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Sammanfattning 

 

I dagens samhälle är det viktigt att kunna kommunicera verbalt med olika personer i olika 

situationer och sammanhang. För de flesta så är detta inget större problem, men om man har 

svårigheter med talet som exempelvis stamning, pratar otydligt eller inte kan säga vissa 

språkljud, så kan det vara ett hinder för att föra ett samtal. Vi har fått intresse för fonologiska 

svårigheter genom verksamhetsförlagd utbildning och i vardagen där vi mött barn som på 

olika sätt har haft problem med sitt språkande. Där av har vi intresserat oss för hur olika 

yrkesgrupper i en viss kommun arbetar för att hjälpa barn som har fonologiska svårigheter. Vi 

vill undersöka hur termen språkstörning definieras och om respondenterna upplever att det 

finns en ”vänta och se – mentalitet” gällande språksvårigheter. Med detta menar vi att 

pedagoger kan arbeta förebyggande eller vänta in barnets mognad, för att se om svårigheterna 

försvinner av sig självt. Denna inväntningsstrategi visade sig vara vanligare för 10-15 år 

sedan medan man idag arbetar man mer förebyggande. För att nå fram till våra resultat så har 

vi intervjuat sju personer som är verksamma inom yrken där man jobbar med barn som har 

språksvårigheter. Vi har delvis inspirerats av ett fenomenologiskt synsätt, då om hur olika 

personer i specifika yrkesgrupper uppfattar fenomenet fonologiska svårigheter. Vi vill även ta 

del av våra respondenters praktiska och teoretiska erfarenheter i ämnet. Genom intervjuerna 

har vi fått insikt i hur komplext fenomenet språksvårigheter är, eftersom barnet utvecklas och 

mognar olika snabbt i olika åldrar. Likaså har vi sett hur arbetet och samarbetet ser ut i denna 

kommun, då respondenternas utsagor stämmer väl överens med varandras och de fyller i 

varandras berättelser om hur arbetsgången fungerar dem emellan. Vi har också fått insikt i hur 

de olika yrkesgrupperna jobbar med barn som har fonologiska svårigheter. Vi har även fått 

reda på att det finns olika benämningar beroende på vilken språksvårighet barnet har.  

Med denna examinationsuppgift önskar vi kunna bidra med kunskap om fonologiska 

svårigheter till personer inom olika yrkeskategorier, som arbetar med barn. 

 

Nyckelord- Fonologiska svårigheter, Språksvårigheter, Språkutveckling, Språkstörning, 

Bornholmsmodellen  
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1. Inledning 

 

Att kunna kommunicera med andra människor är en grundläggande mänsklig förmåga. 

Dessutom ställs högre krav på språkliga färdigheter i dagens informationssamhälle. Man skall 

kunna skriva och läsa, men du skall också kunna tala korrekt och hörbart i olika sociala 

sammanhang, likaså kunna använda sig av ett varierat ordförråd. I och med det så ställs det 

högre krav på social kompetens idag, vilket också gör det viktigt att alla barn får rätt 

förutsättningar att stimulera och utveckla sitt språk. 

Under vår studietid och verksamhetsförlagda utbildning har vi träffat barn och elever i vår 

omgivning med olika typer av språksvårigheter, vilket har gjort oss intresserade av hur olika 

yrkesgrupper kan arbeta med detta. Vi har upplevt att det i skolan har funnits en ”vänta och 

se- mentalitet” eftersom den bristande språkutvecklingen, hos eleverna, tros vara en 

mognadsfråga. Utifrån egna erfarenheter har vi sett, och läst forskning om, hur skolor har 

förlitat sig till den personliga mognaden, och att många barn växer ifrån sina svårigheter med 

språket. Men riskerna med denna ”vänta och se- mentalitet”, kan leda till att de barn som inte 

växer ifrån sina språksvårigheter får ännu större problem med talet, i samspel med andra, i 

framtiden, eftersom det blir ett inlärt beteende som är svårt för barnet att vänja sig av med. 

Utifrån denna erfarenhet har vi intresserat oss för barn med fonologiska svårigheter. Och vi 

har därmed valt att undersöka hur arbetet kring dessa barn kan se ut.  

1.1 Disposition 

 

Detta arbete kommer att inledas med begreppsförklaringar, där vi kort sätt förklarar termer 

som är återkommande i vårt arbete. Därefter följer en presentation av tidigare forskning som 

beskriver historik och aktuell forskning om fonologiska svårigheter. Sedan följer en empirisk 

del där resultaten från våra intervjuer visas. Vi avslutar vårt arbete med en diskussion där vi 

ställer våra resultat mot den forskning som vi funnit i litteraturen. Likaså delger vi också våra 

egna tankar och de reflektioner som detta arbete har gett oss. 
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1.2 Begreppsförklaringar 

 

Barn – Vi använder detta begrepp för att benämna barn i en allmän mening och inte relaterat 

till specifik ålder. 

Fonem- Är språkljud, de enskilda bokstävers ljud och är språkets minsta meningsskiljande 

enhet. 

Fonetik och Fonologi - Läran om språkets ljudstruktur. 

Fonetik – Är vetenskapen om hur talet bildas och uppfattas och hur barnet använder det.  

Fonologi - Är vetenskapen om språkljud och vilken funktion de har i språket. 

Fonologiska svårigheter – Svårigheter med det talade språket och/eller de talade språkljuden. 

Problem med språket– Vi kommer använda detta begrepp synonymt med fonologiska 

svårigheter och språksvårigheter för att få en variation av språket i texten. 

Screening - Används vid landets barnavårdscentraler för att identifiera avvikelser och 

förseningar i den språkliga utvecklingen. 

Specifik språkstörning - När ett barn i övrigt har en normal utveckling och normal hörsel men 

vars språkutveckling inte är som förväntat. 

Språklig medvetenhet – Är en förmåga att kunna resonera kring och leka med språket. 

Språkutvecklingen – Är hur språket utvecklas och kan ses utifrån vetenskapligt mönster. 

Språksvårigheter - Språkutvecklingen följer inte samma mönster som hos jämnåriga. 

Språkstörning – Språksvårigheter (se ovan), men språkstörning är en diagnos som ställs av 

logoped. 

Stödtecken– Förtydligande av olika tecken och bokstäver, vilket är samma tecken som döva 

använder sig av utifrån teckenspråket.   

Talapparat – Innefattar: munhåla, svalg och angränsande organ, det vill säga läppar, tunga 

och struphuvudet. Man talar om Avvikande talapparat om någon av dessa delar är oföljsamma 

eller missbildade. 

Talrubbningar - Samlingsnamn på språk-, tal-, och röststörningar 
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2. Syfte 

 

Vårt syfte är att konkretisera hur olika yrkesgrupper i en specifik kommun, arbetar för att 

hjälpa barn som har fonologiska språksvårigheter. Vi önskar att få en bild av vilka resurser 

som talpedagog, specialpedagog, lärare, förskollärare och barnavårdscentral använder sig av 

för att utveckla dessa barns språk. 

Vårt syfte är också att skapa kunskap om hur man som pedagog kan hjälpa dessa barn att 

utvecklas och växa. Vi anser att denna kunskap kommer att ge oss viktig förståelse i vårt 

framtida yrke som pedagoger. Utifrån detta har vi skapat dessa frågor: 

- Hur kan olika yrkesgrupper i en specifik kommun, arbeta för att hjälpa barn som 

har fonologiska språksvårigheter? 

- Hur definieras termen språkstörning enligt litteratur och våra respondenter? 

- Vad anser respondenterna om en så kallad ”vänta och se – mentalitet” gällande 

språksvårigheter hos barn? 
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3. Tidigare forskning 

 

Här redogör vi för vad fonologi, fonologiska svårigheter och språkstörning är. Vi skall också 

redogöra för vad som menas med en normal språkutveckling. Likaså tar vi upp historiken om 

språksvårigheter och hur det ser ut idag. 

3.1 Vad är fonologi och fonologiska svårigheter 

 

Om ett barn har fonologiska svårigheter är det just det talade språket eller de talade 

språkljuden som barnet har problem med (Rudberg & Söderpalm 1992).  Dessa språkljud 

kallas också fonem och de är språkets minsta meningsskiljande enhet. Orden jul och gul skiljs 

endast åt av ordens första språkljud/fonem alltså j och g. Det är fonemen som gör att dessa ord 

får olika innebörd. En bokstav kan också beskriva olika språkljud som lång och kort vokal. 

Sedan finns det ord som låter lika men stavas olika som exempelvis dj- (djur), lj- (ljus) och hj- 

(hjul) ljuden (Arnqvist 1993)  

3.2 Vad är språkstörning 

 

”Språkstörning diagnostiseras vanligtvis i förskoleåldern av logoped. Den vanligaste gången är 

att barnet remiteras från BVC i samband med någon av de kontroller där språkscreening ingår, 

för närvarande 2 1/2 , 4 och 5 ½ år.” (Bjar & Liberg 2003, s 203) 

Enligt Hansson (2003) innebär språkstörning att språkutvecklingen inte följer samma mönster 

som hos jämnåriga. Språkstörning beskrivs också som en störning av den normala 

språkutvecklingen, som visas i de tidigare utvecklingsstadierna, och den kan bero på mer än 

neurologiska sjukdomar (har effekt på personlighet), avvikande talapparat (felet sitter i svalg, 

mun och gom), auditiva problem (problem med hörsel eller uppfattningen av ord), psykisk 

utvecklingsstörning (intelligenskvoten är lägre än normalt) eller omgivningens inverkan på 

stimulans (Nettelbladt & Salameh 2007). 

3.3 Normal språkutveckling 

 

Redan vid barnets födelse skapas kontakt och blickar möts; detta är den första och den 

nödvändiga förutsättningen för att kommunicera. Det dröjer inte länge innan barnet samspelar 

med sin omgivning med gester, miner, skrik och kroppsspråk (Söderbergh 1988). När barnet 

är cirka en månad gammalt så börjar jollerperioden. I denna period tränar barnet sin 
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”talapparat”, det som innefattar munhåla, svalg och angränsande organ, det vill säga läppar, 

tunga och struphuvudet. Talapparaten är relativt outvecklad vid födseln och utvecklas 

successivt i takt med barnets träningsjoller (Linéll & Jennische 1982). Vid 3-4 månaders ålder 

märks tydliga tonhöjdsskillnader och ljudstyrkeskillnader i jollret. Men barnet kan inte göra 

andra ljud än, då talapparaten inte är fullständigt utvecklad. Barnet börjar också förstå 

kommunikationens rollspel vilket kort betyder att när någon pratar, svarar en annan. Alltså 

börjar barnet svara (med sitt joller) när någon pratar till denne (Söderbergh 1988). Vid 6-7 

månaders ålder växer struphuvudet hos barnet och då har det alla fysiska förutsättningar för 

att uttala vokaler. Sedan vid 9 månader kan barnet skapa längre jollerramsor, vanligtvis med 

upprepningar som ”Ma-ma-ma” eller ”Ba-ba-ba”. Vid 10-12 månaders ålder börjar barnet 

använda sig av egna betydelsebärande gester och ljud för att kommunicera och samtala 

(Jennische & Westerlund 1980). När barnet är mellan 12-18 månader så brukar det säga sitt 

första ord, som är uppbyggt av enkla språkljud, som boll eller mamma. Vissa barn går 

successivt från joller till tal medan andra känner sig bekväma med det egna språk de skapat 

och använder detta språk en betydligt längre tid. Och när barnet känner sig tillräckligt 

bekvämt med att använda det ”riktiga” språket så brukar språkutvecklingen ta fart. När barnet 

är mellan 18-24 månader brukar de ofta sätta samman två ord för att berätta och förklara 

något, som exempelvis bill inte = vill inte. När barnet är 2-3 år är det i en aktiv språkperiod 

och börjar använda tre till fyra ord tillsammans och bildar då små meningar. Vid denna ålder 

är barnets ordförråd mellan 200-300 ord. Vid 3-4 års ålder har barnets ordförråd växt snabbt 

och närmar sig runt tusen ord. Vi denna ålder stämmer barnets grammatik ganska väl med 

vuxenvärldens och barnet kan göra sig förstått även utanför den närmsta omgivningen (Linéll 

& Jennische 1982). 

