäller semantiken kan han ordens betydelse 

eftersom han kan utföra de uppgifter han fick. Han går tillbaka och skjuter in kartongen med 

pusslet som Annette bad om. Leo försöker utifrån sin förmåga ha en kommunikation med 

Annette då han vill ha dinosaurien, men någon pragmatisk förmåga kan man inte säga att Leo 

har för tillfället. 

Ofta har vi pedagoger en mycket nära relation till barnen som går på förskolan. Det kan göra 

att vi blir lite ”hemmablinda” vilket gör att vi förstår vad barnet talar om eftersom vi känner 

barnet. Det är därför lätt att missa de tillfällen som ges till en naturlig språkträning 

tillsammans med barnet. Å ena sidan ligger det en fara i att vi inte riktigt ser barnets 

svårigheter som något problem, viket gör att de inte får tillräcklig stimulans för att utveckla 

sitt språk. Å andra sidan ger en nära relation en trygghet hos barnet att pedagogen ändå förstår 

det barnet säger trots dess språkliga svagheter. Om inte barnet får tillräckligt med stöd och 

hjälp att utveckla förmågan att delta i en dialog med andra kan barnets färdigheter i 

kommunikation utvecklas långsammare än väntat. Johan fick redan som liten komma i 

kontakt med stödtecken. På förskolan ser vi att han genom sina tecken kan använda ett språk 
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och förstå dess innehåll. När Johan är arg tecknar han med stora yviga rörelser vilket gör att 

hans tecken blir svåra att tolka. Men när han är glad kan han ha en kortare dialog med de 

personer som kan teckna med honom. Här poängterar Anders Arnqvist att det största ansvaret 

för hur barnet utvecklar förmågan att delta i dialoger ligger hos de vuxna (Arnqvist 1993, 

s.60). Det är viktigt att flera pedagoger lär sig tecken som stöd om förskolan har barn som är i 

behov av denna metod. Detta påpekade Susanne i sin berättelse då hon kände sig ensam i 

teckenkommunikationen med Johan. 

Vi har här försökt att förklara vad en språkstörning är. Texten har berört tre olika former av 

språkstörning. Dels språkets form och om språkets innehåll, men också om språkets 

användning (Arnqvist 1993, s.121). Att ha en språkstörning kan innebära att barnet inte kan 

förmedla riktigt vad det vill. Barnet förstår inte heller vad omgivningen säger om ordförrådet 

är svagt. Många gånger blir barnet missförstått, men lika väl missförstår barnet det som andra 

säger. Om inte språket finns där, hur ska jag då kunna förmedla vem jag är och hur jag 

känner? 

Läraren Lena Ekström och talpedagogen Berit Tybrand hävdar i Tal-och språksvårigheter hos 

barn (1982) att språket är viktiga byggstenar för vår identitet. Att få utveckla och befästa ett 

modersmål är också viktigt för barns personlighetsutveckling (Ekström & Tybrand 1982, 

s.90). Vi på förskolan ska hjälpa barnen utifrån deras förutsättningar till en identitet och en 

personlighetsutveckling. Genom att kunna behärska olika språkliga byggstenar stärks barnets 

självförtroende. Johans föräldrar har gett honom tecken som byggstenar, Leos mamma vill att 

hans byggstenar är ett talat språk. När Johan börjar skolan är vårt mål att ge honom en tydlig 

identitet och ett bra självförtroende, han har på förskolan byggt upp ett språk genom tecken 

och förhoppningsvis utvecklar han sitt verbala språk. Leo har svårt att använda de byggstenar 

som förväntas av honom. Han behöver mycket och framförallt rätt språkträning för att kunna 

använda sina byggstenar. Om Leo inte har något redskap till ett språk vid skolstart är risken 

att han blir identifierad som liten vilket hämmar hans personlighetsutveckling. 

Pedagogiklärare Karin Permer menar i Barnet och det talade språket (1987) att barn som vid 

skolstart har fonologiska brister, vilket innebär att ljud helt kan saknas i talet eller att man inte 

kan skilja på olika ljud som låter lika till exempel [g] och [k], får svårigheter vid läs och 

skrivinlärning i skolan (Permer 1987, s.75-76). Det här kan bli en svårighet för både Johan 

och Leo vid skolstart om de fortfarande inte har förmågan att uttala olika språkljud och skilja 

dem åt.  
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Kan språkstörning vara tecken på dyslexi? 

När vi reflekterar över Barbro Eneskärs bok Hur språket växer fram (1990) väcks nya tankar 

om barn med språkstörning. Eneskär säger bland annat att om miljön är omväxlande och 

språkstimulerande påverkas hela barnets utveckling positivt (Eneskär 1990, s.86). Här ser vi 

att barn med språkstörning ställer stora krav på att aktiviteterna på förskolan är extra 

språkstimulerande för att språket ska utvecklas, men också för barnets utveckling i övrigt. Det 

är viktigt att pedagoger i förskolan har kunskap om hur språk stimuleras, för att främja barns 

språkutveckling. När barnet befinner sig i en miljö som är språkligt stimulerande gynnar det 

språkutvecklingen, vilken i sin tur främjar barnets läs- och skrivutveckling (Eneskär 1990, 

s.86). Utifrån detta kan vi se ett samband mellan språkstimulans och läs- och skrivutveckling. 

En god språkstimulans ger en bättre förutsättning för att lära sig läsa och skriva. Är förmågan 

att lära sig läsa och skriva något som barn med språkstörning kan få svårigheter att utveckla? 

Detta belyser ytterligare en infallsvinkel på vad en språkstörning kan ge för svårigheter för 

barnet vid skolstart. 

