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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka var gränsen går mellan typisk 

språkutveckling och språkstörning. Studien är inspirerad av den 

fenomenografiska ansatsen och utfördes genom intervjuer för att undersöka 

hur tre specialpedagoger och fyra förskollärare uppfattade typisk 

språkutveckling och språkstörning hos barn. Detta för att försöka urskilja var 

gränsen mellan dessa kunde dras. Resultatet visar några tänkbara variationer i 

hur typisk språkutveckling och språkstörning uppfattades. Hur deltagarna 

uppfattade typisk språkutveckling har formulerats med kategorierna 

Språkutveckling som unikt för varje barn och Språkutveckling som process. Hur 

deltagarna uppfattade språkstörning har formulerats med kategorierna 

Språkstörningar som visar sig genom talsvårigheter, Språkstörningar som ett 

komplext område, Språkstörningar som ett symtom på något annat, underliggande 

och Språkstörningar som styrs av samhällets ramar. Kategorierna synliggör att 

gränsen mellan typisk språkutveckling och språkstörning varierar efter hur de 

uppfattats, från att de snarare går in i varandra till att vara ganska avskilda. 

Studien kan med dessa kategorier utgöra ett diskussionsunderlag hos 

pedagoger och specialpedagoger för att få en förståelse över sin egen och 

andras syn på språkstörning. Vår förhoppning är att det ska leda till en större 

och gemensam kunskap i ett arbetslag, en verksamhet eller ännu hellre 

tillsammans med andra verksamheter som ska stödja barn som diagnostiserats 

med språkstörning.  

 

Nyckelord: Fenomenografi, Förskollärare, Kvalitativ intervju, Specialpedagog 

Språkstörning, Typisk språkutveckling.    
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 Inledning  
”Vad sa du?” Det är en fråga vi ofta får ställa till barn när vi arbetar i förskolan 

och det är i och för sig inte konstigt. Barn i förskoleåldern håller fortfarande på 

att lära sig behärska det talande språket och Bjar (2003) menar att 

språkutvecklingen hos små barn är en process från joller till att kunna uttala 

ord korrekt. Barnet måste få använda sig av språket och höra det för att kunna 

utvecklas i språket. Om det däremot är ett barn i femårsåldern som ännu inte 

kan prata så de flesta förstår kanske vi börjar fundera på om barnet behöver 

extra stöd i sin språkutveckling. 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att: ”Språk och lärande 

hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.” (s. 7), och 

förmågan att kunna kommunicera framställs också som en nödvändighet i 

dagens samhälle. Läroplanen visar därför på hur viktig språkutvecklingen är 

för att klara sig i samhället. Även Nettebladt och Salameh (2007) betonar 

vikten av att kunna kommunicera tydligt och korrekt i samspel med olika 

typer av människor i olika situationer. De som inte behärskar detta ställs 

ohjälpligt utanför. Fairclough (2001) understryker att språket är viktigare än 

någonsin i dag då samhället blivit alltmer globalt. Vi möter alltfler människor i 

olika situationer, från olika delar av världen och språket blir därför en 

nödvändig del hos människan. 

 

Förskolan har endast strävansmål i sin läroplan (Skolverket, 2010) och barnen 

har därför inga mål de behöver uppnå under förskoletiden. Läroplanen 

beskriver även att förskolans uppgift är att varje barn ska få utvecklas efter 

sina egna förutsättningar. Samtidigt förklaras det i läroplanen att barn som 

behöver extra stöd ska få det, men någon definition av begreppet barn i behov 

av särskilt stöd finns inte enligt skollagen (2009:25) och inte heller vilka 

förutsättningar som ska finnas. Att utifrån beskrivningen ovan kunna bedöma 

och avgränsa vilka barn som är i behov av särskilt stöd ser vi som 

problematiskt, då det inte finns några mål barn ska uppnå, och gränsen mellan 

barns förutsättningar och behov av särskilt stöd inte är tydlig. Det kan ta olika 

lång tid för barn att utveckla sitt språk och det är enligt Bjar (2003) helt 

normalt. Ett barn som har en långsam språkutveckling kan därför ha en så 

kallad normal utveckling. Frågan är hur långsam eller avvikande 

språkutvecklingen får vara för att det inte ska bli ett problem.   

 

Barns utveckling sker inte bara inom språket, men när det primära problemet 

finns i språkutvecklingen anses det av Nettebladt och Salameh (2007) vara en 

språkstörning. Vi vill studera hur språkstörning uppfattas. Att ha en 

uppfattning skiljer sig enligt Larsson (2011) från att ha en åsikt då en åsikt är 

något som kan väljas utifrån olika alternativ, medan en uppfattning är något 

som anses självklart. En uppfattning är något du har utan att reflektera över 

det och är något du utgår från att vara en sann skildring av verkligheten. Att få 
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ta del av andras uppfattningar kan ge underlag för reflektion över både sin 

egen syn och för att kunna förstå andras, och det anser Larsson (2011) är 

”utgångspunkten för eventuella förändringar av människors sätt att lära” (s. 

24). Vår problemformulering är därför: När uppfattas långsam och avvikande 

språkutveckling vara en språkstörning? 
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 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi först att redogöra för de centrala begrepp som 

används i studien. Sedan fortsätter vi med att redovisa vad forskningen säger i 

ämnet. 

 

Definition av språkutveckling och språkstörning 

För att ni som läsare ska få så god förståelse som möjligt av vår uppsats ska vi, 

innan vi går in på den tidigare forskningen, först ge en introduktion av 

termerna språkutveckling och språkstörning. Vi kommer vidare att förklara 

varför vi valt de begrepp som vi kommer att använda oss av i vår studie.  

 

Språkutveckling 

Begreppet språkutveckling har av logopederna Samuelsson och Sjöberg (2009) 

getts ett innehåll av språk, tal och kommunikation. Språk består av ljud, ord 

och grammatiska regler som är gemensamt för alla som talar samma språk. I 

varje språk finns ett antal språkljud, till exempel b, o, r, och d som kan 

kombineras till ord. Orden används efter givna regler, till exempel hur orden 

böjs och hur de kan sättas samman för att bilda meningar. Språket har en 

uttryckssida som kallas expressiv förmåga, som handlar om att kunna uttrycka 

sig, och en förståelsesida som kallas för impressiv förmåga, som handlar om 

att förstå de ord som sägs. Dessa två förmågor hänger ihop då barnet måste 

förstå ord innan de kan använda dem korrekt. Tal är då vi använder röst och 

munrörelser till att forma ljuden till ord och kommunikation är när vi turas om 

att prata och lyssna till varandra. Kommunikation behöver emellertid inte 

betyda att vi använder oss av talet. Även spädbarnet kan kommunicera med 

sin omgivning genom blickar, och kroppsrörelser och det sker genom 

turtagning då barnet är stilla och tittar på exempelvis mamman när hon pratar 

och när mamman tystnar kan barnet svara med att till exempel fäkta med 

armarna. 

   

Enligt Strömqvist (2010) går barn som utvecklas normalt igenom liknande 

utvecklingssteg. Det som anses normalt framställer Nettebladt och Salameh 

(2007) som det förväntade och vanliga. Inom litteratur och forskning om barns 

språkutveckling kallas normal språkutveckling för typisk språkutveckling. Vi 

föredrar därför att främst använda oss av typisk språkutveckling när vi 

beskriver den normala språkutvecklingen hos barn.  

 

Språkstörning 

När man talar om barn som har svårigheter med språket kallas det i 

forskningssammanhang framför allt för specifik språkstörning. Detta begrepp 

kan ofta inte tillämpas utanför forskningen (Nettebladt & Salameh 2007; 
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Samuelsson, 2004) då bedömningen för specifik språkstörning är så hård att 

det kan vara svårt att använda sig av i verkligheten. Bruce (2007) framställer 

det som att barn inte lär sig språket som förväntat, men har annars en normal 

utveckling i övrigt och en normal hörsel.  Bishop (2013) beskriver det som att 

barnet får kämpa för att erövra språket utan någon uppenbar anledning. De 

begrepp vi själva kommit i kontakt med när det talats om barn med 

svårigheter inom språket är bland annat  språkförsening, svagt språk, 

språksvårigheter, språkstörning och språkavvikelser.  

 

I studentlitteratur och i metodböcker från exempelvis specialpedagogiska 

skolmyndigheten används främst begreppet språkstörning (se till exempel 

Carlberg, Eriksson, 2009) och det är ett övergripande begrepp som innefattar 

både försening och avvikelser i språket (Nettebladt & Salameh, 2007; 

Samuelsson & Sjöberg, 2009). Avvikelser innebär ofta att barn har svårt att 

förstå språket. Nettebladt och Salameh (2007) beskriver språkstörning som ett 

dominerande funktionshinder hos barnet. Barnet kan ha andra 

funktionshinder, men språkstörning är det mest framträdande hindret. Termen 

språkförsening innebär bara en försening i språket med en annars normal 

förståelse, men kan alltså ingå i en språkstörning som ett symtom. 

 

Föhrer och Ancker (2000:9) gör en avgränsning mellan språkstörning och 

specifik språkstörning genom att placera språkstörning som något som kan 

vara övergående och specifik språkstörning som ett bestående problem. De 

anser också att gränsdragningen är problematisk då det inte finns någon 

självklar skiljelinje mellan begreppen och att specifik språkstörning är ett något 

oklart begrepp. De har funnit att det inte finns någon enighet kring begreppet 

specifik språkstörning och att kriterierna är olika mellan den medicinska 

diagnosen och inom forskningen. Begreppet språkstörning anser de inbegriper 

fonologiska och grammatiska språkförståelseproblem och språkstörningen kan 

ofta vara ett av flera symtom hos ett barn. Horowitz, Jansson, Ljungberg och 

Hedenbro (2006) har beskrivit specifik språkstörning som en allvarlig medfödd 

språkstörning utan andra funktionshinder. 

  

Espenakk (2013) skiljer även på termerna språksvårigheter och språkstörning. 

Enligt henne används språksvårigheter när ett barns språkutveckling är 

påtagligt försenad och språksvårigheter kan vara en tecken på underliggande 

språkstörningar. Språksvårigheter kan ibland bero på hörselproblem, låg 

intelligens, inlärningsproblem, Downs syndrom, autism, utvecklingsstörning 

eller miljöförhållanden, medan språkstörning anses vara problem med 

språkutvecklingen utan att det beror på någon av de ovan nämnda faktorerna 

(Espenakk, 2013). Vid språkstörning ska därför barnets övriga utveckling vara 

typisk för åldern, men Espenakk (2013) nämner samtidigt att språkstörning 

kan förekomma i kombination av andra problem eller diagnoser som 

exempelvis hörselproblem och inlärningsproblem. Espenakk (2013) nämner 

sex kriterier för språkstörning som gjorts av Bishop (1997) och de är; ”språkliga 

färdigheter under genomsnittet för åldersgruppen, normal hörsel, intelligens 

inom normalvärdet, inga neurologiska problem eller autism, ingen bristande 

omsorg och ingen misshandelsproblematik” (s. 57). Nettebladt och Salameh 
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(2007) har också kriterier för språkstörning: ”mindre joller, sen debut av de 

första orden, långsam språkutveckling, svårförståelig, även för närstående, ofta 

svårt att lära sig nya ord, svårt att hitta ord, ofta nedsatt språkförståelse, 

begränsad språkanvändning, språkligt och kommunikativt passiv” (s.14).     

 

Vi var först osäkra på om vi skulle använda oss av begreppet språkstörning då 

det var ett nytt begrepp för oss om vi jämför med exempelvis språksvårigheter. 

Det blev än mer problematiskt då det råder delade meningar om vad en 

språkstörning ska inbegripa och hur/om det skiljer sig från de andra 

begreppen som vi tidigare hade kommit i kontakt med. Komplexiteten kan vi 

bland annat se i Nettebladt och Salamehs (2007) förklaring att definitionen 

språkstörning beror på vilket perspektiv som används. Vi väljer dock att 

använda begreppet språkstörning då det är den vanligaste termen inom 

dagens litteratur. Även om termen specifik språkstörning till stor del används 

inom forskningen anser vi att vi inte kan använda oss av det begreppet i vår 

studie då skiljelinjen mellan språkstörning och specifik språkstörning är oklar 

och kriterierna anses för hårda för att tillämpas i verkligheten. Av den 

beskrivning vi gjort av språkstörning väljer vi att se det som något som på 

olika sätt kan avvika från den typiska språkutvecklingen hos barn och är den 

primära svårigheten hos barnet. I presentationen av tidigare forskning finns 

därför forskning som behandlar olika slag av språkliga svårigheter hos barn, 

även om forskningen inte specifikt kallar det språkstörning. Vi menar då att 

det ändå kan handla om språkstörning eftersom de centrala svårigheterna i 

barnens utveckling som studerats är språket.    

 

Tidigare forskning 

Vi vill studera var gränsen uppfattas gå mellan typisk språkutveckling och 

språkstörning hos en grupp förskollärare och specialpedagoger och därför ska 

vi först ge en introduktion för hur typisk språkutveckling hos barn beskrivs. 

Sedan presenteras exempel på forskning om språkstörning och det har vi delat 

in i fyra rubriker: ”Barn med språkstörning”, Kategoriseringar och grader av 

språkstörning, Identifikation av språkstörning och Orsaker till språkstörning och 

riskfaktorer som kan påverka. 

 

Barns typiska språkutveckling 

Litteratur vi funnit om barns typiska språkutveckling beskriver 

språkutveckling på liknande sätt. Vi har därför valt att utgå från Svensson 

(2009).  