3.4 Historik 

 

Enligt Nettelbladt (2007) är problem med talets utveckling och talfel är inget nytt fenomen, 

utan har funnits sedan långt tillbaka i tiden. Dessa problem beskrevs så tidigt som i Antikens 

Grekland och även i Bibeln. Det första kända vetenskapliga belägget av barn med 

språkstörning är från 1835 och skrevs av Franz Joseph Gall. Denne man var känd som 

”frenologins fader” och han skrev omfattande verk om hjärnans funktioner hos vuxna. I ett av 

dessa verk hittade man en kort text, som innefattar olika talproblem hos barn och hur han 

kunde se att det fanns både barn och vuxna med talrubbningar, som idag är ett samlingsnamn 

för språk-, tal- och röststörningar, som inte beror på omfattande utvecklingsskada.  Innan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vokaler
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detta så har forskning inte hittats som berör specifika språkstörningar, som innebär att hörseln 

och utvecklingen är normal, men språkutvecklingen inte är som förväntad. Det har heller inte 

funnits någon beskrivning av barn med språksvårighet, utan endast vuxna. Däremot har det 

hittats artiklar om fenomenet talrubbningar. Dessa vuxna med talrubbningar ansågs vara som 

barn mentalt eftersom de inte kunde prata normalt för sin ålder. Oavsett vilken typ av 

handikapp en person led av förr så hade den mycket svårt att hävda sina rättigheter. Detta har 

gjort att personer med olika handikapp har förlöjligats ignorerats och beklagats. Man började 

uppmärksamma barn med talrubbningar i slutet av 1800-talet, och behandlingar av dessa barn 

startade då.  En annan viktig betydelse för uppmärksammandet av talrubbningar under denna 

tid, var också att fonetiken började bedrivas som vetenskap och det började forskas om hur 

talet bildas, hur det uppfattas och används. En annan orsak till att det skapades mer 

medvetenhet om talrubbningar är att det skedde stora samhälleliga förändringar under slutet 

av 1800-talet. Industrialiseringen gjorde att familjerna flyttade från landsbygden in till 

städerna och mödrarna blev tvungna att hjälpa till med försörjningen. Detta i sin tur medförde 

att institutioner växte fram för att ta hand om barnen. Skolan i sin tur fick större ansvar för 

fostran, skolan blev till för alla och läraryrket fick högre status. Mödravårdscentralen (MVC) 

etablerades och ledde till att Barnavårdscentralen (BVC) utvecklades. Och alla dessa faktorer 

har en stor betydelse för upptäckten av talrubbningar och språkstörningar (Nettelbladt 2007). 

I slutet av 1800-talet framträdde en grupp som kallade sig för ”Die Sprachärzte” 

(språkläkarna). Denna grupp bestod av tyska och österrikiska läkare med specialistområden 

inom öron, näsa och hals.  Dessa språkläkare undersökte och diagnostiserade de barn som 

hade språksvårigheter och enligt Nettelbladt (2007) var det troligtvis språkläkarna som också 

behandlade dem. Man vet också att den behandling som erbjöds hade sin grund i 

dövpedagogiken (Nettelbladt 2007). 

I slutet av 1800-talet etablerades också talkliniker både på sjukhus och som fristående 

talinstitutioner, där språkläkarna var verksamma. Vid 1800-talets slut introducerades även 

termen ”språkstörningar.” Termen ”talrubbning” användes under 1900-talet som ett 

samlingsnamn för alla slags språk-, tal-, och röststörningar. En dansk man vid namn Viktor 

Haderup var utbildad läkare och tandläkare och fick i slutet av 1800-talet, i uppdrag av 

skolmyndigheten i Köpenhamn, att kartlägga hur många barn som på något sätt led av 

talrubbningar. Det visade sig att 2,2 % av barnen uppvisade någon typ av tal- eller 

språkstörning, vilket är nästan samma siffror som återfinns idag för barn med grav 
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språkstörning (Hansson 2003). Det visades också att det var fler pojkar än flickor som hade 

talrubbningar, vilket forskning idag också visar (Westerlund 1994). 

I Stockholms stadsarkiv hittades journaler från 1900-talets början angående svenska barns 

språkstörningar och dessa hade stor betydelse för den historiska forskningen om barn med 

språkstörningar i Sverige. Journalerna var förda av en kvinnlig läkare vid namn Alfhild 

Tamm. Hon anses vara en svensk pionjär inom området språkstörning hos barn. Alfhild 

Tamm är mer känd för att vara den som introducerade psykoanalysen i Sverige, men hennes 

intresse väcktes även för talrubbningar, genom sitt arbete, och det resulterade i att hon 

inrättade den första talkliniken i Sverige 1914. Hon kom i kontakt med de tidigare nämnda 

språkläkarna (Die Sprachärzte) och hon översatte och bearbetade deras klassifikationer av 

talrubbningar till svenska förhållanden. 1916 beskrev hon fonologiska problem där hon skilde 

på olika grader av uttalsfel (Nettelbladt 2007). 

Barnspråksforskningen fick sitt riktiga genombrott mot slutet av 1950-talet och under1960-

talet (Westerlund 1994), då Roman Jakobson och Noam Chomskys presenterade nya 

språkvetenskapliga teorier. Dessa författare visade att barnens språk inte är något som är 

ofullständigt och felaktigt i jämförelse med de vuxnas språk, utan man såg barnens språk som 

något eget där de skapade egna språkliga regler och inte bara härmade de vuxna till exempel 

”gådde” istället för ”gick”. Detta bröt ned den ”gamla” traditionen i språket till att nu se det 

som ett system uppbyggt av grammatiska och fonologiska regler. Ännu ett stort steg i 

utvecklingen av forskningen var när bandspelare och senare video etablerades och forskarna 

kunde kartlägga det de sett och hört mycket mer noggrant (Nettelbladt 2007). 

3.5 Aktuell forskning 
 

”Språkstörning utan påvisbar orsak förekommer hos ca sju procent av alla femåringar. Denna 

siffra är geografiskt relativt stabil men sjunker med stigande ålder. Ca två till tre gånger fler 

pojkar än flickor diagnostiseras som språkstörda.” (Bjar & Liberg 2003, s 202) 

Enligt Nettelbladt & Salameh (2007) är språkstörning ”inte ett statiskt tillstånd utan förändras 

med ålder” (Nettelbladt & Salameh 2007, s 19). Vissa barn utvecklas i nivå med de 

jämnåriga, medan andra barn kommer att ha fortsatta problem med språket. På grund av att 

språkutvecklingen är föränderlig så kan man inte garantera att det handlar om en specifik 

språkstörning då språkförmågan utvecklas under hela barndomen. Nettelbladt & Ors (2011) 

menar att språkliga problem kan finnas kvar upp i skolåldern och i vissa fall även upp i vuxen 

ålder.  
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”termen språkstörning används därför snarare än språkförsening, eftersom det inte - utom i de 

allra mildaste fall – rör sig om en försening som fullständigt hämtas upp” (Trillingsgaard, Dalby 

& Østergaard 2011, s 120). 

Rudberg (1992) menar att kommunikationssvårigheter kan delas in i tre underrubriker och 

dessa är: språkstörningar, talstörningar och röststörningar. Hon menar att eftersom dessa 

svårigheter främst visar sig i talet så används ofta benämningen talsvårigheter. Problemet med 

denna benämning är enligt Rudberg (1992) att barnens problem kan misstolkas och det tas för 

givet, att problemet ligger i uttalet. Rudberg (1992) menar då i jämförelse till de andra 

forskarna, att språkstörning är en underrubrik och inte ett samlingsnamn för olika typer 

språksvårigheter.  

När ett barn har en språkförsening innebär det att den inte följer samma utvecklingsmönster 

som barnet vanligtvis följer. Det finns många olika orsaker till varför ett barn har 

språkförseningar. Det kan bero på att den språkliga stimulansen har varit dålig, eller att olika 

skador på hjärnan finns. Det kan också bero på hörselskador eller olika ärftliga faktorer. Men 

oftast finns det ingen anledning till att en språkförsening uppstår (Gahne & Nauclér 1992). 

Språkstörningar kan ofta sammankopplas med olika funktionsnedsättningar som exempelvis 

autismspektrumstörningar. Ekström (2012) menar att dessa störningar inte är ovanliga i 

grundskolan. Autismspektrumstörning är ett samlingsnamn för de neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna som exempelvis ADHD och DAMP. Dessa diagnoser innefattar 

bland annat att individen kan ha begränsningar inom kommunikation, föreställningsförmåga, 

socialt samspel, koncentrations- och inlärningssvårigheter (Hansson 2003). 

ADHD är en vanlig diagnos i dagens skolsamhälle och utmärks av hypo- eller hyperaktivitet 

som innebär att eleverna är initiativlösa eller att de lider brist på uppmärksamhet och är 

rastlösa (Skolverket 2001). Av ADHD finns tre olika varianter; En variant innebär att man har 

koncentrationssvårigheter och tenderar att vara inobservant på sin omgivning. Den andra 

innebär att man är hyperaktiv och impulsiv och den tredje innebär att man har båda de tidigare 

nämnda sorternas svårigheter. Diagnosen DAMP klassas idag som en underrubrik till 

diagnosen ADHD och personer med DAMP har (förutom ovanstående) också problem med 

motorik och perception (Ekström 2012).  

Med all forskning som idag finns om språkutveckling kan man identifiera barn i riskzonen allt 

tidigare. Idag kontrolleras barns språkliga utveckling på barnavårdscentralen vid 2 ½, 4 och 5 

½ års ålder, vid dessa tillfällen kan remiss skickas till logoped om språkutvecklingen inte är 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Neuropsykiatriska_funktionsneds%C3%A4ttningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Neuropsykiatriska_funktionsneds%C3%A4ttningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koncentrationssv%C3%A5righeter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Impulsiv
http://sv.wikipedia.org/wiki/ADHD
http://sv.wikipedia.org/wiki/Motorik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Perception
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som förväntad, vilket gör det lättare att kartlägga barn med språksvårigheter än på 70-talet då 

mötet med logoped inte skedde förrän vid 6 års ålder (Hansson 2003). 

 

Enligt Hansson (2003) kan språkstörningar vara på en eller flera olika nivåer och beröra 

fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Nettelbladt & Ors (2011), Nettelbladt & 

Salameh (2007) och Söderpalm (1984) är några av de författare som beskriver dessa fyra 

språkliga nivåer. Fonologi är vetenskapen om språkljud och vilken funktion de har i språket. 

Grammatik är regelsystem för språket, som beskriver hur orddelarna kombineras för att bilda 

ord och meningar, vilket påverkar hur barn kan hantera språket och böjningar av ord och 

ordföljd i meningar. Nettelbladt och Salameh (2007) menar att semantiska problem kan visa 

sig genom att barnet har ett litet ordförråd, svårigheter att hitta ord samt att förstå bildspråk. 

Pragmatik innebär att barnet har ”problem att använda språket på ett lämpligt sätt i en viss 

situation” (Bjar & Liberg 2003, s 178). Om det finns en pragmatisk störning märker inte 

barnet om samtalspartnern missförstår, barnet kan ta för givet att samtalspartnern ska förstå, 

de kan ge irrelevanta kommentarer och samtalen glider ofta iväg till något helt annat 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner 2003). Hansson (2003) menar att ju fler språkliga nivåer 

som är drabbade, desto gravare blir språkstörningen och den vanligaste och minst grava är när 

enbart fonologin är drabbad, alltså uttalet. För att kunna hjälpa och utveckla eleven så måste 

man först ta fasta på vad som ligger till grund för språkstörningen. Det finns betydligt många 

fler benämningar på språkstörningar, exempelvis om språkstörningen är expressiv eller 

impressiv. Expressiv språkstörning (Bjar & Liberg 2003, s 205) är ett problem med 

språkproduktionen, det vill säga det som kommer ut ur munnen och hur man uttalar orden. 