Innebär det att Leos språkstörning är ett tidigt stadium av dyslexi? Barbro Eneskär tar upp ett 

starkt samband mellan en fyraårings dåliga uttal och sambandet mellan antalet felläsningar i 

skolåldern. Hon ser också ett samband mellan fyraåringens uttalssvårigheter och rättstavning 

vid åtta års ålder (Eneskär 1990, s.67). I Dyslexi en introduktion (1994) av specialläraren 

Ester Stadler är dyslexi ett annat ord för det man redan vid slutet av 1800 talet kallade för 

ordblindhet. Av oförklarliga skäl har en dyslektiker svårigheter med kopplingen mellan talat 

språk och skrivna bokstäver och ord. Dessa specifika svårigheter är sannolikt ärftliga. För de 

flesta är förmågan att lära sig läsa och skriva en självklarhet vilket gjort att dyslektiker 

allmänt betraktats som obegåvade personer. I dag vet man att dyslexi förekommer i alla 

kulturer och samhällsklasser. Det existerar dyslexi inom olika intelligensnivåer, men 

avvikande läs- och skrivsvårigheter märks dock tydligare hos begåvade individer än hos 

lågbegåvade med dyslexi (Stadler 1994, s.9-13). Lingvisten Peter af Trampe menar att det 

finns en enighet bland forskare om att dyslexi är en språkstörning inom fonologin. Det vill 

säga att problemet ligger i att koppla språkljuden till bokstäver. En dyslektiker har brist på 

fonologisk medvetenhet (af Trampe 1995, s.66). Det här kan vara ett samband mellan Leos 

fonologiska svårigheter i talet som liten vilket sedan kan ge honom svårigheter att förknippa 

språkljuden med bokstäver när han börjar skolan. 

Hur stora svårigheter inom läsning och stavning innebär dyslexi? Det visar sig att skillnaden 

på hur stora eller små svårigheter en dyslektiker har att läsa och skriva är lika stora som 
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skillnaderna mellan olika barn med språkstörning. För om barnet bara har svårt med vissa 

uttal är svårigheten inte så stor, men om barnet däremot har svårt med alla språkliga 

funktioner så som form, innehåll och hur språket ska användas blir svårigheten stor. Detta 

säger Stadler om hur stor spridning en dyslektikers svårigheter är: 

Dyslexi kommer till uttryck på olika sätt och i olika grad, från lätta former av 

bokstavsförväxling till nästan oöverkomliga svårigheter att läsa och skriva. Man kan alltså ha 

dyslexi mer eller mindre, inom ett kontinuum från små besvär till mycket stora svårigheter 

(Stadler 1994, s.10) 

Birgitta Sohlman som är forskande journalist och TV – producent hävdar att hela fem till tio 

procent av Sveriges befolkning har dyslexi. Hon skriver att med rätt stöd och hjälp kan 

personer som har dyslexi lära sig läsa. Läsningen är dock något långsam, medan stavning 

förblir en svårighet för dyslektiker. Sohlman hävdar att intellektet inte är påverkat hos en 

person med dyslexi (Sohlman 2000, s.69). Här kan vi se det normala intellektet som en 

gemensam nämnare mellan språkstörningsdiagnos och dyslexi. Precis som hos barn med en 

primär språkstörning behöver individer med dyslexi inte ha någon bakomliggande störning 

som orsakar svårigheterna.  

Ester Stadler tar upp en viktig aspekt när det gäller dyslexi och sen språkutveckling. Det visar 

sig att när det gäller att utveckla dyslexi bildar dessa barn en riskgrupp. Hon poängterar dock 

att sen språkutveckling inte nödvändigtvis är ett förstadium till dyslexi, men det kan ge en 

signal till att vara extra observant när det gäller barnets skolstart (Stadler 1994, s.29). Det här 

är intressant att diskutera när det kommer till förskolebarnets övergång till förskoleklass. Om 

barnet har en språkstörning, men språket har utvecklats bra på förskolan blir informationen 

om barnets tidigare talsvårigheter viktig att delge pedagogerna som tar emot i förskoleklass. 

Framförallt är denna information viktig för att få hjälp att tidigt upptäcka om barnet behöver 

extra stöd eftersom språkstörning kan ge svårigheter att lära sig läsa och skriva. Det kan 

ibland vara svårt att få föräldrar att inse hur viktigt det är att informera ny personal om barnets 

tidigare svårigheter. I detta sammanhang vill vi poängtera pedagogens viktiga roll och 

utmaning att få föräldrar till barn med sen språkutveckling och språkstörning att förstå vikten 

av att information om barnets svårigheter förmedlas vidare till skolan.  

Vi stärker språket hos barnet, men det är inte bara språket som ska utvecklas hos barnet i 

förskolan. Förskolans verksamhet ska också väcka intresset för skriftspråket (Lpfö 98 

reviderad 2010, s.10). Bente Eriksen Hagtvet professor i specialpedagogik skriver i 

Skriftspråksutveckling genom lek (1990) att ett av förskolans viktiga mål är att ge barn en bra 
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muntlig språkfärdighet genom olika konkreta upplevelser. Om handling och olika upplevelser 

knyts till språket får barnet en god grund till att utveckla skriftspråket. Det finns en skillnad 

mellan skriftlig och muntlig kommunikation, men i de olika kommunikationssystemen är det 

samma språksystem som används. Det ställs dock ett mycket högre krav på att behärska 

språkets system vid skriftspråket. (Eriksen Hagtvet 1990, s.36). Detta bekräftar sambandet 

mellan språkstörning och dyslexi, då muntlig och skriftlig kommunikation tillhör samma 

språksystem. Om barnet har en språkstörning som innebär att ordförrådet är svagt och om 

barnet har svårt att uttala vissa språkljud blir det givetvis svårt med läs och skrivinlärningen. 

Att förstå det som ska skrivas när barnet inte har orden och att lära sig ljuda inför läsningen 

när man inte kan säga ljuden, blir en svårighet som barnet kan behöva extra stöd och hjälp 

med för att övervinna. 

