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Förord 
 
Rektor har ordet! 
Principen att barnets bästa ska komma i främsta rummet gäller alla insatser kring barn. 
Barn har svårt att föra sin egen talan och de kan inte alltid med ord beskriva hur de uppfattar och ser 
sin omvärld. Den vuxnes stöd i tolkning och deras lyhördhet för barnets utveckling är av 
utomordentlig betydelse. Varje barn är unikt med sina egna förmågor och svårigheter. 
De vuxnas attityder till barnet, stämningen på förskolan och samverkan med förälder är av stor vikt för 
barnets utveckling på förskolan. 
 
Barn med språkstörning har olika grader av svårigheter i kommunikation med andra människor. Att se 
och upptäcka svårigheter innebär inte ett utpekande, utan en respekt för barnet och dess förmågor. Ju 
tidigare barn med språkstörningar uppmärksammas, utreds och får stöd, desto bättre är det för barnets 
utveckling. En viktig förutsättning för en fungerande kommunikation är att barnet kan tillämpa sin 
språkliga förmåga i tal och konversation. Det är en rättighet att få stöd i denna utveckling. Barnet ska 
kunna fungera i olika sociala sammanhang och grupper. Det talas ofta om vikten av att barn är 
inkluderade i förskola/grundskola. Inkludering får dock inte ske på barnets bekostnad. Lika villkor 
innebär att barnet får ett individuellt utformat stöd utifrån dess behov och förutsättningar. Stödet kan 
till exempel bestå av frekvent logopedbehandling och anpassad pedagogik. 
 
Barn som går i språkförskola har oftast redan provat att vara integrerade i olika förskoleverksamheter. 
Efter svårigheter med den tidigare placeringen upplever både barn och vårdnadshavare en enorm 
lättnad att få komma till en verksamhet där man blir förstådd, bekräftad och får uppleva en 
specialanpassad miljö. Barnet vägleds till att vara delaktig och pröva sig fram via lek vilket stärker 
självkänslan och ger en upplevelse; att jag duger, jag är nöjd med den jag är och kan, trots mina 
svårigheter. 
 
En viktig styrka i verksamheten är att personalen alltid arbetar med att utveckla sitt arbetssätt, de 
tänker lösningsfokuserat och har ett oerhört fokus på barnets livsperspektiv. De håller sig uppdaterade 
kring aktuell forskning och provar ständigt nya metoder. De utvärderar sina försök och utgår alltid 
ifrån vad som är bäst för det enskilda barnet. För de nyanlända barnen läggs stor vikt vid att bryta 
tidigare negativa spiraler till att skapa positiva.  
 
En framgångsrik verksamhet förstår vikten av att samverka med sin omgivning och barnets föräldrar. 
Det är barnets föräldrar som är experterna på sitt barn och snabbast uppfattar förändringar i barnets 
utveckling. Dialogen med föräldrarna är en förutsättning för att barnet ska utvecklas och må bra. 
 
Jag som rektor är oerhört stolt och glad över att få arbeta som ledare för en verksamhet som 
språkförskolan. Logopeden har en stor betydelse för enhetens totala utveckling och har en central roll 
gällande barnets språkutveckling och mående. 
Pedagoger och logoped respekterar varandras olika roller, kompletterar varandra och är ett gott 
exempel på samverkan mellan olika kompetenser såsom psykolog, sjukgymnast och resurspedagog. 
 
Verksamhetens logoped, Lena Mattsson, är en högt uppskattad medarbetare, hennes kunskaper och 
generösa sätt att dela med sig av möjliga vägar till sina arbetskamrater med flera är ovärderligt. 
 
Erfarenheter har integrerats med aktuell forskning om språkstörning vilket har inneburit att ett nytt 
begrepp bildats; logopedagog. Tydliggörande pedagogik och behandling flätas samman till ett 
fungerande teamarbete. 
 
Inget barn behöver uppleva utanförskap på språkförskolan, de är integrerade i sin exkluderade miljö. 
 
Tack Lena för en inspirerande läsning! 
 
Marianne Afzelius 
Rektor Resurscentrum 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
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Inledning 
 

För tredje året sitter jag på den nationella konferensen i logopedi i Jönköping och 
lyssnar på presentationer av nya studier. Varje år har jag tänkt att man borde redovisa sina 
egna resultat i större sammanhang, inte bara via verksamhetsberättelser, 
kvalitetsredovisningar eller föräldraenkäter. Jag berättade för en av forskarna om mina tankar, 
hon tyckte att jag skulle låta studenterna ”göra jobbet”, dvs. ta fram materialet, designen etc. 
Jag tänkte att då blir det ändå massor av extrajobb och tidsåtgång för mig. Det kanske är lika 
bra att få det gjort och med ”lägsta evidensnivån1”, nivå III som man säger i forskartermer.  
 

I år (2008) blev jag ännu mer ”stressad” av barnens goda resultat, de var 
häpnadsväckande. Jag kan inte längre sitta tyst och inte låta er ta del av dem. När jag 
diskuterade detta med min chef var hon mer positiv än jag kunnat ana. Jag diskuterade även 
mina funderingar med mina logopedkollegor i kommunen. De gav mig endast positiv 
uppbackning och feedback. Däremot var mina kära medarbetare på förskolan, som kanske 
känner mig lite bättre, mer skeptiska, inte till rapporten utan mer över min hälsa. ”Kommer du 
att orka?” ”Du kommer inte hem i tid i vanliga fall. Hur ska du kunna sluta skriva?” Jag kände 
mig en aning irriterad över att de kände mig så bra. Nej, just den biten kanske inte går så bra.  

Men det känns viktigt särskilt med tanke på de politiska diskussioner som pågår i 
samhället om inkludering, segregering, integrering, neddragningar, effektiv vård etc. Det är 
nog dags att ta sig den här tiden - för jag har börjat drömma mardrömmar om att förskolan 
brann ner och att min beställning på ett brandsäkert skåp aldrig kom fram som den skulle. 
 

En av mina närmaste kollegor har ”peppat” mig och kommer med argument som att den 
kliniska forskningen är den viktigaste forskningen, en randomiserad studie2 går sällan eller 
aldrig att göra om och en interventionsstudie3  i vardagen skiljer sig rejält mot hur det fungerar 
i ”forskningslabbet”. Forskning och evidens på kammaren är viktigt, vi måste fortsätta att 
skriva rapporter, göra kartläggningar och dokumentera det vi gör. Vi ska ändå göra 
kvalitetsredovisningar och för att göra det behöver vi inte vara kopplade till ett universitet. 
Men det vi gör - leder till kvalitetsutveckling och forskningsspår. 
 

Metoden eller lärandet som vi använder oss av, har vi använt under många år. Vi och 
föräldrarna ser att den fungerar. Det är som med magnecyl, många experter säger att tabletten 
fungerar men det finns inga stora randomiserade studier, utan magnecylens förmåga bedöms 
på lägsta evidensnivå. Det betyder inte att det är sämre forskning utan egentligen tvärt om, 
detta är verklighet. Vi ser att något fungerar, vi kartlägger, sen provar vi det igen och igen. Vi 
får evidens för att det vi gör fungerar.  
 

De flesta barn som kommer till Vallentuna språkförskola (SF) kommer med en ”tom 
ryggsäck” och ”huvudet mellan knäna” eller i alla fall någonstans i magtrakten, självkänslan 
och självförtroendet ligger mycket lågt.  
 
När barnen slutar på SF går de ut med ”högt huvud” och en ryggsäck ”full” med gott 
självförtroende, hög självkänsla och en ökad språklig- och social kompetens. Det är värt 
mycket för oss alla och troligen också samhällsekonomiskt… 
                                                
1 Evidens betyder att man stödjer eller går emot en vetenskaplig teori. Evidensbaserade studier innebär att man menar att det ska finnas skäl 
att tro att åtgärderna har en positiv effekt. 
2 Randomiserad studie bygger på slumpmässig uppdelning i två eller flera grupper, de fördelas slumpmässigt till olika behandlingar.  
3 Interventionsstudie är en undersökning där deltagarna deltar i en intervention. Intervention är en behandlingsåtgärd eller alla åtgärder som 
man gör. Intervention är mer än ”bara” behandling. 
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Författarens tack  
 
 

Lena! 
”Har du en god idé, förverkliga den – innan den förbleknar” (Eden, 2006). 

 
 

Tack, Margareta Eden adjunkt på specialpedagogiska institutionen vid Umeå 
universitet, ”dina ord” till mig har legat högst upp i högen av litteratur för att påminna mig om 
att tiden bara rinner i väg… 
 

Jag vill rikta ett stort tack till min chef och tillika rektor för Vallentuna språkförskola 
Marianne Afzelius, för hennes uppbackning och positiva stöd så att den här rapporten kom till 
stånd.  
 

Ett stort tack till min logopedkollega Ingela Johansson, mina kära medarbetare på SF 
Christina Deblén, Mariann Karlsson, Anna Rickberg Widén, Helena Vik, psykolog Lena 
Annerborn och mina logopedkollegor på språkförskolorna i Stockholm som uttryckt en hög 
förväntan och positiv attityd till rapporten.  Ni ska ha ett stort tack för hjälp med synpunkter 
och konstruktiva tillägg till texten.  
 
Jag glömmer inte heller dem som hjälpte mig att möjliggöra studien – barnen och familjerna.  
 

Sist men inte minst min familj, min man Christoffer för att han har stått ut med alla 
”professorshögar” med böcker, studier och rapporter i vårt hem och att han inte har suckat så 
högt när jag har bett om synpunkter på en text eller hjälp med en modell. 
 
Ett stort tack till Er alla för Er medverkan och för ett gott samarbete! 
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Kapitel 1 
 

Kunskap 

Språk - språkutveckling 
Det är lätt att förundras över hur mycket språk barn lär sig under en relativt kort 

tidsrymd med tanke på vilket komplicerat system språket är. Tal-, språk- och 
kommunikationsutvecklingen sker inom många olika språkliga områden. Barnet skall lära sig 
vad ord betyder, hur de böjs och principerna för hur man kombinerar ord till meningar. Det 
skall behärska ljudsystem, artikulation, betoningsmönster och satsmelodi. Allt detta krävs för 
att kunna producera språk och förstå vad andra säger (Hansson, 2003).  
 

Vårt lands första professor i barnspråkforskning Ragnhild Söderbergh säger att 
språkutvecklingen drivs av hjärta, fantasi och känsla, samt att det är i samvaron med 
människor i barnens närhet som barn lär sig att tala och utveckla sin uttrycksförmåga.  
 

Söderbergh (1986, 1988) har slagit fast följande fyra viktiga handläggningsprinciper för 
hur barn lär sig språk;  
 

1. De samspelar med andra i situationer där språk och handling knyts samman 
2. De utvecklar sitt språk i konkreta vardagssituationer  
3. De lär sig genom att använda språket 
4. De upptäcker själva språkets inre struktur 

 
Språkutvecklingen stimuleras alltså av att barnet upptäcker att språket har en funktion. 

Både Ragnhild Söderbergh (1988) och Ulf Teleman (1989) professor i nordiska språk menar 
att språkutveckling sker via språkanvändning kring ett meningsfullt innehåll. Att kunna 
imitera, identifiera och minnas är viktiga egenskaper för att utveckla språket. Språket är 
multimodalt, vi använder hela kroppen när vi talar. Barn med ”typisk” språkutveckling 
exploderar i sin språkutveckling. Typisk språkutveckling kommer fortsättningsvis användas 
som term för den ”normala” språkutvecklingen.  
 

 
”Man lär sig inte att kommunicera genom att tala utan man lär sig tala genom att 

kommunicera” (Okänd författare). 
 

 
I dagens informationssamhälle ställs ökade krav på språkliga färdigheter, i synnerhet 

läsning och skrivning. Det krävs även att man ska kunna tala snabbt och hörbart, helst 
grammatiskt entydigt. Man bör använda ett varierat språk med ett precist ordförråd och inte 
använda för mycket tvekljud och pauser. För att ett samtal ska löpa smidigt krävs även att 
man ska hitta adekvata ord, uttryck och inte vänta för länge med att svara. Den som inte 
behärskar språket till fullo och inte klarar att smidigt kommunicera med andra blir ohjälpligt 
ställd utanför (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 

Under de tidiga åren betyder den vuxnes stöd mycket för barnets utveckling. 
Söderbergh (1988) menar att det är mycket viktigt för barnen att under sina första år få 
samtala med personer som känner dem väl och således kan hjälpa dem att utveckla ämnen 
som de är bekanta med. Att socialisera i ett språk innebär således bland annat att man klarar 
av att delta alltmer aktivt och med egna bidrag. Barnet ska känna sig delaktigt och berört, 
vilket är en central drivkraft för att utveckla språket (Liberg, 2003). Professor Sven 
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Strömqvist (2003) menar att språkinlärning i stor utsträckning är ett skeende i hjärnan som 
resultat av yttre påverkan och detta leder till anpassning.  
 Barnet lagrar information i hjärnan från situationer som det deltar i och anpassar sig till 
nya situationer genom att organisera om redan lagrad information. Det är inte bara fråga om 
en anpassning från barnets sida. Inlärningen påverkas också av att barnets sociala omgivning 
anpassar sig till barnet. När barnet så småningom utvecklar ett språk och får ordet i sin makt, 
besitter det ett verktyg som kan användas till att förändra omgivningen. Språkinlärning och 
språkutveckling blir på så sätt ett dynamiskt och sammansatt förhållande.  
 
 Strömqvist använder fem nyckelbegrepp; inlärare, omgivning, samspel, språk, och 
utveckling.  En heltäckande teori om barns språkutveckling ska kunna ge en fördjupad bild av 
dessa begrepp och hur de samverkar i språkinlärningsprocessen. Med andra ord ska en teori 
om barnets språkutveckling visa på hur barnet som språkinlärare är beskaffat t.ex. vad barnet 
har för perceptuella, motoriska och kognitiva förmågor som är relevanta för språkinlärningen.  
 Hur samspelet mellan barnet och dess omgivning fungerar, om vad språk är och hur 
kunskap om språk är beskaffat, samt om hur språkliga kunskaper och färdigheter utvecklas 
och hur själva inlärningsprocessen förändras allteftersom barnet lär sig mer. De allra flesta 
språkinlärningsforskare är överens om denna grunddefinition av inlärningsprocessen. 
 
 

 
 

En aktiv vuxen fungerar som modell för att barnet skall utvidga sina tvåordsyttranden: 
”-Där docka” –”Ja, där är dockan.” Framförallt när det gäller den betydelsebärande delen, 
där är docka-n. Det som ur ett vuxenperspektiv ser ut som en kombination av ord är 
egentligen inte det för barnet. Barnet verkar snarare ha lärt in ordkombinationen som en 
helhet, ”ett ord”, en slags lexikal fras (Strömqvist, 2003).  
 Detta kan delvis förklaras med att denna specifika ordkombination är mycket vanligt 
förkommande i barnets språkliga omgivning och att det därför ligger nära till hands för barnet 
att uppfatta den som en helhet. Barn som lär in fraser som helheter behöver längre fram i 
utvecklingen återvända till den lexikala frasen och bryta ner den i dess enskilda 
ordkomponenter (Pine & Lieven 1993).  
  

Vid ungefär tre års ålder har de flesta barn utvecklat ett grundläggande ordförråd och 
även grammatikens grunder. De har också utvecklat grundläggande samtalsfärdigheter och 
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kan påbörja ett samtalsämne, göra kommentarer, ge återkoppling, ställa frågor, ge svar, 
formulera och följa uppmaningar osv.  
 Mellan ungefär tre och fem års ålder äger en omfattande sociokognitiv utveckling rum, 
en social förståelse som leder till att barnet väsentligt ökar sin förmåga att föreställa sig hur 
andra tänker (Wimmer & Perner 1983). Man brukar säga att språket är ”färdigt” vid fyra år 
och att barnets språk liknar alltmer den vuxnes. På det stora hela kan barnet uttrycka sig och 
förstå det mesta som sägs.  
 Detta påverkar barnets kommunikationsutveckling på ett avgörande sätt, eftersom en 
förutsättning för lyckad kommunikation är att anpassa sig till mottagarens förutsättningar. 
Denna utveckling påverkar inte bara barnets samtalsförmåga, utan den lägger också grunden 
till en vidare utveckling av berättande eller argumenterande framställning osv. (Strömqvist, 
2003).  