Om språkstörningen är impressiv (Bjar & Liberg 2003, s 205) handlar det om barns 

språkförståelse; att de inte förstår det som går in i öronen och har problem med att förstå ord i 

både långa och korta meningar.  Det är viktigt att hjälpa barn med språkavvikelser så tidigt 

som möjligt speciellt om de är medvetna om dem, så att inte dessa barn blir retade för 

exempelvis ”barnsligt tal”. Barn som blir utsatta för detta kan antingen skapa en talängslan, 

och bli tysta, eller ta till aggressivitet för att hävda sig. Om man i skolan och i hemmet hjälper 

barnet att få så bra språklig stimulans som möjligt, får barnet en större chans att komma ikapp 

sina jämnåriga (Gahne & Nauclér 1992). Det är viktigt att dessa barn får hjälp även om de 

inte är riktigt mogna för det, därför att barnets språk utvecklas främst i förskoleåldern vilket är 

en kritisk period eftersom hjärnan då har sin största utvecklingsperiod (Arnqvist 1993). Om 

man i skolan och i hemmet hjälper barnet att få så bra språklig stimulans som möjligt får 

eleven en större chans att komma ikapp sina jämnåriga. 
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En metod som vi vid upprepade tillfällen kommit i kontakt med i arbetet med språkutveckling 

är Bornholmsmodellen, och den är vanlig att arbeta med inom våra respondenters 

arbetsområde. Den grundades för mer än 20 år sedan av Ingvar Lundberg som genomförde ett 

språkligt experiment på Bornholm. Resultaten ledde till den så kallade Bornholmsmodellen, 

som använts i många skolor sedan dess (Lundberg 1984). Bornholmsmodellens huvudsyfte är 

att stärka den språkliga medvetenheten hos barn, huvudsakligen den fonologiska 

medvetenheten, innan barnen börjar med läsinlärningen. Detta görs genom återkommande 

språklekar som är framtagna främst för 6-åringar. Under cirka 8 månaders tid är syftet att 

använda dessa lekar 15-20 minuter om dagen (Lundberg 1984). Programmet börjar med 

lyssnandelekar för att träna barnen på att koncentrera sig. Sedan får barnen lyssna på rim och 

ramsor, för att lära sig höra hur ord låter. Om barnen visar att de tycker det är roligt att leka 

med rim visar de tecken på språklig medvetenhet. En övning är om meningar och ord och där 

utvecklas barnens förmåga att dela upp ord, alltså hur ett sammansatt ord kan delas upp i fler 

ord, som nyckelpiga. Sedan börjar man dela upp orden i stavelser med barnen ”nyck-el-pi-ga” 

för att ge dem en djupare förståelse för hur ord kan delas upp i mindre delar. Sedan tränas 

förmågan att höra första ljudet i orden, skilt från resten av orden, som i b-il. I detta steg kan 

man också prova att ta bort och byta ut den första bokstaven. Sedan får barnet träna på att dela 

upp de enskilda språkljuden, exempelvis b-i-l, men de måste ha klarat av de tidigare lekarna 

för att kunna fortsätta med detta steg. Det sista steget är betoningsövningar och detta kan vara 

till nytta om barnet pratar eller talar monotont då denna övning inriktar sig på hur språkets 

betoning kan variera. 

 

Det finns pedagoger och forskare som är kritiska till Bornholmsmodellen, om den inte 

används på ett meningsfullt sätt, och modellen får även kritik för de mekaniska färdigheter 

den förespråkar (Lindö 2002). Det är således viktigt att skapa så naturliga situationer som 

möjligt för lärande och att språkträningen sätts in i ett meningsfullt sammanhang. 

Men genom att vistas i en miljö med språklig stimulans från många håll blir många barn på ett 

naturligt sätt fonologiskt medvetna. Då är det fördelaktigt att barnen redan i förskolan får 

erfarenheter av språkljud genom övning och lek. Lundberg (1984) och Liberg (2006) är 

överens om att arbete med den språkliga - och fonologiska medvetenheten under förskoleåren 

har gett mycket goda effekter på tal och skriftspråksutvecklingen. 

 

 Språksvårigheter kan benämnas på många olika sätt och olika författare väljer att tolka och 

framföra olika definitioner av problemen. Området är mycket brett och varje författare inriktar 
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sig mot sina egna intressen. Detta leder till att vissa perspektiv väljs bort och andra ställs mer i 

centrum och därför är språksvårigheter ett mycket komplext fenomen att studera. 

3.6. Teoretisk utgångspunkt 

 

Allas erfarenheter och livsvärldar kan se olika ut och därmed kan våra erfarenheter och vår 

syn skilja sig från andras. I våra intervjuer inspireras vi delvis av ett fenomenologiskt synsätt. 

Eftersom vi intresserar oss av hur människor i specifika yrkesgrupper upplever ett visst 

fenomen, har vi valt att göra en uppsats om hur arbetet med fonologiska svårigheter hos barn 

kan se ut. Vi vill ta del av våra respondenters livsvärldar och levda erfarenheter i ämnet 

(Kvale & Brinkmann 2009). Eftersom alla respondenter har olika yrken så är deras livsvärldar 

inte densamma, då de har olika roller i arbetet med fenomenet fonologiska svårigheter. Därför 

kan vi inte strikt följa det fenomenologiska synsättet.  

4. Metod 

 

För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av kvalitativ forskning i form av intervjuer 

(Kvale & Brinkmann 2009). Dessa intervjuer har spelats in för att vi sedan har sammanställt 

och reflekterat över den insamlade informationen på ett mer noggrant sätt. Likaså har vi 

transkriberat våra respondenters utsagor för att göra vår studie mer pålitlig. Anledningen till 

att vi valt intervjuer som metod är för att vi fann många olika typer av språksvårigheter och 

vad de beror på i litteraturen, men vi fann inte lika mycket litteratur om hur man praktiskt 

arbetar med barns språksvårigheter. Vår avsikt var att komma i kontakt med personer inom så 

många olika yrkeskategorier som möjligt som arbetar med barn som har olika 

språksvårigheter. Vi har därför intervjuat distriktssköterska på en barnavårdscentral, 

förskollärare, lärare, specialpedagoger och talpedagog.  

 

4.1 Urval 

 

Vi hade några kriterier för urvalet av respondenter, personerna vi intervjuade skulle först och 

främst ha kunskap inom ämnesområdet. De skulle ha erfarenhet av barn med språksvårigheter 

och personerna ska tillhöra olika yrkeskategorier, för att vi ska kunna få en översiktlig bild av 

hur dessa olika yrkesgrupper arbetar med språksvårigheter. Till en början hade vi även 
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planerat att intervjua en logoped, men via de andra intervjuerna fick vi, vad vi ansåg 

tillräckligt med kunskap om hur den yrkeskategorin arbetar i förhållande till de andra yrkena 

vi kommit i kontakt med. Vi anser att det var positivt att spela in intervjuerna, för att kunna 

sammanställa dem så korrekt som möjligt.  

 

Vi valde att begränsa oss till att välja respondenter i en kommun i mellansverige, utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe 2009). Vi började med att kontakta personer som vi träffat 

via vår verksamhetsförlagda utbildning. Av dessa personer fick vi sedan tips om andra som 

arbetade med detta och som i sin tur gav tips om fler personer som kunde bidra med kunskap 

till vår c-uppsats. Detta kan kallas för ett snöbollsurval då en person hänvisar till en annan 

(Denscombe 2009).  

4.2 Presentation av respondenter 

 

Intervju 1 var med en kvinnlig talpedagog med en förskollärarutbildning i grunden. Efter att 

ha gått två fristående kurser om barns språkutveckling, fick hon erbjudande om att gå en 

ettårig utbildning till talpedagog. Hon arbetar idag som ensam talpedagog i en kommun och 

läser samtidigt till specialpedagog.  

Intervju 2 var med en kvinnlig specialpedagog som också hade en förskollärarutbildning i 

grunden. Hon hade jobbat som F-9 lärare under många år innan hon bestämde sig för att 

studera till specialpedagog. Hon arbetar nu på en F-9 skola där det arbetar en specialpedagog 

till förutom henne. Hennes arbete var mycket varierande.  

Intervju 3 var med en manlig specialpedagog med grundskollärarutbildning i grunden. Han 

hade arbetat många år innan han fick erbjudande om att läsa en termin för att bli 

specialpedagog.  

Intervju 4 var med en kvinnlig distriktssköterska som är sjuksköterska i grunden, med 

vidareutbildning inom barnhälsovård. Hon arbetar på en barnavårdscentral där hon undersöker 

barn från 6 veckors ålder fram tills de fyller fem och hon gör tester för att se om barnen följer 

en normal utvecklingskurva. 

Intervju 5 var med en förskollärare med 20 års erfarenhet som arbetar med barn från 3-5 år. 

Hon har en barnskötarutbildning i grunden som hon har kompletterat med högskolekurser, 

och kurser som kommunen har erbjudit. 
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Intervju 6 var med två lärare som arbetar tillsammans i en förskoleklass  

Den ena pedagogen hade en lågstadielärarutbildning som sedan har kompletterat sin 

utbildning genom att gå lärarlyftet, med inriktning matematik. Hon har jobbat med 

förskoleklass i fyra år och innan det har hon jobbat i åk 1-3 i mer än 30 år.  

Den andra pedagogen var utbildad förskollärare som också läst lärarlyftet, med inriktning 

svenska. Under sina dryga 30 år som pedagog har hon varierat arbetet mellan förskoleklass, 

förskola, resurs och hjälplärare. Men nu jobbar hon i förskoleklassen. 

4.3 Tillvägagångssätt 

 

Vi lät respondenterna välja den plats där intervjun skulle ske, eftersom vi ville att de skulle 

vara på en plats där de kände sig trygga, då det kan finnas en maktasymmetri (Kvale & 

Brinkmann 2009) i förhållandet respondent - intervjuare. Hur avslappnat samtalet än är så är 

det alltid den som intervjuar som styr samtalet och respondenten är den som inte vet vilka 

frågor som kommer härnäst. Vi valde att ha en halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann 

2009) med några enstaka frågor för att få igång samtalet och i rätt riktning under intervjuns 

gång (se bilaga 1-3). Valet av denna intervjustruktur har vi använt oss av för att det är 

respondenterna som besitter den kunskap som vi söker. Vi har valt att anpassa frågorna till 

respektive yrkesgrupp. Till specialpedagog och talpedagog ställde vi samma frågor, men till 

distriktssköterskan valde vi att omformulera vissa frågor. När vi intervjuat dessa personer så 

upptäckte vi att det saknades information från yrkeskategorier i undersökningen, nämligen 

förskola och skola. Vi tog därför kontakt med en förskolelärare och två lärare för att fylla den 

lucka i arbetet som vi ansåg fanns. För att få den information vi saknade från dessa 

yrkesgrupper, så formulerade vi om våra frågor så att vi kunde samla in det material som vi 

ansåg saknades. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en timme. Vi har båda två deltagit vid 

intervjuerna och dessa har spelats in med hjälp av två mobiler, detta som en garanti utifall 

något skulle gå fel med den ena inspelningen. I transkriberingen har vi valt ut vissa delar som 

vi har transkriberat ord för ord, då många av intervjuerna flutit iväg och handlat om mycket 

annat än den informationen vi varit ute efter. I stor del av transkribering har vi valt att 

sammanfatta respondenternas utsagor utifrån de frågorna vi ställt. Transkriberingen har vi 

gjort tillsammans, en har skrivit ned informationen på dator medan den andra har skött 

uppspelningen på mobilen.  
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4.4 Etiska principer 

 
I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2011) har utgett. Detta innebär bland annat att vi har skickat ut mejl till de personer inom de 

specifika yrkesgrupper som vi söker. I mejl och telefonsamtal har vi informerat 

respondenterna om att detta är ett examensarbete i form av en c-uppsats och att det insamlade 

materialet är offentligt. Men det får endast användas för vårt forskningsändamål och kommer 

att förstöras efter att vårt arbete blivit godkänt. De har informerats om vilket syfte vår studie 

har och att det är frivilligt att delta. Respondenterna har informerats om att de har rätten att 

själva bestämma om de vill avsluta deltagandet. Innan intervjun har vi informerat 

respondenterna om att de kommer att vara anonyma för kommande läsare. De är alltså 

medvetna om att deras namn inte kommer att framgå, inte heller vilken skola eller kommun 

de jobbar i. Vi har också informerat dem om att intervjun spelas in och att det inspelade 

materialet kommer att transkriberas och det görs endast med avsikten att ha informationen i 

pappersform. Vi informerade respondenterna att vi endast var intresserade av deras 

arbetsprocess, inte av deras ordval eftersom det märktes att de oroade sig lite inför 

intervjuerna, exempelvis; att de skulle uttrycka sig på ett felaktigt sätt. Men genom att vi gav 

den informationen kände sig respondenterna tryggare.  

5. Resultat av intervjuer 
 

I denna del av uppsatsen kommer vi beskriva hur språksvårigheter upptäcks och hur våra 

respondenter arbetar med barn som har språksvårigheter. Vi kommer att följa vad som anses 

vara ett normalt handlingsförlopp, där vi börjar med barnavårdscentralen. I nästkommande 

diskussionskapitel och besvaras de frågor vi har i frågeställningen.  

5.1 Distriktssköterska 

 

De direktiv som distriktssköterskan på barnavårdscentralen utgår från är ett 

barnhälsovårdsprogram som är lokalt för länet. I dokumenten finns en del som innefattar 

språket. Dessa dokument finns att tillgå via Landstingets hemsida (se referenslistan: Skånberg 

& Ekholm 2000). Hon berättar också att hon följer riktlinjer från socialstyrelsen.  