Barn ska kunna känna tillfredsställelse över övervunna svårigheter och framsteg (Lpfö 98 

reviderad 2010, s.5). Det är därför viktigt att den språkstimulans som vi erbjuder barn med 

språkstörning inte ligger på en för hög nivå och kräver mer än vad barnet klarar av. Det kan 

göra att barnet får en känsla av ett misslyckande. Som i berättelsen om Leo blir det en 

utmaning för pedagogen att hitta rätt aktivitet som lockar till språk. Aktiviteten får inte vara 

för svår eller för lätt, utan det gäller att ligga på en lagom nivå. Det är här som relationen 

mellan pedagogen och barnet kommer in. Vi behöver läsa av barnet under tiden som det deltar 

i språkstimulerande aktiviteter. Detta för att ta reda på vilka aktiviteter som just det här barnet 

föredrar och tycker om. Vi är av den uppfattningen att det är genom lustfyllda aktiviteter som 

barn övervinner sina svårigheter. Ett bra exempel på en lustfylld aktivitet är Leos pusslande 

som utnyttjades av Annette till en språklig lek då hon utmanar honom att försöka säga djuren 

som avbildas i pusslen. Vi kommer nu att ta upp olika metoder som vi pedagoger kan använda 

i ett språkstimulerande arbetssätt för barn med språkstörning. 
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Språkstimulerande arbetsätt. 
Att utveckla ett språk kan se väldigt olika ut och de flesta barn utvecklar dock sitt språk 

normalt. För de barn som inte utvecklar sitt språk normalt kan det behövas extra stimulans för 

att ge möjlighet att utveckla ett språk. I Annettes berättelse om Leo ställer hon sig frågan om 

hennes arbetsmetoder är tillräckligt språkstimulerande för att Leo ska kunna utveckla sitt 

språk. Vi pedagoger har en viktig uppgift när det gäller att stimulera barns språkutveckling. I 

läroplanen poängteras det att språket och barnets identitetsutveckling hör ihop men också att 

språket är viktigt för barnets lärandeprocess. 

Språket och lärandet hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta 

till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö 98 reviderad 2010, 

s.7). 

Annette tar tillvara på Leos intresse för pussel och försöker locka honom att tala. Hon 

försöker också utmana honom när han vill ha en dinosaurie från hyllan. Dilemmat är vilken 

metod som gynnar Leos språkutveckling på bästa sätt. En bedömning som vi pedagoger kan 

ställas inför. Som förskollärare har vi kunskap om barns språkutveckling och att barn 

utvecklar sitt språk i olika takt. Vilken språkinspirerad aktivitet som är mer utvecklande än en 

annan aktivitet bedömer vi pedagoger oftast efter hur barnet reagerar på övningen. Tycker 

barnet att aktiviteten är rolig fortsätter vi, men om barnet tappar fokus eller om det inte tycker 

det är roligt byter vi till någon annan mer lockande aktivitet. Allt för att barnet ska vilja delta i 

språkstimulerande aktiviteter på förskolan. Pedagoger ställs ofta inför specialpedagogiska 

problem som kräver att verksamheten anpassas för att alla barn ska ges möjlighet att utveckla 

sitt språk. För att kunna läsa av barnets reaktion och ändra aktiviteten till något nytt som 

lockar barnet till att fortsätta vara med i aktiviteten har pedagogen en viss specialpedagogisk 

kompetens. Denna specialpedagogiska kunskap kommer vi inte att diskutera och lägga fokus 

på i denna essä. Eftersom vårt fokus ligger på hur vi på bästa sätt kan hjälpa barn med 

språkstörning. När det gäller barn med språkstörning har förskolläraren inte tillräcklig 

specialpedagogisk kompetens för att barnet ska utveckla sitt språk optimalt.  

Att veta vilken specialpedagogisk metod som är mest gynnsam i språkutveckling för ett barn 

med språkstörning ligger hos en logoped eller en talpedagog. De har den kunskap och 

kompetens som krävs för att hjälpa barn med språkstörning optimalt. Via dessa yrkesgrupper 

får vi förskollärare språkstimulerande verktyg. Enligt talpedagog och metodiklektor i logopedi 

Lili-Ann Rudberg är det betydelsefullt att så tidigt som möjligt ge barn med språkavvikelser 

rätt hjälp. För att komma i kontakt med en logoped behövs en remiss från BVC, 
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skolhälsovården eller husläkare (Rudberg 1983, s.12-13). Trots att Annette har erfarenhet av 

barn med språkavvikelser ska hon inte endast förlita sig på de metoder som hon har erfarenhet 

av. Vid språkavvikelser är det viktigt att vi som förskollärare tar hjälp av talpedagog eller 

logoped som har rätt kompetens för att hjälpa barn med språkstörning. 

Talpedagoger är lärare med specialpedagogutbildning och arbetar mot förskolan och skolan 

med olika former av tal- och språksvårigheter. En talpedagog är oftast anställd av kommunen 

och arbetar i samarbete med föräldrar och pedagoger. Det är skillnad på talpedagoger och 

logopeders utbildning och arbetsområde. Logopeder har en medicinsk utbildning och arbetar 

med människor i alla åldrar inom skolan, hälso- och sjukvården. Logopedens arbetsuppgift är 

också att diagnostisera och behandla språkstörningar som afasi och dyslexi (www.talfor.se ). 

Vad är pedagogens ansvar när det gäller språkutveckling i förskolan? Enligt läroplanen ska 

förskolan se till att barn: 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö 98 reviderad 

2010, s.10). 

Som pedagoger är det vår uppgift att verksamheten på förskolan blir språkstimulerande för 

alla barn oavsett om barnet har en språkstörning eller inte. Det är dessutom viktigt att vara 

observant om barnet inte utvecklas på ett adekvat sätt. Med hjälp av talpedagog via 

kommunen eller när föräldrar har kontakt med en logoped är det pedagogens uppdrag att 

utföra det som dessa yrkesgrupper rekommenderar oss att göra för att stimulera barnets 

språkutveckling optimalt. Verksamheten på förskolan planeras av förskolläraren så att barn 

med språkstörning ges möjlighet att delta i lustfyllda aktiviteter tillsammans med andra barn. 