 

Redan som spädbarn uttrycker sig barnet på olika sätt som till exempel via 

gråt, skrik och gurglingar. Genom dessa läten kan man få en viss information 

som till exempel att gråt kan vara ett tecken på hunger, ilska eller smärta. När 

barnet har nått cirka en månads ålder dyker ett tydligare joller upp som består 

mest av gurgelljud och vokaler. Dessa ljud är till en början enstaka och som 

barnet sedan bygger på och sammansätter med andra ljud. Barnet leker med 

språket och provar på olika kombinationer av ljud. Sedan börjar jollret att bestå 
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av mer vokaler och konsonanter vilket sker vid cirka sju till tolv månaders 

ålder. Första ordet brukar komma någon gång vid åtta till fjorton månaders 

ålder. Detta sker under jollerperioden och gränsen mellan jollerperiod till 

riktiga ord är flytande då de överlappar varandra. De första orden är ganska 

instabila och kan vara svåra att förstå för omgivningen. Lusten att utforska 

språket kan öka när föräldrarna tar sig tid att lyssna och prata med barnet. 

Ordförrådet hos barnet i tvåårsåldern är på runt 200-300 ord men förstår mer 

än vad det kan uttrycka. I 18-30 månaders åldern kan barnet sätta samman 

orden till tvåordssatser.  I 20-24 månaders åldern kan barnet berätta om sådant 

som har varit eller kommer att hända. I tre års åldern samspelar barnet mer 

med andra barn genom samtal i leken, men kan ha svårt att göra sig förstådd 

då de inte har förmågan att anpassa språket. Språket kan hacka och 

stamningar kan vara vanligt men går ofta över av sig själv. Språkljud som r, s, 

sje- och tje-ljud är ofta svåra att behärska och brukar ersättas med andra ljud. 

Vid cirka två-tre års ålder börjar barnet att använda sig av treordssatser. Barnet 

kombinerar två tvåordssatser vilket leder till att en treordssats byggs upp. En 

del barn börjar även att använda sig av bisatser i denna ålder. När barnet har 

uppnått åldern fyra år kan barnet oftast uttrycka sig så väl att utomstående 

människor kan förstå det mesta de säger. Vissa ljud kan de fortfarande ha svårt 

att uttala så som sje- och tje-ljuden och även vissa konsonantkombinationer 

innehållande s och r. Ett exempel på det är ordet stövlar där barnet kastar om 

ordet och säger stölvar. I femårsåldern kan barnet anpassa sitt språk mycket 

bättre, ett exempel på det är att det är lättare att föra ett givande samtal per 

telefon. I denna ålder är det lättare för barnet att kunna lyssna till längre 

berättelser och att kunna reflektera över dem genom att återberätta vad det har 

hört och sett. 

 

Barns språkliga medvetenhet kan enligt Svensson (2009) undergrupperas i 

olika domäner så som fonologisk-, morfologisk-, syntaktisk-, semantisk-, och 

pragmatisk medvetenhet.   

 

 Fonologisk medvetenhet är medvetenhet om språkljud. Den kan 

stimuleras på olika sätt genom lekar där barnen får rimma. När barnet 

kan rimma bortser det från språkets innebörd och fokuserar på uttalet, 

docka-dockskåp rimmar inte utan docka-klocka gör det.  

 

 Morfologisk medvetenhet avser medvetenheten om vad ett ord är och 

hur det kan förändras. Det handlar mycket om att veta ordets ursprung 

eller grundform och därmed kunna förstå orden. Ordet sockerkaka 

betyder en sak, men kan delas upp i orden socker och kaka som då får 

andra innebörder. Ord kan också sättas samman. Last och bil kan sättas 

samman till lastbil och betyder då något annat. 

 

 Syntaktisk medvetenhet är medvetenhet om språkregler. Det fungerar 

som ett regelsystem för hur vi bygger upp meningar. Ord som sätts 
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samman kan få en helt annan innebörd om ordföljden ändras, till 

exempel Hästen hoppade över grodan eller Grodan hoppade över hästen. 

Barnet som har den syntaktiska förmågan hör om de själva säger fel i 

en mening och kan säga om meningen korrekt. För att öva på det med 

barnet så kan man säga fel eller ta bort ord i en mening för att se om 

barnet kan hjälpa till att göra meningen korrekt. 

 

 Semantisk medvetenhet innebär att barnet kan reflektera över språket. 

En mening som lyder Petter klipper gräsmattan, är detsamma som 

gräsmattan blir klippt av Petter. Det blir ändå samma i slutändan av dessa 

meningar att gräset blir klippt av Petter. Att samtala med barnen om 

ordens betydelse ska öka till en semantisk medvetenhet. 

 

 Pragmatisk medvetenhet handlar om medvetenhet om hur språket 

används i olika situationer, kunna ta någon annans perspektiv, och 

kunna tolka tonläge och gester. I pragmatik studeras vad den talande 

avser eller kan avse med talet i olika situationer och hur språket 

används och anpassas genom ämnesval, ordval, satsformuleringar och 

intonation. Språket används olika beroende på vart man befinner sig 

och vilka man talar med. Man studerar även hur innehållet uppfattas 

av lyssnaren. Turtagning i ett samtal tillhör pragmatiken, barnen kan få 

öva i att lyssna tills kamraten har pratat färdigt och då lägga 

kommentarer eller ställa frågor. Genom att samtala mycket med barnen 

ökar den pragmatiska medvetenheten. 

 

Barn med språkstörning 

Hawa och Spanoudis (2014) har i en artikel gjort en översikt av 

forskningsresultat på expressiv språkförsening hos små barn. I artikeln anses 

expressiv språkförsening vara ett allt viktigare område inom 

språkutvecklingssvårigheter. Expressiv språkförsening innebär enligt 

författarna att barnen utvecklingsmässigt ligger efter i särskilda aspeketer av 

språket som ordförråd, fonologi eller syntax. Deras uttrycksformer är 

begränsade och de kan vara mindre mottagliga för språket. Barn med sen 

språkutveckling anses ha en fördröjning på 12 månader jämfört med barn med 

typisk språkutveckling. Normalt ska barn i två års åldern ha ett ordförråd på 

150-180 ord, men de med språkförsening har mindre än 50 ord i sitt ordförråd. 

De förvärver samma slags ord som barn med typisk språkutveckling, men i en 

mycket långsammare takt. Även Miniscalco (2007) har utfört en studie om 

barns språkförsening och enligt henne förknippas språkförsening med sociala, 

kognitiva, emotionella och/eller beteendemässiga brister. Hennes slutsatser är 

att det går att identifiera barn med språkförsening i 2,5 års ålder och att runt 60 
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procent av dessa barn fick en neuropsykiatrisk diagnos som till exempel 

ADHD eller autismspektrumstörning i sju- åtta års åldern. Bruce (2007) anser 

att framtida språksvårigheter går att upptäcka redan när barnet är 1,5 år. Bruce 

(2007) menar att det inte handlar om exakt hur många ord barnet kan utan det 

viktiga är dess språkförståelse och hur det använder sig av språket i 

symbollekar.  

 

Nettebladt och Salameh (2007) framhåller att barn med språkstörning bland 

annat har en långsam språkutveckling. De säger sina första ord vid två års 

ålder eller senare. Barnen har även problem inom en eller fler domäner inom 

språkförmågan och dessa domäner är indelade i fonologi, grammatik 

(morfologi och syntax), semantik och pragmatik. Dessa omfattar den språkliga 

produktionen. Den vanligaste typen av språkstörning innefattar fonologi och 

där kan man skilja på barn med avvikande uttal av enskilda språkljud (fonem) 

och barn som har svårt att göra fonematiska dimensioner. Det sistnämnda kan 

förklaras med att till exempel de bakre konsonanterna uttalas istället som 

främre. Problem med den grammatiska domänen kan vara att barnen inte 

böjer på orden, särskilt inom verbböjningar (barnet säger exempelvis rida även 

om det ska vara i då- form). Barnet kan också ha problem med ordföljden. 

Lexikala problem, inom semantik, kan innebära svårigheter att hitta ord och 

det på grund av att barnet har ett litet ordförråd. Pragmatiska problem innebär 

att barnet har svårt att samtala med andra människor och det kan yttra sig i att 

barnet ofta byter ämne mitt i samtalet, inte svarar eller ofta avbryter i samtalet. 

Som tidigare nämnts kan språkstörning även inbegripa språkförståelse och 

Nettebladt och Salameh (2007) sammanfattar det som ett svårare område att 

undersöka eftersom barnet kan ha förståelse även om det inte visar det eller 

svarar som förväntat. Språkförståelsen delas också upp i de olika domänerna 

fonologi, grammatik, semantik och pragmatik.  

  

Hawa och Spanoudis (2014) härleder att det finns ett samband mellan 

språkutveckling och kommunikativa gester. Barn som är sen i sin 

språkutveckling använder sig ofta av gester mer än andra, troligen för att de 

inte kan förlita sig på sitt talspråk och detta har även Whitehurst et al. (1991) 

uppmärksammat. Resultaten hos Hawa och Spanoudis (2014) visar också på en 

försenad förmåga i symbollekar. Barnen anses inte ha brist på förmåga att 

representera föremål och händelser symboliskt utan att de förmodligen har 

svårigheter att använda den symboliska förmågan på ett spontant och flexibelt 

sätt i olika situationer. Bruce (2007) har sett att symbolleken hos barn med 

språkstörning ser olika ut beroende på om barnet leker med jämnåriga med 

typisk språkutveckling eller med barn som ligger på samma språkliga nivå. 

Lek med jämnåriga stimulerar dessa barns språkförmåga, men de blir ofta 

dominerad av sin lekkamrat. I lek med barn på samma språkliga nivå tar 

barnet med språkstörning fler språkliga initiativ och får därför vara med mer i 

leken, men samtalen blir korta och dåligt sammanhållna.  

 

Nettebladt och Salameh (2007) beskriver att mellan fem till åtta procent av 

förskolebarnen har någon form av språkstörning och det räknas som en av se 

största diagnoserna under förskoleåldern. Även Bruce (2007) nämner att språk- 
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och kommunikationsproblem är vanligt hos barn och har en utbredning på 

cirka sju procent. 

 

Kategoriseringar och grader av språkstörning 

Flera försök har gjorts för att kategorisera och undergruppera språkstörning. 

Detta vill man göra för att tydligare kunna se vilka behandlingsbehov barnet 

har (Föhrer & Ancker, 2000:9). Nettebladt och Salameh (2007) delar upp 

språkstörning i lätt, måttlig, grav och mycket grav språkstörning. Barn med 

lätt språkstörning har uttalsproblem och innefattar fonologi. Problemen är ofta 

övergående, men inte alltid. Måttlig språkstörning innebär större 

uttalsproblem och även lätta eller måttliga problem med grammatik. Grav 

språkstörning innefattar betydande problem med fonologi och grammatik och 

även problem med ordförråd och språkförståelse. Mycket grav språkstörning 

innefattar ett mycket begränsat tal och stora språksvårigheter, och alla 

domänerna kan finnas med i denna kategori. Samtidigt anser de att graden av 

språkstörning bör uppskattas efter hur det påverkar barnets tillvaro. Den 

traditionella indelningen beskriver de som en uppdelning av problem med 

språklig produktion (expressiva problem) och språkförståelseproblem 

(impressiva problem), men de påstår att denna uppdelning är bristfällig då 

gränsen mellan dessa är otydlig och barn med språkstörning har ofta problem 

inom båda delarna, som kan visa sig på olika sätt. Kategorisering av 

språkstörning är också svårt i och med att problemen kan se olika ut beroende 

på barnets ålder och övriga utveckling. Witehursts et al. (1991) forskning om 

specifik språkförsening har funnit att det hos tvååringar visar sig som 

försening inom ordförrådet medan tre-fyraåringar visar svårigheter i fonologi. 

De tror också att utvecklingen av barns språkliga problem kan se olika ut 

beroende på om de till exempel kommer från en medelklassfamilj eller en 

familj med låg inkomst. Även Bishop (1997) poängterar att barns språkstörning 

kan se olika ut beroende på ålder och varnar att de kan råka hamna i fel 

undergrupp om inte åldern finns med i beräkningen.  

 

Socialstyrelsen ansvarar för flera nationella och internationella klassifikationer. 

I en avhandling skriven av Samuelsson (2004) beskrivs att undergrupper av 

språkliga svårigheter huvudsakligen kategoriseras enligt ICD 10 (International 

Classification of Diseases) som publiceras av Världshälsoorganisationen. 

Klassifikationer av språkliga svårigheter finns på Socialstyrelsens hemsida 

under kapitlet ”Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar” i 

avsnittet ” Störningar i psykisk utveckling” på Socialstyrelsens hemsida och 

innefattar: Specifik störning av artikulationsförmågan, Fonologisk 

språkstörning, Utvecklingsförsening av oralmotorik, Dyslali och liknande 

artikulationsavvikelse, Expressiv språkstörning, Grammatisk språkstörning, 

Fonologisk och grammatisk språkstörning, Semantisk språkstörning, 

Impressiv språkstörning, Impressiv språkförsening, Generell språkförsening 

(impressiv och expressiv), Pragmatisk språkförsening, Förvärvad afasi med 

epilepsi, Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen, 

Prosodisk talstörning, Läspning, R-fel, Generell interdentalism, Andra 
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specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen, och ospecifiserad 

Störning av tal- och språkutvecklingen.  

 

Språkliga svårigheter klassificeras även i kapitlet ” Symtom, sjukdomstecken 

och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras 

annorstädes” under avsnittet ”Symtom och sjukdomstecken avseende talet och 

rösten” och där har vi funnit så många som 47 olika symtom. Vi kommer inte 

att gå närmare in på vad de olika klassifikationerna betyder, det skulle bli en 

uppsats i sig. Vi vill istället med detta belysa att det finns många olika 

klassifikationer av de svårigheter som kan uppstå i språket och att  

klassifikationerna även kan göras utifrån olika bedömningar av språkliga 

svårigheter. Flera forskare vill ha en mer dimensionell granskning vid 

diagnostisering av språkstörning än den strikta klassifikation som sker idag 

(bland annat Samuelsson, 2004; Petscher, McDonald Connor & Al Otaiba, 

2011). Det görs enligt Nettebladt och Salameh (2007) genom att olika förmågor 

bedöms hos barnet och då krävs att det sker ett samarbete mellan olika 

professionella med varierande fokus vid bedömningen.  