Direktiven ser väldigt lika ut över landet, men åldern på barnen när hälsokontrollerna utförs 

kan skilja, exempelvis så kan ett nyinflyttat barn inte ha gjort en hälsokontroll vid 2 ½ år, för i 
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ett annat län görs denna kontroll vid 3 års ålder i stället. ”Redan vid det första mötet med 

föräldrarna, så informerar vi att det är viktigt att de läser för sina barn”, säger hon. Likaså 

skickar distriktssköterskan med en bok och några broschyrer med information om hur viktigt 

det är att läsa för barnet. Vid varje träff så betonar hon extra mycket vikten av att läsa och 

lyssna på barnen. 

Den första språkliga kontrollen utförs redan vid 6 veckors ålder av distriktssköterskan. Då 

kontrollerar hon om barnet är med i blicken (blickkontakten), exempelvis att barnet fångar 

kontakten med mamman. Likaså kollar hon att barnet ger ifrån sig svarsljud i form av joller. 

Efter det följer schemalagda kontroller där distriktssköterskan vid varje tillfälle kontrollerar 

bland annat barnets språkutveckling. Vid både 6 månader och 8 månader kontrollerar hon att 

jollret blivit mer nyanserat som ma-ma-ma och da-da-da. ”Om jollret och kontakten inte 

kommer igång är det oftast mer än bara språkliga problem hos barnet” säger hon. Då barnet är 

10 månader ska det kunna förstå cirka 8-10 ord, men barnet behöver inte kunna prata eller 

uttala orden. Vid 18 månaders ålder kollar hon om barnet kan säga 8- 10 ord. När barnet säger 

ett ord som man inte riktigt förstår, så är det viktigt att försöka få fram vad barnet menar för 

ord, så att föräldern eller annan vuxen kan bekräfta vad barnen säger. Likaså är det också 

viktigt att bekräfta barnet genom att säga hur ordet skall låta, utan att rätta. Om barnet 

exempelvis säger ”en töja då svarar den som barnet pratar med jaha du har en tröja. På så sätt 

kan barnet lära sig att det heter tröja inte töja”, menar distriktssköterskan. 

Vid 2,5 års ålder sker en kontroll med ett mer omfattande språktest, där barnet får leka med 

olika leksaker och får benämna dem. Distriktssköterskan tar fram en väska där innehållet är en 

docka, en boll, en liten bil och en stor bil, en kopp med fat och sked, en hund och en ko. 

Barnet får berätta vad hon tagit fram för saker, men behöver inte benämna sakerna vid dess 

rätta namn. Utan hunden kan vara en ”vovve” vid namn Fido (som kan vara namnet på 

morfars hund). Likaså skall barnet kunna prepositioner såsom i, på, bredvid, under. 

Exempelvis så frågar distriktssköterskan ”kan du lägga skeden i/bredvid koppen?” eller frågar 

om ”kan du peka på den lilla bilen/ stora bilen?”. För att barnet skall känna sig tryggt så leker 

de med sakerna tillsammans, och på så sätt kan distriktssköterskan på ett naturligt sätt få svar 

på sina frågor. Om barnet inte har kommit igång med språket alls vid 2 ½ års ålder så skickas 

en remiss till logoped, men om språket är på gång så får barnet komma tillbaka vid 3 års ålder 

för ett nytt test. Att skicka en remiss så tidigt som vid 2½– 3års ålder är relativt nytt och det 

krävs ett godkännande från föräldrarna innan remissen får skickas. Om det finns en oro för 

barnets språkutveckling så brukar distriktssköterskan prata med föräldrarna och höra om de 
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också känner oro för barnet. ”Skickas en remiss så tidigt som vid 2 ½ års ålder, så brukar 

barnet oftast ha någon mer svårighet”, säger hon och berättar att autism kan vara en svårighet 

som kan visas så tidigt. Har ett barn fått en remiss till logoped så är distriktssköterskan sällan 

involverad i logopedens jobb. Det leder till att det är logopeden som sköter kontakten med 

förskolan och i vissa fall skolan och det är endast vid enstaka, mycket speciella fall som 

distriktssköterskan kontaktat logoped. I vissa fall kan det vara specialpedagogen eller 

psykolog från stödteam, som kontaktar logopeden för att få information.  

När barnet är ca 4 år (benämns som fyraårskontroll) sker ett ännu mer omfattande språktest då 

distriktssköterskan lyssnar på barnens språkljud. Här används en speciell bok som innehåller 

olika bilder och tips på frågor om bilden. En bild kan exempelvis innehålla ett barn som sitter 

på en filt och äter korv med en korg bredvid sig och en ko med en kalv finns i bakgrunden. 

Och barnet skall då säga några saker som finns på bilden. Detta test används inte på alla 

barnavårdscentraler. I detta test testas alla språkljud, men det är fortfarande många språkljud 

som barn i denna ålder har svårt för och som inte har så stor betydelse vi just denna ålder. 

Exempelvis är r, s, sje- och tje-ljuden svåra vid fyraårskontrollen, de behöver inte heller 

kunna skilja på u och y. Däremot så dokumenteras resultatet på ett speciellt formulär, så att 

det finns att tillgå om det behövs längre fram. När barnet skall börja förskoleklass så görs en 

sammanställning från de olika hälsobesöken hos barnavårdscentralen och de lämnas sedan 

över till skolsköterskan. Där tas det upp om det funnits medicinska problem och om barnet 

har en avvikande utveckling, likaså finns det en speciell punkt angående barnets 

språkutveckling. Innan överlämningen mellan barnavårdscentralen och skolhälsovården sker 

så måste föräldrarna godkänna vad som skrivits om barnet. Om det finns en oro för barnets 

språkutveckling vid överlämning till förskoleklass så brukar distriktssköterskan prata med 

föräldrarna och med pedagogerna i förskoleklass om vad de tycker. Om oron finns så är det 

bättre att ta kontakt med talpedagogen direkt. Men annars är det skolan som tar kontakt med 

talpedagogen. 

”Samarbetet med förskolan är jättebra, om föräldrarna tillåter oss diskutera barnet så klart. Det 

finns ett stödteam med barnavårdssköterska, läkare och psykolog som är från barnhälsovården i 

landstinget och från skolan är det kurator, specialpedagog och förskolechef. Om det finns barn 

som behöver är i behov av särskilt stöd, som exempelvis språksvårigheter, så tar vi upp det på 

våra arbetslagsträffar. Men detta förutsätter att föräldrarna går till den barnavårdscentral där man 

bor. Om inte så är det föräldrarnas ansvar att ett överlämnade sker. Vilket kan resultera i att andra 

personer blir inblandade som inte ingår i det stödteam som finns här”, säger hon. 
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Om inte ett barn får hjälp med sina språksvårigheter, kan det finnas risk för att barnet 

utvecklar talängslan, att det skäms för sina talproblem, vilket kan resultera i att barnet slutar 

prata. Likaså kan klasskamrater retas, vilket kan vara jobbigt för barnet med 

språksvårigheter. 

 ”Men oftast är barn så ärliga att de tar det för vad det är, och oftast så förstår barnen varandra 

mycket bättre än vad de vuxna förstår dem. Men det bästa är ju ändå att ta tag i problemen i tid, 

för ibland kan det bli svårare för barnet att rätta till problemet med språksvårigheten, om det går 

för lång tid” säger distriktssköterskan. 

5.2 Intervju med förskollärare 

När de på förskolan märker att ett barn i gruppen är försenat med språket och uttalet, så 

brukar de i sitt arbetslag prata med varandra och diskutera om det är något de kan göra för att 

utveckla och språkligt stimulera detta barn. Sedan tar de kontakt med föräldrarna och för ett 

resonemang med dem om hur de vill göra och hur de upplever sitt barns tal. ”Det är sedan upp 

till föräldrarna om de vill ta kontakt med BVC eller logoped, eller om de vill att vi på 

förskolan kontaktar vår specialpedagog”, säger hon. När föräldrarna fått en remiss till 

logoped, så är det upp till dem att ge feedback till personalen. Så att även personalen i 

förskolan kan jobba med samma eller liknande övningar som logopeden.  De flesta föräldrar 

är positiva och vill dela med sig av vad de tips och råd som de får hos logopeden till 

förskolan, så personalen på förskolan har sällan eller oftast ingen kontakt med logopeden. 

Förskolläraren tycker att det ibland känns som om det finns en ”vänta och se- mentalitet”. 

Speciellt hos barnavårdscentralen, ”då inte utvecklingen hos barnet går framåt”. Men så 

tillägger hon att ”de har ju en annan kunskap än den vi har här, som till exempel hur 

motoriken i munnen utvecklas”. Men i det stora hela tycker förskolläraren att antalet barn som 

har språksvårigheter är mindre idag, än längre tillbaka. Detta tror hon är på grund av att 

barnen får hjälp så pass tidigt idag. Om inte ett barn får hjälp tidigt, ”så blir det en vana för 

barnet att uttala ordet på sitt vis, och ju längre tiden går ju svårare blir det att ändra språket 

hos barnet”, tillägger hon. På förskolan jobbar pedagogerna mycket med att bekräfta barnen, 

så att de inte känner sig misslyckade. ”Det får inte heller bli något negativt om vi inte förstår 

vad barnet vill förmedla, utan då frågar vi om barnet kan visa vad den vill i stället” säger hon. 

Likaså menar pedagogen att de oftast vet vad barnet vill, men att de låter barnet få förklara 

ändå, så att de inte lägger orden i munnen på barnet. ”Vi pratar inte deras språk på deras vis, 

och det är viktigt att man inte går in och rättar, utan bekräftar istället”, säger pedagogen. Men 
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om de har ett barn med språksvårigheter, så bekräftar pedagogerna barnet genom att använda 

sig av stödtecken och genom att ha extra ögonkontakt med barnet. Om barnet säger 

exempelvis ”titta jag har målat en tatt”, så kan pedagogen svara genom att titta på barnet, göra 

tecknet för katt och samtidigt uttala ordet ”katt” tydligt. 

 ”Vi har mycket material här på förskolan, men jag tror på stödtecken och använder dem i den 

mån jag kan, i hela barngruppen. Jag försöker också få barnen att använda sina sinnen mer, 

eftersom jag tror att barn lär sig språket fortare då”, avslutar pedagogen. 

5.3 Intervju med två pedagoger i förskoleklass 
 

I förskoleklassen jobbar de utifrån Bornholmsmodellen och båda säger att ”det fungerar 

jättebra” och de har märkt att många av barnen kan se vissa ordbilder och även läsa enklare 

ord när de slutar förskoleklass. Pedagogerna får oftast reda på om barnen har språksvårigheter 

direkt från förskolan, då en del barn har gått hos logoped, under förutsättning att föräldrarna 

tillåter förskolan att dela den informationen.  

”Vi har alltid ett samtal i början, första dagen, efter uppropet med föräldrarna. Om inte 

förskolläraren har sagt något innan om barnet har språksvårigheter så berättar föräldrarna det vid 

detta tillfälle”, säger den ena pedagogen. 

 Föräldrarna kan neka pedagogerna i skolan att ta kontakt med talpedagog, och de kan också 

tacka nej till en basutredning. En basutredning görs om det finns misstanke om att barnet har 

mer än en språksvårighet.  

”Sen har ju vår talpedagog kommit in till oss och varit med alla barn en gång och bara pratat med 

barnen. Hon snappar ju upp på en gång vem eller vilka barn som har uttalssvårigheter”, säger den 

ena pedagogen. ”Men hon gör aldrig något enskilt med barnen om hon inte har föräldrarnas 

tillstånd”, säger den andra pedagogen. 

Pedagogerna tar kontakt med talpedagogen om vilka barn som hon behöver prata med. Ibland 

har hon redan en del namn som hon har fått från logopeden. Det finns många barn som 

talpedagogen inte jobbar med, berättar pedagogerna. Till exempel så anser de att det finns 

många ”r” barn i barngruppen.” Men hon gör ett test och ser om de kan säga ”r”, och om de 

kan det så ger det oftast med sig”, säger den ena pedagogen. 

”Ofta räcker man inte till. Det är väntan på allt. Speciellt på basutredningar, då är det en lång väg 

till att få hjälp. Idag får ju ofta barnen dator som hjälpmedel, och då tar vi kontakt med vår it-
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pedagog så fixar hon det. Vi har ju nära kontakt med specialpedagog så vi pratar med henne om 

vi känner oro. Det finns ju alltid någon i varje klass som har språksvårigheter, men dessa grava, 

komplexa fall finns inte i varje årskull”, säger den ena pedagogen. 