Socionom Eva Borgström poängterar i Språkstörning. Lots till samhällets stöd (2002) att det 

är när talpedagog och logoped arbetar tillsammans med förskolans eller skolans pedagoger 

som barnet får mer individanpassad stimulans, vilket innebär att barnets svårigheter lättare 

kan övervinnas (Borgström 2002, s.19). 

Johan som har en konstaterad utvecklingsstörning har tidigt fått hjälp av en logoped. För att 

utveckla ett språk har hans familj blivit rekommenderade att använda teckenkommunikation. 

Det är viktigt att ge barn olika möjligheter att utveckla sitt språk för att de ska kunna komma 

till tals. Ett av förskolans mål är att barn utvecklar förmågan i att uttrycka sina åsikter och 

tankar för att kunna påverka olika situationer under dagen (Lpfö 98 reviderad 2010, s.12). När 

Johan inte ville kliva av cykeln kan vi se att Susannes och Johans förmåga till kommunikation 

http://www.talfor.se/
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är bristfällig. Det var detta som ställde Susanne inför ett dilemma. När Susanne tänker tillbaka 

på situationen när Johan inte ville kliva av cykeln går hennes tankar tillbaka till Alice. Med 

den erfarenhet Susanne har idag kan hon se att det är en bra metod att ta hjälp av andra barn 

eller pedagoger i gruppen. Att som pedagog ta ett steg tillbaka och be om hjälp gör att du 

kanske undviker en onödig konfliktsituation. Om Susanne hade tagit hjälp av Alice kunde de 

kanske tillsammans få Johan att förstå det Susanne ville förmedla, men också hjälpt Johan att 

uttrycka det han ville säga till Susanne. 

Westerlund och Segnestam (1988) skriver att barn som inte har utvecklat något språk kan på 

olika sätt visa att det vill någonting, ha hjälp, eller få kontakt med någon. Att använda 

kroppsspråket, peka, eller dra iväg med en vuxen eller ett barn för att visa vad de vill är 

vanligt hos barn med språkstörning. De menar också att det är viktigt att uppmuntra barnens 

alla försök till kommunikation genom att försöka uttrycka i ord de man tror barnen vill eller 

känner. Att ha lusten och viljan att kommunicera är viktigt för barnens språkutveckling. Barn 

som inte kommer igång med talet kan få hjälp genom gester som förstärker betydelsebärande 

ord, detta kan man göra med barn som är hörande och har en språkstörning (Westerlund och 

Segnestam 1988, s.16-18). Vi ser här att det kroppsspråk Johan och Leo använder inte är 

ovanligt hos barn med liknande språkproblem. Vi kan också utifrån Westerlund och 

Segnestam se att vårt bemötande är viktigt, men även att vårt kroppsspråk hjälper barnen till 

förståelse. För ett barn som inte har talet är det viktigt att vi bekräftar med ord det som barnet 

försöker uttrycka genom sitt kroppsspråk. Vilket för tanken till det som Annette gjorde när 

hon låtsades att hon inte förstod det Leo ville ha. Att agera på ett sådant sätt ligger nog på 

gränsen för vad en pedagog bör göra för att språkstimulera ett barn. Men i den nära relation 

som finns mellan Annette och Leo kan hon läsa av honom genom hans kroppsspråk om 

situationen är för utmanande eller om han inte orkar mer. 

Barn med en språkstörning behöver mycket hjälp för att utveckla sitt språk. Samuelsson och 

Sjöberg tar upp olika aktiviteter som vi kan göra för att hjälpa dessa barn. Att benämna olika 

saker i barnets omgivning genom samtal samt att benämna kroppsdelar vid till exempel 

påklädning är en bra hjälp och det ger ett ökat ordförråd hos barnet. Det är också viktigt att 

prata på ett anpassat sätt där ordvalet inte ligger på en för avancerad nivå. Anpassningen bör 

vara utifrån barnets språkliga utvecklingsnivå istället för dess ålder. Barnet får då en 

möjlighet att förstå sammanhanget. Att dessutom göra pauser så barnet har en chans att svara 

är enkla medel som är till stor hjälp, tänk också på att en nickning kan vara ett svar. En annan 

metod som Samuelsson och Sjöberg menar är bra för barns språkutveckling är sagoläsning. 
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Genom att läsa en saga utifrån barnets språkliga utvecklingsnivå får de en möjlighet att lyssna 

på orden och förstå innehållet. Att rimma, sjunga och leka med ord är också en bra 

språkträning. (Samuelsson och Sjöbergs 2009, s.16-18). Inom området pragmatik kan vi se att 

det är oerhört viktigt att anpassa språket i dialogen med barn som har språkstörning. Om 

barnet talar babyspråk är det inte babyspråk vi ska tala, utan vår anpassning blir att använda 

enklare ord i kommunikationen med barnet. 

För barn på en låg språklig nivå kan böcker med bilder göra språket mer konkret. Att låta barn 

dramatisera sagor kan också ge dem en övning i att uttrycka sig med sitt språk (Ellneby 2007, 

s.156-158). Det visar hur viktiga förskolans aktiviteter är under sångsamling, sagoläsning, 

dramaövningar och lek för barns språkstimulering. Vi ser här hur viktigt det är att vi som 

pedagoger avsätter tid för högläsning. Genom att anpassa bokval och hur vi läser blir själva 

lässtunden mer kvalitativ för språkutvecklingen. När det gäller Leo kan böcker om dinosaurier 

få honom att vilja lyssna och delta aktivt under lässtunden. Om Annette läser böcker för Leo 

är det viktigt att hon anpassar språket utifrån Leos språkliga nivå för att läsningen ska bli 

språkstimulerande. I Johans fall är det också viktigt att anpassa bokvalet. Om Susanne väljer 

lättare böcker som förutom text också innehåller stödtecken hjälper det henne som pedagog 

att stimulera Johan att använda och utveckla sina tecken och sitt språk. För att beskriva hur 

dessa tecken fungerar i praktiken kommer vi att ta upp teckenkommunikationens användnings 

område. 