 

Om vi ser mer generellt på kategoriseringar har Lutz (2006) studerat hur barn 

kategoriseras i förskolan och berättar att det är vad som anses onormalt hos 

barn som utgör grunden till kategoriseringar. Vad som då är normalt kan vara 

olika då gränserna dras efter olika kunskaper och motiv. Detta funderar vi på 

om det kan vara ett skäl till att gränserna mellan språkstörning och typisk 

språkutveckling är otydliga då inga tydliga gränser finns för vad som ska 

anses vara normalt. Lutz (2006) menar också att barnet ofta kategoriseras ur ett 

kompensatoriskt perspektiv där problemen och svårigheterna placeras hos 

barnet. Kategoriseringar av barns problem görs för att upptäcka vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd och när kategoriseringen görs utifrån ett 

kompensatoriskt perpektiv blir stödet utformat för att barnet ska anpassas 

efter de rådande normerna inom förskoleverksamheten. Miljön runt barnet ses 

däremot inte över. Vallberg Roth (2012) har forskat om bedömning i förskolan 

och resultatet visar att, även om det är verksamheten som ska bedömas är det 

ofta barnen som bedöms och eventuella åtgärder riktas därmed mot barnen. 

Det kan alltså vara av vikt att fundera på ur vilket perspektiv språkstörning 

kategoriseras och vem som blir hjälpt av kategoriseringar; barnet eller 

förskolan.   

 

Identifikation av språkstörning 

Problem med språket hos barn upptäcks ofta av oroliga föräldrar, förskollärare 

eller BVC (Barnavårdcentralen). Miniscalco (2007) redovisar att BVC 

undersöker olika former av språkliga förmågor hos barnen i olika åldrar. Till 

logoped kommer barnen genom remiss från BVC, men föräldrarna kan också 

själva kontakta en logoped (Nettebladt & Salameh, 2007). För att bedöma om 

barnet har en språkstörning utgår man vanligen från barn med typisk 

språkutveckling och sker vanligen i tre- fyra års åldern. Det ska enligt 

Nettebladt och Salameh (2007) finnas en tydlig skillnad mellan vad barnet 
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förväntas kunna i en viss ålder i språket och var den faktiska språkförmågan 

ligger.  

 

Förskolan ska enligt läroplanen (Skolverkat, 2010) stimulera barnens 

utveckling och för att veta hur varje barn utvecklas ska deras utveckling 

dokumenteras. Ett material för att dokumentera barnens språkutveckling är 

TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling). TRAS har enligt Frost, 

Klepstad Faervaag, Horn och Espenakk (2013) utvecklats på grund av att barn 

med språkförsening sällan upptäcktes förrän i skolåldern. TRAS är ett 

observationsverktyg och i det finns åtta områden som är fördelade på tre 

större områden av språket som kallas det blå,- det röda- och det gröna 

området. Det blå området handlar om språkets användning och innefattar 

uppmärksamhet, kommunikation och samspel. I det röda området finns 

språkets innehållssida och den behandlar språkförståelse och språklig 

medvetenhet. Språkets formsida finns i det gröna området och den handlar om 

uttal, ordproduktion och meningsuppbyggnad. Den sociokulturella synen 

anses av författarna utgöra grunden för hur TRAS ska användas och den 

närmaste utvecklingszonen ska vara utgångspunkten. Med det menar de att 

samspelet mellan barn och vuxen är viktigt och den vuxne ska på ett naturligt 

sätt stötta barnet i sin utveckling. TRAS ska hjälpa pedagogerna att kunna se 

om det finns brister i barnets språk, vilka de i så fall är och då kunna ge barnet 

rätt stöd. I TRAS finns även ett kapitel om barn med språksvårigheter som 

skrivits av Espenakk (2013). Espenakks rekommendation är att om problemen 

kvarstår hos ett barn inom något område i språket efter en tids 

språkstimulering, bör förskolan ta hjälp av en logoped eller specialpedagog för 

vidare utredning. Hur lång tid språkstimuleringen bör pågå innan hjälp 

utifrån ska ske anges dock inte.  

 

I en rapport från Socialstyrelsen (Sverige. Socialstyrelsen, 2013) har metoder 

för screening för att upptäcka tal- och språkförsening hos barn granskats. 

Rapporten är en översikt av andra översikter för att få en överblick av 

kunskapsfältet. Resultatet av granskningen visar att metoderna saknar 

vetenskaplig grund och det kan därmed inte föreslås att en generell screening 

eller någon annan metod införs för att upptäcka tal- och språkförsening. 

Populationsbaserad screening för att upptäcka specifik språkstörning har 

också granskats och resultaten har även här visat att metoden saknar 

vetenskaplig grund och kan därför inte rekommenderas som generell metod. 

Det anses också att det behöver utvecklas arbetssätt för att kunna bedöma om 

ett barn har sådana problem att insatser behöver sättas in. I rapporten 

understryks att litteratursökningarna för det undersökta är något gamla så en 

uppdatering behöver göras. Resultaten ska därför tolkas med försiktighet då 

kunskaperna i litteratursökningarna kanske inte är aktuella idag. Likväl antyds 

det i rapporten att det inte finns någon ny forskning inom området för deras 

granskning.       
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Orsaker till språkstörning och riskfaktorer som kan påverka 

Orsaker till språkstörning har föreslagits vara till exempel genetiska, 

biologiska, den språkliga omgivningen, socioekonomisk bakgrund eller 

komplikationer under fosterstadiet. Bishop (1997) ser inte den språkliga 

omgivningen som någon stor orsak för språkstörning. Hon ser istället att 

genetiska faktorer spelar större roll för att utveckla språkstörning. Orsaken till 

likheter mellan föräldrars och barns språkutveckling kan därför bero mer på 

ärftlighet än den sociala bakgrunden även om den sociala bakgrunden kan 

spela in. Det har visat sig att hos enäggstvillingar, som har identisk 

gensammansättning, är sannolikheten mycket stor att om en av tvillingarna 

har språkstörning så har även den andra tvillingen det. Cirka 30-40 procent av 

barn med språkstörning har visats ha släktingar med liknande problem enligt 

Nettebladt och Salameh (2007). För låg födelsevikt hos barnet, infektioner hos 

modern, alkoholkonsumtion och rökning är andra riskfaktorer. Sjukdomar 

som medför hörselnedsättning kan medföra en övergående språkförsening 

under tiden hörseln är nedsatt och bristfällig omsorg och språkstimulering 

från föräldrarna kan vara en riskfaktor. Riskfaktorerna kan inverka negativt på 

språkutvecklingen, men orsakar inte en språkstörning (Nettebladt & Salameh, 

2007). En annan riskfaktor kan också vara vilket kön barnet har. Uppgifterna 

om hur många pojkar respektive flickor som har språkstörning är inte 

enhetliga, men resultaten har ändå visat att språkstörning är vanligare hos 

pojkar (Bishop, 1997; Bruce, 2007; Hawa & Spanoudis, 2014; Nettebladt & 

Salameh, 2007). I Föhrer och Anckers (2000:9) studie var antalet pojkar med 

språkstörning tre gånger större än hos flickor. 

 

I Hawa och Spanoudis (2014) översikt föreslås en modell med riskfaktorer som 

anses vara typisk för språkförsening. Modellen innehåller familjens 

språkutvecklingshistoria, profiler för receptiv och expressiv språkförmåga som 

kan bekräfta språkförsening, kognitiva mått på dålig symbolisk förståelse, 

högriskmiljöer, förseningar i sociala färdigheter och föräldrars behov. Ju fler av 

dessa faktorer som finns med desto högre anses risken vara för språkförsening 

och även risken för bestående språksvårigheter ökar.   

 

Även förskolan kanske kan vara en faktor. Gjems (2009) visar på att de samtal 

som sker i förskolorna mellan pedagoger och barn snarare hindrar än 

utvecklar barnens språkutveckling. Samtalen handlar mycket om att 

pedagogerna ställer slutna frågor som gör att barnen bara behöver svara ja 

eller nej och uppmuntras inte att formulera sig på ett självständigt sätt. Vår 

reaktion på detta är att barn med någon form av språkstörning inte får den 

språkliga stimulans de kanske behöver för att uppnå så optimal 

språkutveckling som möjligt.  

 

Hawa och Spanoudis (2014) menar att språk är ett socialt beteende och det är 

inte ovanligt att barn med språkförsening visar beteendeproblem och svag 

social kompetens. Det är konstaterat att beteendeproblem kan vara en följd av 

brist på sociala färdigheter och det är snarare så att svag social kompetens 

sannolikt påverkar språkutvecklingen än beteendeproblem. Emellertid anses 
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beteendeproblem och svag social kompetens, till följd av språkförsening hos 

tvååringar, inte vara en riskfaktor i sig då språkförsening hos majoriteten av 

dessa barn försvinner när de blir äldre och då även beteendet. De barn som 

fortfarande har språksvårigheter i skolåldern identifieras ofta med specifik 

språkstörning. Även Nettebladt och Salameh (2007) framhåller att barn med 

språkstörning sjunker tvärt efter fem års ålder och att barn som har 

kvarstående problem efteråt löper risk att ha det i vuxen ålder. Att 

språkutvecklingen ofta återhämtat sig i fem års åldern har även setts i 

Whitehursts et al. (1991) forskning, men det varnas för att risken finns att 

problemen kan komma tillbaka i vuxen ålder. Miniscalco (2007) menar att 

risken hos de barn i 2,5 års åldern som identifierats med språkförsening är att 

de i skolåldern diagnostiseras med neuropsykiatriska sjukdomar. Den risken 

är betydande om de fortfarande har problem med språket i sex års åldern.  

 

Flera studier (bland annat Hawa & Spanoudis, 2014; Miniscalco, 2007; Gosse, 

Hoffman & Invernizzi, 2012) har kommit fram till att det också finns ett 

samband mellan sen språkutveckling och läs- och skrivsvårigheter i 

skolåldern. Gosse et al. (2012) har kommit fram till att cirka 25 procent av barn 

med tal- och språksvårigheter riskerade att få läs- och skrivsvårigheter och i 

Hawas och Spanoudis (2014) översikt finns resultat på att barn med läs- och 

skrivsvårigheter hade receptiv (hur mottagliga de är för språket) och expressiv 

språkförsening. 

 

Sammanfattning 

Av den forskning vi funnit kan vi bland annat se att språkstörning kan räknas 

som en av de största diagnoserna hos barn i förskoleåldern (Nettebladt & 

Salameh, 2007). Vidare ska språkstörning utgöra det dominerande 

funktionshindret hos barnet och bedömningen av språkstörning görs ofta 

utifrån barn med typisk språkutveckling. Det förefaller dock som att 

språkstörning kan visa sig på olika sätt hos varje barn (Nettebladt & Salameh, 

2007) och att det även kan se olika ut hos samma barn beroende på barnets 

ålder (Bishop, 1997). Nettebladt och Salameh (2007) antyder också att 

språkstörning kan ses utifrån olika perspektiv. Något vi saknar är hur 

språkstörning uppfattas hos de som arbetar med de barn som är i förskolan. I 

förskolan ska barn få möjlighet att utvecklas och förskolan ska även ge extra 

stöd till barn som behöver det. Barn som diagnostiserats med språkstörning 

kan ofta vara i behov av extra stöd och därmed har förskolan ett ansvar att ge 

barnen stöd i sin språkutveckling.  
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 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka när barn i förskoleåldern enligt en 

grupp förskollärare och specialpedagoger uppfattas ha en språkstörning. Vi 

vill försöka urskilja var gränsen går mellan typisk språkutveckling och 

språkstörning. För att avgränsa studien har vi utgått från tre frågeställningar: 

 Vad uppfattas vara typisk språkutveckling hos barn? 

 Hur uppfattas språkstörning hos barn? 

 Finns det skillnader i hur respektive yrkesgrupp uppfattar typisk 

språkutveckling och språkstörning hos barn? 

 

 



  

 

15 
 

 Metod 
Metoden vi valde för vår studie är en kvalitativ intervjustudie. Vi har även 

inspirerats av den fenomenografiska ansatsen. En kvalitativ forskningsmetod 

handlar enligt Larsson (2011) om att ”vi vill beskriva egenskaperna hos något – 

hur någonting är beskaffat” (s.7), medan en fenomenografisk ansats handlar 

om ”hur något uppfattas vara” (s. 12). 

 

Kvalitativa intervjuer 

En kvalitativ intervju är enligt Kvale och Brinkman (2009) en interaktion 

mellan intervjuaren och deltagaren som bygger på ett samtal om ett 

gemensamt intresseområde. Det kan verka enkelt då det liknar ett 

vardagssamtal, men det kräver sina förberedelser. Samtalet mellan oss och 

deltagarna behövde ändå ha en struktur och ett syfte för att få kunskap om det 

valda området ur deltagarnas perspektiv. Det var vi som intervjuare som 

behövde ha kontroll över situationen och hade därmed en maktposition. 

Därför försökte vi skapa en miljö som deltagaren kände sig trygg i och vågade 

säga sin mening. Det gjorde vi genom att deltagarna fick välja en avskild plats 

där vi kunde sitta ostörda och samtala i lugn och ro utifrån våra frågor.  

 

Den kvalitativa intervjun beskrivs av Kvale och Brinkman (2009) som 

halvstrukturerad med öppna frågor Vi valde därför frågor där deltagarna 

kunde berätta ganska fritt i ämnet utifrån frågan. Det innebar också att 

följdfrågor blev en ganska stor del av intervjuerna, genom att vi kritiskt 

försökte följa upp deltagarnas svar för att kunna få en djupare förståelse av 

vad de berättade. I och med detta behövde många av våra beslut fattas under 

själva intervjun och därför var det viktigt för oss att vara väl förberedda och 

lyhörda för hur deltagaren uppfattade situationen och frågorna. Vi hade sex 

huvudfrågor (se bilaga 2) där deltagarna fick berätta hur de uppfattade 

området som berördes.  