  

Pedagogerna säger att de inte har så stor insyn i talpedagogens jobb. Däremot ser de vad 

talpedagogen jobbat med tillsammans med barnet, genom en speciell arbetsbok som följer 

barnet. Pedagogerna kan använda denna bok för att få tips och idéer, hur de kan jobba med 

barnet. Men de säger att de sällan hinner jobba utifrån boken eftersom de jobbar mycket med 

språklekar ändå. Den modell de utgår ifrån är Bornholmsmodellen. Enligt pedagogerna så är 

kontakten med talpedagogen olika från fall till fall likaså hur tätt de arbetar tillsammans. Förra 

åter hade de ett barn på skolan med stora talsvårigheter och då hade de tätare kontakt med 

talpedagogen. En pedagog berättar att hon har lärt sig att använda vissa stödtecken, vilka hon 

använder när hon arbetar tillsammans med ett specifikt barn som har grava språksvårigheter.  

Materialet pedagogerna använder får de till stor del hitta på egen hand för dessa elever. När de 

jobbar enskilt så använder de bilder och utgår ifrån talpedagogens arbete. Ibland är det inte 

bara språksvårigheter utan andra typer av svårigheter också som det behövs en basutredning 

för. Om barnet inte får hjälp med uttalssvårigheterna i tid kan det bli problem för dem. 

 

”Det är ju jättesvårt om de inte kan göra sig förstådda, det kan bli att de knuffar och försöker få 

kontakt på annat sätt” säger den ena pedagogen. ”Andra kan ju skratta åt deras uttal. En del barn 

blir ofta arga när man inte hör eller förstår. Det går ju bra när de är mindre, för då förstår 

klasskamraterna, ibland är de duktigare att förstå, än vad vi är. Sedan måste man tänka i alla 

banor innan man säger något, sammanhanget och så. Så man inte svarar fel” avslutar den andra 

pedagogen. 

5.4 Talpedagog 
 

Talpedagogen utgår från skolans läroplan ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011” (Lgr -11) eftersom talpedagogens mål är att hjälpa eleven att nå målen i 

skolan.  

Barn som har fonologiska svårigheter märks oftast tydligast eftersom de har ett avvikande 

uttal, och det finns barn på varje skola som har rena uttalssvårigheter. Men det är svårt att 

säga om det bara handlar om uttalssvårigheter. Det kan handla om munmotoriken och hur de 

hör, tolkar och uppfattar ord och ljud. Om de har svårt att uppfatta ord, och inte förstår dem, 
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så kan det visa sig senare i skrivandet. Därmed blir det en skrivsvårighet, det är då svårt att se 

gränserna mellan en fonologisk svårighet och en fonologisk svårighet i kombination med 

något annat. Hon säger att ett barn som får en språkstörningsdiagnos får ofta en ADHD- 

diagnos, ADHD-problematiken ligger latent och visar sig när de blir äldre.  

 

”Många av de barn jag har kontakt med har gått hos logoped som vars svårigheter redan 

upptäckts hos BVC, att språkutvecklingen inte är som förväntad. Då skickas en remiss till 

logoped. Sedan när de börjar skolan, förskoleklass så är det skolan som tar över och då får jag 

dem via logoped. Det är det vanligaste sättet, men sen kan det vara att man upptäcker barn lite 

senare och då är det ju läraren eller specialpedagogen, skolsköterskan eller föräldrarna själva”, 

säger hon. 

 

Skillnaden mellan logoped och talpedagog är att: 

 

”Logopeden har bara en medicinsk utbildning och bara sin logopedutbildning. En talpedagog har 

en lärarutbildning i botten och har den pedagogiska biten, vilket inte logopeden har. Jag har inte 

samma medicinska kunskap som logopeden. Jag har mer kunskap om skolan och skolans 

vardag”, förklarar talpedagogen. 

De barn som talpedagogen inte arbetar med, är barn med stamningsproblematik, eftersom 

talpedagogen inte är utbildad inom detta område, annars jobbar hon med alla andra typer av 

språksvårigheter. 

Talpedagogen som vi har intervjuat använder sig av termen ”barn med språkliga svårigheter”, 

eftersom termen språkstörning, som ofta nämns i litteraturen, är en diagnos bara en logoped 

kan sätta. Hon nämner också att ordet talrubbning enligt henne låter förlegat. När hon pratar 

med barn och föräldrar så pratar hon inte om att barnet har språkliga svårigheter utan utgår 

från barnets problem och hur hon kommer arbeta för att utveckla barnets språk. 

Många av de barn som träffar talpedagogen har tidigare varit i kontakt med logoped, eftersom 

barnets svårigheter tidigare upptäckts hos barnavårdscentralen, eller i förskolan.  

Föräldrar som är oroliga för sitt barns språkutveckling kan också ta kontakt med talpedagogen 

direkt. Annars är det oftast lärare, specialpedagog eller skolsköterska som tar kontakt med 

talpedagogen. När talpedagogen fått information om ett specifikt barn så knyter hon kontakt 

med barnet genom att vara med i verksamheten i skolan, för att se hur barnet fungerar i 

samspel med de andra i gruppen. När hon skapat en kontakt med barnet så bjuder hon in 

eleven till att spela ett lätt spel, som exempelvis memory. Målet är att det ska vara ett spel 
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som barnet inte ska misslyckas med och att det inte är en träning. Tanken med detta är att 

talpedagogen och barnet ska lära känna varandra, samtidigt som talpedagogen lyssnar på 

barnets svårigheter på ett avslappnat sätt. Sedan utför talpedagogen ett test, där barnet 

benämner olika saker på bilder och under tiden så lyssnar hon och antecknar vad barnet säger. 

Det är det första steget för att leta reda på grunden till barnets svårigheter. Talpedagogen har 

oftast innan testet sett vilken typ av svårighet som barnet har, men testet är en säkerhet, dels 

för henne och för en eventuell efterträdare, eftersom det blir en typ av dokumentation. Likaså 

anser hon att ”det blir det mer professionellt och inte bara mitt godtyckliga tyckande”, som 

hon uttrycker det. I talpedagogens arbete är det viktigt att jobba från grunden och att lägga 

övningarna på en nivå som är lite under barnets förmåga, så barnet alltid ska få möjlighet att 

lyckas. Många barn är medvetna om sina svårigheter och det gör det ännu jobbigare, och 

därför är det viktigt att de får lyckas. Om barnet exempelvis säger ”dubbe” istället för 

”gubbe”, så börjar talpedagogen arbeta med bokstaven d, eftersom det troligtvis är den 

bokstaven som barnet har lätt för, och det kan vara av den anledningen som barnet använder 

just den bokstaven i uttalet. Talpedagogen använder sig av stödtecken från teckenspråk. När 

hon arbetar med barn med svårigheter börjar hon att förstärka bokstavsljudet med handtecken, 

exempelvis för bokstaven ”d” och sedan arbetar hon med hur bokstaven ser ut, hur den låter 

och slutligen arbetar hon med ord som har ett tydligt ”d” i sig. Sedan fortsätter hon med 

bokstaven ”g”. Till en början försöker de bara hitta ljudet till bokstaven ”g” och inte hela 

ordet gubbe. När barnet har hittat ljudet så arbetar de tillsammans för att skilja bokstäverna åt, 

hur ”d” och ”g” låter, hur tecknen ser ut och att munnen ser olika ut när man formar ordet. 

Även här använder talpedagogen sig av stödtecken så att barnet får större chans att se skillnad 

på bokstäverna. Hon visar att bokstäverna ser olika ut och att tecknen ser olika ut på grund av 

att ljud är så flyktiga, de försvinner lika snabbt som de sagts. Men om dessa ljud förstärks 

med en bokstav eller tecken kan kopplingen göra att barnet förstår att det finns en skillnad 

mellan ”g” och ”d”. När barnet ska komma igång med läsningen kan det bli lättare, då de ser 

skrivet att det stavas ”gubbe” inte ”dubbe”. Det kan däremot bli svårare för barnet med 

skrivinlärningen eftersom barnet inte uttalar ordet rätt, eftersom de hör ljudet ”d” när de ska 

försöka ljuda ordet ”gubbe” och skriva ner det.  

 

Ett annat ganska vanligt problem är att barnet inte kan säga ”r”, och om väntar för länge med 

att uppmärksamma problemet kan det bli ännu svårare i framtiden att lära sig hitta ljudet för 

”r”, vilket kan bli jobbigt när barnet förstår att de andra barnens ”r” inte låter likadant. Det 

vanligaste fel man gör är att lära barnet ett rullande ”r”, som är det svåraste att göra, men om 
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man lyssnar noga så är ”r” i ett ord sällan rullande. Därför är det viktigt att veta hur en 

bokstav egentligen låter i ett ord och inte hur det uttalas som enskild bokstav. ”Många gånger 

så kan ett talfel rätta till sig, oftast när barnet själv hör att den inte uttalar orden som de andra 

barnen: De säger inte tatt, de säger katt” berättar talpedagogen. Det är svårt att veta vilka barn 

som kommer att komma på det här och vilka som inte gör det. Ju längre tiden går desto mer 

befäst blir det egna uttalet för orden, ” de har sitt sätt att säga och sitt sätt att tänka kring ord”, 

säger hon. Så talpedagogen anser att när barnen är cirka 5-6 år, så är det viktigt att 

uppmärksamma eventuella svårigheter och jobba aktivt kring språket. Men i vissa fall rättar 

talfelen inte till sig, och när man upptäcker uttalsfelen kan man som pedagog inte veta vilka 

barn som ”rättar till” problemen självmant och vilka som inte gör det. Därför är det riskfyllt 

att ha en ”vänta och se -mentalitet”, menar hon. Talpedagogen anser att denna mentalitet inte 

är lika vanlig idag som för 5-10 år sedan. 

 

De barn som har större svårigheter träffar talpedagogen två dagar per vecka, men oftast träffar 

hon barnen en gång per vecka. Är det nya barn som har större svårigheter, så prioriteras de 

före de barn som har kommit en bit fram i utvecklingen. Det går inte heller att säga hur lång 

tid hon jobbar med varje barn, eftersom det är så individuellt. Men ofta ses de regelbundet och 

det kan variera från några månader till flera terminer innan bitarna faller på plats. När 

talpedagogen jobbar med barnet, så gör de en arbetsbok i A4 format där de tillsammans 

klistrar in det material som de jobbat med. Boken förvaras i skolan så att även läraren har 

tillgång till den. Sedan klistrar hon även in en bild på hur handtecknen ser ut, så att läraren 

kan stärka vilken bokstav som ordet börjar med. Om barnet exempelvis säger ”dubbe” så kan 

läraren visa tecknet för g med handen och säga den rätta benämningen alltså ”gubbe”, för att 

på så sätt få barnet uppmärksamt på felsägningen. Denna bok används också som en kontakt 

mellan talpedagogen och läraren eftersom det är en omöjlighet för talpedagogen att hinna 

informera och förklara för varje lärare vad de har arbetat med efter varje pass. För att 

föräldrarna ska få ta del av vad barnet jobbat med så tar talpedagogen kopior på arbetet och 

skickar med barnen hem, då får barnet chans att träna och repetera hemma. Vissa barn tycker 

det är roligt, medan andra barn tycker det bara är jobbigt att träna hemma. Därför är det inget 

tvång att ta hem kopiorna, för meningen är att detta skall vara något roligt, eftersom lärande 

inte sker i negativa strider. Likaså har inte alla barn samma förutsättningar för stöd i hemmet, 

men talpedagogen menar att hon ger alla barn möjligheten att träna genom att de får ta hem 

material och på så sätt får alla samma förutsättningar. Hon tycker att det är enklare och lättare 

att sköta arbetet med barnen själv och inte så mycket tillsammans med läraren, eftersom hon 
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möter så många barn dagligen. Hon menar också att det inte är för intet som det finns olika 

personer med olika utbildningar inom skolan. En lärare har fullt upp med sitt arbete, 

specialpedagogen har sina arbetsuppgifter och talpedagogen har sitt område. Det gör att 

arbetsboken är en slags kontakt mellan pedagogerna. 

 

För att underlätta arbetet med barn med språksvårigheter så informerar talpedagogen oss om 

att hon och en kollega jobbar med att få fram ett arbetsunderlag för hur man som lärare kan 

arbeta med lättare språksvårigheter. Då kan varje lärare känna sig hjälpsam och kunna 

använda sig av rätt verktyg. Det material de hade färdigt handlar om olika tungövningar och 

hur man kan arbeta med barnen för att få tungan på rätt ställe, så att de kan uttala orden på ett 

så korrekt sätt som möjligt.  