Teckenkommunikation 

Att ha en språkstörning kan innebära att man kan använda sig av ett flertal hjälpmedel. För att 

stötta Johan i sin språkutveckling använder Susanne TAKK (Tecken som Alternativ 

Kompletterande Kommunikation) Samuelsson och Sjöberg menar att då man använder TAKK 

för kommunikation pratar man som vanligt samtidigt som man använder händerna för att 

teckna vissa ord som förstärker innebörden. Till exempel, ”titta där är en hund”, här förstärker 

man orden titta och hund genom tecken. Detta gör att barn får en förstärkning av 

sammanhanget genom teckenkommunikation (Samuelsson & Sjöberg 2009, s.17). Det är det 

här som Susanne använder i kommunikationen med Johan. Susanne tecknar vissa ord 

samtidigt som hon talar till Johan. I kommunikationen med Leo ser det annorlunda ut. 

Annette tränar hans verbala uttal genom att hela tiden utmana honom med frågor och samtal. 

Johan däremot tränar talet genom vanlig dialog som förstärkts genom tecken. 
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Under vårt sökande efter information om teckenstöd har vi träffat på olika benämningar: 

tecken som stöd, stödtecken och teckenkommunikation. Är det olika metoder eller är det 

samma sak? Svaret på frågan hittade vi på Internet där webbplatsen teckna.se hade fakta om 

TAKK: 

Tecken som AKK (TAKK) är benämningen på det som tidigare kallats för Tecken till tal, 

Stödtecken och teckenkommunikation. Alla är de olika namn på en och samma sak: Tecken som 

stöd i kommunikation för personer med språkstörning (www.teckna.se ). 

Det rör sig alltså bara om olika benämningar. Det som Susanne använder som komplement i 

sin kommunikation med Johan är TAKK vilket betyder: tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (Samuelsson & Sjöberg 2009, s.17). Stödtecken är den 

vanligaste och oftast det första kommunikationssättet man använder då en alternativ 

kommunikation behövs. Tecken som används inom TAKK skiljer sig från de dövas 

teckenspråk. Skillnaden är att en teckenkommunikation inte är något eget språk. Att 

komplettera det talade språket genom tecken innebär att språkets innehåll förstärks och en 

kommunikation underlättas (Heister Trygg 2012, s.24). Kanske hade teckenkommunikation 

hjälpt Leo att utveckla sitt språk och sin kommunikativa förmåga. Vi ser här att det troligtvis 

varit ett bra komplement för att hjälpa honom att utveckla sitt språk. Teckenstöd är till stor 

hjälp för barn med språkstörning. Tal tillsammans med tecken hjälper barnet att komma i 

gång att kommunicera. Handrörelser är lätta att se och man kan hjälpa barnet att göra tecknen 

med händerna. Teckenstöd blir bryggan till att utveckla ett språk. Barn med språkstörning får 

möjlighet att öva på språket genom tecken. När barnet sedan är moget för talet slutar det 

automatiskt att använda tecken och använder bara talet istället (Tisell 2003, www.teckna.se ). 

En viktig vetskap för förskolepedagoger är att tecken som stöd är bra för barn med 

språkstörning. 

I boken Utvecklingsstörning och andra funktionshinder (2007) skriver socionomen Lars-Erik 

Gotthard om flera olika hjälpmedel som finns för personer med en språkstörning. Han nämner 

att många personer utan hörselskador, men som har ett funktionshinder använder tecken för 

att kompensera sin ordförståelse. Det gör att man kan förstå information, få ett sammanhang 

och att man kan få ett begrepp om saker som är viktigt för personer med språkstörning och 

funktionshinder. Stödtecken är inte samma sak som att använda det tecknade språket för döva 

då tecken som används inte är helt identiska med varandra (Gotthard 2007, s.90-92). Då Johan 

har Downs syndrom har man i hans fall satt in tecken som stöd i ett tidigt stadium för att han 

ska kunna utveckla och förstå ett språk. 

http://www.teckna.se/
http://www.teckna.se/
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Andra hjälpmedel som Gotthard nämner för att underlätta för personer med språkstörning 

eller funktionshinder är olika bilder och symboler. Här nämns konkreta bilder, 

pictogrambilder som är svartvita stiliserade bildsymboler. För personer som inte kan 

kommunicera med hjälp av bilder kan konkreta föremål underlätta en förståelse mellan 

personer (Gotthard 2007, s.90-92). Med en reflektion över pictogrambilder kan vi se att dessa 

bilder kan hjälpa barn med språkstörning på flera sätt. Med bildernas hjälp kan vi underlätta 

för Leo och Johan om vi gör ett dagsschema där de kan se vad som ska hända under dagen i 

förskolan. Om talet och språket inte finns där kan det vara svårt att hänga med i alla 

rutinförändringar och aktiviteter som sker i förskolan. Då kan dessa bilder ge en struktur som 

gör dagen förståelig för barn med språkstörning. 

Pictogrambilder finns överallt ute i samhället vilket underlättar för alla. Genom att tolka 

pictogrambilder kan alla som inte har ett talat språk eller som inte kan läsa svenska språket 

lättare orientera sig i dagens samhälle. Till exempel visar symbolerna var hissar och toaletter 

finns. Om man stimulerar barn med språkstörning i förskolan att tolka pictogrambilder kan de 

med hjälp av bilderna utveckla en självständighet i framtiden om inte talet eller läsförmågan 

utvecklas. Eva Borgström tar upp i Språkstörning. Lots till samhällets stöd (2002) att AKK 

(Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt) är olika metoder som hjälper barn 

med språkstörning. Det kan vara grafiska bilder och symboler där bilder kan vara utklippta 

från tidningar, foton eller redan färdiga bildsystem det vill säga Pictogram. Dessa bilder kan 

bland annat användas vid språkträning och vid bildscheman (Borgström 2002, s.20). 

Mungymnastik. 

Logopederna Westerlund och Segnestam skriver att barn som långt upp i åldrarna fortfarande 

har ett otydligt uttal, pratar sluddrigt eller felaktigt kan ha en dåligt utvecklad munmotorik och 

muskelspänning (tonus). Här kan det även märkas att barnen dreglar då de koncentrerar sig. 