 

Flexibilitet är en viktig del i intervjun enligt Bryman (2011), men att vara 

flexibel innebär inte att behöva ändra den halvstrukturella intervjun med följd 

att frågorna ändrar karaktär och blir slutna, eller blir alltför öppna så intervjun 

tappar fokus. En viktig del av intervjun anser Bryman (2011) är lyssnandet. Att 

lyssna innebär här att vara uppmärksam både på vad deltagaren säger och inte 

säger. Vi försökte vara lyhörda för om deltagaren verkade trygg i situationen 

eller visade nervositet och vi var beredda att byta riktning ifall deltagaren 

visade oro för, eller inte förstod vissa frågor. Ibland fick vi till exempel 

omformulera en fråga om de inte förstod den eller gå djupare in på något 

område de verkade intresserade av och tycktes vara trygga i. Vi såg dock till 

att hålla oss inom ramarna för det vi ville ha reda på utifrån frågeställningarna 

i syftet. 
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Fenomenografisk ansats 

Vi har inte gjort anspråk på att ta reda på vad språkstörning är, utan det var 

hur deltagarna uppfattade språkstörning som var vårt forskningsområde. 

Denna skillnad mellan hur något är och hur något uppfattas vara menar 

Larsson (2011) är grundläggande för fenomenografin. Vi har därför haft 

fenomenografin som inspiration för att kategorisera deltagarnas uppfattningar. 

Inom fenomenografin finns beskrivningar ur första och andra ordningen. Den 

första ordningen handlar om fakta om hur något är och den andra ordningen 

handlar om hur något uppfattas vara. Larsson (2011) menar att en kvalitativ 

metod kan inrikta sig på beskrivningar ur både första och andra ordningens 

perspektiv, men i en fenomenografisk ansats är andra ordningen det relevanta. 

Den andra ordningen var därför relevant även för vår del.  

 

Med den fenomenografiska ansatsen försökte vi studera hur språkstörning 

uppfattades på olika sätt hos deltagarna. En uppfattning beskriver Larsson 

(2011) som något man oreflekterat är övertygad om, något man anser är sant. 

Uppfattningarna kan delas upp i olika kategorier som är kvalitativt skilda. 

Våra sju deltagare kan ha beskrivit hur de uppfattat språkstörning på sju olika 

sätt, men det behövde inte betyda att de var kvalitativt skilda. Att 

uppfattningarna är kvalitativt skilda anser Larsson (2011) vara att det saknas 

gradvis övergång från den ena uppfattningen till den andra. De olika 

kategorierna vi hittat skulle istället visa på de skilda föreställningar som 

deltagarna hade om språkstörning. Genom att jämföra skillnader försökte vi se 

vad som var karaktäristiskt för varje uppfattning och få en djupare förståelse 

för intervjumaterialet.  

 

Urval och tillvägagångssätt 

Första kontakten togs via telefon för att få en mer personlig kontakt än om vi 

hade mailat dem. Vi beskrev vad vår studie skulle handla om och varför vi 

ville ha deras deltagande. Om de var intresserade skickade vi även ut missiv 

(se bilaga 1), antingen via mail eller genom att vi personligen gav dem det. I 

missivet fick de informationen på pränt och även våra kontaktuppgifter. Sedan 

togs en ny kontakt och ifall de fortfarande var intresserade bestämdes en tid 

för intervju.  

 

En vanlig fråga som dyker upp när intervjuer ska göras är hur många 

intervjupersoner som behövs. Kvales och Brinkmanns (2009) svar på det är att 

du behöver intervjua så många som behövs för att ta reda på det du vill veta. 

Det är en ganska svår avvägning att göra och många intervjuer är inte alltid 

det bästa. Förberedelse och analys av intervjuerna är minst lika viktigt. Vår 

studie var tidsbegränsad och valet för vår del blev att fördela tiden så jämnt 

som möjligt mellan förberedelser, intervjuer och analysen. Sju intervjupersoner 

kändes därför som en tänkbar utgångspunkt. Genom att välja intervjupersoner 

från olika yrkeskategorier som arbetar med barn och möter barn med 

språkstörning, var vår förhoppning att det skulle hjälpa oss att få en bredare 

bild av hur språkstörning uppfattades. Valet blev därför att sprida intervjuerna 

till att gälla personer från två olika yrkeskategorier: specialpedagoger och 
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förskollärare. Att sprida ut intervjuerna eftersträvas också i fenomenografisk 

forskning och det görs enligt Larsson (2011) för att öka chanserna att få med så 

många skilda uppfattningar som möjligt. Alla deltagare var kvinnliga och det 

var inte något vi medvetet valde. I dessa yrken dominerar kvinnor och de enda 

kriterier vi hade i val av deltagare var att de skulle vara utbildade förskollärare 

eller specialpedagoger. För att ytterligare öka möjligheten till att få olika 

uppfattningar var deltagarna utspridda i två kommuner och ingen av dem 

arbetade i samma arbetsgrupp. Backman (2008) ger exempel på vad som är 

relevant information av de personer som ingår i studien. Utifrån exemplen 

kommer vi nu att ge en kort presentation av deltagarna med information vi 

anser relevant utifrån vårt urval. För att behålla anonymiteten har de fått 

fiktiva namn. 

 

Susanne arbetar i en förskola på landsbygden och har arbetat som förskollärare 

i cirka 35 år. 

 

Anna arbetar på en förskola på landsbygden och har arbetat som förskollärare 

i fem år.  

 

Karin arbetar i en stad och har arbetat som förskollärare i 11 år. 

 

Birgitta har arbetat som förskollärare i 33 år och arbetar i en förort. 

 

Lena är specialpedagog i en stad och har arbetat som specialpedagog i 11 år 

och innan dess har hon arbetat som förskollärare i drygt 20 år. 

 

Linda arbetar i en förort och har arbetat som specialpedagog i åtta år. 

 

Emma arbetar som specialpedagog i en stad och har varit specialpedagog i 11 

år. Innan dess har hon arbetat som förskollärare i 10 år. 

 

Vi valde att dela upp intervjuerna och utföra dem var för sig för att göra 

studien så tidseffektiv som möjligt och det fanns för- och nackdelar med det. 

Fördelen blev som vi nämnt innan att det är tidseffektivt. Vi tänkte också att 

det skulle kännas lättsammare för den intervjuade att ha en person som 

intervjuar än två. Nackdelen kunde vara att våra intervjutekniker var så olika 

att svaren kunde bli därefter. För att försöka undvika det diskuterade vi innan 

bland annat hur intervjuerna skulle utformas, hur de skulle inledas, skrev upp 

tänkbara följdfrågor och hur intervjuerna skulle avslutas. Vi hade två olika 

typer av följdfrågor; dels följdfrågor som är knutna till huvudfrågan och finns 

med tillsammans med huvudfrågorna, dels allmänna följdfrågor som till 

exempel ”Hur tänker du då”, ”Skulle du vilja utveckla det” som vi hade med 

på ett separat papper under intervjuerna. 

 

Vi valde korta och enkla frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjuerna 

försökte vi också använda ett språk som var så begripligt som möjligt för 

deltagarna. Det är något Bryman (2011) anser är viktigt. Han anser också att 

frågorna inte behöver ställas i rätt följd, men ska helst följas på ett bra sätt. Vi 
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formulerade våra frågor på ett sätt som skulle besvara frågeställningarna för 

studien. Vid framställningen av frågorna var vi noggranna med att behandla 

ett område i taget och att inte lägga in fler frågor i samma fråga. Ibland hände 

det att deltagarna redan varit inne på ett område vi inte hunnit fråga om än. Vi 

valde ändå att ställa frågan då deltagarna kunde ha mer att berätta om det.   

 

Ledande frågor brukar ofta anses som negativt, men Kvale och Brinkman 

(2009) anser att väsentligheten inte ligger i om de är ledande eller inte utan 

vart frågorna leder. De menar att ledande frågor lämpar sig väl i en kvalitativ 

intervju för att pröva tillförlitligheten i deltagarens svar och att de snarare 

används för sällan än för mycket. Brymans (2011) uppmaning är dock att inte 

ställa ledande frågor. Han anser att de kan bädda för ett visst svar och 

deltagaren kan känna sig påverkad att svara på ett visst sätt som inte är dess 

egen uppfattning. Då vi var tämligen oerfarna i att intervjua försökte vi att inte 

ställa ledande frågor av rädsla att få svar som inte var deras egna. Våra 

huvudfrågor var inte av direkt ledande karaktär, men vi förstod att det kunde 

vara lätt hänt att följdfrågorna blev ledande. Vi försökte därför att förbereda 

oss med följdfrågor som kunde dyka upp under intervjun. Det går dock inte 

att förbereda sig helt och därför var vi lyhörda även på oss själva om vilka 

frågor vi ställde, ifall de varit ledande och i så fall i vilken riktning.   

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna skedde med fyra förskollärare och tre specialpedagoger på deras 

arbetsplatser. Deltagarna fick själva bestämma var intervjun skulle ske och 

intervjuerna skedde på arbetsrummet hos specialpedagogerna och antingen i 

ett personalrum eller arbetsrum med förskollärarna. Vi delade upp dem så vi 

fick intervjua både förskollärare och specialpedagoger. De första fem 

intervjuerna genomfördes under en och samma vecka och de två sista gjordes 

två veckor senare på grund av att möjligheten, av olika anledningar, inte fanns 

för oss att utföra de två sista tidigare. Tanken var först att intervjua tre 

deltagare var och ha sammanlagt sex intervjuer, men vi var beredda på att det 

kunde behövas fler. Efter att ha utfört större delen av intervjuerna märkte vi att 

svaren i intervjuerna med förskollärarna varierade en del jämfört med 

specialpedagogerna. Därför bestämdes det att ytterligare en intervju med 

förskollärare skulle genomföras för att förbättra möjligheterna till att se om 

skillnaderna är kvalitativa.  

 

Intervjuerna tog mellan 20 minuter till cirka 1,5 timme. Vi hade räknat med 

ungefär en timme, men det var svårt att förutsäga när intervjuerna var 

baserade på hur mycket deltagarna berättade utifrån frågorna.  

 

Avväganden inför intervjuer 

Ett vanligt sätt att registrera intervjuer är genom ljudinspelning och även vi 

valde detta sätt. Ljudinspelningar ger enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

friheten hos intervjuaren att koncentrera sig på själva intervjun och allt som 

sägs kommer med. Det gällde dock att se till att ljudinspelningsapparaten som 
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användes fungerade och att det som sas hördes. Nervositet kan skapas av 

vetskapen att det som sägs spelas in trots att ett medgivande skett, men att 

som intervjuare försöka minnas allt eller anteckna kunde göra att viktiga delar 

missades. Att föra anteckningar under tiden kunde distrahera oss så pass att vi 

skulle få svårt att följa upp deltagarnas svar (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009) och därför valde vi bort att anteckna under intervjuerna. Vi 

var dock beredda på att vissa kanske inte ville bli inspelade och en av 

deltagarna meddelade innan intervjun att hon inte ville bli inspelad. Vi löste 

det med att anteckna stödord under intervjun och skriva ned så utförligt som 

möjligt direkt efter intervjun. För att undvika missförstånd fick deltagaren ta 

del av de renskrivna anteckningarna för att ha möjlighet att rätta till om något 

missuppfattats och se över om vi glömt att ta med något hon ansåg vara 

viktigt. I de andra intervjuerna valde vi att bara anteckna direkt efter 

intervjuerna om sådant som kanske inte kan fås med i en ljudinspelning. Det 

kunde vara hur intervjun kändes, om samspelet mellan oss och deltagaren 

fungerade bra eller om något kunnat göras annorlunda.  

 

Innan denna studie hade vi utfört cirka ett tiotal mindre intervjustudier för 

olika arbeten under vår förskollärarutbildning. Under nästan alla dessa 

intervjuer hade vi använt oss av ljudinspelning och vår erfarenhet var att den 

eventuella nervositet av att bli inspelad försvinner ganska snabbt efter att 

intervjun börjat. Dagens mobiltelefoner brukar idag ha ljudinspelning och det 

med riktigt bra kvalitet. En av oss valde att använda mobiltelefonen och en 

valde att använda diktafon. Valet gjordes utifrån vilken ljudinspelare vi hade 

som hade bäst ljudkvalitet. Mobiltelefon kan kanske kännas som ett osäkert 

och farligt val ifall den till exempel tappas bort, men denna mobiltelefon 

användes inte annars och kunde därför förvaras på ett säkert ställe, utom 

räckhåll för andra.    

 

Etiska överväganden 

Under arbetet av vår studie följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, u.å.). Det finns fyra allmänna huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Utifrån informationskravet informerades deltagarna om vår studies syfte och 

upplägg. Vi har också upplyst dem om att deras medverkan var frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande eller välja att inte svara på 

frågor. Med hänsyn till samtyckeskravet informerade vi att deras medverkan 

skulle vara helt frivillig utan påtryckningar av oss eller andra och att de inte 

skulle få några negativa följder ifall de inte ville vara med eller avbrytöt sitt 

deltagande. Vi hade enligt konfidentialitetskravet informerat dem om att deras 

medverkan var helt anonymt och de data vi samlade in inte skulle kunna 

kopplas till dem. Deras personuppgifter behandlades konfidentiellt och 

materialet vi samlade in från intervjuerna förvarades utom räckhåll från 

obehöriga. De informerades också om att det material vi samlade in bara skulle 
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användas för denna studie, med hänsyn till nyttjandekravet. Efter att studien 

var avslutad raderades de uppgifter och det material som inhämtats.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att det inte räcker att lära sig de etiska 

principerna. Det gäller även att ha ett etisk beteende gentemot deltagarna för 

att de ska känna sig trygga under intervjusituationen och att tänka över vilka 

etiska dilemman som kan dyka upp under studien. Innan intervjuerna 

genomfördes gick vi igenom våra intervjufrågor och ställde oss frågan om 

någon av frågorna kunde anses kännas olustiga att svara på eller på något sätt 

kännas som ett personligt angrepp. Även om våra frågor handlade om 

deltagarnas uppfattningar om något och inte om hur deras liv eller arbete såg 

ut, så var deras uppfattningar personliga. Därför pratade vi igenom hur vi 

skulle bemöta deltagarna för att de skulle känna sig trygga i situationen och 

inte på något sätt känna sig personligt angripna eller olustiga av frågorna. För 

att vara säkra på att de visste sina rättigheter informerade vi deltagarna om 

dem både muntligt och skriftligt när frågan om deltagande gjordes, men också 

innan intervjun påbörjades. 