5.5 Specialpedagoger 

 

Denna rubrik kommer innefatta två specialpedagogers utsagor och vi benämner dem den 

kvinnliga - respektive den manliga specialpedagogen. 

 

5.5.1 Den kvinnliga specialpedagogen 

 

Specialpedagogen förklarar att hon i sitt arbete följer skollag och läroplanerna för förskola 

och skola, men många direktiv kommer också från kommunen och kommunens rektorer. 

Den ena specialpedagogen är lite av en samordnare. Hon drar i alla trådar så att verksamheten 

för barn med svårigheter fungerar. Hon är den som tar kontakten med talpedagog, hon ordnar 

med speciella material för barn och elever med svårigheter. Och hon har också kontakt med 

en it-pedagog som ger henne råd om olika dataprogram som kan användas för att främja 

utvecklingen. 

”Vi utgår dels från läroplanen och skollagen som vi måste följa. Den nya skollagen är väldigt 

restriktiv och strikt mot tidigare. Mycket direktiv kommer ifrån kommunen och så samarbetar jag 

med de rektorer som finns på skolorna. Och även elevhälsoteamet. Vi samarbetar också med 

BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), BNP (barnneuropsykiatrin), med habiliteringen, 

socialtjänsten och specialpedagogiska institutet”, säger den kvinnliga specialpedagogen. 

Specialpedagogen är också med på träffar hos logoped och får hjälp, tips och idéer. Hon 

kommer i kontakt med barnen via arbetslag och rektor och annan personal. Hon hjälper även 



24 
 

lärarna med att formulera åtgärdsprogram, men hon utför inga i sitt arbete, men dokumenterar 

noga för att redovisa för arbetslaget vad hon gjort. Det finns inget färdigt material från 

kommunen används när man arbetar med språksvårigheter, utan det material som är utformat 

kommer ifrån eldsjälar inom kommunen. Arbetet fungerar väldigt olika beroende på om 

svårigheterna har att göra med det auditiva, alltså om problemet ligger i hörseln och 

tolkningen av orden, eller om eleven har problem med uttal, en språklig svårighet. ”Men det 

allra första vi gör är att skicka iväg eleverna på en hörselundersökning”, säger hon.  

Om specialpedagogen ska göra en utredning behöver lärare först ha gjort ett åtgärdsprogram 

och uppleva att det inte räcker till, då kontaktas rektor för godkännande av en utredning. Och 

då utförs en basutredning grundat på det sociala, psykologiska, pedagogiska och medicinska. 

När specialpedagogen ska göra en utredning brukar hon vara med i klassrummet under två till 

tre dagar, och iaktta vart och hur språkavvikelsen visas hos barnet. Men arbetet med 

uttalssvårigheter går alltid till talpedagog, men det är specialpedagog som sköter kontakten 

med föräldrar och ibland måste andra åtgärder sättas in under skoltiden. Många av barnen som 

har en försenad språkutveckling kan ofta, enligt specialpedagogen få en dyslexidiagnos senare 

och då kanske en dator behövs till den eleven på skolan. Specialpedagogen har jobbat många 

år och tycker sig ha sett, att barn ofta har en autismdiagnos liggandes latent vid 

uttalssvårigheter och sent tal. Det som är relativt nytt i kommunen är att man ska arbeta mer 

förebyggande med dessa problem. I och med det ska psykolog komma ut och handleda 

lärarna, likaså ska det finnas en handledande pedagog inriktad på autism som ska komma ut i 

skolorna för att stötta lärarna i deras vardag. Specialpedagogens bästa råd är att ta sig tid att 

stänga av allt annat och lyssna på eleven. Hon berättar att det kan bli problem om de inte blir 

förstådda av personer i deras omgivning, en aggressivitet kan skapas eller så blir de besvikna 

och går iväg och blir tysta. Hon anser då att det är viktigt att sätta in stöd i tid och hon tycker 

att det görs också. Förr var det vanligare att man väntade in språkutvecklingen Hon berättar 

att i förskoleklassen arbetar man utifrån Bornholmsmodellen, och ett test utförs då 

klassläraren gör olika delar som fortsätter ända fram till årskurs ett. Om inte barnet klarar av 

det så får man se över vilken extrahjälp som ska sätts in. 

5.5.2 Den manliga specialpedagogen 

 

Den här specialpedagogen arbetar på ett annat sätt. Han arbetar mest utifrån att samtala med 

rektor, lärare och talpedagogen för att sedan utföra arbetet med eleverna själv. Han brukar 

träffa elever i behov av stöd mellan två till tre dagar i veckan, till en början, beroende på 
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elevens behov av stöd. Sedan träffas de regelbundet en dag i veckan. När han arbetar med 

eleverna brukar han sitta enskilt med var och en. Han använder sig mycket av musik när han 

arbetar. Han sätter på en låt på keyboarden och säger ett bokstavsljud och eleven säger efter i 

takt ”k… k… g… g…”. Sedan provar de tillsammans att upprepa ord till musiken ”Sedan 

säger jag Goa gubbar… och så säger eleven efter, sedan provar vi Coola killar…”, förklarar 

han. Men det han arbetar mest med är matematik och läs- och skrivsvårigheter. Sedan sker det 

alltid en utvärdering av varje barn efter ca 5-6 veckor för att se att det arbete som utförs är till 

nytta för eleven. Denna specialpedagog brukar också vara med eleverna på deras 

utvecklingssamtal, speciellt med eleverna som har större problem.  

Han kommer i kontakt med eleverna i behov av extra stöd via övrig personal på skolan. På 

arbetsplatsträffar brukar det samtalas kring elever som behöver extra hjälp, Ibland kommer 

den informationen redan från förskolan och logoped, medan vissa elevers svårigheter inte 

dyker upp förrän i förskoleklass eller i 1:an. Oftast brukar han samtala enskilt med lärarna för 

att få en översiktlig bild. Skolan som specialpedagogen arbetar på är så liten att han ofta redan 

hade knutit kontakt med eleven, då han även arbetar som klasslärare en dag i veckan. I 

vanliga fall har specialpedagogen kontakt med talpedagog och stödteamet. Men det har också 

hänt att specialpedagogen själv har startat arbetet med elever, då talpedagogen har haft lång 

väntetid. Han brukar alltid finnas nära till hands om någon lärare har frågor, sen berättade han 

också att det är väldigt olika vilken typ av hjälp läraren vill ha av specialpedagogen. 

Han berättade att de barn som har fonologiska svårigheter också kan löpa risk för att utveckla 

läs- och skrivsvårigheter. Och genom erfarenhet har han märkt att det ofta finns en koppling 

mellan skrivsvårigheter och uttalssvårigheter. Exempelvis med bokstäverna k, g, t, d. Han 

anser att det är viktigt att ta tag i dessa uttalsproblem i tid så inte elevernas skrivinlärning ska 

få lida för det. Men han tycker också att man idag i skolan överlag är bättre på att ta tag i 

problem än vad den var för några år sedan. 

6. Diskussion  

 

I detta diskussionskapitel kommer vi börja med att allmänt diskutera och sammanställa 

historik. Sedan kommer vi dela upp diskussionen i fler underrubriker för att tydligare 

diskutera vår frågeställning och andra delar som vi funnit intressant. Under första rubriken 

diskuterar vi våra respondenters utsagor kring vänta och se mentaliteten. Sedan diskuterar vi 
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hur man kan arbeta med fonologiska svårigheter, som är en del av vår frågeställning. 

Nästkommande rubrik berör samband mellan språksvårighet och diagnos. Sedan besvaras vår 

sista fråga, som berör språkstörning och språksvårighet och vilken term som ska användas i 

olika situationer. Vi ansåg också att det var viktigt att föra fram hur de olika yrkesgrupperna i 

kommunen arbetar med dessa svårigheter och hur de arbetar i samråd med varandra. Slutligen 

kommer rubriken metoddiskussion där vi reflekterar över vårt tillvägagångssätt.  

I slutet av 1800-talet skedde industrialiseringen i Sverige och institutioner skapades för att ta 

hand om barnen då mödrarna var tvungna att hjälpa till med försörjningen. Detta bidrog till att 

barn med uttalsavvikelser uppmärksammades mera på grund av att skolan fick ett större 

ansvar. Under 70-talet uppmärksammades språksvårigheter som tidigast vid 6 års ålder, då 

barnen i samband med skolstart kom i kontakt med logoped (Nettelbladt 2007). Men idag är 

det betydligt lättare att identifiera barn i riskzonen då en remiss till logoped kan skickas redan 

vid 2 ½ års ålder i samband med distriktssköterskans hälsokontroll eller tidigare, om föräldrar 

misstänker att deras barn har en avvikande språkutveckling (Hansson 2003). Vilket vi anser är 

positivt då vi genom svaren från våra respondenter insett att ju tidigare ett barn får hjälp, desto 

större chans finns det att barnet att få hjälp att utveckla sitt språkande. Om inte barnet får 

hjälp med detta så riskerar barnet att få större problem med att vänja sig av med sina 

uttalssvårigheter, då det blir ett inlärt beteende hos barnet.  

Alla barns utveckling ser olika ut, men det finns ändå vetenskaplig forskning på hur 

språkutvecklingen hos barn normalt ser ut. Detta är den vetenskap som våra respondenter 

utgår från när de ser att språkutvecklingen är avvikande hos barnet. Vi kan också förstå via 

våra intervjuer, att respondenternas förkunskaper och erfarenheter om barns språkutveckling 

har betydelse för när de kan se att språkutvecklingen inte är som de jämnårigas.  

Under 50- och 60-talet så ändrades synen på barns språkutveckling genom att forskare 

presenterade nya språkvetenskapliga teorier. Barnets språk sågs tidigare som något 

ofullständigt och felaktigt, men enligt dessa nya teorier bröts den gamla traditionen och 

barnets språk sågs som ett eget skapande och inte härmande av en vuxen (Nettelbladt 2007). I 

vår undersökning har vi sett att det finns sparsamt med tidigare forskning om fonologiska 

svårigheter om barn med språksvårigheter. Vilket har varit tydligt i litteraturen då forskning 

om hur man kan arbeta med dessa svårigheter är relativt begränsade. Därmed gav våra 

intervjuer oss en större förståelse i hur arbetet kan fungera i praktiken. 
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Om språksvårigheterna drabbar fler än en språklig nivå innebär det att språksvårigheten blir 

gravare. Den minst grava är när fonologin, det vill säga talet, är drabbat. Sedan kan 

grammatik, semantik och pragmatik vara drabbade. Det innebär att problemen ligger på fler 

plan än det fonologiska. Exempelvis kan barnet inte tolka olika språkliga sammanhang, har 

svårt att följa en röd tråd i samtal och vet inte hur man skapar korrekta meningar och 

böjningar. Språksvårigheten kan också klassas som expressiv eller impressiv vilket innebär att 

man antingen har problem med att förstå och höra språket (det som går in i öronen) eller har 

svårigheter med det talade språket (det som kommer ut ur munnen) (Hansson 2003). Men 

dessa språksvårigheter är inget statiskt tillstånd eftersom en individ ständigt utvecklas och så 

även språkutvecklingen.  

I intervjuerna har vi kunnat skapa en översiktlig bild av hur olika yrkesgrupper kan arbeta 

med barn som har fonologiska svårigheter. Eftersom vi tydligt har sett att en yrkesgrupp 

knyter an till en annan yrkesgrupp när de berättar om hur arbetet med fonologiska svårigheter 

ser ut i kommunen. Exempelvis skickar distriktssköterskan på barnavårdscentralen en remiss 

till logopeden om hon misstänker att det är något som är fel med ett barns språkutveckling, 

eller på begäran av föräldrar. Likaså kan det vara förskolan som tar kontakt med 

specialpedagog som sköter remissen till logoped. När barnet sedan börjar förskoleklass, så 

görs en överlämning med information om barnet från distriktssköterskan till skolsköterskan 

och logopeden lämnar över ansvaret och informationen till talpedagogen om det inte rör 

stamningsproblematik, för då fortsätter logopeden arbeta med detta barn. Om 

språksvårigheterna i stället upptäcks i skolan är det enligt specialpedagogen denne som tar 

kontakt med talpedagogen. Men enligt lärarna så är det de själva som tar den kontakten. 