 
Språkliga domäner 

Ett fungerande språk förutsätter många delförmågor. Vid kartläggning av hela 
spektrumet av språkliga domäner, tydliggörs såväl brister som resurser, hinder som 
möjligheter. Detta består till exempel av förmågan att uppfatta och tolka talljuden, kunna 
förstå det som man hör och ha tillgång till ett brett ordförråd. Även vår förmåga att minnas, 
hitta och få fram ord utan dröjsmål, formulera korrekta meningar och uttala dem så att andra 
kan uppfatta och förstå är viktigt.  
 En annan viktig förutsättning för att vara en ”social person” är att man har en 
fungerande muntlig kommunikation och att man kan tillämpa sin språkliga förmåga i lek och 
konversation. Han eller hon ska också kunna svara adekvat på relevant information, ge 
återkoppling till talaren när man lyssnar och även ta upp nya ”samtalstrådar” i samtalet 
(Bruce, 2003). Med det inre språket och det auditiva minnet kan barnet sekvensera och hålla 
detaljer i minnet. Det kan sätta samman delarna till helheter och få ”inre bilder” för hur saker 
och ting fungerar.  
 

Fonologi är det som vi till vardags kallar uttalsutveckling. Uttal, artikulation och 
produktion av talljud är andra termer som man kan uttrycka sig i. Fonologi innebär 
organisation av motoriska mönster och ljudbilder i fonologiska system (Nettelbladt & 
Salameh, 2007). Uttal är med andra ord det vi gör med vårt talorgan. Det innebär att ett 
hundratal muskler ska synkroniseras snabbt och att vi ska använda rätt ljud på rätt plats. En 
annan uppgift är att identifiera de ljud som är betydelseskiljande. Enligt språk- och 
litteraturforskaren professor Roman Jakobsson (1941) börjar vi använda de språkljud som 
produceras framtill i munnen (p tk, bdg, mnng).  
 

Grammatik är det språkliga regelsystemet om hur vi använder ords böjningsformer 
(morfologi) och hur ord kombineras (syntax) till fraser och satser. En av våra mest kända 
vetenskapsmän, Aristoles hade 300 år f.Kr. en vetenskap om grammatik (Sigurd & Håkansson 
2007), en grammatik kan sägas vara en beskrivning av den systematiska variationen mellan 
orden i ett språk. Alla språk har regler för hur ord och orddelar kan kombineras till större 
enheter i tal, skrift eller teckenspråket men reglerna är olika i olika språk. Barnet som lär sig 
grammatik behöver lära sig många olika byggstenar som t.ex. de olika pluraländelserna såväl 
som principerna eller reglerna för hur ”murbruket” ska få ”byggstenarna” på rätt plats  
 
        Aktivt ordförråd är de begrepp och ord som man själv uttrycker, vår produktion. Den 
språkliga betydelsen hos ord, morfem, fraser och satser kallas för semantik.  Ord är vad 
språket består av och orden byggs upp till ett ordförråd, där varje ord kopplas till en betydelse. 
Semantik är ofta kopplad till begåvningsnivå (Miniscalco, 2008). Ordförrådet och de regler 
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som finns för hur ord kan kombineras inbegripes i en term som heter lexikon. Lexikon kan 
sägas motsvara ett språks ordbok (Nettelbladt & Salameh, 2007). Av de spatiala 
riktningstermerna, prepositionerna börjar barnet producera begreppen i, på och under och 
sedan termerna upp, ner, av, in, ut och över (Clark, 1972).  
 

 
Barn som är 2:5 år har ett aktivt ordförråd på ca 5000 ord (Barret, 1995). 

 Carey (1978) uppskattar att barn mellan 1:5 år och 6 år i genomsnitt lär sig nio ord per 
dag, nästan ett ord varje timme av sin vakna tid! 

 

 
Passivt ordförråd är vår ordförståelse, vår inre kunskap om ord och begrepp. Barnet 

skall snabbt och utan dröjsmål mobilisera ordet. Det är viktigt att skilja mellan ordproduktion 
och ordförståelse, alltså vilka ord barnet använder aktivt i sin talproduktion och vilka ord 
barnet förstår. Orden lärs in i samband med saker eller handlingar som förekommer i barnets 
omedelbara närhet. Ord kopplas till upplevelser och till verkligheten. Barnet förstår betydligt 
fler ord än det producerar och utvecklingen av ordförståelse går snabbare än utvecklingen i 
ordproduktion. När barnet har ett aktivt ordförråd på 10 ord så förstår de minst 100 ord 
(Barret, 1995). 
 

Språkförståelse är den språkliga förståelsen av grammatiska böjningar, meningar och 
bisatser. Det innebär också förmågan att direkt tolka vad som sägs och att i efterhand tolka 
yttrandet genom vidare reflektion (Linell, 1996). Språkförståelsen är en mycket viktig domän. 
Det är viktigt att skilja på situationsförståelse där sammanhang, pekningar, blickar och gester 
ses som ledtrådar. Språkförståelsen måste klara sig utan situationsledtrådar.  
 

Auditiv förmåga är vårt lyssnande samt den efterföljande tolkningen av hörselintrycken, 
auditiv perception.  I en miljö med många olika ljud ska man kunna urskilja, hålla 
koncentrationen på det som är viktigt och sortera bort ljud från fläkt, trafik eller 
bakgrundsmusik. Vi ska kunna föra ett samtal med en person när andra personer i rummet 
talar samtidigt. Man ska också kunna urskilja från vilket håll ett ljud kommer och hur långt 
ifrån eller nära det är. Vi ska känna igen och minnas olika ljudsekvenser, språk- och 
omgivningsljud för att kunna urskilja om de låter lika.  
 

Språkligt medveten är man om man behärskar språkets alla nivåer. På fonologisk nivå 
gäller medvetenhet om språkets ljudstruktur, på morfologisk nivå gäller medvetenheten om 
ord och hur de kan förändras. Man ska kunna känna igen meningsbärande delar i ett ord, t.ex. 
att glasspinne består av glass och pinne och att vedspis och spisved betyder olika saker trots 
att de består av samma delar. På syntaktisk nivå gäller medvetenheten om hur satser byggs 
upp, meningsbyggnad. På semantisk nivå gäller medvetenheten om satsens betydelse och 
pragmatisk medvetenhet gäller hur språket används i olika situationer.  
 

 
Förskolebarn som är språkligt medvetna klarar läsningen bättre än dem som inte är 
språkligt medvetna, oavsett om de är språkstörda eller har en typisk språkutveckling 

(Nauclér & Magnusson, 1993).  
Det är viktigt att inte sätta likhetstecken mellan språklig förmåga och språklig 

medvetenhet. Man kan ha en mycket god språklig förmåga, men ändå inte vara språkligt 
medveten. 

 
        

 Fonologisk medvetenhet innebär att man är medveten om att orden består av ljud och 
att man kan identifiera ljuden i ordet och i vilken ordning de kommer. Man förstår att ord kan 
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vara korta och långa, oavsett storleken på de motsvarande begreppen, t.ex. att ordet ”tåg” är 
kort trots att tåg är långa. Den som är fonologiskt medveten kan även bortse från språkets 
innebörd och i stället fokusera på uttalet (Svensson, 1998) t.ex. att ordet is hör ihop med ris 
och inte med ordet snö. Barnet har också utvecklat en segmenteringsförmåga för att kunna 
avskärma vissa språkljud t.ex. om man tar bort/s/ i ordet skatt blir det katt.  

 
Fonologisk medvetenhet ingår i begreppet språklig medvetenhet men finns med som en 

egen domän i studien, för att den är så specifikt viktig för läs- och skrivutvecklingen. Den 
som läser bra i skolan är fonologiskt medveten. Det finns ett samband mellan graden av 
fonologisk medvetenhet och graden av läsförmåga (Nauclér & Magnusson, 1993, Lundberg & 
Herrlin, 2007). 
 

Pragmatik är vår språkliga användning, våra outtalade men ändå klara regler för hur 
man samtalar med varandra och hur man underlättar samspelet med andra. Det innefattar 
ickespråkliga förmågor som turtagning, inte avbryta, kunna hålla en röd tråd i samtalet, visa 
intresse för samtalspartnern, uppfatta och ta hänsyn till samtalspartnerns kroppsspråk och 
mimik. Pragmatik är en situationsbaserad timing om vad som passar att säga etc. och hur man 
når fram till andra personer. Termen pragmatik används oftast av språkvetare (Nettelbladt & 
Salameh, 2007).  
 

Kommunikation är hur vi anpassar språket till mottagaren, oavsett språklig miljö. Man 
behöver ha någon att kommunicera med för att kunna uppmana, fråga, svara, bekräfta, 
”bråka”, förhandla eller förtydliga. Att göra sig förstådd, uppfatta och tolka vad andra säger 
oavsett miljö och sammanhang är en grundläggande förutsättning. Kommunikation innebär att 
någon person förmedlar ett budskap till någon annan som svarar/reagerar på budskapet 
(Aspeflo, 2000) 
 

Mean Length of Utterance, MLU, yttrandemedellängden är mått på meningslängd, 
satslängd i barns yttranden. När man är 1 år bör man använda ettordssatser, när man är 2 år 
tvåordssatser och när man är 3 år bör man minst använda treordssatser. Därefter sker det en 
explosion av längden i satser. Barn med språkstörning har oftast ett lägre MLU. 
 

Oralmotorik är förmågan att styra och röra ansikts-, läpp-, tung- och käkmuskler, 
snabbt och precist, vilket är viktiga förutsättningar för tal- och ätförmåga. Vid en oralmotorisk 
bedömning tittar man även på anatomin i ansikte, käke, tänder och munhåla. 
Utvecklingsförsening av munmotoriken kan resultera i sen och/eller avvikande tal- och 
röstutveckling. Även dregling och tuggsvårigheter.  
 

Social kompetens och självkänsla hamnar under språkliga domäner (sk. subdomäner) 
eftersom båda handlar om på vilket sätt barnet använder språket och hur han eller hon 
kommunicerar med andra.  
 

Social kompetens handlar om en individs förmåga att samspela med andra personer. Att 
vi kan fungera väl i olika sociala situationer, sammanhang och olika sociala grupper. Det 
handlar om att i balans kunna samverka med andra personer på ett sätt som innebär att man 
fortsätter upprätthålla en god kommunikation med en eller flera personer oavsett 
sammanhang. Den sociala kompetensen skiljs ut från kommunikation och pragmatik i 
föreliggande studie för att tydliggöra en viktig domän i den språkliga lekutvecklingen. 
 

Självkänsla är att vara nöjd med den man är oavsett brister. Självkänslan är upplevelsen 
av sig själv och sitt eget värde. Självkänsla är hur bra vi känner oss själva och hur vi upplever 
det vi vet om oss själva. Självförtroendet handlar om vad vi kan och hur vi förhåller oss till 
det vi kan. Det vi är duktiga på, upplevelsen av att verkligen tro och ha förtroende för att vi är 
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duktiga på det. Självkänsla och självförtroende är olika ”saker”, men stöder på ett naturligt 
sätt varandra. En god självkänsla skyddar oss från att tvivla på oss själva i de situationer vi 
saknar vårt självförtroende (OrdochMening, 2009). 

 
Språklig socialisation 

Den pedagogiska grundsynen, värdegrunden, har stor betydelse för verksamhetens 
lärande, utformning och genomförande. John Dewey, Lev Vygotskij, Jean Piaget och Jerome 
Bruner är några av de mer framstående forskare som inriktat sig på den s.k. kognitivismen. De 
ifrågasatte behaviorismen och var mer intresserade av det som inte var observerbart, det som 
sker i hjärnan hos den lärande. Inom kognitivismen menar man att människan föds med vissa 
specifika resurser att lära och med hjälp av dessa söker hon aktivt kunskap om sin omvärld. 
Vygotskijs (1934, 1962) teorier har vidareutvecklats i det sociologiska synsättet.  

Det är idag inte bara den sociala interaktionen som är av intresse för att förstå lärande 
utan hela den kultur det sker i. De sociologiskt baserade forskningsinriktningarna betonar 
samspelet mellan ut- och inlärande och den kultur man lever i, som upphov till lärandet på ett 
mer individuellt plan (Bjar & Liberg, 2003). Vygotskij var samtida med Piaget (1928, 1973) 
och de delade flera tankar om barns språkutveckling. Liksom Piaget var han intresserad av 
barnets allmänna kognitiva utveckling, men till skillnad från Piaget betonade han 
interaktionens viktiga roll för begreppsbildning och språkutveckling.  

Barn kan inte ge innehåll åt ord på egen hand, men i samvaro med vuxna får de det stöd 
som behövs för att språket skall utvecklas. De språkliga anpassningar vuxna gör rent intuitivt 
när de talar med små barn är av stort värde för språkutvecklingen (Håkansson, 1998). 
 

 
”Teori är när man vet allt men ingenting fungerar. Praktik är när allt fungerar men 

ingen vet varför”(okänd graffitikonstnär). 
 

 
Den ledande språkvetaren Noam Chomskys (1965) biologiskt baserade teori menar att 

den inbyggda språkförmågan måste stimuleras utifrån. När språkljuden i barnets omgivning 
stimulerar barnet, aktiveras ett speciellt språkprogram i hjärnan. Såväl Piaget som Chomsky 
lägger stor vikt vid språkinlärning under förskoletiden. De anser båda att barnet är ytterst 
mottagligt för språkstimulering under denna period.  
 

Den behavioristiska teorin (Skinner, 1969) ser all utveckling som inlärda kopplingar 
mellan stimuli och respons. När ett stimulus leder till en positiv respons eftersträvar individen 
att samma stimulus ska komma igen. En inlärning dvs. utveckling sker. Det är genom 
miljöpåverkan som människan formas, arvsfaktorerna är ointressanta. Människan är det hon 
blir formad till och ses som en passiv, nästan reflexbetonad varelse. Till skillnad från 
behavioristerna med deras starka betoning av miljöns betydelse för utvecklingen, ser 
kognitivisterna denna som renodlat genetisk. Många fann de behavioristiska idéerna 
otillfredsställande (Håkansson, 1998).  
 

Forskarna inom den psykoanalytiska teorin talar om en växelverkan mellan de genetiska 
förutsättningarna och den omgivande miljöns påpasslighet när det gäller att stimulera vid 
”rätt” tillfälle. Det är framför allt människans socioemotionella, känslomässiga utveckling 
som belyses.  
 

Den kognitiva forskningen har som namnet anger med kunskap, tänkande, perception, 
uppmärksamhet och minne att göra. Tänkandet är ett av människans viktigaste redskap med 
vars hjälp hon ordnar och strukturerar omvärldens avtryck. Den känslomässiga och sociala 
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utvecklingen är inte bortglömd hos Piaget, men behandlas ytterst sparsamt i hans egna 
skrifter. Senare forskning visar på att det sociala samspelet har en avgjort mycket större roll 
än vad Piaget ansåg. Behovet av kognitiv aktivitet fungerar som en inre drivkraft hos 
människan. Det är viktigt att motivationen huvudsakligen kommer inifrån individen själv.  

Tillfredsställelsen över att ha löst problemet eller ha organiserat om sin kunskap på ett 
nytt sätt är belöning nog, yttre motivation är inte alltid nödvändig. För Piaget var det självklart 
att se barnet som mycket aktivt i sitt kunskapssökande (Håkansson, 1998). 
  

I en studie från Nederländerna under ledning av forskaren Eveline Crone (2008) visar i 
en studie att småbarn lär sig av beröm. Däremot har de svårt att ändra strategi om de får 
negativ feedback. Äldre barn, 12-13 år, har däremot lättare att lära sig av sina misstag, när de 
fick negativ feedback och kunde därefter ändra sin strategi. 
 

 
”Vad vi redan vet och kan, avgör till en stor del vad vi kommer att uppmärksamma, 

uppfatta, lära, minnas och glömma” (Woolfolk, 1998). 
 

 
 Bruner (1970, 1971) belyste det pedagogiska förhållningssättets betydelse. Det är inte i 
första hand kunskapen i sig utan snarare är det fråga om en färdighetsinlärning och en 
beredskap att utnyttja olika redskap för en framgångsrik analys och syntes av verkligheten. 
Han hävdade att kunskap är en process snarare än en produkt och där vår motivation är 
drivkraften.  Pedagogens uppgift är att arrangera en stimulerande inlärningsmiljö för barnet, 
skapa goda förutsättningar för inlärning, se till att materialet anpassas till barnets 
förutsättningar och att det kommer i rätt följd, rätt sekvens, dvs. går från detalj till helhet, från 
det konkreta till det abstrakta, symboliska. Det ger barnet möjlighet att uppleva framgång. 
 