 

Analys och tolkning 

Vårt empiriska material var de intervjuer vi utfört för vår studie. Utifrån 

Larssons (2011) beskrivning är intervjuerna empiriska därför att vi har försökt 

beskriva och analysera vad deltagarna sagt under intervjuerna. För att 

underlätta analysen av vad de sagt rekommenderas att intervjuerna skrivs ut, 

även kallad transkribering. Transkribering av intervjuer är ett tidsödande 

projekt och Brymans (2011) uppmaning är att börja i tid och så nära 

intervjutillfället som möjligt. Kvale och Brinkmann (2009) tycker att det är bra 

om intervjuaren transkriberar sina egna intervjuer för att säkra att viktiga 

detaljer kommer med. Det blir också ett sätt att få en lärdom om sin egen 

intervjuteknik. Vi följde deras råd och transkriberade våra egna intervjuer så 

fort tillfälle gavs efter intervjun.  

 

Det finns inga generella regler för hur en transkribering går till. Att ordagrannt 

skriva ned vad en person säger kan se rätt konstigt ut och Kvale och 

Brinkmann (2009) anser att man bör fundera på om upprepningar som till 

exempel ”mm” behöver skrivas ned eller om pauser, betoningar, skratt och 

suckar ska vara med. Valet blev att först transkribera allt ordagrannt och ha 

tecken för pauser, ifall rösten höjdes och exempelvis skratt skrevs inom 

parantes, (skratt). Det som tydligt inte var relevant för studien transkriberades 

emellertid inte. Materialet lästes sedan igenom flera gånger och en första 

kategorisering gjordes genom att vi tittade på likheter och skillnader i svaren. 

Därefter jämförde vi svaren mellan yrkeskategorier och inom yrkeskategorier 

och såg över om de kategoriseringar vi tagit fram stämde. Ett vanligt misstag 

som Larsson (2011) tar upp är att nöja sig med att jämföra vad som står i den 

utskrivna transkriberingen. På det sättet blir analysen ytlig. Det blir svårt att 

upptäcka det intressanta och det underliggande som ska ge en djupare 

förståelse och kunskap om materialet. Därför var vi noga med att jämföra 

svaren flera gånger, formulera och omformulera de kategorier vi tagit fram och 
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försöka se svaren utifrån både vad som stod och vad som skulle kunna utläsas 

mellan raderna. Det sistnämnda  görs enligt Larsson (2011) genom att ”leva 

med i intervjupersonens resonemang” och ”tänka över vilka antaganden som 

kan finnas bakom ett resonemang” (s. 37). Att bearbeta de första 

kategoriseringarna som utkristalliserat sig ska ge tydligare och mer 

avgränsade kategoriseringar som väl beskriver de variationer som finns i 

intervjumaterialet. Ett problem Larsson (2011) tar upp är att i en kvalitativ 

analys tolkas det vi hör och läser efter hur vi själva uppfattar fenomenet. Den 

är alltså inte fördomsfri, men det centrala är istället att ta till sig så mycket 

kunskap som möjligt om fenomenet innan det empiriska materialet tolkas och 

analyseras. Då kan tolkningen ske utifrån fler perspektiv och ska underlätta 

förståelsen av deltagarnas uppfattning. En grundlig läsning om forskning i 

vårt ämne hade därför gjorts innan vi utförde studien.    

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjustudier har vi båda använt oss av när vi bland annat skrev 

B- uppstats. Det underlättade för oss då vi snabbt kunde komma in i tänket för 

det centrala i sådana intervjuer. Vi var dock långt ifrån erfarna och därför var 

vi noggranna med att läsa in oss igen på metoden. Den fenomenografiska 

ansatsen hade vi däremot ingen erfarenhet av. En stor del av förberedelserna 

blev att sätta sig in i hur den fungerade genom att läsa om metoden och andra 

arbeten som använt sig av den, för att vara så förberedda som möjligt.  

 

Den ursprungliga idén var att även intervjua logopeder för att få en större 

spridning på deltagarnas erfarenheter och uppfattningar. Det var dock inte 

möjligt då logopederna inte kunde avsätta tid för intervju på grund av stor 

arbetsbörda och därför utökades istället antalet intervjuer i de andra yrkena. 

Urvalet att intervjua sju personer från två olika yrken, i olika kommuner, från 

olika arbetsplatser och med varierande yrkeserfarenhet menar vi ändå har ökat 

möjligheterna till variationer i hur språkstörning hos barn kan uppfattas. 

Möjligheten finns att vi hade kunnat uppnå större variationer och andra 

infallsvinklar om logopederna hade varit med i studien. Vi inser att det är 

tänkbart att vi kunnat finna fler kategorier om fler yrken och fler deltagare att 

intervjua hade ingått i studien, men på grund av tidsbrist var det inte möjligt.   

 

Eftersom vi valde att intervjua var för sig var förberedelserna inför 

intervjuerna av stor vikt för oss. Kvalitativa intervjustudier har öppna frågor 

som ofta innebär följdfrågor för fördjupning av det deltagaren säger (Kvale & 

Brinkmann, 2009) och vi hade förberett oss med tänkbara följdfrågor för att få 

ut så mycket som möjligt av våra intervjuer. Vi ville framförallt undvika 

ledande frågor och följdfrågor som innehåller fler frågor i samma. Vi hade 

beräknat att intervjuerna skulle ta cirka en timme, men längden på 

intervjuerna varierade mellan 20 minuter och 1,5 timme. Korta intervjuer kan 

vara negativt om svaren inte blir uttömmande. En första tanke var ifall våra 

intervjutekniker var så olika att det inverkat på intervjuerna. Efter att ha 

transkriberat och läst intervjuerna flera gånger kunde vi dock se att våra 

förberedelser inför intervjuerna hade givit resultat. Vi kunde inte se några 
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väsentliga skillnader i vårt sätt att ställa frågor och samtala med deltagarna. 

Det kan även tilläggas att vi båda hade längre och kortare intervjuer. Den 

varierande tiden på intervjuerna tror vi istället till större delen beror på vilken 

erfarenhet deltagaren ansåg sig ha om språkstörningar och att mindre 

erfarenhet naturligt ger kortare svar. Med hjälp av följdfrågor och 

sammanfattningar under intervjuerna kunde vi ändå ge dem möjlighet att 

fördjupa sina svar. Vi anser oss därför ha fått svar på hur de uppfattat 

fenomenen och det betraktar vi är det huvudsakliga.   

 

Transkribering av intervjuerna är ett tidsödande projekt enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) och det fick vi erfara. När transkriberingarna var klara var vi 

däremot glada att vi gjort det för det underlättade avsevärt vår tolkning och 

analys av materialet. Vi kunde, som tidigare nämnts få insikt i vår 

intervjuteknik. Vi kunde till exempel se att trots förberedelser fanns det en del 

ledande och dubbla frågor, men med hjälp av transkriberingen kunde vi se om 

de lett i fel riktning. Vi kunde också se ifall deltagarna svarat på båda av de 

dubbla frågorna eller bara på en. De var inte särskilt många och vi anser att de 

inte försämrar kvaliten på intervjuerna då vi ändå hållit oss till området och de 

ledande frågorna anser vi inte påverkat deltagarna att svara på ett visst sätt. 

Det grundas i att de ändå hållit sig till sin uppfattning trots den ledande 

frågan.  

 

Med hjälp av den fenomenografiska ansatsen skulle vi finna kvalitativt skilda 

kategorier som beskriver hur deltagarna uppfattar typisk språkutveckling och 

språkstörningar hos barn utifrån avgränsningarna i syftet. Risken som Larsson 

(2011) tar upp är att det är lätt hänt att analysen stannar på textnivån. Vi var 

medvetna om det och försökte tränga djupare i materialet genom att tänka oss 

in i vad deltagaren menade för att se det underförstådda och det som inte 

nämndes i texten. Vi läste materialet många gånger och diskuterade med 

varandra vad vi trodde var kärnan i varje deltagares uppfattning. Detta var ett 

svårt arbete och osäkerheten finns kvar ifall tolkningarna av materialet ger den 

rättvisa bilden av deras uppfattningar. En annan risk vi såg är att trots att vi 

läst in oss på forskning för vårt område fanns osäkerheten ifall vi kunnat 

utnyttja flera perspektiv i vår tolkning av materialet eller om det stannat vid 

vår personliga uppfattning. Förmodligen är det just tolkningarna i resultatet 

som kan ifrågasättas mest, men då vi vet att detta är den svåraste delen för oss 

i studien vill vi mena att vi har arbetat med den så noggrant och ambitiöst vi 

kunnat efter de förutsättningar vi haft. Det finns dock även en annan aspekt 

som kan göra att vår studie blir mindre trovärdig. De kriterier vi hade vid 

urval av deltagare har inte innefattat att de skulle ha erfarenhet av 

språkstörning. Det var något vi bara antog att de hade då språkstörning kan 

räknas som en av de största diagnoserna i förskolan och då kan tänkas vara 

ganska vanligt. Det kan emellertid inte bara tas för givet. En uppfattning 

baseras på den erfarenhet personen har av fenomenet, i det här fallet 

språkstörning. Vi hade därför behövt förvissa oss om att deltagarna hade 

erfarenhet av språkstörning. Vi har i efterhand ändå fått klart för oss att 

majoriteten av deltagarna har mött barn som fått diagnosen språkstörning 

eftersom de själva berättat det. Alla deltagare har också mött barn med 
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svårigheter i språket, men vi kan inte med säkerhet säga att alla mött barn med 

språkstörning då svårigheterna inte behöver vara en språkstörning. Det kan 

därför vara så att en del kategorier vi formulerat baseras mer på åsikter än 

uppfattningar.  

 

Vi har i vår bakgrund beskrivit att vi skulle använda oss av typisk 

språkutveckling istället för normal språkutveckling. Detta var emellertid något 

vi glömde under våra intervjuer där vi använde oss av normal språkutveckling 

i frågorna. Det finns en möjlighet att svaren kan ha blivit annorlunda om vi 

istället använt oss av typisk språkutveckling. Begreppen har samma betydelse, 

men normal språkutveckling kan ha uppfattats som mer laddat än om vi 

använt oss av typisk språkutveckling.         
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 Resultat  
Här nedan presenteras vårt resultat utifrån analysen av intervjumaterialet. Det 

görs genom de kategorier vi tagit fram med hjälp av Larssons (2011) 

vägledning i hur en sådan process går till. Resultatet har delats in i tre delar 

utifrån frågeställningarna för vår studie och varje frågeställning har fått egna 

kategorier. Frågeställningarna har gjorts om till rubriker och lyder: Deltagarnas 

uppfattningar av typisk språkutveckling, Deltagarnas uppfattningar av språkstörning 

hos barn och Skillnader i hur typisk språkutveckling och språkstörning uppfattas 

mellan yrkesgrupperna. Efter beskrivning av varje kategori ges exempel i form 

av citat ur det empiriska materialet följt av hur vi tolkat materialet. I citaten 

kommer förskollärarnas uttalanden markeras med F: och specialpedagogernas 

uttalanden markeras med S:.  

 

Deltagarnas uppfattningar av typisk språkutveckling 

I analyserna av materialet kunde två kategorier formuleras för vår första 

frågeställning om typisk språkutveckling: 

 

 Språkutveckling som unikt för varje barn. 

 Språkutveckling som process. 

 

Språkutveckling som unikt för varje barn 

Begreppet normal uppfattade vi vara ett laddat ord som några av deltagarna 

inte ville använda sig av. 

 
F: Alltså ordet normal det<det vill vi helst inte använda. Utan det är så olika på 

barnen och< barnen utvecklas ju så olika så deras motorik kan ju utvecklas en 

viss period och då kanske språket står stilla. 

 

Exemplet visar på att språkutvecklingen kan se vitt skilda ut för varje individ. 

Det kan bero på flera olika faktorer och gränserna för vad som är normalt i 

barns språkutveckling anses därför alltför diffusa. Detta stärks med nästa 

exempel: 

 
 F: Det finns inget normalt. Det är så olika från barn till barn. 

 

I denna kategori finns det ändå åsikter för vad barnet ska göra i en viss ålder. 

En förskollärare ansåg till exempel att barn ska ha börjat prata när de senast 

fyllt tre år, men nämnde inte var i språkutvecklingsprocessen barn ska vara. 

Det viktigaste ansågs vara att barn ändå försöker uttrycka sig i det verbala 

språket, men att det varierar stort i hur väl barn bemästrar det. 
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Språkutvecklingen ses som en unik process för varje barn och är därmed 

normal för just det barnet.  

 

Språkutveckling som process 

I denna kategori utgår deltagarna från hur de uppfattar forskningen kring 

barns språkutveckling. Det finns ramar för vad som är normalt och inom de 

ramarna finns utrymme för att språkutvecklingen kan ske i olika takt.  

 
S: Det är ju, det är brett och svårt att definiera vad som är normalt och inte 

eftersom barns utveckling går ju i olika hastighet, men kort mellan tummen och 

pekfingret så ett år ettordsmeningar, två år tvåordsmeningar, tre år 

treordsmeningar, fyra år förstås av utomstående utan problem och 

flerordsmeningar på det. 