Att ha en dålig munmotorik kan även innebära att munnen ofta hålls öppen eller att tungan vid 

talet och vilan tittar fram mellan tänderna. Men alla barn som dreglar eller har ett sluddrigt tal 

behöver inte ha en dålig munmotorik, en orsak till dessa symptom kan också bero på stora 

halsmandlar eller en körtel bakom näsan (Westerlund och Segnestam 1988, s.28-29). Med 

denna kunskap kan vi pedagoger uppmärksamma barn som behöver stimulans för att stärka 

munmotoriken. Vad kan vi pedagoger göra för att hjälpa de barn som har dålig munmotorik? 

Westerlund och Segnestam anser att barn genom stora rörelser får lättare kontroll över 

munmotoriken. Det kan vara bra att börja med stora rörelser som att hoppa, klappa händerna, 
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springa eller studsa med en boll. Under dessa övningar kan barnet uppleva hur käken, 

läpparna och tungan rör sig när de utför rörelserna. Det är viktigt att träna läpp- och 

tungmotoriken för att ge barnet en artikulationssnabbhet och munmedvetenhet. Det är även 

viktigt att barnet tycker övningen är rolig och att man tränar korta stunder. Man når ett bättre 

resultat genom att träna korta pass ofta, än att träna en lång stund ibland. Några exempel på 

övningar som tränar läpparna kan vara att, suga med sugrör, kasta slängkyssar eller att knipa 

med läpparna. Tungövningar kan vara att leka vindrutetorkare med tungan och leka med 

tungspetsen uppåt och neråt varierat med öppen och stängd mun. Ett sätt att träna upp 

snabbheten och smidigheten i uttalet är med hjälp av olika ljudramsor där vi kombinerar 

konsonatläppljud och vokaler. Ljudramsorna ska tränas att sägas tydligt och fort (Westerlund 

och Segnestam 1988, s.30-35). Vi kan se att många av dessa övningar gör vi redan på 

förskolan, men kanske inte avsiktligt för att gympa munnen. Genom Westerlund och 

Segnestam har vi fått en insikt i vad man kan göra för att hjälpa barn med språkstörning till en 

rolig träning. Med olika övningar kan vi hjälpa barn att utveckla sina munmuskler för att få ett 

mer utvecklat tal. Här kan vi blåsa i sugrör eller göra ljudramsor som till exempel: de, de, de, 

be, be, be och va, va, va som stimulerar munnens muskler. Genom att använda dessa övningar 

kan vi hjälpa Johan och Leo att utveckla sitt uttal. 

I Barn utvecklar sitt språk (2003) använder leg. logoped Kristina Hansson begreppet språklig 

och kommunikativ kompetens för att visa på att det är en viktig del av dagens 

informationssamhälle som ställer stora krav på sina medborgares förmågor. Eftersom denna 

kompetens anses som en nyckelförmåga utgör barn med en språkstörning en riskgrupp i 

samhället. För att dessa barn skall utvecklas optimalt, behövs ett stort stöd för att så långt det 

går hjälpa och förebygga barns språkstörning (Hansson 2003, s.203). Att tillhöra en riskgrupp 

i samhället utifrån sina språksvårigheter kan kanske begränsa möjligheter till social 

samhörighet. Därför är det viktigt att vi på förskolan har möjlighet att ge den tid som behövs 

för att hjälpa barn med språkstörning att utveckla sitt språk. 

Musik. 

Jon-Roar Bjørnvold professor i musikvetenskap skriver i Den musiska människan (2005) att 

barn i treårsåldern har ett flertal förmågor som de ska erövra. Här ingår det språk vi kallar 

kroppsspråk, genom leken och musiken får barnen på ett naturligt sätt denna träning. Även 

sångstrofer och språkets finesser är någonting som barn lär sig genom musik (Bjørnvold 2005, 

s.32). Vi kan se att Leo som är tre år har utvecklat ett användbart kroppsspråk. När vi utifrån 

Bjørnvold reflekterar över Leos kroppsspråk kan vi se att det utvecklats normalt och naturligt, 
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men kroppsspråket har fått en större roll för Leos kommunikation på grund av hans 

språkstörning. Här är det viktigt att vi som pedagoger sätter ord på det som Leo visar med sitt 

kroppsspråk för att ge honom förmågan att koppla kroppsspråket till talet. 

Musikterapeuten Ulf Jederlind (2002) menar att när vi genom dans och olika rörelselekar rör 

hela kroppen använder vi oss av vårt kroppsspråk. Att använda dans och rörelse ger en 

naturlig träning av koordination, rytm med mera. Här får barnen träna språket genom att 

uppleva kroppens rytm, och språkets melodi. Genom lek får barnen en förståelse för ord och 

begrepp på ett konkret sätt (Jederlind 2002, s.137). Leken och rörelsen är som vi ser det viktig 

i förskolan. Genom att dansa och leka övar vi precis som Jederlind skriver barns 

språkutveckling. 

Jederud menar i Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling (2002) att 

om barn har svårigheter med sin språkutveckling kan det i värsta fall leda till att barnet 

utvecklar en identitet som innebär att kommunikation blir något negativt. Känslan av att inte 

kunna prata eller uttrycka sig kan då utveckla tystnad hos barn. Att stärka den kommunikativa 

identiteten genom dans, sång och musik kan förhoppningsvis vända den negativa känslan till 

en positiv känsla av att jag kan dansa och sjunga. Denna känsla blir då att barnet upptäcker att 

de kan yttra sig. Att erbjuda en sådan lustfylld språklig upplevelse kan leda till en språklig 

utveckling (Jederud 2002, s.146). Precis som Jederud ser vi det viktiga i att sjunga, dansa och 

leka med barn som har en språkstörning. För även om orden inte uttalas på rätt sätt kan barnet 

följa med i sångens melodi med hjälp av endast vokaler. Vi ser också en fördel i att vi sjunger 

tillsammans då barn med språkstörning får en medryckande hjälp av sina kamrater till 

språkutveckling. För Johan som tecknar kan Susanne förtydliga sångtexten med stödtecken. 