Känner sig föräldrarna oroliga över sitt barns språkutveckling, så kan de själva direkt ta 

kontakt med talpedagogen.  Vi blev positivt överraskade över att samarbetet och 

övergångarna mellan olika yrkesgrupper fungerar så väl i kommunen. Likaså tycker vi att 

varje yrkesgrupps tankar kring fonologiska svårigheter stämmer väl överens med de andras, 

som exempelvis att hjälpen bör sättas in så tidigt som möjligt. 

6.1 ”Vänta och se - mentalitet” 

 

I detta stycke kommer vi besvara frågan i vår frågeställning: Vad anser respondenterna om en 

så kallad ”vänta och se – mentalitet” gällande språksvårigheter hos barn? 
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Vi anade innan intervjuerna att det kunde finnas lite av en ”vänta och se - mentalitet” när det 

gällde fonologiska svårigheter, alltså att man i skolan väljer att vänta och se om svårigheterna 

försvinner med tiden, då många barn utvecklas och växer ifrån sina svårigheter. Men samtliga 

av våra intervjupersoner ansåg att denna mentalitet inte fanns och till vår glädje insåg vi att 

denna mentalitet tillhörde det förflutna och att man idag jobbar mer med förebyggande 

åtgärder i kommunen. Samtliga respondenter nämner också att det var betydligt vanligare att 

man avvaktade med att sätta in stöd för cirka tio år sedan. När vi frågade respondenterna om 

de ansåg att det är vanligare idag med fonologiska svårigheter hade de skilda åsikter. I 

förskolan ansågs det att de hade minskat och i skolan ansågs det att de fonologiska 

svårigheterna hade ökat. Vi anar att en anledning kan vara, att i förskolan är det mer 

accepterat att barnen pratar lite mer på ”sitt eget vis” och att det inte är så konstigt om barnet 

inte kan säga ”s”, ”r”, ”v” och ”j”. När fyraårskontrollen genomförs på barnavårdscentralen så 

är det relativt vanligt att barnen inte kan dessa ljud, och om de inte kan det, förs det bara en 

anteckning om detta, och inget stöd sätts in. Barnet lämnas därför med sina ”talavvikelser” i 

väntan på att en viss mognad i språkutvecklingen ska ske. Därmed kan dessa problem visas 

ännu tydligare när de börjar i förskoleklass, och det är då den eventuella hjälpen sätts in.  

Samtliga respondenter var eniga om att det är viktigt att uppmärksamma uttalsproblemen så 

tidigt som möjligt, då risken är att det felaktiga uttalet blir mer befäst ju längre tiden går. Och 

det kan vara ännu svårare senare i livet att vänja sig av med dessa uttalsfel. När ett barn har ett 

avvikande tal så blir barnet utmärkande från mängden, då talet är en faktor som märks så fort 

ett samtal förs. En annan risk om barnet inte får hjälp i ett tidigt stadium med sina 

uttalsproblem kan detta leda till att barnet blir inåtvänt, och inte vågar prata med någon. Detta 

på grund av att de inte vill bli dömda utifrån sitt tal, detta kan också kallas talängslan. Vissa 

barn kan bli arga och aggressiva när inte omgivningen förstår dem, eller om någon gör narr av 

deras uttalsfel. När det är dags för barnet att börja skriva kan de fonologiska svårigheterna 

skapa stora problem då barnet exempelvis säger ”tatt” istället för ”katt”. därmed kan barnet 

inte förstå, eller lista ut att ordet börjar på ”k” och inte ”t”. Därför är det viktigt att man som 

lärare har kunskap om att detta kan bli ett problem för barnet och därmed är det viktigt att 

aktivt arbeta med språket och uppmuntra barnet. 

 

6.2 Hur kan man arbeta med fonologiska svårigheter? 
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Här kommer vi delvis svara på frågan: Hur kan olika yrkesgrupper i en specifik kommun, 

arbeta för att hjälpa barn som har fonologiska språksvårigheter? Vi kommer även diskutera 

denna fråga under rubriken kommunen.  

 

Vi har också fått god inblick i hur våra respondenter kan arbeta för att hjälpa barn med 

fonologiska svårigheter. Redan i spädbarnsstadiet kan distriktssköterskan ana om ett barn har 

en avvikande utveckling, både via de medicinska undersökningarna och genom barnets joller. 

Dessutom kan barnet redan vid 2 ½ års ålder få en remiss till logoped om distriktssköterskan 

anser det behövs. När barnet börjar förskoleklass så lämnar logopeden över ansvaret för 

barnets språksvårigheter till talpedagogen, såvida inte barnet har en stamningsproblematik. 

Talpedagogen tar över eftersom denne har en pedagogisk utbildning i botten och därför 

känner till mer om hur vardagen i skolan fungerar. Många barn kommer tillrätta med sin 

språksvårighet i takt med den egna utvecklingen, medan andra behöver en knuff i rätt riktning 

med hjälp av träning.  

I intervjuerna berättade flera av respondenterna om Bornholmsmodellen, och att denna 

vetenskapliga metod var ett bra sätt att kunna kartlägga elevers språk redan förskoleklass. 

Med denna metod och dess olika steg menar respondenterna att det skulle vara lättare att se 

mer exakt vad barnen hade problem med i språket och därmed visste de vilket stöd som 

lämpligast skulle sättas in. Vi anser att denna modell är intressant och kan mycket väl tänka 

oss att jobba med den i framtiden, eftersom man i metoden aktivt arbetar med språket genom 

olika språklekar, som tidigt visar om barnet har förståelse för språkets strukturer. Den 

erfarenhet vi har skaffat oss om Bornholmsmodellen är att den är rolig på ett lärorikt sätt, 

både för pedagoger, barn och föräldrar. Att lära genom lek är en god förutsättning för att 

barnet ska nå framgång, anser vi. Detta baserar vi på egna erfarenheter av arbete med barn. 

När träning av något slag blir ett tvång kan lärandet få en motsatt effekt. Trots det, så måste 

ändå vissa krav ställas på barnen, men ändå i en positiv anda. Givetvis är vi medvetna om att 

denna metod inte är den enda metod för språkutveckling som finns. Därför anser vi att det är 

viktigt att ha kunskap om flera olika metoder, för att kunna anpassa undervisningen och på så 

sätt kunna utveckla och nå fram till fler barn.  

Samtliga respondenter anser det som viktigt att stimulera barnen språkligt i hem och skola för 

att kunna skapa ett större ordförråd hos barnen, som därmed gör att barnen har bättre verktyg 

för att kunna hantera språket och uttrycka sig på ett mer utvecklat sätt. Vilket leder till att 
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barnen får större chans att finna sig till rätta i olika språkliga sammanhang. 

Distriktssköterskan påpekar vikten av att läsa för barnen och prata med barnen i ett tidigt 

stadium. Vilket hon informerar föräldrarna om vid varje hälsokontroll hos 

barnavårdscentralen för att barnen ska få en god språklig grund, då samtal är viktigt för 

likaväl ordförråd som sociala förmågor. Detta tycker vi är bra att hon informerar om då vi 

anar att många inte förstår vikten av språklig stimulans i hemmet eftersom det är till största 

delen i hemmiljön, som grunden läggs till ett gott språkande. 

Respondenterna berättade att det alltid är barn som börjar i förskoleklass som har problem 

med de svåraste ljuden ”k, g, t, d” och likaså är ”s” och ”r” svåra ljud. Men pedagogerna 

menar att talpedagogen kan märka rätt så tydligt vilka som kommer att nysta ut språkets 

knutar av sig själva och vilka som behöver hjälp med detta. Talpedagogen testar barnen på ett 

enkelt sätt genom att fråga dem om de kan säga exempelvis ordet ”rita”. Om de inte kan det 

frågar hon om de kan säga ”r”. När barnet säger ”r” så behöver uttalet inte vara ett rullande 

”r”, utan hur bokstaven låter i ett ord. Om barnet kan säga bokstaven så kommer uttalet så 

småningom att rätta till sig i takt med barnets utveckling och mognad. Med detta anser vi att 

det finns en komplexitet med språksvårigheter, angående vilka som kommer att kunna nysta 

ut de rätta språkljuden av sig själva och vilka som inte gör det. Då det finns en risk att 

uttalsproblemen blir svårare för barnen att vänja sig av vid när de kommer upp i ålder. En 

fundering som har väckts hos oss är om en pedagog verkligen vara säker på att 

uttalsproblemen kommer lösas av sig självt, eller om någon över huvudtaget kan bedöma 

detta. Men om talpedagogen har fått vetskap om ett barn som har svårigheter så informerar 

hon om att hon gör en uppföljning senare för att se om språkutvecklingen går åt rätt håll. 

När barnet börjar skolan och börjar läsa kan dessa fonologiska svårigheter rätta till sig av sig 

självt, då barnet ser i en text att det inte heter ”dubbe” utan att det faktiskt står ”gubbe”. Vissa 

barn mognar och växer ifrån sitt ”barnsliga tal” då, medan andra helt enkelt inte hör eller 

förstår att de har en svårighet med att uttala vissa ord. Därför är det mycket viktigt att man 

som vuxen inte ”rättar” barnets felsägelser utan förstärker det de sagt genom att upprepa det 

barnet nyss sa, och då säga det på rätt sätt exempelvis ”Jaha du har en tröja” istället för ”töja”. 

Detta är viktigt för att inte barnet ska skapa en rädsla för att säga fel, utan endast förstärka och 

uppmuntra barnets tal. Några av de respondenter vi intervjuat arbetar med hjälp av stödtecken, 

för att förstärka svåra ljud och bokstäver ytterligare. Språkljuden är mycket flyktiga eftersom 

orden går in genom ena örat och ut genom det andra och är sedan ”borta”. Genom dessa 

stödtecken kan man lära barnet att se och förstå skillnaden mellan ”tatt” och ”katt”. Samma 
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sak gäller när barnen lär sig skriva, även då finns bokstäverna kvar på papperet, och ger en 

större förståelse för språkets strukturer. Förskolläraren ansåg att ju fler sinnen som används i 

inlärningen av språket desto större förståelse får barnet av helheten. Det är viktigt i samspelet 

och i träningen med barn som har svårigheter, att man lägger träningen på en nivå som är 

något under barnets förmåga på grund av att då får barnet känna att det lyckas. All träning och 

undervisning kan vara förgäves om barnet får uppleva misslyckande på misslyckande och 

återigen skapas risken att eleven slutar prata och inte vill ändra sitt tal, eller blir aggressiva 

och kan göra illa andra och sig själva. 

6.3 Samband mellan språksvårighet och diagnos 

 

Här diskuterar vi litteraturen och respondenternas utsagor angående frågan: Hur definieras 

termen språkstörning enligt litteratur och våra respondenter? Denna fråga diskuteras vidare 

under nästkommande rubrik ”Språkstörning eller språksvårighet”. 

 

Tre av de personer vi intervjuat berättade om neuropsykiatriska diagnoser som visat sig hos 

barn som varit sena i språkutvecklingen. Det vi menar med detta är inte att det är 

språkförseningen som skapar en diagnos, eller att det är på grund av denna språksvårighet 

som barnet får en diagnos. Utan det kan ha funnits en svårighet som legat latent hos barnet 

sedan tidigare, och har kommit i skymundan då uttalssvårigheterna varit den svårighet som 

har varit mest utmärkande i barnets utveckling. En av respondenterna hade genom sin 

erfarenhet upplevt att en autismdiagnos var den vanligaste bakomliggande svårigheten, men 

att dyslexi också förekom. En annan förklarade att dessa språksvårigheter visade sig ha 

funnits i samband med en ADHD - diagnos, som heller inte visats förrän barnet kom upp i en 

viss ålder, medan en av respondenterna hade upplevt att uttalssvårigheterna kunde skapa 

skrivsvårigheter senare då barnet inte hör vilken bokstav som är rätt. Därmed hade alla 

upplevt olika utfall av vad fonologiska svårigheter kunde leda till. Till skillnad från autism, 

dyslexi och ADHD så kan skrivsvårigheterna vara ett rent resultat av dessa fonologiska 

svårigheter, då barnet inte kan höra bokstavsljuden då de säger dem fel och därmed också 

skriver dem fel. Vi anser att det är viktigt att ta tag i dessa problem tidigt, och försöka se om 

det finns en bakomliggande problematik som förvärrar barnets språksvårigheter, eller om det 

bara är en uttalssvårighet som behöver tränas bort, så att rätt stöd kan sättas in. 
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Vi nämnde tidigare att våra respondenter inte ansåg att det fanns en ”vänta och se- mentalitet” 

när det gäller barn med fonologiska svårigheter, utan att barnen får hjälp och stöd när det 

behövs. Men i fråga om andra diagnoser, som exempelvis ADHD, så är väntetiden mycket 

längre då många fler steg skall genomföras innan en basutredning kan göras. Detta kan vi till 

viss del anse är positivt, då diagnoser på barn är något som ibland kan tas till alldeles för lätt. 