 

I denna kategori tas också andra områden i språkutvecklingen upp.  

 
S: Ja men det man tittar på i alltså språkutveckling så, det handlar ju inte bara 

om det som dom här orden som kommer ut genom mun och det som man hör 

ljudmässigt, utan det handlar ju om så mycket annat som man lägger in i det här 

med normal språkutveckling. 

 

Specialpedagogen visar på att språkutvecklingen inte bara sker i talet. Vidare 

tog hon bland annat upp kommunikation och samspel som två viktiga delar i 

språkutvecklingen. Flera deltagare hänvisade till kartläggningmaterialet TRAS 

för att följa upp alla områden som ryms inom språkutvecklingen. Exempel på 

vad en specialpedagog säger om TRAS  kan ses i följande citat: 

 
S: Och där har du ju alltså en tydlig, ganska tydlig... normalutveckling inom 

kommunikation, inom samspel, inom uppmärksamhet, inom ljudbildning, inom 

meningsbyggnad, syntaxen. 

 

Språkutvecklingen kan därmed delas upp i flera områden med egna processer, 

men som ändå samverkar med varandra då de ingår i samma utveckling. Varje 

område kan observeras var för sig för att få en inblick i hur barnets 

språkutveckling sker. Det anses finnas en viss process i språkutvecklingen som 

alla barn med normal språkutveckling följer och därmed finns det ramar som 

ger stöd för när något område avviker.    

 

Deltagarnas uppfattningar av språkstörning hos barn 

Den gemensamma uppfattningen om språkstörning var att det är avvikelser i 

språkutvecklingen, men föreställningen om vilka de avvikelserna är och 

orsakerna till dem gick isär och de kategorier vi formulerat för det är: 

 

 Språkstörningar som visar sig genom talsvårigheter. 

 Språkstörningar som ett komplext område. 
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 Språkstörningar som symtom på något annat, underliggande. 

 Språkstörningar som styrs av samhällets ramar. 

 

Språkstörningar som visar sig genom talsvårigheter 

Uppfattningen visar att olika problem som kan uppstå i talet såsom till 

exempel stakningar, svårigheter att få fram vissa ljud och att kasta om orden i 

en mening beror på språkstörning.  

 
F: Jaa, språkstörning..eller avvikande språkutveckling, kan man ju också säga. 

Det kan ju vara att dom har problem med uttalet. Svårt att få fram olika ljud. 

Eller att som till exempel kastar om orden<i meningarna då. Det är väl det som 

är det vanligaste tror jag. 

  

Exemplet visar att språkstörning inte är ett självstående begrepp utan kan 

benämnas på andra sätt som till exempel språksvårigheter, språkavvikelser, 

språkförsening och så vidare. Det kan vara en försening som beror på att 

barnet utvecklas mer i exempelvis motoriken, som gör att språkutvecklingen 

stannar av en tid. Det är ofta övergående då språkutvecklingen kan ta en 

väldig fart istället när motorikutvecklingen lugnar ned sig. Det visar också att 

en språkstörning inte anses behöva innebära att barnet inte har en normal 

språkutveckling utan att det kan ses vara hinder i utvecklingen som barnet 

oftast kommer över. Citatet nedan stärker detta. 

 
F: Ja avvikande det kan ju va till exempel uttalet. Dom har, kan inte dom här..det 

finns ju bakljud och framljud som g och k- ljud. Det är ju här bak och det kan ta 

tid innan det kommer för det blir ju oftast t som blir fram..ljudet då. Så att det 

kan ju va g och k till exempel då, och s kan ju också va lite svårt för vissa. Sen 

när man pratar meningar så kan det .. dom kastar om orden. Men annars så, ja 

det är väl det som är< och sen är det vissa barn som stakar sig liksom, men det 

är ju också en del i utvecklingen för sen så går det som över och sen kan det 

komma tillbaka igen och<ja. 

 

Vid frågan om de använde andra begrepp för barn med svårigheter i språket 

var svaret först nej hos samtliga för denna kategori, men en del menade sedan 

att de hellre använde sig av språksvårigheter eller språkavvikelser istället för 

språkstörningar. Det ser vi som ännu en bekräftelse för att språkstörning anses 

vara detsamma som till exempel språkförsening.  

 

I denna kategori uppfattas orsaken till språkstörning till största del bero på för 

lite språkstimulering. Även om genetiken nämns utgör det en så liten del av 

vad som sägs kan orsaka språkstörning så miljön runt barnet antyddes istället 

vara den största orsaken. Största orsaken till för lite språkstimulering nämndes 

vara uppväxten hemma. Det som nämndes var att föräldrarna samtalar för lite 

med barnen och med varandra, vuxna har för lite tid att spendera med barnen, 

de läser för lite med barnen och det blir för mycket TV- tittande. Ekonomin kan 

också spela en bidragande roll som följande citat visar. 
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F: Det kanske är olika, en del kanske inte har den ekonomin eller< som gör att 

man kan köpa böcker. Ja, det är mycket< det som är runtomkring barnen.   

 

Språkstörningar som ett komplext område 

Denna kategori kan liknas vid hur den typiska språkutvecklingen uppfattades 

i kategorin språkutveckling som process. Eftersom det ansågs finnas flera 

områden i språkutvecklingen finns det också flera områden än talet som kan 

avvika i en språkstörning. Språkförståelsen är ett område som nämns. 

 
F: Ja, det är just när man inte kan göra sig förstådd och vissa uttal blir helt 

annorlunda och det gör ju att orden också kan få en helt annan innebörd. Och att 

man inte utvecklar sig av samma språkförståelse, kan ju göra att man inte förstår 

det som sägs. Det är ju också en del av språkstörning. 

 

Nästa exempel visar fler områden som kan avvika i en språkstörning. 

 
S: Och man tittar ju mycket på det här med samspel och i leken med andra barn. 

Där får man ju mycket information om vad den kan. 

 

S: enligt mina erfarenheter så kan det ju se olika ut eftersom då gick vi längre 

fram så här< hur yttrar dom sig så här, det kan ju vara uttalssvårigheter, 

ordproduktion, ordförråd, semantik, grammatik och.. ja, det finns massor, också 

det här med pragmatiken och det är ju hur man använder språket och även det 

icke talad kommunikation. Dels kan du ju ha svårt att förstå gester och sen kan 

du ju, det klassiska är ju ”äh, jag ska bara slänga ett öga genom det där fönstret” 

och du blir jätterädd så att du tror verkligen att du plockar ut ögat och ska kasta 

det genom fönstret. 

 

Vissa områden i språkutvecklingen verkar vara mer viktiga än andra för en del 

deltagare då de var återkommande under hela intervjun. Svårigheter i talet 

nämndes av alla deltagare och enligt vissa är det ofta det som 

uppmärksammas först, men det är kanske inte det allvarligaste. Svårigheter i 

språkförståelse och samspel uppfattades som mycket allvarligare än 

svårigheter i talet. Med god språkförståelse kan barnet ändå kommunicera 

med andra med hjälp av kroppsspråket som bland annat ger möjlighet till 

samspel och lek med andra barn.  

 
S: Och vi sätter ju aldrig, vi härifrån sätter aldrig diagnoser, alltså så att vi säger 

språkstörning, men vi kan möta barn som via logoped har fått den diagnosen. 

Eller via habiliteringen har fått den diagnosen och då tänker man ju att det här 

är någonting som det här barnet har med sig hela livet, men kanske kan lära sig 

och bemästra. 

 

Språkstörning ses här också som något barnen föds med och som inte går över. 

Det är en diagnos där vissa kriterier ska uppfyllas.  
 

S: För då pratar man inte heller språkstörning. Utan att FLERA områden är 

påverkade. Då pratar vi om.. och en försening på mer än två år. Litegrann, och 
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det här är det ju inte < det är lite olika för det är.. det finns inte någonting man 

självklart måste hålla sig till. Så är det ju egentligen alltid när man pratar 

diagnoser och såna saker. 

 

Exemplet ovan är bara en liten del av hur språkstörning uppfattades av 

specialpedagogen. Det nämndes även att många svårigheter ofta beror på 

andra diagnoser som exempelvis dyspraxi (motoriska svårigheter i talet) och 

att det då inte är en språkstörning. Språkstörning uppfattas stå för något eget 

och inte samma sak som exempelvis begreppat språkförsening. Språkförsening 

kan däremot vara ett av symtomen. 

 
S: Det finns ju en diagnos som heter grav språkstörning, men det brukar inte 

dyka upp förrän i äldre åldrarna och jag tror att dom skulle vara mer, inte vara 

så feg att leta grav språkstörning i tidigare åldrar.  

 

S: Näej, Och det finns inte klart och tydligt vem får sätta diagnoser, näej. 

Egentligen, och det här diskuteras det om i alla, på alla led liksom. Eftersom det 

är kriteriediagnoser. Att det här och det här och det här ska fyllas för att den 

medicinska delen ska sätta den diagnosen. Men jag som specialpedagog kan 

sätta diagnosen.. om jag så vill. 

 

S: Och litegrann när man pratar störningar och diagnoser så är det ju faktiskt så 

att om man då gör en senare test eller kartläggning kanske 10 år senare så 

kanske symtomen inte finns. Och då är ju det borta och då handlar, handlade 

det ju egentligen bara om en försening. Så att ge sig in i det där diagnoskriterier 

så är det ju, även om vi raljerande pratar språkstörning också därför att vi ser, vi 

vet, men vi får ju akta oss för att presentera det så ut mot förskolor eller skolor. 

Det överlåter vi till< medicinska. För för oss är det egentligen inte så viktigt vad 

det heter. 

 

Av dessa exempel ser vi att diagnosen språkstörning är svår att sätta. Det är 

vissa kriterier som ska uppfyllas och det finns olika grader, men vilka 

kriterierna är och hur mycket språket ska vara påverkat är oklart. Det blir upp 

till bedömaren att avgöra. Vem som får sätta diagnosen är heller inte tydligt. 

Diagnosen språkstörning sätts av de med medicinskt yrke, men 

specialpedagoger med erfarenhet av språkstörningar kan använda sig av 

begreppet språkstörning i diskussioner med sitt arbetslag även om barnet 

ännu inte fått diagnosen. Då kriterierna inte är tydliga kan det vara så att de 

kan se olika ut för olika yrken, till exempel medicinska kriterier och 

erfarenhetsbaserade kriterier. Exemplen visar också uppfattningen att 

diagnosen ofta sätts för sent, men även att barn som fått diagnosen kanske inte 

egentligen hade det då symtomen försvunnit efter en tid.  
 

Språkstörningar som symtom på något annat, underliggande 

Uppfattningen visar på en djupare undran över vad språkstörning är. Är det 

bara något som visar sig på ytan och att själva problemet sitter djupare? 
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S: Jag har också nån sån här att< ja, men är det inte< bara en indikation på 

nånting annat? Är det så att språk, de uppvisade språkproblemen egentligen är 

symtom på annan problematik?  

För ibland kan jag tänka att, ja men springer vi och sätter plåster på symtomen 

därför att den här språkstörningsbiten är det vi ser? Och tappar att vi kunde gå 

ännu längre in på nåt sätt och identifiera, alltså sätta in stödbehov på fler och 

andra saker.  

 

Vidare nämndes: 

 
S: För det är ju som att jag kan ha ont i knät också, men det faktiskt kommer 

ifrån höften. 

 

En del intervjuer indikerade på att det stöd som ges ibland inte tenderar ha 

haft någon inverkan och att barnen har fortsatt stora problem när de blir äldre, 

trots att de fått tidiga insatser. Detta antagande om djupare problematik kan 

därför kännas rimligt då flera deltagare antydde att man famlar i mörkret. Att 

språkstörning anses kunna vara det synliga symtomet på annan problematik 

ser vi som ett sätt att försöka gå vidare och djupare in i kärnan för problemet. 

När kärnan hittas kan även stödet sättas in på rätt område. Att sätta plåster på 

knät, där symtomen finns hjälper alltså inte, eftersom skadan finns i höften. 

När den kan hittas blir det därmed lättare att kunna göra något åt det. 

    

Språkstörningar som styrs av samhällets ramar 

En annan aspekt som togs upp var uppfattningen att språkstörningar följer 

samhällets krav. 

 
S: För 30-40 år sen så var det liksom ”jaja, han är så där och han kommer kunna 

få ett jobb och jobba med det och det” Det var liksom inte så mycket mer med 

det va. Vi har ju, vi har ett samhälle som ställer mycket högre krav på våran 

språkliga förmåga, både att läsa, uttrycka oss, skriva och förstå.  

 

S: Det är det, alltså många utav dom här barnen som idag, som vi skulle kalla ha 

en språkstörning definierades ju som utvecklingsstörda, om vi bara går< vi 

behöver inte gå så långt tillbaka i tiden. Så många utav dom här gick ju i 

särskolan, fast dom inte egentligen hade rätt till det. Men tester visa ju, för kan 

man inte göra ett psykologtest om man kan göra den verbala delen, då får du ju 

ett värde på< och det här har ju också, det är en del utav det att man då också 

faktiskt under bara dom här sista åren har testat om väldigt många särskolebarn. 

För man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden. För det här med 

språkstörning< ja, jag kan väl fortfarande tänka mig att det finns dom som 

säger att ”ja men språkstörning finns ju inte”. Och jag vet inte heller vad vi 

kommer att se om 10 år. 