 
”Yttre motivation bör endast användas för att sätta igång en inlärningsprocess, sedan 

bör förstärkningen komma inifrån barnet själv för där finns viljan att lära” 
 (Håkansson, 1998). 

 
 

I ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt och lärande tar de vuxna avstamp i barnets 
aktuella kunskap och färdigheter. Den vuxne påverkar barnet på ett medvetet sätt för att 
möjliggöra ytterligare utveckling. Pedagogikforskarna Ingrid Pramling Samuelsson och Anne-
Charlotte Mårdsjö (1997) menar att förskolan måste ha ett utvecklingspedagogiskt perspektiv 
och att det finns ett antal principer som bör styra arbetet: Kunskap om hur barn tänker, inte 
stanna i utan fortsätta utveckla sitt metodologiska kunnande, ta reda på barns idéer genom 
t.ex. samtal, problemlösning, drama och lek. Vi måste skapa situationer där barnen kan tänka, 
fundera och verbalisera sina tankar och dokumentera för att utvärdera, för att kunna se vad 
barnen har lärt sig. Detta är viktigt, men vi måste även ha ett neuropsykologiskt synsätt. 

Vilket innefattar såväl diagnostiska och utvärderande insatser som åtgärder för 
funktionsförbättring och behandling på basis av psykologisk teori och metodik. 
Neuropsykologi är den vetenskapliga studien av förhållandet mellan hjärnans funktioner och 
beteende. Med hjärnans funktioner menas här fysiologiska (nervsystemet), biokemiska 
(kemiska processer) och morfologiska (biologiska/anatomiska) variabler, medan man med 
begreppet beteende avser olika upplevelser, känslor, tankar och utåtriktade handlingar. 
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Hjärnan 
Hjärnforskaren och neuropsykologen Alexander Luria (1973) delar in hjärnan i tre 

huvudområden i sin teori om hjärnans funktion. Block 1 består av basala hjärnstrukturen och 
den förlängda märgen. Block 2 består av storhjärnans bakre halva som framtill är avgränsad 
av den stora centralfåran. Block 3 består av den del av storhjärnan som ligger framför den 
stora centralfåran.  
 

Låt oss likna hjärnan vid en monteringsfabrik säger neuropsykologen Susanne Freltofte 
(1991) när hon vill förklara individens beteenden i vardagen. 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Block 1 kan då sägas vara vaktmästaren som sorterar och  
avgör vilka råvaror som ska tas in i fabriken.  
 

Block 2 är fabrikens produktionsavdelning,  
där olika råvaror sätts samman till alltmer 
färdiga produkter.  

Block 3 utgör fabrikens administration och  
direktion, där fabrikens hela funktion 
planeras, styrs, struktureras och bedöms.  
Innehåller också en paketeringsavdelning  
och en distributionsavdelning som ser till 
att varorna kommer till kunderna.  
 

Vi kan även jämföra vänster  
hjärnhalva med en bokhållare  
som skriver in sina uppgifter i  
kolumner och där det bara  
finns en placering som är  
korrekt för varje  
verifikation.  
Vänster hjärnhalva ger  
stabilitet i nervsystemet  
på så vis att det finns  
vissa fasta principer för  
bearbetningen  
av sinnesintryck.  

Vi kan likna höger hjärnhalva 
 vid en konstnär som kan 

 sätta samman gamla saker 
 på nya och överraskande 

 sätt. Höger hjärnhalva 
 uppfattar nya stimuli 

 genom att bedöma 
 hur det samlade 

 intrycket av dem 
 skiljer sig från vad 

 hjärnan tidigare har 
 upplevt. Den högra 

 hjärnhalvan drar alltså 
 ifrån där vänstra 

 hjärnhalvan lägger till.  
 

Utifrån fabriksmodellen av hjärnan kan man säga att även om det är trassel på 
produktionsavdelning kan administration mycket väl ingripa och kompensera på en rad områden.  
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Termen kritisk period används inom biologin och syftar på en begränsad tidsperiod i 
utvecklingen, under vilken en speciell färdighet eller egenskap måste stimuleras. Om 
stimuleringen inte sker inom den kritiska perioden kommer färdigheten eller egenskapen 
heller aldrig att utvecklas normalt eller fullt ut. Flexibiliteten och hjärnans förmåga att 
anpassa sig, plasticiteten hos barnets hjärna gör den speciellt anpassad för språkinlärning.  

Den period man talar om här är från två års ålder, dvs. från den ålder då neurofysiologen 
Eric Lennberg (1967) ansåg att den huvudsakliga språkutvecklingen började och upp till 
pubertetens början omkring 12-13 års ålder. Påbörjas inte språkinlärningen inom denna period 
kan normalt naturlig språkinlärning inte ske och full behärskning heller inte uppnås. Som vi 
har sett leder en försenad start för tillägnandet av ett första språk till en avvikande utveckling 
och inte en komplett språkbehärskning (Abrahamsson & Hyltenstam, 2003). Avvikelser från 
den normala utvecklingen kan orsakas av genetiska faktorer, medfödda eller mycket tidigt 
uppkomna avvikelser i hjärnans funktion. Det förefaller finnas en genetisk kontroll av när 
myelinet, som är nervsystemets isoleringsmateriel, ska börja växa i olika hjärnområden.  
 

Freltofte (1991) använder sig av en liknelse för att vi lättare ska förstå myelinets 
funktion. ”Även om du vattnar och gödslar din trädgård så kan du inte få din växt att sätta 
blommor och frukt innan den har uppnått en viss utveckling”. På samma sätt är det med 
myelinet som har en isolerande förmåga och som gör att en nervimpuls kan fortplantera sig 
fortare. Oavsett vad man gör, kan man inte få det att utvecklas före den genetiska klockan har 
planerat detta.  

Om myeliniseringen har kommit igång syns det emellertid som om olika uppgifter och 
övningar som speciellt stimulerar funktionerna i det här speciella hjärnområdet verkar 
gynnsamt för myelinets tillväxt När barnet får erfarenheter och kopplingarna börjar fungera 
allt smidigare, myeliniseringen har tagit fart och förbindelser mellan de olika sinnena börjar 
bildas, då får barnet den funktion som vi kallar automatisering. 
 

 
Du måste simma med armarna och benen samtidigt! 

 
 

Det som är nytt för oss tar mer tid och mer energi. Det nya kan kanske bli automatiserat 
efter 3-10 gånger beroende på vad det är vi ska lära oss. Barn med språkstörning kan behöva 
höra samma sak 15-20 gånger oftare än barn utan svårigheter (Ericksson, 2003), kanske ända 
upp till 500 gånger innan begreppet är väl automatiserat. Detta tar naturligtvis mycket energi 
och är tröttande. 
 

Den grundläggande funktionsstörningen som orsakar tal-, språk- och 
kommunikationsbrister är ofta medfödd. Däremot ger sig dessa problem först till känna vid 
den tidpunkt då det aktuella området av hjärnan ska tas i bruk för sitt speciella ändamål. Det 
är självklart att språkstörning inte förväntas före 2-4 år, då barn med typisk språkutveckling 
vanligen börjar tala (Trillingsgaard, m.fl. 1999). Neuropedagogikens grundidé är att barn med 
nedsatt funktion ska få en stimulans som bygger på färdigheter som fungerar bäst hos dem. 
Samtidigt används den neuropsykologiska bedömningsramen för en så exakt kartläggning 
som möjligt av barnets styrkor och motivation.  
 

 
”Rent symboliskt kan man säga att neuropedagogiken inte försöker hänga upp jackan på 

en krok som inte existerar, i tron att kroken ska växa ut. I stället letar man reda på en 
befintlig spik som man kan hänga jackan på ” (Freltofte, 1991). 
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Perception 
Vår hjärna får via alla sinnen motta en konstant ström av intryck från kroppen och 

omvärlden. Perception är ett psykologiskt begrepp för hur hjärnan tolkar och bearbetar olika 
sinnesintryck. Dessa intryck bearbetas, tolkas och integreras för att kunna användas, dels 
omedelbart som svar på ett stimulus, dels skall det uppfattade kunna minnas och senare 
användas som erfarenhetsmaterial. Intrycken är vår perception, uppfattning och varseblivning. 
 

 
“Utan perception kan vi inte ta emot något språk från omgivningen och vi kan inte heller 

ge några svar” (Frostig, 1973). 
 

 
All medvetenhet innebär perception. Hur mycket vi sedan kan utvecklas är beroende av 

hur mycket stimulans vi fått och på vilket sätt vi fått den. Utvecklingen beror också på hur 
mycket varje enskild individs hjärna klarar av att ta emot, tolka och bearbeta (Frostig, 1973). 
Vi vet att språk, motorik och perception hör intimt samman och för att inlärningsprocessen 
ska kunna utvecklas krävs att alla system fungerar tillfredsställande (Wallenkrans, 1993).  

Problem med perceptionen leder till att man har svårt att vänja sig eller att det är svårt 
att ”stänga av” intrycken. Vi som inte har svårigheter vänjer oss ofta efter en stund. 
Information från de olika sinnena samverkar och integreras i vårt tänkande, tolkning och 
samverkan ger oss mening och förståelse. Det är lättare om vi gör det tydligt för barnen och 
anpassar materialet och miljön. Hjärnan skapar automatiskt helheter av delar. Om inte så ser 
man bara delarna, exempelvis ett par bitar när vi pusslar och inte helheten. 

 
 
Freltofte (1991) berättar om hur olika vi beskriver och upplever en situation utifrån 

vilket sinne vi låter dominera. När jag exempelvis går på den auditiva strandpromenaden så 
brusar vågorna mot stenarna, vinden susar i gräset, en motorbåt hörs i fjärran och inifrån land 
hörs glada barnrop. När jag gick på den visuella strandpromenaden var havet stålblått med vitt 
skum på ytan, gräset såg vindpinat och slitet ut. I fjärran skymtade en motorbåt och in emot 
land syntes några lekande barn. På den rörelseinriktade strandpromenaden så slog vågorna 
hårt mot stenarna, vinden fick gräset att röra sig fram och tillbaka, i fjärran stampade en 
motorbåt på vågtopparna medan jag följde några barns glada hoppande uppe på land. 

Visuomotorisk samordning behöver vi ha för att kunna tolka inåtgående sinnesinryck 
och omvandla dessa till utåtgående motorisk aktivitet som att samordna kroppens rörelse i 
förhållande till det man ser (Flenninger, 2008). Det här är en kokosboll och det där är en sten, 
jag ändrar min motorik när jag tar i de olika föremålen. Jag kan inte ta lika hårt när jag tar i 
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kokosbollen som när jag tar i stenen utan jag måste samordna mina sinnesintryck 
visuomotoriskt annars mosar jag kokosbollen. 
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Kapitel 2 
 

Begrepp 

Språkstörning, avvikande språkutveckling 
Språkforskaren och logopeden Carmela Miniscalco har i sin doktorsavhandling (2008) 

visat på att joller är en viktig faktor, en viktig prediktor för en god språkutveckling och att det 
finns ett samband mellan avsaknad av stavelsejoller eller avvikande joller och språkstörning. 
Barn som jollrar annorlunda eller inte alls som bebis kommer troligen att ha en sen eller 
avvikande språkutveckling som 3-åring. Språkutvecklingen är en känslig del av barnets 
utveckling. Ofta är sen eller avvikande språkutveckling också ett tidigt varningstecken även 
för andra svårigheter.  
 

Avvikande eller bristande språkutveckling är oftast bättre termer att använda än att säga 
att barnet har en störning i utvecklingen. Det känns mer bekvämt att tala om bristande 
utveckling när man samtalar med föräldrar och med barn i äldre åldrar. Det är inte för att 
försöka ”mörka” barnets svårigheter utan för att det känns mer naturligt att tala om hur 
språkutvecklingen avviker från den typiska språkutvecklingen. Språkstörning är en term som 
kliniker använder sig av när han eller hon ska beskriva ett barns svårigheter och för att sätta 
diagnos inom de olika språkliga domänerna. Termen språkstörning kommer fortsättningsvis 
att användas i texten.  
 

 
Språkstörning definieras enligt ICD (Socialstyrelsen, 1997) som 

 

”störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 
utvecklingsstadierna… 

 

Dessa tal- och språkstörningar är ofta följda av andra störningar såsom 
inlärningssvårigheter, kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och 

beteendestörningar”. 
 

 
Språkstörning är en avvikelse från typisk språkutveckling eller en påtagligt försenad 

språkutveckling jämfört med jämnåriga barn och den kräver logopedinsatser så tidigt som 
möjligt. Ju fler språkliga domäner som är påverkade desto gravare språkstörning (Bishop, 
1997). Språkförsening är en förlångsammad utveckling som följer det typiska mönstret och 
som oftast normaliseras med språkstimulering och språkbehandling hos logoped under en 
begränsad period. Logopeden följer barnets försenade utveckling så att den inte avviker 
(Miniscalco, 2003, 2008).  
 
 

 
 

Karaktäristiska drag i språkstörning är enligt Nettelbladt och Salameh (2007):  
 mindre joller  
 sen debut av 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 
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Barn med språkstörning har uttalade svårigheter med att producera och ofta svårt att 
förstå språk, medan deras utveckling inom andra områden är relativt opåverkad (Leonard, 
1998). Diagnosen språkstörning implicerar att barnet har språkstörningen som sitt mest 
framträdande funktionshinder. Det innebär att barnets språkliga utveckling inte är i nivå med 
barnets kronologiska ålder. Även förmågan att samspela med andra påverkas, främst då barnet 
kan ha svårförståeligt tal eller själv ha svårt att förstå talat språk (Bishop, 1997).  
 

 
”Diagnosen språkstörning gäller alltså inte barn vars utveckling är generellt långsam!” 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 

 
Språklig- och kommunikativ kompetens får betraktas som nyckelförmågor i dagens 

samhälle eftersom dagens informationssamhälle ställer stora krav. Därför utgör barn med 
språkstörning en riskgrupp, både för att de har problem med muntlig kommunikation och för 
att de löper högre risk att få läs- och skrivsvårigheter och generella inlärningssvårigheter. De 
måste därför få mesta möjliga stöd för att kunna utvecklas optimalt.  
 

Barn med språkstörning har olika grad av svårighet i kommunikation med andra 
människor, i synnerhet med personer som inte känner dem så väl och i situationer där det 
ställs stora krav (Hansson, 2003). Kommunikation och kontakter med andra människor är 
viktig för vår utveckling samt för vårt välbefinnande och för barn med språkstörning fungerar 
inte detta på ett tillfredsställande sätt. Man har funnit att barn med språkstörning ofta har färre 
kamratkontakter. De hamnar lätt utanför gemenskapen (Ors & Nettelbladt, 1999).  

Eftersom språket är ett viktigt redskap för lärande kan man anta att barnets allmänna 
utveckling hämmas om det inte kommer ikapp språkligt (Hansson, 2003). Barnet har svårt att 
föra sin egen talan och hävda sin vilja, missförstår, missförstås och har svårigheter att uppfatta 
sociala normer och koder. De här svårigheterna finns ofta kvar i vuxen ålder och innebär en 
sårbarhet som delvis ser olika ut för kvinnor och män (Sjöberg, 2007). 
 

Ett barn med grav språkstörning har svårigheter inom flera olika språkliga domäner. 
Enligt Sjöberg (2007) kan det vara svårt att:  
 

• ta språklig kontakt och upprätthålla kommunikationen med samtalspartner samt att 
tolka kroppsspråk.  

 
• bygga upp både det passiva och det aktiva ordförrådet och lära sig begrepp som rör  

t.ex. färger, antal, lägesbegrepp och tid. 
 

• snabbt plocka fram rätt ord precis när man behöver det. Man kan säga tiger fast man 
menar lejon, trots att man kan båda orden. Detta kallas bristande ordmobilisering. 

 
• uppfatta och använda alla språkljud korrekt. Detta leder till att man uttalar orden 

annorlunda och kan ha svårt att höra skillnad på ord som låter lika. Anledningen till att 
man inte uppfattar den ljudmässiga skillnaden mellan buss och puss är inte dålig 
hörsel utan bristande auditiv perception, dvs. svårigheter att tolka det man hör. Det är 
också en bidragande orsak till att det blir svårt att lagra in nya ord. Svårigheter med 
uttal kan också ha oralmotoriska orsaker. Man har svårt att göra snabba växlingar som 
krävs för ett flytande tal. 