Specialpedagogerna Kerstin Almrot och Gunilla Olsson anser att barn med 

uttryckssvårigheter bör få hjälp av stödtecken. I sångboken Teckensånger för förskola och 

träningsskola (1990) skriver Almrot och Olsson hur viktig musiken är för barn vars verbala 

tal är svagt. Genom musiken kan vi hjälpa barn att öva upp till exempel uppmärksamheten 

och koncentrationsförmågan. När vi använda rytmer och rörelser parallellt med sång och tal 

blir inlärningen för barnen lättare, att dessutom teckna sångerna gör att alla får samma chans 

att utveckla sin kroppsuppfattning, kunna associera och få en lustfylld inlärning. Genom 

musik kan man oftast även nå fram till gravt begåvningshandikappade barn (Almrot & Olsson 

1990, s.3). Precis som Almrot och Olsson skriver får Johan genom tecken samma tillgång till 

sångtexterna som de andra barnen genom att Susanne tecknar. Genom att ord tecknas i sången 
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ger vi Johan och kanske fler barn i gruppen en större förståelse för sångens innehåll. Johan 

kan utifrån sina tecken vara med att påverka vilken sång han vill sjunga på sångsamlingen. 

Johan och Leo tycker båda om musik och sång. Att sjunga tillsammans med tecken hade 

kanske varit en bra metod även för Leo. Han hade då fått ett alternativ till språk där han kunde 

uttrycka sig lättare. Vi är av den uppfattningen att med hjälp av musik och sång i kombination 

med rörelser lockar vi många barn till utveckling av språket. 

Talpedagogen Monica Centerheim-Jogeroth i Vägen till språket (1988) ger oss fler 

användbara lekar och språkstimulerande tips. En sak hon tar upp är betydelsen av att barn lär 

sig klappa stavelser innan de tränar på språkljud. Detta för att barn har lättare att klappa 

stavelserna än att forma språkljud (Centerheim-Jogeroth 1988, s.197). Genom att vi alltid har 

våra händer och vår röst med oss kan vi under dagen fånga många lustfyllda tillfällen för 

språkträning. Att klappa stavelserna i våra namn är ett bra sätt att få barn att bekanta sig med 

stavelser det kan nog också vara en metod som väcker Johans och Leos intresse för att träna 

språkljud. 

Med musik och mungymnastik hjälper vi barn på olika sätt att utveckla fonologi, semantik, 

ordförråd och pragmatik. Genom att sjunga sånger tränar barnet den semantiska förmågan om 

sångerna innehåller rörelser som förstärker ordens betydelser, till exempel, klappa, hoppa, 

snurra, vinka, tralla med mera. Via sången kommer barnet i kontakt med många nya ord vilket 

berikar barnets ordförråd. När vi låter ett barn få bestämma vilka sånger som skall sjungas 

lockar vi dem till kommunikation. Att fråga och svara är en början till att kommunicera vilket 

främjar den pragmatiska utvecklingen hos barnet.  

När det gäller Johan och musik kan semantik, ordförråd och pragmatik tränas på samma sätt, 

om ordens betydelse, ordförråd och kommunikation förstärks genom teckenkommunikation. 

Att utöva mungymnastik på förskolan kan ge barn en bättre fonologisk förmåga. Men också 

genom att använda ramsor och sånger som gynnar fonologisk träning kan vi pedagoger träna 

barns svårigheter på ett naturligt sätt varje dag. Vilket kan stärka utvecklingen av olika 

språkljud utifrån det fonologiska språkljudsproblem som barnet har. 
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Slutord 

Genom att skriva denna essä ville vi komma till en djupare kunskap om barn med 

språkstörning. Det ska poängteras att vi båda under alla år varit övertygade om att en 

språkstörning orsakats av någon slags bakomliggande svårighet. Vi har genom vår okunskap 

om språkstörning trott att det varit en utvecklingsstörning eller annan neurologisk orsak som 

gjort att ett barn inte utvecklat sitt språk normalt. Med hjälp av litteratur i ämnet har vi båda 

fått en helt annan förståelse. Det har givit oss en insikt att har man en primär språkstörning så 

finns det ingen annan funktionsnedsättning som ligger bakom språkstörningen. Medan en 

sekundär språkstörning har en bakomliggande orsak som till exempel hörselskada eller 

utvecklingsstörning. 

Utan kunskap om ämnet språkstörning kan barn många gånger bemötas på ett sätt som till och 

med hämmar deras utveckling. Vilket gör att det ställer olika krav på oss pedagoger när det 

gäller vårt bemötande. En språkstörning ger många gånger ett intryck av att barnet är yngre än 

vad det egentligen är vilket kan vara hämmande för utvecklingen. Därför är det viktigt att 

barn som har en primär språkstörning ges utmaningar som ligger på en åldersadekvat nivå. 

Detta har givit oss en kunskap om hur viktigt det är att bemöta barn på rätt sätt. Det är viktigt 

för oss pedagoger att veta om det finns en utvecklingsstörning eller inte för att vi ska kunna 

hjälpa på bästa sätt. Ett barn med primär språkstörning är kanske inte i samma behov av att se 

ansiktet på den som talar. Vilket ett barn med hörselnedsättning som har en sekundär 

språkstörning alltid är i behov av.  

Vi har genom att reflektera över det vi skrivit kommit till en insikt att tecken som stöd är en 

mycket bra metod att använda för barn med språkstörning. Denna metod kan också vara bra 

att använda för pedagoger som arbetar med små barn då det är lättare att göra ett tecken än att 

producera tal. När vi förstärker en sång eller saga med stödtecken hjälper vi barn att få en 

förståelse av innehållet vilket också kan leda till en känsla av samhörighet i gruppen. Tecken 

som stöd underlättar för barn att utveckla sitt språk oavsett om en språkstörning försvårar 

språkutvecklingen eller inte. 