 

Exemplet visar på att det anses vara kraven som ställs på barnen som formar 

kriterierna för språkstörning. Det vi behöver kunna språkligt idag behövde vi 

inte för några decennier sedan. Förr ansågs språkstörning vara en 

utvecklingsstörning, idag är det två olika diagnoser. Ju fler krav som ställs på 

oss människor desto fler problem och diagnoser kanske kan uppstå.  
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S: Men där är det ju också politiker som gått in och sagt att ”nej, vi ger ingen 

språkträning till barn efter< det får dom i skolan efter sju års ålder och det här 

blir väldigt konstigt. Och då kommer dom till skolan< för det finns ingen 

remissfunktion mellan logoped och hab, utan då måste dom tillbaka till 

föräldrabarnhälsa och då avslutas dom där och går in i skolhälsovården, så då 

blir det ändå skolhälsovården som måste skicka remiss till habiliteringen. Och 

det här är vad vi vuxna tjänstemän och politiker och så vidare har fått till i 

systemet för att< barn faller< emellan< genom en herrans massa dumheter. 

 

Här kan vi se en annan aspekt på det rådande samhället. Det ansågs inte finnas 

något fungerande samarbete mellan verksamheterna som ska hjälpa barn som 

är i behov av särskilt stöd vid till exempel språkstörning. Verksamhet 1 

förväntar sig att  verksamhet 2 ska ta ansvaret för barnets stöd, medan 

verksamhet 2 förväntar sig samma sak av verksamhet 1, men det finns ingen 

kommunikation mellan dem och den som blir lidande är barnet. Utan 

samarbete blir det ingen som tar ansvar för barnet. Den stora orsaken till detta 

ansågs handla om pengar, lagar och regler, som i stort omöjliggör att barn får 

det stöd de behöver. 

 

Skillnader i hur typisk språkutveckling och språkstörning 
uppfattas mellan yrkesgrupperna 

Efter att ha läst intervjuerna om och om igen gör vi den tolkningen att 

skillnaderna mellan deltagarnas uppfattningar om språkutveckling och 

språkstörning baseras mer på erfarenheter av barn med språkstörning än yrke. 

Förskollärare som ansåg sig inte ha mött så många barn med språkstörning 

hade en vagare uppfattning om vad språkstörning är. Förskollärare som 

arbetat med barn som fått diagnosen språkstörning hade däremot liknande 

uppfattningar som specialpedagoger som i sitt yrke av naturliga skäl kan möta 

många barn med språkstörning. En skillnad har vi dock sett mellan 

yrkesgrupperna och det är när deltagarna pratat om materialet TRAS. Vi har 

inte specifikt frågat om TRAS under intervjuerna, men det har ändå nämnts 

hos majoriteten av deltagarna och det är endast då vi sett skillnader mellan 

yrkesgruppernas uppfattningar.  Dessa kategorier har formulerats: 

 

 TRAS som bedömning av barnet. 

 TRAS som stöd. 

 

TRAS som bedömning av barnet 

Uppfattningen speglar förskollärarens roll enligt läroplanen där bedömning av 

barnen inte ska ske. Det finns inga mål som barnen behöver uppnå i förskolan 

utan det är bara verksamheten som ska bedömas. TRAS sågs av förskollärarna 

som ett test av barnen som inte ska förekomma i förskolan. 
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F: Men det man kan göra, det är att man har det på hela verksamheten istället 

då. Att det man har gjort så kan man bara kryssa i eller fylla i det liksom, om 

man har lite grupper och så där då. Så det< det är ju bra att man får med alla 

bitar då. Men, just det här med att diagnostisera barn, det känns inte<inte 

riktigt heller. 

 

Det här exemplet visar hur TRAS uppfattas kunna användas för verksamheten 

istället för barnen. TRAS används då som en uppföljning av pedagogernas eget 

arbete för att kunna kontrollera att de gett barnen stimulans i alla områden i 

språket. Då görs inga bedömningar av barnen utan bedömningen sker på 

verksamhetsnivå. Alla förskollärare som nämnde TRAS var ändå kritiska till 

om det skulle användas. Då materialet är riktat mot barns språkutveckling kan 

det kännas svårt att använda det utan att bedöma barnen. Vidare nämndes att 

de kan arbeta språkstimulerande med barnen på ett mera övergripande sätt 

och de tryckte på att det alltid ska ske i grupper, inte enskilt. Barnet ska aldrig 

behöva känna sig utpekad. En bedömning av det enskilda barnet tyder vi 

uppfattades som samma sak som att peka ut barnet.  

 

TRAS som stöd 

Specialpedagogerna som nämnde TRAS såg materialet som ett bra stöd för att 

följa barns utveckling. 

 
S: Jag är väldigt förtjust i det här kartläggningsmaterialet TRAS. Jag hoppas att 

ni tagit del av det under utbildningen<  Jaa, alltså jag tycker det är, för det är 

första gången som man kommer med ett relativt heltäckande, bra material till 

förskolan. 

 

Hon berättade vidare att hon är medveten om diskussionerna kring TRAS, 

men att bedömningar görs hela tiden.  

 
S: Vi gör bedömningar när vi ska hjälpa Kalle upp om han har ramlat. Det är ju 

också en bedömning. 

 

Det viktiga uppfattades vara hur vi bedömer och inte vad. Barnet ska bli hjälpt 

av bedömningen och TRAS ses som ett stöd för det. Det är barnets förmågor 

som bedöms, men det ska ses som ett verktyg för att se var problemen finns 

och därmed kunna hjälpa barnet på bästa sätt. 

 
S: Å då använder vi ju bland annat pedagogerna ute på förskolan, använder 

TRAS- materialet som vi kan stödja oss litegranna på, där det finns frågor. Där 

finns det ju frågor och där kan man, det ber vi ju pedagogerna att titta på. För 

där står det ju ungefär då, det är ju uppdelat i olika delar då, för språkutveckling 

handlar ju både om samspel, kommunikation, uppmärksamhet, språkförståelse, 

språklig medvetenhet, uttal, ordproduktion och meningsbyggnad. Så det är ju 

mycket man ska väva ihop för att se vad tycker vi är normalt för en tre- 

fyraåring ungefär. Ja det är många delar som man måste titta på. Det går inte 

bara att lyssna på vad barnet säger och hur de uttalar saker. 
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Exemplet ovan menar vi stärker vår tolkning att TRAS ses som ett stöd i 

förskolan och exemplet visar att det även kan vara en hjälp i samarbetet mellan 

förskollärare och specialpedagog. Exemplet visar också på vad som ska 

bedömas, men hur man ska bedöma ges inga exempel på.  
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 Diskussion 
Här presenteras de reflektioner och slutsatser vi gjort utifrån resultatet och den 

forskning som framställs i bakgrunden. Diskussionen delas upp i 

underrubriker som är densamma som de rubriker vi formulerat utifrån 

frågeställningarna i resultatet. Syftet med vår studie var att ta försöka ta reda 

på när barn uppfattas ha en språkstörning. Vi avgränsade detta till att försöka 

finna hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar typisk språkutveckling 

och språkstörning hos barn för att försöka urskilja var skiljelinjen mellan dessa 

kan dras.  

  

Deltagarnas uppfattningar av typisk språkutveckling 

De två kategorier vi fann av typisk språkutveckling var dessa:   

 

 Språkutveckling som unikt för varje barn. 

 Språkutveckling som process. 

 

Den andra kategorin stämmer väl överens med den tidigare forskningen vi 

beskrivit i bakgrunden utifrån Svensson (2009). Det är en generell beskrivning 

av språkutvecklingen som visar att vissa variationer i språkutvecklingen kan 

ske och det har vi även sett i resultatet. En del hinder som kan finnas med i 

den typiska språkutvecklingen beskrivs av Svensson (2009) som stakningar 

och svårigheter att uttala vissa ord. I vårt empiriska material finns liknande 

uppfattningar om övergående hinder som räknas in i den typiska 

språkutvecklingen. Vi funderar då på om det är så att när svårigheter i 

språkutvecklingen är/blir så vanligt förekommande och som går över efter en 

viss tid är något som nästan förväntas hos barnen och blir därmed en del av 

den typiska språkutvecklingen. För denna kategori ser vi därför att det finns 

ramar för vad en typisk språkutveckling ska innehålla. 

 

Den första kategorin däremot skiljer sig då språkutvecklingen uppfattas se så 

olika ut för varje barn och så mycket annat kan spela in att det blir fel att 

klassificera något som normalt. Något vi tror kan spela in i denna kategori är 

läroplanens (Skolverket, 2010) princip att barnen inte ska behöva uppnå några 

mål i förskolan och barnen ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Denna uppfattning kan därför anses som rimlig och det behöver, för denna 

kategori, därmed inte finnas någon förväntning på vad som är normalt. Något 

vi tycker komplicerar detta är att det i läroplanen även beskrivs att barn i 

behov av särskilt stöd ska få det. Om varje barn ska få utvecklas efter sina egna 

förutsättningar och erfarenheter, hur ska man då veta när barnet är i behov av 

särskilt stöd? Då måste det väl ändå finnas förväntningar på barnet? Enligt 

skollagen (2009:25) finns ingen definition av begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. Vad som anses normalt beror enligt Lutz (2009) på vilka kunskaper och 
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motiv man har och kan därmed se olika ut. Detta komplicerar ytterligare 

ramarna för vad som kan anses vara typisk språkutveckling och när den anses 

avvika så mycket att det finns ett behov av särskilt stöd hos barnet. Lutz (2009) 

lyfter också att barn kategoriseras utifrån ett kompensatoriskt perspektiv och 

därmed utformas även stödet för att kompensera för det som anses vara 

barnets brister, istället för att se över tänkbara brister i verksamheten. Att 

bedöma om ett barn har en typisk språkutveckling eller en språkstörning blir 

ju en form av kategorisering av barnet, där det första kan anses vara normal 

utveckling medan det andra kan anses vara onormal eller avvikande utveckling. 

Vi tänker att det är just detta som försöker undvikas i denna kategori. Det är 

inte barnet som ska anpassas till verksamheten utan verksamheten ska 

anpassas efter barnets förutsättningar. Måhända är det kanske så att barnet 

därför inte bör kategoriseras, men vi funderar på om verksamheten istället 

kanske behöver kategoriseras. Föhrer och Ancker (2000:9) menar på att försök 

till att kategorisera språkstörning görs för att kunna se vilka behandlingsbehov 

barnet har. Om kategoriseringar är viktiga i detta avseendet kanske 

verksamheten behöver kategorisera sitt arbete för att kunna se vad som 

fungerar i verksamheten och vad som behöver förbättras.    

 

Deltagarnas uppfattningar av språkstörning hos barn 

Hur deltagarna uppfattade språkstörning kunde delas in i fyra kategorier: 

 

 Språkstörningar som talsvårigheter. 

 Språkstörningar som ett komplext område. 

 Språkstörningar som symtom på något annat, underliggande. 

 Språkstörningar som styrs av samhällets ramar. 

 

Att få en förståelse för vad språkstörning är har visat sig vara svårare än vi 

trott. Det är ett komplext område som visar sig i både tidigare forskning och 

vår studie. Vi fann variationer i hur deltagarna uppfattade språkstörning. Den 

första kategorin; Språkstörningar som talsvårigheter är inte orimlig på något sätt. 

Ser man på exempelvis Espenakks (2013) beskrivning av språkstörning att 

barns övriga utveckling är normal med intelligens inom normalvärdet kan det 

uppfattas vara bara talet som problemet sitter i. Språk är något vi ofta 

förknippar med talet då det är det vi hör och lägger märke till. Ser vi till den 

beskrivning forskarna gör av språkstörning och specifik språkstörning anses 

specifik språkstörning vara, något som bara går att använda sig av inom 

forskningen då kriterierna för det är så hårda att det är svårt att använda sig av 

i verkligheten, medan Föhrer och Ancker (2000:9) ser ett problem mellan dessa 

begrepp då gränsdragningen inte är tydlig. Om vi jämför hur exempelvis 

Bruce (2007) framställer specifik språkstörning och Espenakks (2013) 

beskrivning av språkstörning skildras de i stort på samma sätt. Båda menar att 

barnet inte lär sig språket som förväntat, men  har en i övrigt normal 

utveckling. De sammansmälter mer än skiljer sig och ändå ska specifik 
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språkstörning ha mycket striktare kriterier. Det vi vill försöka visa i detta är att 

om det inte finns konkret vad som skiljer sig mellan specifik språkstörning och 

språkstörning är det tänkbart att det inte finns tydliga gränser mellan 

språkstörning och exempelvis språkförsening och språkavvikelser. Därför är 

det också rimligt att språkstörning uppfattas vara samma sak som 

språkavvikelser i denna kategori.  

 

Nästa kategori; Språkstörningar som ett komplext område visar på att 

språkstörning är något som är större än problem i talet. Här ses inte vissa 

uttalsproblem som en språkstörning utan som en del i barnets typiska 

språkutveckling eller på grund av andra diagnoser som till exempel Dyspraxi. 

Kriterier för språkstörning uppfattas vara bland annat en språkförsening på 

mer än två år och avvikelser inom flera områden i barnets språk. Det kan 

liknas vid Nettebladt och Salamehs (2007) beskrivning av språkstörning som 

bland annat tar upp svårigheter i språklig produktion inom olika domäner, 

språkförståelseproblem och att de första orden inte kommer förrän vid två års 

ålder eller senare. Språkstörning ses som en diagnos och något barnet föds 

med. Det går inte över, men kan förändras med åldern och det beskrivs även 

av Bishop (1997) och Witehursts et al. (1991). Enligt Nettebladt och Salameh 

(2007) finns det däremot en form av språkstörning som bara innefattar 

uttalsproblem och graderas som lätt språkstörning. Beskrivningen av lätt 

språkstörning kan liknas vid den första kategorin Språkstörningar som 

talsvårigheter och uppfattningen av språkstörning kan där sägas vara en 

redogörelse för lätt språkstörning. Vidare menar Nettebladt och Salameh 

(2007) att ju fler områden i språket som avviker desto gravare är 

språkstörningen, men det är hur barnets tillvaro påverkas som ska ange 

graden av språkstörning. Det är upp till den som bedömer att avgöra om det är 

en språkstörning och vilken grad av språkstörning det är, men vem är det som 

ska bedöma det och hur bedöms det? I vårt resultat ser vi att det är framförallt 

de med medicinsk bakgrund som exempelvis logoped som sätter diagnosen, 

men att det inte är klart och tydligt vem som får sätta diagnosen. 