 
• uppfatta grammatikens betydelse i språket, att det är skillnad på t.ex. hästen och 

hästar, jagar/jagade/jagas eller Pia slår Pelle/Pelle slår Pia. För den som har svårt att 
uppfatta dessa skillnader, blir det också svårt att använda dem korrekt. 
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• utveckla en språklig och fonologisk medvetenhet, dvs. en förmåga att bortse från 
ljudets innehåll och se till framför allt den ljudmässiga formen. T.ex. att ”tåg” är ett 
ord som börjar på ljudet /t/ och slutar på /g/ och rimmar på ”såg”. Det är ett ganska 
kort ord (trots att ett tåg kan vara oändligt långt) och det går att sätta ihop med andra 
ord så att det blir t ex tågbana, godståg eller tågbiljett.  

 
• hålla det man hör i minnet tillräckligt länge för att tolka och bearbeta det. Barn med 

språkstörning har ofta nedsatt auditivt arbetsminne. Detta påverkar förstås 
utvecklingen av både ordförråd, språkljud, grammatik och språklig medvetenhet. 

 
När barn är tysta medför det ofta att personer i dess omgivning också talar mindre. Det 

är då än viktigare att bli medveten om hur betydelsefullt det är att även det tysta barnet blir 
sett och bekräftat. Barn och ungdomar med språkstörning kan fungera ojämnt. I ojämnheten 
finns också styrkor och goda förmågor som det gäller att visa på och utveckla. Det poängteras 
ofta att gruppen barn med språkstörning är heterogen, vilket egentligen är självklart. Såväl arv 
som miljö varierar och språkförmågan är sammansatt av många olika delar, vilka samverkar 
med varandra och påverkar varandra (Sjöberg 2007).  

Ett grundläggande drag i diagnosen generell språkstörning är att det är ansträngande att 
lyssna och språket är påverkat både gällande det man förstår och det som man uttrycker. 
Omgivningen måste anstränga sig så att barn och ungdomar med språkstörning lyssnar och 
orienterar sig mot den som talar, för att nå förståelse.  

Det finns föräldraföreningar för föräldrar till barn med språkstörning liksom för 
barnet/ungdomen själv. De tillhör samma föreningar som föräldrar till hörselskadade och 
döva barn, DHB samt Afasiförbundet/Talknuten. Riksförbundet Attention vänder sig även till 
föräldrar som har barn med språkstörning och barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 

 
Grader av språkstörning 
I det kliniska arbetet innebär det att barnets behov styr prioriteringen av intervention. Graden 
av språkstörning bör också bedömas efter hur barnets tillvaro påverkas. Fler involverade 
domäner ger en gravare språkstörning. Språkstörningar kan graderas (Nettelbladt & Salameh, 
2007). 

 
         Barn som har en kvarstående grav språkstörning efter 5 års ålder tenderar att ha en 
sämre prognos och deras problem kan ibland fortsätta i vuxen ålder (Bishop, 1997). Liksom 
hos barn med typisk språkutveckling utvecklas språket även hos barn med språkstörning. 
Detta innebär att problemen ändrar karaktär under tiden som barnet utvecklas.  

 

 Lätt språkstörning innebär oftast problem inom ett språkligt 
område som till exempel uttalet.  

 Måttlig språkstörning innebär oftast problem inom två 
språkliga områden. Barnet kanske har mer omfattande 
uttalssvårigheter och grammatiska problem.           

 Grav språkstörning innebär problem inom flera områden som 
till exempel grammatik, ordförråd och språkförståelse.  

 Mycket grav språkstörning innebär ett mycket begränsat språk 
och svårigheter att förstå språk.  
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Ett barn som först har problem med att bearbeta talat språk på ett snabbt och effektivt 
sätt kan senare få problem med att bygga upp ett fungerande ordförråd. Detta kan få 
långtgående konsekvenser för fortsatt språkinlärning, särskilt i form av läs- och 
skrivsvårigheter, även om de yttre symtomen har försvunnit (Bishop, 1997). Ett barn med 
omfattande fonologiska och grammatiska problem kan i tidig skolålder få pragmatiska 
problem med att t.ex. reda ut missförstånd eller klara av att återge en berättelse (Johnston, 
2006).  
 

Det kan tillkomma psykologiska pålagringar i form av utvecklandet av nedsatta 
funktionella strategier, allt från undvikande av vissa ord och satskonstruktioner till totalt 
undvikande av sociala kontakter med främmande (Nettelbladt & Salameh, 2007). Det är 
viktigt att ta hänsyn till åldersvariation och utvecklingsmässiga faktorer eftersom ett och 
samma barn kan uppvisa olika språkliga profiler vid olika tidpunkter (Bishop, 1997).  

 
Andra svårigheter 

Det är väl dokumenterat att sen eller avvikande språkutveckling också är ett tidigt 
varningstecken även för andra svårigheter. En omogen fin- och grovmotorisk utveckling är 
snarare regel än undantag. Brister beträffande uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och 
impulskontroll är också vanligt förekommande. Olika beteendestörningar förkommer också.     

Barn med bristfällig språkförståelse kan lätt ta till handgripligheter när språket tryter 
eller på annat sätt utveckla ett ofördelaktigt beteende. Bristande arbetsminne är viktigt att ta 
hänsyn till i det pedagogiska omhändertagandet och när barnet kommer upp i skolåldern är 
det rätt naturligt att det blir svårt att lära sig läsa och skriva som också är språkliga aktiviteter.  
 

Många barn har svårigheter med talperception, auditivt minne och fonologisk 
medvetenhet vilket gör att det blir mödosamt och det går långsamt att avkoda text, dvs. att 
ljuda sig fram till vilket ord det är. När barnet väl har avkodat en mening är det inte säkert att 
barnet har förstått alla ord eller har kunnat tolka grammatiken. Inte ens om barnet får texten 
uppläst är det säkert att han eller hon förstår, eftersom språkstörningen oftast innebär nedsatt 
hörförståelse också.  
          För ett barn med dyslexi ser det lite annorlunda ut. De har liknande svårigheter men de 
har ofta inte svårt med att bygga upp sitt ordförråd eller med hörförståelsen. De kan ta till sig 
innehållet i texten om någon annan läser den högt. När ett barn får problem med läs- och 
skrivinlärningen är det därför viktigt att orsakerna utreds grundligt. Ett barn med 
språkstörning behöver stöd och kompenserande hjälpmedel i undervisningen precis som 
barnet med dyslexi, men inte nödvändigtvis samma stöd (Vikström, 2008). 
 

Barnneurologen Elisabeth Fernell och hennes medarbetare (2002) fann att bland barn i 
en språkförskola var neuropsykiatriska symtom vanliga som exempelvis ADD och AD/HD . 
Även Miniscalco m.fl. (2006) fann att barn med avvikande språkutveckling uppvisade 
beteenden som ibland hade neuropsykiatrisk karaktär. Fernell m.fl. ansåg det lämpligt med ett 
multidisciplinärt team för såväl utredning som behandling av dessa barn. I en annan svensk 
studie konstaterade logopederna Ulla Föhrer och Britt Ancker (2000) att det inte förelåg 
väsentliga skillnader mellan barn med språkstörning och/med barn med eller utan andra 
diagnoser. Studierna betonade behovet av noggranna, tvärprofessionella utredningar, fortsatta 
insatser och anpassad undervisning.  
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Screening 

Genom att tidigt språkbedöma barn kan man identifiera dem som är i behov av 
intervention. Termen intervention är betydligt vidare än behandling och träning, och handlar 
mer om kvaliteten på innehåll och metoder.  Behovet av tidig insats motiveras med att barn 
med språkstörning riskerar generella inlärningssvårigheter. Språk och tanke är intimt 
sammanlänkande och som tidigare nämnts finns även risk att barnet får problem i det sociala 
samspelet liksom med beteendet (Aram mfl, 1984, Föhrer & Anker, 1997) samt problem med 
läs- och skrivinlärning (Sahlén mfl,  1996).  

Forskningen har visat att enbart språkliga test inte är tillräckligt när det gäller att 
kartlägga omfattningen och komplexiteten av barnets språkproblem. Vardagens mångtydliga 
och informationsrika situationer är kompetenskrävande (Svensson & Tuominen–Eriksson, 
2002). Barn som uppvisar en avvikande språkutveckling behöver bedömas med flera tester 
och bedömningsmaterial för att få en allsidig belysning av barnets språk. Språkförståelsen har 
betydelse när logopeden ska försöka prognostisera språkstörningen (Bruce & Sahlén, 1996, 
Bishop & Adams, 1992). Det är också viktigt att regelbundet utvärdera insatt intervention. I 
Vallentuna har logopederna arbetat fram en interventionsmodell för barn med språkliga 
avvikelser och förseningar, se modell 1. 
 

 
”Det främsta syftet med en screening är att förebygga språkstörning, dvs. att hitta barn 

som befinner sig i riskzonen, inte primärt att ställa en diagnos”  
(Hansson, 2003). 
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Screening på BVC av alla barn när de är 3, 4 och 5 år.  ca 70-80 % 

En detaljerad individuell handlingsplan sätts upp tillsammans med 
föräldrar, förskola och behandlande logoped  
Utbildning/handledning erbjuds via Resurscentrum i samverkan med förskola. 

15 % skall följas upp – Remiss till 
logoped 

Ej tillräcklig effekt 

Logopedbehandling plus 
handledning/råd och stöd/material 
lånas ut till föräldrar och förskola. 
 

Ej tillräcklig effekt 

Logopedbehandling plus 
handledning/råd och stöd till föräldrar 

Ej tillräcklig effekt 

Logopedscreening – 
föräldraråd/handledning 

85 % klarar sig bra 

God effekt 

Svårbedömda barn 
remitteras för vidare 
utredning: Oral 
Motoriskt Centrum, 
Hörselvård, Lekotek, 
etc. 

I vissa fall -
direkt till 
vidare till 
team-
utredning 

          God effekt 

God effekt 

 2-3 %, ej tillräcklig effekt – 
traditionell behandling räcker inte!  
 
Diagnos: Grav språkstörning eller 
generell språklig avvikelse. 

God effekt  
Språkförsening/lätt -
måttlig språkstörning 

0,5-1 % bör remitteras till SF  

Övriga: 
barnläkare, 
öron/audiolo
g, psykolog 
el. föräldrar 
  
 ca 20-30 % 

Modell 1. Modell för utredning/behandling av tal- språk- och kommunikationssvårigheter 
hos små barn (3-5 år) i Vallentuna 
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Diagnos 
Se och acceptera svårigheter är inte att stämpla, det är att respektera. För om du inte vet 

vad det är du ska åtgärda, hur ska du då kunna veta vilken metod och vilket lärande som bör 
användas? Ju tidigare barn med språkstörning uppmärksammas, utreds, får stöd och 
behandling samt eventuellt en diagnos desto bättre är det för barnets utveckling. En diagnos 
kan fungera som garant för att en noggrann och strukturerad kartläggning görs, vilket i sin tur 
är förutsättningen för en allsidig bedömning av barnets hela situation. Den ska underlätta för 
att finna adekvata stödinsatser och individuellt anpassade krav. På detta sätt kan den fungera 
som en bruksanvisning för hur omgivningens bemötande och krav ska kunna anpassas efter 
barnets förutsättningar.  

När ett barn inte har kommit igång med sin språkliga utveckling eller har problem med 
munmotoriken, bör barnhälsovården ge föräldrarna aktiva råd om vad de ska göra. 
Förskoletiden är viktig och ”vänta och se” är inget alternativ när barnet är sen i sin 
språkutveckling (Bruce, 2003). Det är viktigt att reflektera över hur man som professionell når 
föräldrarna när man har misstankar om någon form av funktionsnedsättning hos barnet. Som 
förälder har man ibland svårt att ta till sig de tankarna. En diagnos kan också i sin positiva 
form bidra till samhörighetskänsla med andra föräldrar i liknande situation, man är inte ensam 
med sina svårigheter. Andra föräldrar kan dela med sig av sina erfarenheter och ge goda råd. 
 

Socionomen Monica Ericksson (2003) menar att vi måste ta hänsyn till vad barnet har i 
sin ”ryggsäck” innan vi väljer intervention utifrån barnets förutsättningar:  
 

”Du har en naken människa framför dig, endast iklädd ryggsäck, du står med tre biljetter 
i handen och det är din skyldighet att ge den här personen en biljett. Du har att välja mellan 
London, Grönland och Mallorca. Den enda vettiga möjligheten är att kolla innehållet i 
ryggsäcken. Innehåller den anorak, snöskor och frystorkad mat, väljer du knappast Mallorca. 
Är den full av sololja och badkläder vore Grönland en ren katastrof. Med en särskild packning 
spelar det ingen roll att alla andra åker till London, just nu, eftersom det är på modet”.  

 
Förekomst 

Det finns forskning som visar att man kan identifiera barn som riskerar att få 
kommunikativa svårigheter redan vid 18 månaders ålder. Logoped och medicine doktor 
Barbro Bruce m.fl. (2003, 2008) har föreslagit att barnavårdcentralerna ska beakta och 
bedöma barns förmåga till samspel och kommunikation tidigt. Under ett barns första år testas 
barnets hörsel, uppmärksamhet och kommunikation flera gånger. I de flesta län gör man en 
treårskontroll då man prövar hur barnen uppfattar instruktioner, hur de leker och 
kommunicerar. BVC-sköterskan kontrollerar också att barnet har kommit igång med sin 
språkutveckling.  

Språkstörning är en av de vanligaste diagnoserna under förskoleåldern. Förekomsten 
varierar i olika studier beroende på om man tittar på barnets ålder eller på olika 
inklusionskriterier. I flera studier framgår att 5-8 % av alla barn i skolåldern har någon form 
av språkstörning. För grav språkstörning ligger prevalensen relativt konstant mellan 1-2 % 
även över tid (Leonard, 1998). I en studie av en årskull 4-åringar fann logoped Monica 
Westerlund (1994) att 15 % hade någon form av språkproblem och av dessa hade 2 % grava 
problem. Även Miniscalco m.fl. (2003) fann i sina studier av en årskull 2½-åringar att 2-3 % 
av dem hade grav språkstörning. 
 

I Vallentuna (Mattsson & Sigheim, 2008) tillfrågades 30 pedagoger som representerade 
lika många förskolor, om hur många av deras barn som de bedömde hade någon form av 
språkliga problem. Procentsatserna i sammanställningen visade på att 14 % hade språkliga 
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problem varav 3 % av dessa bedömdes av pedagogerna att de hade grava svårigheter, vilket 
också stämmer överens med resultaten i studierna av Westerlund och Miniscalco. I en studie 
av professor James Law (1998) fann han att om barnet vid 2½ år hade en språkförsening var 
risken så hög som 41-72 % för att barnet skulle få läs- och skrivsvårigheter i skolåldern.  

Orsakerna till språkstörningar hos barn är bristfälligt utforskade men att det finns en 
ärftligt betingad faktor i bakgrunden hos många barn med språkstörning är numera väl belagt. 
I övrigt vet vi ganska lite om bakomliggande neurologiska orsaker även om uppgifter från 
studier pekar på flera samverkande faktorer. Ofta har flera familjemedlemmar varit sena i sin 
tal- och språkutveckling eller har läs- och skrivsvårigheter. Fler pojkar än flickor uppvisar 
svårigheter i sin språkliga utveckling.  

 
Experter 

Professionella från olika yrkesområden kan med utbildning och erfarenhet bli experter 
inom ett visst område. Olika yrkesgrupper använder olika begrepp för ordet ”behandling”. I 
texten här används begreppen träning, behandling och intervention beroende på sammanhang. 
Begreppen kanske är mindre viktiga men det är viktigt att ge exempel på vad man menar när 
man beskriver barnets svårigheter och varför man väljer en specifik intervention. Bredden på 
kunskaperna ökas genom att ”experten” kommer i kontakt med många barn som har liknande 
problematik. Den professionelle får en mer nyanserad bild av hur barn med en viss diagnos 
eller avvikelse vanligtvis bör behandlas och vilka behov barnet oftast har. 
 

 
”För att samverka kring en intervention krävs ett gemensamt språk hos dem som ska 

bidra” (Björk-Åkesson, 2009). 
 

 
Förståelse 

Vi har träffat många 
som kan allting så bra 

och vet hur man skall göra 
och hur allt ska va' 

 
En del vill så gärna 

hitta några fel 
om barnen sägs dom värna 

och skulden blir vår del 
 

Och somliga experter 
är högt uppe i det blå 
Några kan på riktigt 

men dom är ganska få 
 

Men du förstod me'samma 
precis det som jag känt 

en vanlig annan mamma 
som samma sak har hänt (Andersson, 1993). 