Under vår utbildning till förskollärare vid Södertörns högskola fick vi lite kort information om 

att tecken som stöd kan användas i kommunikation med barn. Under vår skrivprocess har vi 

upptäckt att det finns olika metoder som underlättar kommunikationen för barn med 

språkstörning. Att känna till olika kommunikationsmetoder tycker vi är en viktig del av 

förskollärarens kunskap. Vi tycker att utbildningen borde ha givit oss en grundläggande 
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introduktion i TAKK, då vi anser att det är viktigt för förskollärare att ha den kunskapen. I 

stället blev det vår essä som gav oss kunskap om hur viktigt TAKK är för att hjälpa barn med 

språkstörning till att utveckla sitt språk. Tecken som stöd gynnar språkutvecklingen hos små 

barn, barn med annat modersmål som lär sig svenska och barn med språkstörning. Vi 

rekommenderar alla förskollärare att gå en grundkurs i TAKK. 

Under vårt skrivande har vi försökt besvara våra frågeställningar genom egna erfarenheter och 

genom litteratur som både tar upp om barns språkutveckling, språkstörning och olika metoder 

som är gynnsamma, men också om läs- och skrivutveckling. Detta har gett oss flera 

anledningar att stanna upp för att tillsammans reflektera över våra frågor. Det har varit likt 

den process som etnologerna Billy Ehn och Barbro Klain tar upp i Från erfarenhet till text 

(1994) när de säger att ”Tänkandet sker samtidigt med att tanken får sitt skriftliga 

uttryck”(Ehn och Klain 1994, s.40). Skrivandeprocessen har gett oss en djupare förståelse 

över oss själva som pedagoger både i vårt bemötande men också i det förhållningsätt vi har 

när det gäller barn och deras språkutveckling. Att se våra nerskrivna ord på papper har för oss 

blivit en inspiration till diskussion och reflektion. Men också en lust att söka mer kunskap 

inom ämnet språkstörning. 

Genom ett aktivt sökande av information har vi fått ny kunskap om hur vi kan hjälpa barn 

som har en språkstörning på våra förskolor. En annan viktig kunskap vi fått erfara är hur 

mycket en språkstörning kan påverka barns läs- och skrivutveckling i skolan. Med vår nya 

kunskap ser vi hur viktigt det är att information om barns språksvårigheter vidarebefordras, 

när barnet går över till förskolleklass i skolan. Det är vår uppgift som pedagoger att informera 

föräldrar som har barn med en språkstörning, vikten av att informationen om barnets 

språkstörning vidarebefordras till skolan. 

En aspekt som vi vill framhäva är problematiken när föräldrar inte samtycker till att 

informationen förs över till skolan. Det råder en väldigt hög sekretess mellan förskola och 

skola som gör att vi förskollärare inte får ge information om ett barns språkstörning utan 

förälderns medgivanden. Det gör att dessa barn inte får tillräcklig individanpassad 

undervisning från början när det gäller förkunskaperna till att lära sig läsa och skriva. Istället 

tar det oftast hela höstterminen innan barnets svårigheter har kartlagts. Detta medför att den 

individanpassade undervisningen förhoppningsvis kan ges till barnet tidigast under 

vårterminen eller troligast vid nästkommande höstermin. Vi tycker att det är förlorad tid när 

det gäller barnets rätt till stöd som barnet troligtvist behövts till läs- och skrivutveckling. 
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Vi har fått en bekräftelse genom litteraturen att mycket av det som vi redan gör på förskolan 

är språkstimulerande och stärker språket. Detta ger en känsla av att språkstimulerande 

arbetssätt är i fokus på förskolan. Det som behöver lyftas inom förskolläraryrket är att vi som 

pedagoger behöver sätta in extra språkstimulans i ett tidigt stadium när vi märker att ett barn 

inte utvecklar sitt språk på ett normalt sätt. Här behöver vi vara mer professionella och inte 

vänta för länge och förlita oss på att våra aktiviteter i verksamheten räcker för att få alla barn 

att utveckla ett tal och ett språk. Barn med språkstörning som tidigt får hjälp av talpedagog 

eller logoped anser vi får en mer adekvat hjälp, än om de bara följer förskolans pedagogiska 

arbetssätt. 

Att skriva en uppsats i par som vi har gjort har varit mycket lärorikt. Eftersom språkstörning 

hos barn är ett ämne som båda ville utveckla vår kunskap inom, såg vi det som en fördel att vi 

tillsammans kunde delge varandra våra erfarenheter och söka kunskap i litteraturen. Att vara 

två som brinner för samma ämne och samtidigt få möjlighet att skriva ner de tankar som 

väckts i kombination med litteratur har både varit stimulerande och en stor förmån. Vi har 

gemensamt utvecklat en kunskap som vi kommer att bära med oss och utveckla under vårt 

återstående yrkesliv. Genom våra diskussioner har vi kommit fram till en samsyn om vikten 

av att be om hjälp när vår kompetens inte räcker till. Det är inte ett misslyckande för oss att 

kontakta talpedagog, logoped eller specialpedagog utan mer en signal på att vi som pedagoger 

är trygga i vår yrkesroll. 

Vi arbetar idag båda två med barn som har särskilda behov. Under vår skrivprocess har vi 

båda fått ny kunskap om barn med språkstörning och vilka metoder som är gynnsamma för 

språkutvecklingen, vilket ger oss stor hjälp och stöd i vår vardag. Utifrån vår nya kunskap 

kommer vi förstå och bemöta barn med språkstörning och deras föräldrar på ett mer 

professionellt sätt. Att komma i kontakt med barn med en språkstörning innebär att vi som 

pedagoger för varje nytt barn måste börja om på ruta ett igen för att kunna förstå vad barnet 

vill förmedla. Detta är en utmaning som aldrig tar slut utan åter igen ställer det oss inför ett 

nytt sätt att hjälpa ett barn med språkstörning till språkutveckling. 
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