Socialstyrelsen (Sverige, Socialstyrelsen, 2013) visar också att den screening 

som görs för att upptäcka språkstörning inte kan rekommenderas då den 

saknar vetenskaplig grund. Å ena sidan anses det finnas en diagnos som heter 

språkstörning, å andra sidan finns inga ramar för hur och av vem som får 

bedöma det. Det är ett komplicerat område med fler frågor än svar.  

 

Den tredje kategorin; Språkstörningar som symtom på något annat, underliggande, 

ser vi som ett spännande område som kanske behöver mer betänkande än vad 

som möjligtvis görs idag. Den stärker också vår tolkning att det finns en stor 

osäkerhet kring språkstörning. Ser vi till vad som orsakar språkstörning verkar 

den allra största orsaken enligt Bishop (1997) vara ärftlighet. En fråga man kan 

ställa sig är ifall språkstörning alltid beror på generna. Andra orsaker som 

räknas upp är exempelvis för lite språkstimulans och komplikationer i 

fosterstadiet, men kan det vara så att språkstörningen fanns där redan innan? 

Många barn anses ju ha språkstörning trots att inga orsaker kan hittas. Det 

finns forskning på att språkstörning är vanligare hos pojkar än hos flickor (se 

bland annat Föhrer & Ancker, 2000:9), men det finns ingen vetskap om varför 
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det är så. En första fundering vi har är ifall det beror på skillnader i pojkars och 

flickors uppfostran. Skulle detta vara orsaken menar vi att orsaken till 

språkstörning inte behöver sitta i generna utan snarare är miljöbetingat. Skulle 

orsaken däremot inte bero på skillnader i uppfostran och syn på pojkar och 

flickor är det intressant att fundera över om det beror på gener eller något 

annat inom oss. Ingen av deltagarna i vår studie nämnde något om förekomst 

mellan könen, men det kan bero på att vi inte hade det som fråga. Kanske det 

är så att språkstörning kan upptäckas genom att söka orsaken i generna och att 

det är därför problemen kvarstår trots tidigt stöd, eftersom det alltid finns 

kvar. Eller det kanske är så att språkstörning egentligen är något helt annat och 

när det egentliga problemet hittas kan även rätt  hjälp ges, som kanske ser helt 

annorlunda ut än den gör idag. 

 

Fjärde kategorin; Språkstörningar som styrs av samhällets ramar anser vi 

intressant då språkstörning kan reflekteras utifrån de förändringar som sker i 

samhället. Eftersom det är upp till bedömaren att avgöra om det är en 

språkstörning är det väl ganska troligt att barnet bedöms efter vad det behöver 

klara. När barnet börjar skolan blir det ännu tydligare. Där finns mål som 

barnet ska klara av i en viss ålder och målen ändras efter hur samhället ser ut. 

En intressant tanke är hur kriterierna för språkstörning skulle se ut om kanske 

100 år. Om vi behöver förbättra eller ändra vår förmåga att använda språket i 

framtiden blir kanske också synen på språkstörning annorlunda. Kanske det 

behöver läggas till fler kriterier eller fler grader av språkstörning. Kanske 

kriterierna ser helt annorlunda ut. 

 

En riskfaktor som nämns i både vårt resultat och Witehursts et al. (1991) är 

socioekonomisk bakgrund. Barn med för lite språkstimulans i form av till 

exempel samtal och läsning hemma får sämre möjligheter att hänga med i den 

språkliga utvecklingen. Exempelvis finns det kanske för lite böcker och 

tidningar hemma då föräldrarna inte har råd. Barn från familjer med bättre 

ekonomisk bakgrund har oftast välutbildade föräldrar som därmed kanske är 

bättre rustade att stimulera barnen utifrån de krav som ställs av samhället för 

att klara sig i framtiden. Föräldrarna har resurser, både i form av pengar och 

utbildning som kan ge bättre förutsättningar för deras barns språkutveckling. 

Med det här sagt kan det rimligtvis vara så att då barns språkutveckling är 

mycket viktigare idag än för några decennier sedan blir språkstörning alltmer 

framträdande ifall barnet inte hänger med och det blir allt viktigare att stödja 

barnet för att det ska klara sig i framtiden. Mer och mer språkstimulering 

behövs sannolikt och familjer med låg inkomst och utbildning får troligtvis 

sämre möjligheter att ge sina barn det. Den andra aspekten är att det rådande 

samhället visar, i vårt resultat, att på grund av bristande samarbete mellan 

verksamheter som på olika sätt ska hjälpa barn gör att barnens rätt till stöd blir 

lidande. Orsaken till det verkar i stort handla om pengar även här. Det känns 

mer och mer som en klassfråga både i hemmet och i den kommun som ska 

ansvara för barnets utveckling. Vi tror inte att det rådande samhällets ekonomi 

orsakar språkstörning, men kanske bidrar till försämrade möjligheter att 

upptäcka och hjälpa barnet. 
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Skillnader i hur typisk språkutveckling och språkstörning 
uppfattas mellan yrkesgrupperna 

Varför vi valde frågeställningen Finns det skillnader i hur respektive yrkesgrupp 

uppfattar typisk språkutveckling och språkstörning hos barn? grundar sig i att ta 

reda på om ramarna för språkstörning kan se olika ut beroende på vilket yrke 

man har och försöka få en insikt i vad det kan bero på. Vi fann ingen skillnad 

mellan yrkesgrupperna i hur de uppfattade dessa. Vi menar att skillnaderna 

baserades mer på erfarenhet än yrke. Den enda skillnaden vi kunde finna 

mellan yrkesgrupperna var hur de uppfattade TRAS. Dessa uppfattningar 

svarar egentligen inte på vår frågeställning. Vi tycker däremot att skillnaderna 

i deras uppfattningar om TRAS var intressant. Vi vill därför ändå visa och 

diskutera de skilda uppfattningar vi funnit mellan yrkesgrupperna. De 

kategorier vi kunde hitta var:  

 

 TRAS som bedömning av barnet. 

 TRAS som stöd. 

 

Första katergorin kan sägas ha ett motstånd mot allt som handlar om 

bedömning av barn och TRAS anses vara ett sådant material. Den andra 

katergorin däremot ser TRAS som ett verktyg för att kunna upptäcka 

avvikelser i språkutvecklingen och utifrån det se vilket stöd barnet behöver. 

Enligt Frost et al. (2013) har TRAS utformats just för att kunna upptäcka 

avvikelser i språket hos barn tidigare än vad som gjorts och stämmer väl 

överens med den andra kategorin. Vi förstår att det finns en osäkerhet hos 

förskollärarna ifall TRAS ska användas eftersom det inte ska ingå i deras 

arbete att bedöma vad barnet ska ha uppnått i en viss ålder. Vi menar att det 

uppstår ett dilemma när det ändå anses finnas barn som behöver mer stöd än 

andra. För att upptäcka om ett barn är i behov av särskilt stöd måste väl ändå 

en bedömning ske, men vem är det i så fall som får göra den? Förskollärarna är 

ändå positiva till att kunna få hjälp av specialpedagoger. Vår reflektion av 

detta är att i yrket som förskollärare ska inte bedömning ske, men man kan 

uppmärksamma och misstänka att ett barn är i behov av särskilt stöd. För att 

då kunna göra en bedömning av vilka särskilda behov barnet anses ha tas 

hjälp av en specialpedagog, då specialpedagogens arbete bland annat går ut på 

att se över vilket stöd barnet behöver. Vi betänker då att TRAS kanske inte är 

ett material som ska användas av förskollärare utan av specialpedagoger om 

det ska användas för att upptäcka avvikelser i språkutvecklingen.  

 

Avslutande reflektioner 

För att sammanfatta vår studie återgår vi till vårt syfte. Utifrån de variationer i 

hur deltagarna uppfattar språkstörning kan vi dra slutsatsen att ramarna för 

språkstörning varierar. I kategorin; Språkstörningar som talsvårigheter tycker vi 

oss se att gränsen mellan typisk språkutveckling och språkstörning ligger nära 

varandra och kanske till och med går in i varandra. Det finns en gråzon inom 

denna gräns där vissa svårigheter i uttal hos barn av en del anses hålla sig 
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inom den typiska språkutvecklingen medan det hos andra anses vara en 

språkstörning. I kategorin; Språkstörningar som ett komplext område anser vi att 

gränsen mellan typisk språkutveckling och språkstörning är tydligare. 

Språkstörning är här något som avviker mer markant och inom flera områden 

och därav blir klyftan större. Vi har i vår metoddiskussion visat på att det finns 

en osäkerhet i om alla deltagare har erfarenhet av språkstörning då det var 

något vi kom på i efterhand. De kategorier vi tagit fram baseras kanske därför 

mer utifrån hur stor erfarenhet deltagarna hade av språkstörning och att en del 

kanske inte hade någon erfarenhet av just språkstörning. Det är på ett vis också 

lite skrämmande att det kanske finns lite kunskap om språkstörning hos barn 

bland pedagoger i förskolan eftersom språkstörning räknas som den största 

diagnosen hos barn i förskoleåldern. Samtidigt kan vi även inom forskningen 

se att det finns variationer i beskrivningen av språkstörning då det inte finns 

tydliga kriterier. Därtill kan man även enligt Nettebladt och Salameh (2007) se 

språkstörning ur olika perspektiv och vår reflektion är att det därför kan vara 

svårt att få en klar uppfattning över vad språkstörning är. Vi drar slutsatsen att 

det är bedömaren som avgör var gränsen går. Vem som ska bedöma har vi 

också märkt är något oklart och det anser vi kan utgöra ännu en faktor till 

varför gränsen är otydlig. Brister i samarbete mellan verksamheter kan bidra 

till olika bedömningar av barnet som vi tror snarare stjälper än hjälper barnet, 

trots att barnets bästa är centralt hos alla. Till följd av detta menar vi att stödet 

till barnet kan skilja sig åt mellan olika verksamheter, vilket vi funderar på om 

det kan leda till  att stödet inte blir optimalt. Vi vill lyfta tanken att en 

gemensam bedömning av barnets behov, utifrån verksamheternas olika fokus, 

kan leda till en gemensam syn på språkstörning och genom det kan alla parter 

runt barnet arbeta mot samma mål.  

 

Förslag till vidare forskning 

I vår sökning efter forskning om språkstörning hos barn fann vi att det till 

övervägande delen handlar om att söka finna orsaken till den och hur den ska 

identifieras, men inte så mycket om vilka insatser som kan visa sig underlätta 

för barnen. Vi anser så klart att det är viktigt att försöka finna orsaken, men till 

dess behöver barnet ändå få stöd för att utvecklas så bra som möjligt i sin 

språkförmåga. Vi har även i vår studie uppmärksammat att trots tidiga 

stödåtgärder finns det indikationer på att barnets svårigheter inte förbättrats. 

Vårt förslag till vidare forskning är därför att se över de stödåtgärder som görs 

för barn som diagnostiserats med språkstörning och försöka finna orsaken till 

varför en del stödåtgärder fungerar och varför en del inte fungerar. 

 

Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anneli Hansson för hennes 

engagemang och konstruktiva feedback. Hon har under hela vår studie varit 

tillgänglig med goda råd och varit ett stort stöd för oss. Vi vill också tacka de 

förskollärare och specialpedagoger som deltagit i studien. Utan deras bidrag 

hade denna studie inte varit möjlig. Tack!  
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej! 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarutbildningen i 

Härnösand. Denna termin ska vi skriva vårt examensarbete och vi har valt att 

fokusera på barn med språkstörning. Vi har under vår utbildning fått en insikt 

i att det läggs stor vikt på språkstimulering i förskolan och att det har en 

central roll för barns lärande. 

 

Vi vill med denna undersökning få reda på era uppfattningar och erfarenheter 

kring barns språkutveckling och språkstörningar hos barn. Vi vänder oss 

därför till dig med förhoppningen att du vill dela med dig av dina tankar kring 

detta ämne.  

 

Examensarbetet är offentligt, men din medverkan kommer att behandlas 

konfidentiellt. Vi följer de etiska kraven och det innebär att vi informerar dig 

om vårt syfte med undersökningen. Du har rätt att själv bestämma över din 

medverkan. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst dra dig ur. 

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte kan 

ta del av dem och de uppgifter vi samlar in får bara användas för denna studie.  

 

Vi vill också uppmärksamma dig om att vi gärna vill spela in intervjun, men 

självklart kommer materialet behandlas konfidentiellt och raderas efter att 

examensarbetet blivit godkänt.  

 

Vi hoppas att du vill och kan ställa upp på intervjun.  

 

Om du undrar över något så hör av dig till oss. 

 

Med vänliga Hälsningar 

 

Therese Vilhelmsson 070-XXX XX XX.  

Mail: XXXXXXXX@hotmail.com 

 

Anna Svemark 0730- XXX XXX 

Mail: XXXX.XXXXXXX@hotmail.com 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

Hur länge har du arbetat som förskollärare/specialpedagog?  

 

Vill du berätta för mig vad du uppfattar vara normal språkutveckling hos 

barn? 

 

Vad är en språkstörning enligt dina erfarenheter? Hur yttrar det sig? Vilka 

orsaker ser du kan finnas till detta? När kan det upptäckas? 

 

Finns det andra begrepp inom barn med språksvårigheter som ni använder er 

av? Vilka är de? Vad betyder de? 

 

Vad är enligt dina erfarenheter centralt när det gäller att identifiera 

språkstörning?  

 

Har du erfarenheter av graderingar inom språkstörning? Använder ni er av 

det? Vill du berätta hur ni gör? 

 

Utifrån dina erfarenheter om barns språkutveckling och barn med 

språkstörning, tycker du att det finns lite eller tillräcklig kunskap i ditt yrke? 

 

 