 
Samarbetet med föräldrarna är oerhört viktigt och föräldrarnas kunskap om barnet måste 

vara ledande i arbetet. Det hjälper inte att man har arbetat med barn med särskilda behov i 20 
år. Föräldrarna är experterna, de lever tillsammans med barnet 24 timmar om dygnet, förutom 
de 30-40 timmar i veckan som barnet är på förskolan. Det finns naturligtvis ett fåtal föräldrar, 
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likväl som föräldrarna till barn typisk utveckling, som inte riktigt ser barnens faktiska behov.  
Eller föräldrar i kris som under en period inte orkar se problemet fullt ut (Ericksson, 2003).   
Ibland har också föräldrarna automatiskt tillrättalagt hemmiljön och kravnivån utifrån barnets 
förmåga, så att barnet fungerar bra i den välkända miljön och då kan de också ibland vara 
oförstående för förskolans ”problem” med deras barn. Föräldrarna till barn med nedsatt 
språkförståelse anpassar situationen till barnet med hjälp av ledtrådar utan att de tänker på det 
och föräldrar till hörselskadade barn brukar använda ett förhöjt tonläge utan att de tänker på 
det. Föräldrarna anpassar sig till barnets förmågor. Barn med grav språkstörning är i regel 
mycket svårbedömda och det krävs stor erfarenhet av logoped, pedagog och psykolog för att 
kunna göra en rättvisande kartläggning av barnets svårigheter och styrkor. 
 

 
”Jag är expert på just den här diagnosen, men den här föräldern är expert på just det här 

barnet” (Ericksson, 2003). 
 

 
Behandling 

För de barn som har problem med att utveckla sitt språk är det av stor vikt att de får en 
anpassad intervention. De behöver åtgärder för att möjliggöra en så optimal språkutveckling 
som möjligt hos barnet. För att främja utvecklingen hos barn med grav språkstörning innebär 
ofta att arbeta parallellt på flera fronter. Man måste hjälpa barnet att utveckla sina starka sidor, 
samtidigt som man måste anpassa barnets miljö på ett sådant sätt att barnets möjligheter och 
omvärldens krav inte står i motsats till varandra. När språkliga funktioner flyttas från ett ställe 
till ett annat säger vi att hjärnan använder sig av sin plasticitet (Freltofte, 1991). Behandling 
och lärande är något som logopeden och förskolläraren arbetar med i samverkan på en 
språkförskola, medan inlärning är en process hos barnet.  

Om barnet inte är inställt på att lära sig någonting räcker det inte med att komma med 
rätt material. Positiva och negativa förväntningar från barnet självt eller omgivningen kan 
förstärka eller försvaga självkänslan. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella 
negativa förväntningar beträffande barnets fortsatta utveckling som i sig kan påverka 
utvecklingen hos barnet.   
 

Eriksson (2003) använder en jordnära liknelse om barnets behandling att om du sår vete, 
kan du aldrig skörda potatis. Däremot är kvaliteten på skörden beroende av miljön, rätt 
jordmån, väder och vind, sol och vatten. Varje barn måste få ses som det är, vilket inte är det 
samma som att barnets beteende alltid ursäktas. Barnets svårigheter blir tydliga eftersom vi i 
en viss miljö förväntas bete oss och fungera på ett visst sätt. Barn med nedsatta funktioner kan 
inte dra nytta av tidigare inlärda mönster och metoder när det ställs inför nya uppgifter 
(Freltofte, 1991). Därför kan varje ny uppgift bli oerhört påfrestande och energikrävande. Om 
barnet kan utföra uppgifter som delvis kan lösas med hjälp av automatiserade processer blir 
deras arbete lättare, eftersom det i den situationen frigörs psykisk energi. Man bör alltid vid 
inlärning överväga vilka starka färdigheter barnet kan stödja sig mot när det får nya uppgifter 
att ”jobba” med.  
 

Logopeden och förskollärarna på en språkförskola har under många år byggt upp en stor 
kunskapsmängd och skicklighet då det gäller att undervisa och stimulera barn med tal-, språk- 
och kommunikationssvårigheter. De kan se att barnet har svårt för mycket specifika och 
begränsade språkliga funktioner. Därför är det viktigt att vara mycket grundlig när man söker 
efter barnets starka och svaga sidor, så att man kan kompensera svårigheterna på bästa 
möjliga sätt. Barnet kan även ha generella fin- och grovmotoriska svårigheter (se ”Andra 
svårigheter”). Stimulering av finmotorik kan leda till ökad och mer exakt rörlighet i ansikte 
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och talapparaten. Även grovmotoriska framsteg leder till ökat självförtroende vilket gör att 
barnet vågar utmana sig mer (Gustafsson & Kristinsdottir, 2008).  På språkförskolorna i 
Stockholms län bedöms barnens fin- och grovmotoriska utveckling av arbetsterapeut och 
sjukgymnast.  
 

Barnen kan inte alltid med ord beskriva hur de uppfattar och ser på sin omvärld. De är 
beroende av att de som finns i deras närhet kan tolka deras kroppsspråk och minspel, att vi 
kan se, höra och förstå dem. För att kunna göra det behöver man kunskaper om vad det 
innebär att ha en grav språkstörning. Genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt vet vi 
idag mer om grav språkstörning än tidigare. För praktikern är det viktigt att man har tillgång 
till vetenskapliga tidskrifter, rapporter eller artiklar som handlar om barn som har avvikande 
språkutveckling så att man kan omsätta de senaste rönen i det vardagliga arbetet.  
 

Behandlingen har som övergripande syfte att stimulera barnets lust att kommunicera, 
lära och att få barnet att börja använda språket som ett effektivt kommunikationsmedel.  Vi 
utgår från barnets intressefokus, bekräftar, anknyter till vad barnet säger, bygger ut den 
språkliga formen med bibehållen innebörd och ger positiv återkoppling. När talet låter bra 
dvs. när alla språkljud hörs då är det oftare svårare att upptäcka att ett barn har nedsatt 
förmåga att ta emot språk. Omgivningens uppmärksamhet och stöd har dock mycket stor 
betydelse. På språkförskolor använder man sig av ett naturligt lärande, i varje vardagssituation 
tänker man på - Vad ska läras ut? Varför ska det läras ut och vad finns det för samband mellan 
mål och medel? Hur ska det läras ut?  
 

Det finns olika perspektiv vid språklig bedömning, det ena är det autonoma perspektivet 
då barnets språk beskrivs som ett eget system, en beskrivning av vad barnet kan producera. 
Det andra är processperspektivet då beskrivs barnets språk i relation till vad som förväntas för 
åldern. Målet är vuxenspråk eller språket hos jämnåriga med typisk språkutveckling (Hansson 
& Nettelbladt, 2007). 
 

Vid exempelvis inlärning av nya grammatiska regler börjar man träna de grammatiska 
reglerna i en ”en till en” situation sedan utvidgas träningen till att gälla den lilla gruppen och 
därefter vidare till naturliga situationer. Det leder till att barnet får en snabbare generalisering 
av målstrukturen i grammatiken. Medicine doktor i logopedi Barbro Bruce och hennes 
medarbetare i Lund (2007) konstaterar att logopeden har en central roll för barnets 
språkutveckling. Logopeden anknöt till vad barnet sade, gav mer återkoppling och fler 
uppmaningar än dem i barnets närhet.  

Det medförde att barnet pratade mer och i längre satser. Ju bättre kontakt och förtroende 
mellan logoped och barn desto oftare producerade barnet de språkliga målorden i 
grammatiken. Bruce m.fl. kom också fram till att både fria samtal och strukturerad behandling 
bör ingå i en intervention.  
 

 
”Alla i barnets närhet kan bekräfta barnet men för att komma framåt i sin utveckling 

behöver barnet professionell behandling” (Bruce, 2008). 
 

 
Det finns ett antal jämförande studier av behandlingseffekten, framför allt beträffande 

språkproduktionen. Studierna visar helt klart att logopedbehandling hjälper flertalet barn med 
språkstörningar, speciellt dem som hade problem med språkljuden. Professorerna Julie 
Dockrell och Geoff Lindsay (2008) har i ett flertal publicerade artiklar visat på goda resultat 
och även nyttan av grammatisk behandling. Däremot har man inte kunnat påvisa att en viss 
typ av behandlingsform är överlägsen eller bättre än alla andra (Ors & Nettelbladt, 1999).  
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Det vi vet är att nya ord och begrepp som substantiv, adjektiv och verb lärs in under 
hela livet, medan fonologiska och grammatiska regler i språket lärs in under de fyra-fem 
första åren och sedan sitter de permanent. Det är viktigt att veta att man blir bra på det som 
man tränar, tränar man på matematik så blir man bra på det och tränar man handboll så blir 
man bra på det. Tränar man inte så blir man inte bra i alla fall inte bättre.  
 

 
Barn med språkstörning måste få samma möjligheter som barn med typisk 

språkutveckling, de måste få mer för att få lika mycket! 
 

 
Vår erfarenhet säger oss att barn med språkstörning behöver ha tillgång till intensiv och 
specialiserad träning. De behöver möta personal som har adekvat kompetens. De behöver 
vistas i små förskolegrupper med hög personaltäthet där pedagoger och logopeder arbetar 
tillsammans i team runt varje barn. 

 
Intervention – Vad man gör! 

Det är uppenbart att vi bör bry oss om effekten av den metod eller det lärande som man 
använder sig av eftersom det talar om huruvida en intervention är ändamålsenlig, effektiv, 
vilka slags effekter som har uppnåtts och om de stämmer överens med våra värderingar, vår 
värdegrund. Begreppet intervention inbegriper alla typer av åtgärder som vi använder i arbetet 
med barnet. Logopedbehandling bör utvärderas inte bara kvantitativt utifrån resultat på 
språkliga test, utan även när det gäller uppnådd grad av kommunikativ delaktighet (Lindström 
2007).  
 

 
”Intervention handlar mindre om kvantitet och mer om kvaliteten på innehåll och 

metoder” (Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007). 
 

 
Logopeder är enligt lagen skyldiga att utvärdera sin behandling och har även 

dokumentationskrav. Minst lika viktigt är kanske att kunna bevisa för sig själv och sina 
kolleger att de behandlingsmetoder man använder faktiskt är verksamma och stämmer 
överens med våra värderingar, vår värdegrund.  
 

Professor Pamela Enderby (1995) påpekar att interventionens strävan är att påverka 
flera aspekter i barnets liv. Ofta koncentrerar sig behandlingen på att påverka barnets tal och 
språk, trots att en del av målet också är att påverka andra aspekter av situationen såsom 
interaktion med omgivningen (Junell mfl 1998). Logopeden på en språkförskola arbetar inte 
bara med den rena tal- och språkstörningen utan försöker även öka barnets kommunikation, 
självkänsla och stärka barnets självförtroende. Livskvalitet är viktigt och inkluderas numera i 
alla forskningsstudier. Som logoped och pedagog måste man vara expert på att behärska den 
typiska utvecklingen och då inte bara den språkliga utvecklingen. Vi måste kunna relatera till 
just det här barnets utvecklingskurva och använda sig av strävandemål för att nå det optimala 
inom just det här barnets styrkor och svagheter. Det är viktigt att lyssna på hur typiska barn 
leker, hur de använder språket när de skapar, ritar, leker med ett barn, med många barn etc. 
 

Professor Alan E. Kazdin har beskrivit en metod där man under en längre tid gör 
upprepade mätningar av det beteende man håller på att förändra. På så sätt ser man gradvisa 
förändringar och om dessa är stabila över tid (Junell m.fl.,1998). På liknande sätt utvärderar 
logopeder sina behandlingar. Han eller hon träffar kontinuerligt barn med språksvårigheter för 
utvärdering, uppföljning och vidare bedömning för olika typer av interventioner.  
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När det inte räcker med traditionell språkbehandling, behöver barnet ha tillgång till den 
intensiva och specialiserade behandling som man får på en språkförskola. Där får barnet 
daglig intensiv språklig behandling och träning av såväl logoped som specialutbildade 
förskollärare. I vissa kommuner finns även språkklasser (som har samma målgrupp som 
språkförskolorna), där undervisas eleverna i mindre klasser. Det finns även en nationell 
rikstäckande specialskola för barn med mycket grava språkstörningar på Hällsboskolan i 
Sigtuna. I Vallentuna finns det en kommunal Språkklassverksamhet för elever från 
förskoleklass och upp till åk 9, se under rubrik skola. 
 

Det finns få studier som beskriver vilka interventioner som tillämpas i förskolan för 
barn i behov av särskilt stöd. Metoderna som finns döljs oftast under ett ”paraplybegrepp”, det 
vill säga ett pedagogiskt program, vilket sällan beskriver exakt vilka metoder som tillämpas 
(Penn, Butterworth, Lloyd, Moyles, Potter & Sayeed, 2004).  

 
Forskning 

Begreppen språkstörning, grav språkstörning och SLI (Specific Language Impairment) 
definieras av forskare på olika sätt och förklaras av olika bakomliggande teorier. Samtliga är 
dock överens om att språkstörning inte beror på en allmänt försenad utveckling, 
hörselnedsättning, uppenbar neurologisk eller psykisk sjukdom. Rådande teorier om SLI kan 
delas in i två huvudgrupper då språkstörningen antingen antas bero på brister i barnets 
underliggande grammatik eller på svårigheter att bearbeta eller processa språklig information 
(Nettelbladt och Salameh, 2007). 
 

Mabel Rice m.fl. (1991) visade att barn redan vid tidig ålder var medvetna om sin 
kommunikativa kompetens i jämförelse med jämnåriga. Att inte kunna samspela med 
kamraterna på ett lättvindigt sätt satte gränser för barnets möjligheter att tillägna sig och 
förfina sina kommunikativa förmågor. Barn med språkstörningar visade sig därmed vara 
mindre kompetenta samtalspartners än jämnåriga barn med typisk språkutveckling.  

En hel del forskningsresultat tyder på att barn med språkstörning fortsätter att använda 
en omogen perceptuell strategi (Bishop, 1997). De analyserar i helheter dvs. ord och stavelser 
snarare än i delar, långt efter den ålder då en uppdelning i språkljud är nödvändig för att 
härbärgera ett kraftigt växande ordförråd. Detta har till följd att nya ord måste läras in som 
delvis oanalyserade helheter, vilket i längden blir mycket ineffektivt (Ors och Nettelbladt, 
1999). 
 

Kristine Yont m.fl. (2002) studerade och jämförde samtal mellan barn med 
språkstörning och dess mödrar med samtal mellan barn med typisk språkutveckling och deras 
mödrar. Syftet var att ta reda på huruvida förskolebarn med språkstörning blir förstådda, hur 
de förstår, om det blir sammanbrott i samtalen, i samma grad som jämnåriga barn med typisk 
språkutveckling. Studien visade att gruppen av barn med typisk språkutveckling hade 97 
kommunikativa sammanbrott medan gruppen med barn med språkstörning hade 368 
sammanbrott. 

I Marianne Ors (2003) avhandling studerades hur ljud och språklig information tolkas 
och bearbetas av barn med SLI, jämfört med barn med typisk språkutveckling. Fynden ger 
stöd för avvikande läge av språkfunktioner i hjärnan. Detta kan vara av betydelse för 
uppkomsten av tal- och språkstörningar hos barn. Dessutom pekar fynden på att djupliggande 
strukturer i hjärnan kan vara av betydelse i sammanhanget.  
 

Att kunna berätta kräver ett brett spektrum av förmågor (Norbury & Bishop, 2003) som 
språkliga, kognitiva och sociala förmågor. Att bedöma barnets narrativa förmåga kan fungera 
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som en screening. Barn med språkstörning har svårt för detta. Dessutom finns det ett samband 
mellan berättarförmåga och senare läs- och skrivförmåga (Stothard, m.fl. 1998). 

De svenska forskarna Kerstin Nauclér och Eva Magnusson (1993, 2003) har funnit att 
såväl ljudmedvetenhet som grammatisk förmåga är viktiga för läsinlärningen, men även en 
allmän språkförståelse är betydelsefull. Flera andra forskare har poängterat vikten av en god 
språkförståelse under förskoleåldern.  
 

Barbro Bruce m.fl. (2006) visade i sina studier att i dialoger mellan jämnåriga barn med 
typisk språkutveckling och barn med måttlig språkstörning förekom att man i hög grad höll 
sig till samtalsämnet och gav många svar. Barnet med språkstörning tenderade dock att bli 
mer dominerat av sin samtalspartner i dessa dialoger jämfört med i dialogerna med 
språkmatchade kamrater dvs. kamrater på samma språkliga utvecklingsnivå. I dialogerna med 
de språkmatchade kamraterna tog barnet med språkstörning fler initiativ och blev inte lika 
dominerat av sin samtalspartner.  