Men att väntetiden är så lång kan också vara ett hinder, då barnet anstränger sig men inte når 

framsteg, vilket kan leda till att barnet börjar tvivla på sig själv, inte orkar anstränga sig och 

till slut ger upp. 

6.4 Språkstörning eller språksvårighet 

 

Här fortsätter vår diskussion kring frågan: Hur definieras termen språkstörning enligt litteratur 

och våra respondenter? 

 

Vi har sett att språksvårigheter är ett komplext fenomen då många olika förklaringar råder 

över vilken definition som skall användas när problem med språkandet uppkommer. Vilket 

kan bero på att ett barns språksvårigheter inte är ett statiskt tillstånd utan att 

språkutvecklingen är ständigt föränderlig i samband med barnets utveckling. Vissa har kvar 

sina problem mer eller mindre tills de blir vuxna medan andra utvecklas och mognar ifrån 

dem redan i de tidiga skolåren. Därför har vi insett vidden av hur viktigt det är att stötta och 

uppmuntra de barn som har språksvårigheter. Det är också viktigt i arbetet med barnen att inte 

känner sig misslyckade och inte klara av uppgifterna som ges till dem, utan får känna sig 

duktiga och lyckas, så att deras självförtroende stärks.  

I början av vårt arbete så använde vi oss av uttrycket språkstörning, eftersom det var den 

benämningen som litteraturen använde sig av mest. Men under intervjuerna med talpedagogen 

och specialpedagogerna så fick vi förklarat för oss att språkstörning är ett namn på en diagnos 

som endast en logoped kan ge. I stället använde sig respondenterna av uttrycket 

språksvårigheter, men aldrig i samtal med barn och föräldrar. I samtal med föräldrar använde 

sig respondenterna i stället för mer vardagliga benämningar, utifrån vilken typ av svårighet 

som barnet har.  

Enligt Trillingsgaard, Dalby & Østergaard (2011) så används benämningen språkstörning då 

problemet med uttalssvårigheterna med största sannolikhet kommer vara bestående under 

barnets skolålder och även i vissa fall upp i vuxen ålder. Här förundras vi över författarna 
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menar med att sätta en sådan stämpel som språkstörning, på ett barn som utvecklas. Hur kan 

man veta att barnet med största sannolikhet kommer ha bestående svårigheter i framtiden. Här 

förutsätter vi att detta gäller när en logoped satt en språkstörningsdiagnos redan vid 2 ½ till 4 

års ålder. Detta kan vi också koppla till intervjun med distriktssköterskan, som nämnde att när 

språksvårigheter finns så tidigt som vid 2 ½ år, så finns det ofta någon mer bakomliggande 

orsak som exempelvis autism. Här kan vi återigen märka hur komplext detta med 

språksvårigheter och språkstörning är, eftersom det är svårt att veta om ett barns talsvårigheter 

kommer att finnas kvar ända upp i vuxen ålder, eller om barnets felaktiga uttal försvinner i 

samband med utveckling och mognad. När vi fått informationen om skillnaden mellan dessa 

två benämningar, så ansåg vi att språksvårigheter är ett mer lämpligt allmänt uttryck och inte 

lika negativt laddat. Vi anser också att en ”störning” kan ses som något bestående, medan en 

”svårighet” är något som är föränderligt.  

Genom den lästa litteraturen och de intervjuer vi genomfört så har vi fått information om att 

många barn i förskoleklassen har problem med vissa språkljud, men att det vanligaste är att 

de flesta svårigheter går att träna bort eller att de försvinner i takt med att barnet mognar i 

sin språkutveckling.  

6.5 Kommunen 

 

Här fortsätter vi diskutera vår fråga: Hur kan olika yrkesgrupper i en specifik kommun, arbeta 

för att hjälpa barn som har fonologiska språksvårigheter? 

 

I kommunen där vi utfört vår undersökning, så bor det över 15 000 invånare fördelat på en 

geografiskt stor yta. I denna kommun jobbar endast en heltidsanställd talpedagog, vilket vi 

anser är lite för en så stor kommun. Men talpedagogen menar att en heltidsarbetande 

talpedagog ändå är ovanligt mycket att ha i en kommun. Hon tillägger också att hon inte 

räcker till för alla som behöver hennes hjälp, och att hon ofta får prioritera vilka barn som har 

det största behovet av hennes hjälp. Detta anser hon är ett problem då varken finns tid eller 

resurser finns för alla barn som behöver hjälp. Utifrån denna aspekt så ser vi det som delvis 

negativt att det ”bara” finns en talpedagog. Men utifrån en annan aspekt så kan det kanske 

vara positivt att det över huvud taget finns talpedagog att tillgå i kommunen. Med tanke på att 

det är en relativt stor kommun med många skolor väl utspridda, så anser vi ändå att arbetet är 

väl fungerande, och med det menar vi att det inte verkar som att några barn blir lämnade åt 

slumpen, i den meningen att det inte finns en ”vänta och se mentalitet”. Detta baserar vi på att 
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varje intervjuad respondent, i de olika yrkesgrupperna, har redovisat arbetsgången och 

samarbetet på ett relativt lika sätt. Likaså blev vi positivt överraskade av att personerna i de 

yrkesgrupper vi undersökt hade samma uppfattning om fenomenet språksvårigheter. Detta 

anser vi till stor del är avgörande för det goda samarbetet i kommunen. Därmed ställer vi oss 

frågan: hur arbetet och samarbetet mellan dessa yrkeskategorier ser ut i en annan kommun. 

Och det vore intressant att i framtiden se och undersöka om andra kommuner jobbar på 

liknande sätt och om samarbetet fungerar lika bra där.  Det är mycket positivt att 

yrkesgruppernas arbete är så bra organiserat, i form av att de vet så väl vem som sköter vad. 

Och vad vi kan se så finns ingen ”lucka” i arbetet med barn som har fonologiska svårigheter. 

Trots denna mycket positiva aspekt så ser vi att det skulle kunna finnas ett större samarbete 

yrkesgrupperna emellan, att de skulle kunna ta del av varandras erfarenhet mycket mer. Då 

lärare och förskollärare inte är så insatta i vad logoped, talpedagog och specialpedagog 

egentligen arbetar med när de arbetar tillsammans med barnen. Att ta del av varandras 

erfarenheter, kunskaper och tips anser vi är en viktig del i en pedagogs arbete. Eftersom vi 

anser att man utvecklas som person när man tar del av andras levda erfarenheter.  

 

6.6 Metoddiskussion 

 

Nackdelen med vårt urval kan vara att vi bara har sett hur arbetet i en kommun ser ut. Detta 

kan ha gett oss en relativt smal bild av vilka olika arbetsätt som finns. Vi ser till viss del hur 

arbetet mellan olika yrkesgrupper fungerar, men vi kan inte generalisera då arbetet mellan 

olika kommuner kan se olika ut. En nackdel med vårt metodval kan vara att vi inte intervjuat 

fler respondenter i samma yrkeskategori för att få en ännu tydligare bild av hur arbetet med 

språksvårigheter hos barn kan se ut.  Men vi ser även detta som en fördel då vi kunnat 

fokusera på styrkor och svagheter i just denna kommun. Vidare skulle en nackdel kunna vara 

att vi endast fått insyn i en språkutvecklingsmodell, Bornholmsmodellen, då vi är medvetna 

om att det kan finnas andra modeller som har samma syfte och funktion. Men eftersom vi har 

valt att fokusera på en kommun, så har vi ändå fått en översiktlig bild över hur arbetet kan se 

ut inom kommunen. En annan aspekt som kan anses som en nackdel i vår undersökning kan 

vara att vi inte har intervjuat någon logoped utan förlitat oss på vad våra andra respondenter 

har berättat om logopedens arbete. Logopedens utsagor hade kanske kunnat ge oss en ännu 

djupare förståelse för svårigheter med talet men vi ansåg ändå att vi hade en tillräckligt bred 

bild av hur arbetet kan se ut med fonologiska svårigheter. I och med att vi har valt intervjuer 
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som metod istället för observationer så har vi har inte kunnat se hur arbetet fungerar i 

praktiken utan har förlitat oss på våra respondenters utsagor. Enligt Denscombe (2011) är 

observationer är ett bra sätt att samla in data, då den insamlande informationen kan vara mer 

sanningsenlig och grundar sig inte endast i vad människor säger att de gör eller tänker. Men 

utifrån våra intervjuer är det inte våra synintryck som styr hut vi tolkar vårt insamlade 

material, utan det är våra respondenters utsagor som står i centrum, vilket var vår intention.  

7. Slutord 

 

I detta avslutande kapitel kommer vi ge förslag på vidareforskning och huruvida vi skapat 

någon ny kunskap inom fältet. 

Vi anser att de svar vi fått genom litteratur och intervjuer har gett oss en god kunskap om hur 

man kan arbeta med barn som har fonologiska svårigheter, och de kunskaperna kommer vi 

bära med oss och ha användning för i vår kommande framtid som pedagoger. Vi är positivt 

överraskade av att den ”vänta och se – mentalitet” vi hade sett angående detta i skolan inte 

längre förekom utan att kommunen arbetar mer förebyggande idag. Och att vi genom termen 

språkstörning har fått en djupare förståelse av vad det innebär och att denna term är en 

diagnos som endast en logoped kan sätta. 

 

Exempel på vidare forskning skulle kunna vara att göra en liknande studie i andra kommuner 

för att kunna jämföra resultaten och se om arbetet fungerar lika bra som i den kommun som vi 

gjort vår studie i, även för att se om de arbetar lika mycket förebyggande i en annan kommun, 

som i denna. Vidare forskning skulle också kunna bestå av observationer som metod för att 

kunna se hur distriktssköterska, förskollärare, lärare, specialpedagog och talpedagog arbetar i 

samspel med barn och elever istället för att få dessa personers tankar och berättelser om hur 

de arbetar med dessa barn. 

Då vi inte funnit så mycket tidigare forskning om hur arbetet med fonologiska svårigheter kan 

se ut menar vi att vi har skapat ny kunskap. Likaså angående ”vänta och se- mentalitet” finns 

det ingen tidigare forskning om. Genom vår forskning har vi kommit fram till att det var mer 

vanligt för cirka tio år sedan, att man väntade in barnen och deras mognad medan man idag 

arbetar mer förebyggande.   
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Bilaga 1 

 

Stödfrågor till talpedagog och specialpedagoger 

1. Vilken typ av utbildning har du? Hur lång var den? 

2. Vad är språksvårigheter/språkstörning för dig? Vilket begrepp använder du? 

3. Hur fungerar arbetet med problemen? 

4. Var kommer direktiven ifrån? (Har ni en läroplan) 

5. Gör du utvecklingsplan/åtgärdsprogram? 

6. Hur kommer du i kontakt med barnen?  Vilken information får du innan? 

7. Vad är det första ni gör tillsammans? (skapar kontakt/leta problem) 

8. Hur ofta träffas ni? 

9. Vem utför det fortsatta arbetet, delegeras det ut? Till föräldrar/lärare/logoped? 

10. Hur kan dagen underlättas för barn med språkstörningar? 

11. Vad är riskerna om inte svårigheten upptäcks i tid? Eller eleven inte får hjälp? 

12. Anser du att det finns en ”vänta och se” mentalitet i skolan? 

  



 

Bilaga 2 

 

Stödfrågor till förskollärare och lärare 

1. Vilken typ av utbildning har du? Hur lång var den? 

2. Hur fungerar arbetet med språksvårigheter? 

3. Gör du utvecklingsplan/åtgärdsprogram? 

4. Vem utför det fortsatta arbetet, delegeras det ut? Till föräldrar/lärare/logoped? 

5. Vilka är riskerna om inte svårigheten upptäcks i tid? Eller eleven inte får hjälp? 

6. Anser du att det finns en ”vänta och se” mentalitet i skolan? 

  



 

Bilaga 3 

 

Stödfrågor till distriktssköterska 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Vad har du för direktiv? 

3. Hur ofta görs kontroller av barn (språkmässigt) 

4. Hur avgör du om ett barn har språkliga svårigheter och hur går du vidare? 

5. Hur fungerar det när remissen skickas? 

6. Kan du rekommendera till skolan att de tittar extra på det specifika barnet utan att bryta 

mot sekretessen? 

7. Ger ni några tips till föräldrar? 

8. Vad är riskerna om inte barnet får hjälp med svårigheten i tid? 