 
En studie av logopedstudenterna Gabriella Emanuelsson och Johanna Håkansson (2007) 

visar hur barn med grav språkstörning interagerar i samtal mellan barn med grav 
språkstörning och barn med typisk språkutveckling och mellan barn med grav språkstörning 
och logoped. Resultaten visade att barnen upprätthöll ett samtalsämne tämligen adekvat. I 
logoped-barnsamtalen utvecklades samtalen till att bli mer långvariga till skillnad från barn-
barnsamtalen, där samtalen centrerades kring ett eller ett par föremål. De såg också att barn 
med grav språkstörning interagerar mer adekvat med jämnåriga barn med grav språkstörning 
än med språkmatchade yngre barn. En av deras tolkningar är att livserfarenhet påverkar 
förmågan att samspela och att barnets ålder och språkliga nivå har betydelse för samspelet.  
           Logopedstudenterna Johanna Lundgren och Nina Sigheims studie (2008) visade att när 
barn med språkstörning samtalade med barn med typisk språkutveckling var samtalen 
generellt otydliga. Däremot förekom det utveckling av samtalsämne mellan barnen som hade 
språkstörning. I samtalen mellan vuxna och barn med språkstörning var samtalen mer 
sammanhållna, tydliga och utvecklande. 
 

Janne von Koss Torkildsen (2008) visade på att hjärnan reagerar annorlunda på talade 
ord hos barn som har en ärftlig disposition för dyslexi än hos andra barn. Barnen fick som 
exempel se en bild av en hund samtidigt som de hörde ordet banan. Hos barnen med typisk 
utveckling blev det ett kraftigt utslag i hjärnaktiviteten som reaktion på felkopplingen. Hos 
barn med risk för att få dyslexi uteblev däremot responsen. Det betyder inte att barn med 
dyslexi inte förstår betydelsen av ordet utan att de behandlar språket annorlunda än sina 
jämnåriga. 

Forskaren Maria Larsson (2008) visade på ett viktigt resultat i sin hennes forskning på 
barn med cp-skada nämligen att frånvaron av eget tal är ett hinder för läs- och skrivförmågan. 
Även om barnen hade en fonologisk medvetenhet, de kunde uppfatta och manipulera enstaka 
ljud i orden, så var det själva omvandlingen av bokstav till ljud som var det stora problemet. 
Larssons resultat tyder på att grunden för läs- och skrivsvårigheter är kopplat till att barnen 
inte får några tydliga ljudrepresentationer i minnet.  
 

 
”Det finns alltför lite forskning och dokumentation kring vilka metoder som tillämpas 

för barn i behov av särskilt stöd i förskolan” (Sandberg & Norling, 2009). 
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Hur går det för barn med språkstörning? 

Det har visat sig att språkproblem hos ett barn oftast har en negativ effekt på barnets 
sociala förmåga med bl.a. färre kamratkontakter och lägre social status bland kamraterna. 
Barnet hamnar med andra ord lätt utanför. Barnet löper dessutom ökad risk för 
inlärningssvårigheter under sin skoltid. Svårigheterna för barn med språkstörning leder ibland 
till att deras känslomässiga utveckling påverkas. Deras sociala situation påverkas även i ett 
längre perspektiv. En uppföljning av Tomblin (1999) visade att unga vuxna med 
språkstörning hade lägre inkomster jämfört med jämnåriga av samma kön. En annan studie 
visar att det finns en ökad skilsmässorisk. Det är fler som skiljer sig jämfört med dem som har 
en typisk språkutveckling (Enderby, 2009).  

 
30 pedagoger som representerade 30 förskolor i Vallentuna fick frågan; Vad kan det 

innebära för ett barn med språkstörning att vara på en vanlig förskoleavdelning? De svarade 
att det fungerade bättre så länge barnet är omedveten om sina problem och inte har talgenans.  
Sammanställningen visade också att barnen lätt hamnar utanför i alla aktiviteter och att 
pedagogerna upplever att barnen ofta känner ett utanförskap. När barnen börjar reflektera över 
sig själv och den egna förmågan blir de ofta stressade av att se att andra barn kan. Barnen 
slutar oftast att prata och ger upp lättare när ingen förstår. Språkstörningen får också 
pedagogiska konsekvenser. Barnet blir tvungen att säga om samma sak flera gånger och 
pedagogen får fråga om ett flertal gånger. Att man inte förstår varandra leder till stor 
frustration.  
 Pedagogerna upplever också att det sociala samspelet blir påverkat, kommunikationen 
flyter inte mellan barnen för att de andra barnen inte förstår barnets tal. De upplever att yngre 
barn kan börja bitas och äldre barn kan bli utåtagerande. Det blir fler konflikter, tjuvnyp och 
det leder till negativ uppmärksamhet från både barn och vuxna. Barnen med språkliga 
svårigheter leker oftast med yngre barn, vilket leder till att de leker på en nivå under sin 
egentliga förmåga. Barnen med språkstörning blir heller aldrig först med att sätta igång en 
samlek. Pedagogerna som har erfarenhet av både förskola och skola bedömde att barnen i 
förskolan har högre tolerans men att barnen med språkliga problem blir retade när de börjar 
skolan där toleransen är mindre (Mattsson & Sigheim, 2008). 
         

I en internationell uppföljningsstudie som omfattade 50 barn från en språkförskola i 
Australien konstaterades att den grava språkstörningen påverkar skolarbetet även på lång sikt 
(Stern, m fl.1995). I studien ingick barn med språkstörning, barn med talstörning och barn 
med kombinerad språk- och talstörning. Alla tre grupperna hade kvarstående problem i 
skolarbetet. De barn som bedömdes ha endast språk- eller talstörning hade mindre problem än 
de barn som hade svårigheter med både språk och tal. Urwin och medarbetare (1988) 
genomförde en uppföljnings studie av 38 barn i en engelsk språkförskola. Barnen fick 
signifikant lägre resultat än jämnåriga på språkliga test samt skattningar av föräldrar och 
pedagoger. Författarnas slutsats var att trots att språkstörningen kvarstod hade barnen haft 
nytta av de tidiga, intensiva interventionen som hade påverkat språk-, läs- och 
skrivutvecklingen. 84 % av barnen kunde vid åtta års ålder gå i vanlig klass medan 16 % gick 
i språkklass.  

 
Förskola och läroplan 

Förskolan är barnets första skola. Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom 
språk och identitetsutveckling. Förskolans uppdrag är att lägga stor vikt vid att stimulera varje 
barns språkutveckling, uppmuntra och ta vara på barnets nyfikenhet för den skriftspråkliga 
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världen (Lpfö98). Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Den pedagogiska 
miljön skall erbjuda en god verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.  

Ett viktigt mål i förskolan är att ge stöd och uppmuntran så att barnen kan utveckla en 
positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Detta innebär att det 
inte i första hand är lärarstyrda aktiviteter som skapar förskolebarns möjligheter att lära språk, 
det är i samspel som barn och lärare gemensamt skapar kunskap. Det handlar om att lärare 
utmanar barn och med professionellt arbete synliggör språket som finns i lek, 
vardagsaktiviteter och teman (Utbildningsdepartementet, 1998).  
 

 
Anpassad läroplan och kompenserande hjälpmedel är grunden för effektiv inlärning och 

utveckling. 
 

 
Förskolans uppdrag är enligt läroplanen att anpassa verksamheten, lärandet till alla barn. 

Barn som behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 
och förutsättningar. Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som lockar till lek och 
aktivitet. Barn med språkstörning har samma behov av lek som alla barn. De har behov av 
delaktighet och inflytande. Ibland behöver miljön anpassas för att de ska orka leka, lära mer i 
sin vardag och för att de ska kunna uttrycka sina åsikter och tankar. De uppmuntras att berätta 
på de språk de har tillgång till som teckenkommunikation, kroppsspråk eller svenska.  

Om barnet har ett annat språk hemma så uppmuntras föräldrarna att ansöka om 
hemspråksundervisning. Barnen behöver också få göra val utifrån sina behov. Eftersom de 
många gånger har upplevt misslyckanden är det viktigt att vi bäddar för framgång i många 
olika situationer.  
 

 
”Kommunikation kräver engagemang, intresse och uppmärksamhet riktad mot att skapa 

mening och att förstå” (Clay, 2000). 
 

 
För barn med språkstörning kan det både vara svårt att förstå och att utrycka en känsla, 

en tanke, vilket ses som extra sårbart i mötet med andra. Därför ska de också erbjudas en 
trygg miljö som präglas av omsorg, engagemang, goda relationer med få barn och hög 
personaltäthet. Utbildning och kunskap krävs för att kunna anpassa lärandet till barn med 
språkstörning. Vi måste fylla på och anpassa inlärningssättet till barnens ”ryggsäck”.  

De ska bli rustade för en miljö som inte är anpassad till språkstörning så att de bättre ska 
kunna förstå och kunna klara sig själva i många olika miljöer. Att lära ut handlar om val av 
innehåll, förhållningssätt och metod samt att kunna motivera barnet. Ett kunskapsinnehåll är 
nödvändigt, men inte tillräckligt för en god inlärning.  

För att uppnå önskade kvalitetshöjningar kommer Skolverket med förslag på 
förtydligande och kompletteringar av målen, i nya läroplanen för förskolan, att utgå från 
aktuell forskning om hur små barn lär och utvecklas. I riktlinjerna ska det framgå att det är 
angeläget att förskolan använder flera olika verktyg och metoder för dokumentation och 
utvärdering för att visa hur man skapar förutsättningar för varje barns utveckling och lärande.  
 

 
”Det framgår tydligt i förskolans uppdrag att lärandet i förskolan både är till för barnet 

och samhällets välfärd” (Sheridan, 2001). 
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Segregerade, homogena grupper 

Barnen som går på språkförskolor har provat att vara integrerade i olika sammanhang 
och det har inte fungerat. I början av 90-talet såg man individintegrering inte var en bra 
lösning för barn med grav språkstörning, därför startades också språkförskolor runt om i 
landet. Att varje förskola/skola skulle kunna bygga upp en kompetens och en specifik miljö 
för att ta hand om barn med olika funktionsnedsättningar utan att barnen blir eller känner sig 
exkluderade är en utopi. 

 
 

”En skola för alla” ≈  ”Fred på jorden” 
 

 
I den segregerade, homogena språkförskolegruppen är alla lika, ingen är utpekad som 

annorlunda, alla går till logopeden, alla får individuell träning, alla får träna oralmotorik och 
alla leker tillsammans i olika konstellationer. Självkänslan ökar markant, alla känner sig 
inkluderade i ett sammanhang där ingen är exkluderad, barnen känner en gemenskap och får 
kompisar som de även kan leka med på fritiden. 
 

I England pågår en flerårig diskussion om bästa metoder för barn med språkstörning: 
integrering i vanlig skolverksamhet eller särskilda grupper. Gränsdragningen och begreppen 
mellan de olika verksamheterna är inte helt klar. Olika betydelser läggs i såväl begreppet 
inklusion som i specialgrupp. För vissa forskare är det faktum att gruppen är placerad i en 
vanlig skola tillräckligt för att benämna gruppen som inkluderad i vanlig undervisning. För 
andra forskare beskrivs inklusion som en process genom vilken en skola försöker bemöta alla 
barn som individer, vilket innebär att skolan behöver organisera arbetet utifrån varje 
barns/elevers förutsättningar (Dockrell och Lindsay, 2008). 
 

 
”Tidigare tankar angående segregering var att funktionshindrade barn inte skulle verka 

hindrande på de övriga elevernas framsteg” (Roos och Fischbein, 2006). 
 

 
Barn med språkstörning är inte segregerade för att andra ska få det bättre utan för att de 

ska få den hjälp som de behöver, känna sig inkluderade och integrerade i en grupp med 
kompisar som ger dem tid och förstår vad de säger. 

 
Vad är en språkförskola? 

En språkförskola tar i daglig förskoleverksamhet emot barn med grav språkstörning.  
I Sverige finns en förening för de språkförskolor vars verksamhet uppfyller vissa kriterier. 
Tillhörighet i den, vilket SF i Vallentuna har, får ses som en kvalitetssäkring. En barngrupp på 
maximalt åtta barn med språkstörning och en heltids logopedtjänst rekommenderas. Vid 
mindre barnantal är det möjligt att reducera logopedtimmarna procentuellt, dock lägst till 
halvtidstjänst. Beträffande pedagoger rekommenderas tre heltidstjänster. Vid mindre antal 
barn i gruppen är det möjligt att reducera antalet pedagogtjänster, dock till lägst två.  

En integrerad blandad barngrupp skall ta emot maximalt 12 barn, av dessa har maximalt 
sex barn en språkstörning medan övriga har en typisk språkutveckling. I denna blandade 
barngrupp rekommenderas en heltids logopedtjänst. Antalet logopedtimmar kan reduceras 
procentuellt utifrån andelen barn med språkstörning, dock till minimum halvtid. Beträffande 
pedagoger rekommenderas fyra heltidstjänster, vid mindre antal barn i gruppen kan tjänsterna 
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reduceras procentuellt, dock lägst till tre (Språkförskoleföreningen, 2009). En språkförskola 
bör även ha tillgång till psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. 
 

Barnen erbjuds intensiv tidig språkträning, individuellt och i grupp flera gånger i 
veckan. Medlemmarna i den nationella föreningen träffas varje år för att förbättra flödet av 
kunskap mellan forskning, utvecklingsarbete och klinisk erfarenhet. Språkförskola kan ses 
som en kommunikativ växthusmiljö och man har där tidigt och tydligt sett effekt av intensiv 
behandling av barn med språkstörning (Sporre, 1999).  
 

En språk- eller kommunikationsavdelning kan vara en språkpedagogisk 
förskoleavdelning som inte uppfyller rekommendationerna helt eller delvis för att ”få” kalla 
sig språkförskola. Det kan vara brister i personaltäthet, antalet logopedtimmar eller barn som 
inte har en primär språkstörning etc. Däremot kan en språkavdelning kalla sig språkförskola 
om den tidigare uppfyllde rekommendationerna eller att förskolan inte får tag i utbildade 
förskollärare eller logoped i den omfattning man har behov av. Förskolans strävan är att 
uppfylla rekommendationerna men omständigheterna har gjort det svårt av olika anledningar. 
En kommunikationsavdelning brukar företrädesvis vara en avdelning för barn med en 
sekundär språkstörning.  
 

Det är viktigt att värna om namnet ”Språkförskola”, även om det inte är patentsäkrat hos 
PRV, patent- och registreringsverket, eller rekommenderat av Socialstyrelsen. Alla 
professionella bör hjälpas åt att skydda namnet ”Språkförskola” som en kvalitetssäkring för 
barn med språkstörning.  

 
Skolform? 

Varje barn är unikt med sina förmågor och svårigheter så det går inte att säga vilken 
skolform som är bäst för barn med språkstörning som grupp. Däremot går det att säga mycket 
om de behov som är generella för barn med språkstörning. De behöver få längre tid på att lära 
sig för att klara sina uppgifter. De behöver också ha extra tid för att förbereda sig för det som 
ska hända, hjälp att summera och reflektera efteråt. De behöver en konkret och visuell 
pedagogik, noggranna tydliga förklaringar och sedan hjälp att repetera och kontrollera att de 
har förstått.  

De vuxnas attityder till eleverna, stämningen i skolan och klassen är avgörande för alla 
barns möjligheter att lära sig det som förväntas och det är särskilt viktigt för barn med 
inlärningssvårigheter. Barn med grav språkstörning har ofta en eller flera 
funktionsnedsättningar utöver språkstörningen och för dem är det ännu viktigare att 
undervisningen är anpassad till deras förutsättningar. Språket som verktyg har den största 
betydelse för utvecklingen av kunskap och lärande i skolan.  
 

 
Vi vet inte hur många elever med språkstörning som går ut skolan utan att ha godkänt i 

kärnämnena, men vi vet att det är avsevärt större risk för dem som har en allvarlig 
nedsättning av språkförmågan. 

 
 

Professorn i barn- och ungdomspsykiatri PA Rydelius (2006) visar ett samarbete mellan 
Sävsjö kommun och Karolinska Institutet att en genomtänkt kursplan för de yngre åldrarna 
byggd på pedagogiska och neuropsykiatriska kunskaper ger förbättrad läs- och skrivinlärning. 
Man såg att detta hade en bestående effekt även på inlärningen.  
 

Rydelius menar att dagens skola bygger på att alla barn skall nå toppen på kurvan, 
hamna genomsnittligt jämfört med sina jämnåriga. Alla barn skall klara målen i en viss ålder. 
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Det visade sig att i dagens inkluderande skola fick barnen med funktionsnedsättningar 
beteendeproblem. I den varierande, ”gamla” skolan var beteendestörningar mindre vanliga än 
de är idag. Ett störande beteende kan vara uttryck för stress som beror på att kraven är för 
högt ställda. Om barnet varken klarar av att följa med i kunskapsgemenskapen eller den 
sociala gemenskapen stöts det obönhörligen ut. Att inlärningsförmågan och den sociala 
kompetensen utvecklas olika fort hos olika individer är dessvärre en kunskap som blivit 
omodern och glömts bort.  
         Detta är något som alla psykologer, barnpsykiatriker och lärare kände till för 30-40 år 
sedan. 1965 förutspådde skolöverläkaren Torsten Ramer att barn med beteendeproblem och 
inlärningssvårigheter skulle slås ut i den nya integrerade skolan. I dag är vi där, säger 
Rydelius. Det är snarare frågan om en likhetsideologi som vuxit fram. Rädslan för att döma ut 
vissa människor och grupper som mindre dugliga lever kvar i dagens diskussion om 
sorteringsskola och den rädslan ska man ha respekt för (Lindgren, 2006). 

 
Konventionerna 

Sedan 2006 finns det en lag som förbjuder diskriminering och kränkande behandling. 
Lagen skall främja barns lika rättigheter och motverka diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning. Lagen innebär bland annat att skolan är skyldig att förebygga och 
förhindra trakasserier och kränkande behandling. FN:s standardregler och barnkonvention (för 
att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet) har båda 
bidragit till att det har vuxit fram ett nytt sätt att se på barn med funktionsnedsättning. 
 

Barn med en funktionsnedsättning som t.ex. språkstörning, behöver mer av samhällets 
stöd än andra jämnåriga barn. Det är alltså särskilt viktigt för dem att lagar och regler tolkas 
och tillämpas enligt barnkonventionen. Principen att barnets bästa ska komma i främsta 
rummet gäller alla åtgärder som rör barn. För barn med språkstörning innebär det att deras 
funktionsnedsättning måste uppmärksammas, att hjälpmedlen och omgivningen anpassas och 
att de språkliga svårigheterna utreds.  

Barnen ska inte behöva vänta på att utredningen ska komma igång. En ineffektiv 
handläggning stjäl tid från barnen och hindrar deras utveckling (Ericksson, 2003). En 
språkstörning försvårar livet på många sätt och de ska inte behöva uppleva att det blir ännu 
svårare på grund av brister i samhällets stöd. Barndomen är kort och det är mycket som barn 
ska hinna med under åren.  
 

 
”Barn kan inte ta en paus i sin utveckling medan de väntar” (Segnestam, 2007). 

 
 

Vad som är barnets bästa är förstås olika för varje barn, men det allra viktigaste för barn 
med språkstörning är att ha vuxna omkring sig som ser dem, lyssnar lyhört, har tid samt att de 
har kunskap om språkstörning. Barnen behöver förutom sina föräldrar, logoped och pedagog 
också ha tillgång till kamrater och gemenskap.  
 

Ibland blir det kollision mellan barnets bästa och kommunens budget. Det är då 
handläggare, chefer och politiker visar om de menar allvar med att vilja det bästa för barnet. 
Då måste de ansvariga, med hjälp av föräldrar och yrkeskunniga, skaffa sig kunskap om vad 
som är bäst för just det här barnet i den här situationen. I de flesta fall är det inte den bästa 
lösningen för barn med språkstörning att ha en assistent som enda stöd i förskolan eller i 
skolan. De behöver tillgång till specialkompetens och när de inte får det strider det mot 
barnkonventionen (Segnestam, 2007). 
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”Barn med språkstörning ska ha rätt till en god utveckling utifrån sin personlighet, 

förmåga och kreativitet. Det innebär bland annat att barnet ska få tillgång till alternativa 
kommunikationssätt om han eller hon behöver det” 

 (Regeringskansliet, 2006; Segnestam, 2007). 
 

 
Det är bra att Salamancadeklarationen (ett dokument som uttrycker en internationell 

samsyn på specialundervisningens framtida behov, 1994) säger att alla barn har rätt till 
undervisning. Men det passar inte alla barn med funktionsnedsättning, som exempelvis grav 
språkstörning, dövhet, blindhet, autism, måttlig till grav utvecklingsstörning etc., att 
undervisas i vanliga klasser med 25-30 elever. De behöver en särskild miljö, anpassad 
undervisningsform, stöd och träning/behandling etc. för att växa och lyckas. De riskerar mer 
än andra att bli diskriminerade och bortglömda eftersom de har svårt att göra sig hörda och 
förstådda.  
 

Barn som har svårt att kommunicera på grund av språkliga problem behöver mötas av 
barn, personal och anhöriga som har tålamod och förståelse. För att kunna uttrycka sina 
önskemål och behov behöver de en lugn och kommunikativ miljö.  
 

 
Många studier visar att barn, pedagoger och föräldrar talar mindre per dag med barn 

som har kommunikativa svårigheter, än med andra barn. 
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Kapitel 3 
Lärande för alla? 

Normalisering  
Begreppet normalisering började användas under andra hälften av 1900-talet för att 

beskriva ett nytt synsätt på personer med funktionsnedsättningar. Ur normaliseringstänkandet 
växte begreppet integration fram. I Nationalencyklopedin (2008) definieras integration som en 
process som leder till att skilda enheter förenas. I linje med ideologin om normalisering 
öppnades också kommunernas grundskolor för elever med olika funktionsnedsättningar som 
gick i specialskolor runt om i landet. Det är stor skillnad mellan hur olika ideologer beskriver 
teorierna bakom normalisering, inkludering, en skola för alla och hur personer med grav 
språkstörning beskriver de praktiska konsekvenserna.  

Normalisering innebär inte att individerna ska rätta sig efter någon slags norm, lika för 
alla. De som har svåra funktionsnedsättningar har alltid speciella behov som måste tillgodoses 
oavsett om det är generellt eller inte. Talesättet “en del behöver mer för att få lika mycket” 
borde vara ledande (Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). 
 

Professor Rydelius vid Karolinska Institutet undrar om vi tycker att vi ger nybörjaren 
goda möjligheter att klara skolan i dag? Utifrån de förändringar skolan genomgått frågar sig 
Rydelius om vi idag har en skola för alla? Tar vi barns risk för att få fysiska och psykiska 
”arbetsskador” på allvar när vi talar så överväldigande positivt om inkludering och 
integrering?  
 

 
”I en totalintegrerad 6: a måste läraren vara låg- mellan- och högstadielärare, gymnasie- 

och universitetslärare och med lite otur också förskole- och speciallärare”  
(Rydelius, 2006). 

 
 

Enligt Rydelius har gammal kunskap om barns olika utvecklingstakt glömts bort. Skiftet 
från en differentierad (olika undervisningsgrupper) till en integrerad (barn undervisas 
tillsammans) skola har byggts upp på ett aningslöst tänkande. Känslomässiga och 
beteendemässiga svårigheter är mycket vanliga i förskoleåldern och förpuberteten, i synnerhet 
hos pojkar (Lindgren, 2006). I analysen av utbildningsinspektioner slår Skolverket (2009) fast 
att det finns stora brister i hur man ger stöd till de barn/elever som har störst behov.  

 
Social inkludering  

Det är många som inte delar den specialpedagogiska uppfattningen om att strävan bör 
vara att alla barn/elever skall undervisas tillsammans. Marita Falkmer, specialpedagog från 
Norrköping, har i sin forskning (2008) visat att social inkludering inte sker spontant mellan 
barn med typisk utveckling och barn med funktionsnedsättningar. Studien visade också att 
lärare har en övertro på spontan vänskapsutveckling och att den utvecklingen definitivt inte 
skedde med barn med funktionsnedsättning. För barn med språkstörning innebär det bland 
annat att man har en kvalitativt nedsatt språklig och social förmåga. Detta medför oftast att 
det är olämpligt med stora grupper.  

Många barn med grav språkstörning har dessutom perceptionsstörningar som gör att 
ljudnivån i den vanliga förskolan tar all eller mycket av den energi som barnen skulle behöva 
lägga på själva inlärningen. En del barn med språkstörning har svårt att klara miljöer med 
mycket intryck och det finns därför inget som säger att det är positivt och utvecklande med 
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den form av social träning som specialpedagogerna i exempelvis Salamancadeklarationen 
föreslår. Social träning eller snarare leken vid språkstörning är långt mer komplex än så och 
kräver helt andra metoder. Ett lärande måste utgå från kunskap om språkstörning och dess 
konsekvenser. Då räcker det inte med allmän specialpedagogisk kompetens utan det krävs en 
specialpedagogisk spetskompetens om barn med grava språkstörningar. 
 

Ingrid Toll (2005), fd rektor på Hällsboskolan i Sigtuna, har i sin rapport tittat på fyra 
faktorer som är avgörande för en pedagogik av hög kvalitet för barn och elever med 
språkstörning. Toll kom fram till att ett målmedvetet och uthålligt arbete med värderingar, 
attityder och en tydlig vision, känd och accepterad i organisationen är avgörande 
framgångsfaktorer. Även vikten av tydliga mål, tydlig rollfördelning med ansvar och 
befogenheter, liksom betydelsen av ett medvetet arbete med uppföljning och kvalitetssäkring 
poängteras. Detta är nödvändigt som underlag för att göra prioriteringar och förändringar av 
verksamhet och organisation m.m.  

Hög kompetens och hög professionalism där samverkan är en huvudingrediens är en 
viktig framgångsfaktor för att nå det bästa resultatet i ett inkluderande perspektiv. Där det i ett 
arbetslag finns en insikt om att det med tillgängliga resurser går att komma en god bit på väg, 
t.ex. genom ett förändrat arbetssätt och eller en förändrad organisation, har goda resultat 
uppnåtts.  
 

 
”Att tidigt satsa på att hjälpa barn med funktionshinder är en mänsklig vinst för barnet, 

för oss alla och, på sikt, en ekonomisk vinst för samhället (Ericksson, 2003).” 
 

 
Integrering 

Forskare inom det specialpedagogiska området säger sig ha belägg för att permanenta 
former av segregerade grupper, både ger stigmatiserande effekter och en negativ påverkan på 
elevernas självbild och motivation. De säger också att man kan påvisa några positiva effekter 
på skolresultaten (Heimdahl Mattson, 2008). Detta är raka motsatsen mot vad 
språkförskolor/språkklasser runt om i landet kan berätta när det gäller barn med språkstörning. 
De får äntligen kompisar som orkar vänta, lyssnar när man pratar och tecknar. Kompisar som 
man kan åka hem till och leka med efter dagens slut eller på helgen etc.  
 

Det är ett allmänt fenomen i vårt moderna samhälle när det gäller behandlingen av 
minoriteter att det som inte är homogent måste antingen assimileras eller sorteras på ett 
funktionellt och rationellt sätt. Språkförskolor tänker på barnens lärande ur ett livsperspektiv, 
barnen ska kunna säga att de fick den hjälp de behövde när de var små. Under föräldrasamtal 
hörs paralleller från när föräldrarna själva gick i skolan och hur glada de är att Pelle får den 
behandling som de önskade att de hade fått, när de var små. Westling Allodi (2002) tolkar den 
specialpedagogiska forskningen som ett förnekande av att barns olika förutsättningar och att 
behovet osynliggörs.  
 

Monica Ericksson (2003) som har drygt tjugofem års erfarenhet som socionom inom 
området barn med neuropsykiatriska funktionshinder, tycker att det oftast inte är en bra 
lösning med inkludering. Hon menar att barnen får betala för samhällets försöksprojekt i form 
av en minskad självkänsla och mindre individuellt stöd. Dålig självkänsla och stukat 
självförtroende är alltid mycket svårare att reparera än luckor när det gäller faktakunskaper.  

Ericksson berättar vidare att hon möts av protester när hon höjer sin röst mot det som 
beskrivs som inkludering. Inkludering, menar man, innebär acceptans, jämställdhet mellan 
elever, hänsyn och respekt för elevers avvikelser med mera. Precis detta sades på 70-talet, 
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men då benämnde man det som integrering. Ericksson kan givetvis också se att inkludering är 
något bra men att det inte får gå ut över de barn som har behov av individuellt stöd och liten 
grupp.  
 

En förskola eller skola för alla innebär att den skall anordnas så att den är lika 
ändamålsenlig för alla barn, oavsett förutsättningar och behov. Integrering däremot ger 
uttryck för en strävan att söka inkludera ”avvikande” barn i den allmänna barngruppen. En 
förskola för alla ger uttryck för en strävan att anpassa hela förskolans verksamhet till det 
faktum att alla barn är olika, inte som grupper utan som individer.  

Detta innebär att man i planeringen av arbetet inte får ha som utgångspunkt att alla barn 
helst ska lära samma sak i samma takt. Visst är mänskliga variationer och olikheter en 
naturlig och värdefull del av samhället, något som givetvis också måste speglas i förskolan, 
men det får inte ske på bekostnad av att barnet blir utan behandling. Det är skolans uppgift att 
erbjuda varje individ en relevant undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter.  
 

Utmärkande för en skola för alla är flexibilitet och att barnets förutsättningar, behov och 
intressen är i centrum. När alla möjligheter till ett varierat arbete i form av metoder, innehåll 
och organisation har prövats och befunnits otillräckliga för ett barn, kan frågan om speciella 
undervisningsanordningar väckas (SOU, 1998). Det som måste vara avgörande är frågan om 
hur man tillförsäkrar det enskilda barnet optimal utbildning efter dennes förutsättningar och 
behov. All kunskap och erfarenhet om barns utveckling talar för att detta bäst kan ske i en 
miljö som exempelvis språkförskola där självkänslan och den positiva självuppfattningen är 
stark, dvs. i en miljö där man upplever verklig delaktighet och gemenskap.  

Barnen som remitterats till en språkförskola har alla varit integrerade på vanliga 
förskolor, de har fått behandling av logoped på Logopedmottagningen, mor och far har tränat 
hemma, förskolan har oftast haft olika typer av mindre språkgrupper ett par gånger i veckan, 
fått material och råd och stöd av logopeden. Pedagogerna har även haft möjlighet att söka 
extra resurser till barngruppen för att möta upp barnets behov på bästa sätt. Trots denna 
”duschning” av språkstimulans så räcker det inte för behandling av barnets språkutveckling.  
 

I integrerade grupper blir barnet segregerat. Hur länge orkar barn med typisk 
språkutveckling vara den som drar leken framåt, innan andra barn lockar i stället? Att hela 
tiden bli bortvald, att alltid få vara hund, bebis, ”rekvisita” eller bli vald sist för ingen annan 
vill leka är alla barn medvetna om. När barn med typisk språkutveckling från andra 
avdelningar kommer in på SF eller när SF är med i olika gruppkonstellationer eller andra 
typer av matchningar så kan dessa verka påtvingade. Pedagogen tolkar och ibland måste hon 
styra leken för att det andra barnet med typisk språkutveckling ska förstå vad barnet med grav 
språkstörning säger, vilket ibland kan leda till att barnet med typisk utveckling tycker att 
leken blir tråkig.  

Mauritzon & Säljö (2003) berättar om hur barn med typisk utveckling går in och ut ur 
lek som i en handlingsram för kommunikation och hur smidigt de byter positionering. När 
någon ny förutsättning för leken behövs eller någon kommentar kring vad man håller på med 
upplevs som nödvändig så stiger man ut ur leken och talar om förutsättningarna för vad man 
gör. Man övergår då till att tala med normal röst, kommenterar eller lägger till förutsättningar, 
för att sedan gå tillbaka in i handlingsramen för lek. Kommunikationen blir för barn med 
typisk språkutveckling i många fall flerstämmig och mångtydig. Detta är oerhört svårt, rent av 
omöjligt för barn med språkstörning.  
 

Det är viktigt att barnen får uppleva saker tillsammans med engagerade vuxna som har 
tagit för vana att alltid beskriva och förklara vad man gör tillsammans. De vuxna ger barnet 
förförståelse genom att berätta vad man ska göra och har också för vana att erinra barnet 
efteråt om vad det har upplevt. För att inte hämma utveckling och självförtroende hos barnen 
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är det av stor betydelse att de vuxna som barnet möter under sin förskoletid har en gemensam 
grundsyn, även om det finns många olika vägar till målet. Man har i studier uppmärksammat 
att barn blir frustrerade när de tvingas anpassa sig till lärare med olika förhållningssätt och 
kommunikationsmönster (Williams m.fl., 2000).  
 Färdigheter i att ta kommunikationsansvar måste byggas upp systematiskt och till att 
börja med måste de vuxna hjälpa barnet att skapa inre sammanhang och struktur genom att 
ställa relevanta stödfrågor. När hände det? Vem var med? Var hände det? Varför hände det? 
Vad hände till slut? Förmågan att använda och förstå språket utan stöd av situationen är 
nödvändig inför skriftspråksutvecklingen. Det gäller att försöka förstå och göra sig medveten 
om hur arbetslaget ser på, möter barnen och vad det kan få för betydelse för det samspel som 
sker.  
        Inte minst viktigt blir att studera den teori om barns lärande som arbetslaget gjort till sin 
och hur den uttrycks i förhållningssätt, struktur och organisation. Barns förmågor är 
avhängiga av de erfarenheter och den vuxenkompetens som möter barnet. Det handlar om ett 
kompetent samspel mellan de berörda parterna, det enskilda barnet, andra barn, läraren och 
sammanhanget som man samspelar i (Pramling Samuelsson mfl 2003).  
 

Roger Säljö (2000) betonar det sociokulturella perspektivet där kommunikation och 
språkanvändning är centrala och utgör en länk mellan barnet och omgivningen. Att lära sig 
kommunicera är att bli en sociokulturell varelse. Säljö menar att det är viktigt att forma en 
lärande miljö så att barnen blir delaktiga i den pedagogiska verksamheten och får stöd i att 
utveckla en positiv syn kring sitt eget lärande. Ett sådant stöd kan vara att hjälpa barn till 
ömsesidig förståelse. Omgivningen tillhandahåller förutsättningar och utmaningar för den 
emotionella, kognitiva, kommunikativa och sociala utvecklingen och dess processer är öppna 
och ständigt oavslutade.  
 

Anne Smith (1996) har i sina studier om kvalitet i förskolan uppmärksammat 
pedagogernas betydande roll när det gäller att bemöta barns språkliga uttryck i för barnen 
meningsfulla sammanhang, så kallade “joint attention episodes”, delad uppmärksamhet  
I dessa sammanhang är språket centralt och ger barnen rika och meningsbärande utbyten av 
egna och andras tankar. Smith ser delad uppmärksamhet som ett utmärkt exempel på 
Vygotskijs teori, att lärandet väcker en variation av inre utvecklingsprocesser som kan 
fungera endast när ett barn interagerar med människor i omgivningen och i samspel med 
kamrater (Bjervås, 2003). 
 

Ett pedagogiskt bemötande innebär struktur och tydlighet i vardagen. Det innebär 
tydliga förväntningar, omedelbar och tydlig feedback, liksom en anpassad kravnivå och att vi 
ger korta konkreta individuella instruktioner. Barnet skall få hjälp att lyckas och ha ett skydd 
mot eviga misslyckanden. Ett nära vuxenstöd, ett ”hjälp-jag”, ger trygghet, hjälp att utveckla 
kamratrelationer och hjälp att delta i det sociala samspelet. Målet är att barnet ska få strategier 
för att klara sig själva utan vuxenstöd, bli självständiga och inte i onödan utsättas för olika 
sociala misslyckanden som att säga fel saker i olika situationer, etc.  
 

 
’Duscha’ i språkbehandling, ’bada’ på en språkförskola, ‘simma’ för att klara skolan - 

utan att ’drunkna’. 
 

 
Många kommuner har inrättat språkklasser. Barn som går i språklass kan bo hemma, 

men ändå få gå i liten grupp, ha tillgång till specialutbildade lärare, specialpedagoger, 
talpedagog och logoped. Många barn och föräldrar uppskattar den skolformen men det finns 
också de som inte vill ha sådana speciallösningar. Många föräldrar och vissa professionella 
vill att barnet ska vistas i en vanlig miljö, gå i en vanlig klass, höra vanligt barnspråk och 
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träna samvaron med många barn. Samtidigt vet vi att barn med grav språkstörning nästan 
aldrig hänger med i undervisningen och att de oftast hamnar utanför kompiskretsen.  
 

Barn med språkstörning måste få känna sig delaktiga och själva kunna fatta beslut att 
aktivt delta, att bara tillsynes vara med räcker inte. En avhandling av Eriksson (2006) visar att 
ha många vänner som kan ge emotionellt stöd skapar en känsla av delaktighet, medan att ofta 
få stöd från lärare och assistent inte gör det. Att få för mycket stöd i den integrerade gruppen 
kan ha en negativ effekt på delaktighet, medan att ha ett stort socialt stöd och nätverk har en 
positiv inverkan på delaktighet (Ericksson, 2003). 

 
Social kompetens 

Irene Johansson (2006) professor i språk vid Karlstad Universitet menar att språket 
också kan användas som en livlina till andra människor och till samhället i stort. I grunden 
gäller det att genom språkliga handlingar kunna påverka andra människor men också att själv 
låta sig bli påverkad. Jag kan låta mina tankar, motiv, intressen och kunskaper förändras 
genom att någon annan delar sina erfarenheter, värderingar och fantasier med mig och vice 
versa.  
 

Många vardagsaktiviteter i förskolan är knutna till återkommande rutinsituationer. 
Dessa situationer är av stor betydelse för barns spontana lärande av varandra och bidrar till att 
barn blir delaktiga i den kultur som utvecklas i den miljö som barnen är delaktiga i. Om vi tar 
måltiden som exempel så är den en stor och viktig social del i förskolans verksamhet.         
Måltiden utgår både från individen och gruppen, alltså barn lär sig att dela med sig, se till 
allas behov och på så vis blir alla en del av gemenskapen. Att duka borden är en uppgift som 
utförs av ett enskilt barn men som görs för gruppens bästa, alltså att alla ska få en tallrik att 
äta på. De återkommande rutinerna runt måltiden är också organiserade på ett sådant sätt att 
de skapar tillfällen till kommunikation och ett ömsesidigt utbyte av kulturella och sociala 
erfarenheter. 
 

När ett barn interagerar med ett annat barn tvingas barnet ta en annat barns perspektiv, 
vilket Piaget (1973) kallar decentrering. När de inte håller med varandra upplever de både en 
social och kognitiv konflikt. I dialogen blir barnen medvetna om att det finns andra 
ståndpunkter än deras egna. De lär sig att undersöka och pröva deras egna antaganden och de 
måste rättfärdiga sin egen åsikt genom att noggrant och grundligt föra den vidare till andra, 
för att andra barn ska se dess värde. Detta tvingar barn med typisk utveckling att arbeta med 
sin egen förståelse kring den aktuella frågan, så att de kan uttrycka sig klart och övertygande. 
Piaget hävdar att barn genom kamratsamverkan vinner både sociala och kognitiva fördelar.  

De sociala fördelarna är barns ökade kommunikativa förmåga och deras alltmer 
utvecklade känslighet att kunna ta andras perspektiv. De kognitiva fördelarna är drivkraften i 
att studera sanningen i sina egna uppfattningar och få någon annans återkoppling i denna 
process. Dessa sociala och kognitiva vinster är direkt relaterade till varandra på så sätt att 
ökad social och kommunikativ förmåga leder till kognitiva förändringar. 
 

Irene Johansson (2007) beskriver språket som ett språkspel där det finns olika drag som 
deltagarna kan göra. Deltagarna i spelet är beroende av varandra och spelet växer fram genom 
ett ömsesidigt givande och tagande. Vad varje enskilt språkspel går ut på vet man egentligen 
inte helt och fullt förrän spelets alla delar spelats upp och spelet är färdigt. Hur spelet ska 
spelas är emellertid styrt av klara regler. Dessa regler lärs in och de är gemensamma för dem 
som tillhör en viss grupp. Däremot kan olika grupper ha olika regler.  
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Detta betyder att den som lärt sig regler som gäller för ett visst språkspel i en grupp kan 
känna igen sig och tolka spelet. Däremot kan den som inte lärt sig reglerna ha stora 
svårigheter att både tolka och uttrycka sig så att han eller hon blir accepterad i spelet. Ibland 
bryter spelet samman för att en av spelarna har missat att ta sitt fulla ansvar för spelet. Då 
gäller det för den andre spelaren att veta hur man gör för att reparera det skadade draget. I 
annat fall avbryts hela spelet. Det finns olika tekniker att ta tag i spelet igen. Ofta sker det 
genom att man tar upp det drag där avbrottet skedde och upprepar dess innehåll eller ändrar 
lite genom modifikation eller expansion.  
 

 
Skickliga pedagoger som kan väcka barnens intresse och leda grupperna på ett bra sätt är 

förstås betydelsefullt både för inlärningen och för att skapa ett gott socialt klimat 
(Gottberg, 2007). 

 

 
Självkänsla 

Det är allmänt känt att barn med svårigheter utvecklar en låg självkänsla. Genom tidig 
upptäckt och omhändertagande kan vi ändra en negativ spiral. Jagutvecklingen hänger intimt 
samman med denna process. Självkänslan byggs upp genom att bli bekräftad som person och 
bemött som den unika person man är. Självförtroende är mera pedagogiskt. Barnet stöds av att 
bli bemött med lämpliga krav och får samtidigt upplevelsen av att själv klara av att hantera 
situationer. Ibland är självförtroendet starkt, då känner vi att det är en situation vi klarar av. 
Ibland är självförtroendet svagt, vi kanske upplever att förtroendet för oss själva och vad vi 
kan fattas. Om det ofta uppstår situationer då vi upplever att vi inte kan klara av något och 
därmed ofta får konfronteras med upplevelsen av att inte räcka till då kan även vår självkänsla 
bli svagare.  
 

Att inlärning sker i samspel med andra är en självklarhet och därför är förmågan att 
fungera tillsammans med andra avgörande. När man låter barn ta del av en medveten och väl 
strukturerad behandling och träning blir det möjligt för dem att växa som individer och 
medlemmar i en grupp. Barnen tränar då också på att själva se, lyssna på, respektera och 
bekräfta sina kamrater samt låta alla vara med i leken.  

Maria-Pia Gottberg, (2007) talar om fem principer som är oerhört viktiga i alla slags 
relationer. Barnen ska känna sig sedda, känna att någon lyssnar på dem, känna att de är 
respekterade, de behöver också bekräftelse och de behöver ingå i en grupp. Rosenberg (1979) 
talar om tre sorters jag-uppfattningar. Hur jag uppfattar mig själv, t.ex. vilken status jag anser 
mig ha och vilken gruppidentitet jag upplever. Hur jag önskar att jag vore, t.ex. vilka mål jag 
vill arbeta för och vilka moraliska handlingsplaner skall reglera mitt liv. Hur jag visar mig 
inför andra t.ex. i hemmet, i förskolan eller hos mormor. 

Det är bland annat genom det sociala småpratet som mitt eget jag stärks såväl som min 
känsla av jag-du och känslan av att tillhöra en speciell grupp. Inom grupputveckling är det 
viktigt med feedback, kommunikation och återkoppling mellan medlemmarna. Den enskilde 
gruppmedlemmen får då veta: Vem är jag själv? Hur uppfattar andra mig? Hur stämmer deras 
uppfattning om mig med min självbild? Vågar jag avslöja mina svagheter för att be andra om 
något?  

Rosenberg (1979) talar också om två slags feedback, hur andra uppfattar mig, 
personinriktad feedback, vilket resultat mitt beteende får för andra, för gruppen 
funktionsinriktad feedback. Självkännedom är nyckeln till människans fördjupade 
gruppfunktion. Positiv bekräftelse när ett projekt lyckats är viktigt för barns självkänsla och 
därmed också som motivation för lärande (Klein, 2000). För att bli en duktig språkanvändare 
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krävs därför att man lär sig många ord och regler för hur ord bildas och för hur de i sin tur 
bygger upp satser och meningar (Johansson, 2007). 
 

Ett svagt och dåligt utvecklat språk utgör en väsentlig riskfaktor på många olika plan för 
förskolebarnets utveckling. Det kan därför finnas anledning att reflektera över vad som är 
orsak och vad som är verkan och hur man bäst kan stödja och stimulera språkutvecklingen. 
Pia Wallenkrans (1993) talar om hur viktigt det är att barnet vet att det är en individ som 
duger någonting till för att kunna lyckas med fortsatt inlärning. Många barn med 
språkstörning saknar den känslan. De får sällan uppleva glädjen att lyckas och självtilliten hos 
dem är mycket låg. En av de allra viktigaste uppgifterna för en pedagog är att hjälpa barnet att 
upptäcka sig själv. Det är en grogrund för all vidare utveckling. Att både kunna göra sig 
förstådd, uppfatta och tolka vad andra säger är grundläggande för att man ska må bra.  

Om kommunikationen inte fungerar, ligger det närmast till hands att självförtroendet får 
sig en törn. Hur man som individ handskas med denna frustration kan vara olika, vissa kan 
reagera med inåtvändhet och undviker krav på tal och kommunikation och andra visar 
frustration med utåtagerande/utagerande beteende, kanske t.o.m. aggressivitet. Följden blir 
ofta konflikter och kamratproblem, vilket i sin tur kan vara påfrestande för självförtroendet. 
Dockrell och Messer (1999) fann i sin forskning att de språkliga svårigheterna påverkade inte 
bara självkänslan utan också motivationen för skolarbetet och det sociala beteendet. 
 

 
En pedagog är en person som arbetar mot målet att göra sig själv överflödig! 

 
 

Den sociala träningen är en viktig del av arbetet. Barn med språkstörning har behov av 
och rätt till kvalificerad behandling och undervisning. Den måste ges av pedagogiskt 
utbildade vuxna som har kunskap om språkstörning. Det ska alltid finnas vuxna till hands, 
både inomhus och utomhus som ser vad som händer mellan barnen. De ska kunna gå in och 
stödja och förklara om det behövs. Barnen missförstår lätt och det uppstår konflikter därför att 
de har svårt att uttrycka sig. Det handlar om konflikter både mellan barn med språkstörning 
och med andra barn. Man kan lära sig medmänsklighet genom imitation. Vuxna framstår som 
förebilder och spelar ibland upp vad som hände: Du gjorde så här och han gjorde så. Vad 
kunde ni ha sagt och gjort i stället? Det är viktigt att lära sig hantera relationer.  

Barn med språkstörning behöver mycket mer stöd än de flesta jämnåriga barn för att 
förstå vad som händer omkring dem. Om omvärlden är kaotisk och förvirrande mår man inte 
bra, dessutom är det då svårt att lära sig någonting. Barnen behöver mycket träning och 
behandling för att klara sig själva och kunna lösa vardagsproblem. 
 

 
”Pedagogen och logopeden behöver vara tusenkonstnärer för att väcka barnens 

motivation och arbetsglädje – och hålla kvar den!” (Sjöberg 2007). 
 

 
Gränser 

De flesta föräldrar önskar inget hellre än att förstå och tillgodose det egna barnets 
behov, men det kan vara nog så svårt när barnet inte kan förklara vad som har hänt eller 
förklara vad han eller hon vill. I stället ger barnet uttryck för missnöje och olust genom att 
skrika eller gråta. Det är frustrerande att vilja förstå men inte kunna (Ellneby, 2006). I en del 
av SF:s föräldrautbildning diskuteras begreppen gränssättning och ramar tillsammans med 
föräldrarna.  
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”När ett barn inte beter sig på det sätt som förväntas av honom beror det på att han inte 
utvecklat de kognitiva färdigheter, tankefärdigheter, som krävs för att förstå och hantera 

de utmaningar och krav han ställs inför” (Tranquist, 2009). 
 

 
Det är också viktigt för medarbetarna att ha en gemensam värdegrund oavsett vad vi 

själva har i våra ”ryggsäckar”. Att ge ramar åt en aktivitet kan också innebära att man 
tydliggör när eller var en aktivitet är på sin plats, respektive när eller var den inte lämpar sig. 
Somliga kanske uppskattar/uppfattar gränssättning som ett sätt att lägga locket på ett beteende 
men att ge ramar behöver inte nödvändigtvis betyda att man undertrycker beteendet i sin 
helhet, det kan också innebära att man kan kanalisera det till lämplig plats eller tidpunkt. 
Gränssättning är en övning i medmänsklighet. Barn som möter rimliga och tydliga gränser lär 
sig att förutse vad de kan förvänta sig av sin omgivning. Denna förutsägbarhet skänker också 
en känsla av trygghet.  
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Kapitel 4 
Metod 

Vallentuna språkförskola 
1995 startade Vallentuna egna små segregerade grupper, integrerade på vanlig förskola 

och skola. Barn med grav språkstörning skulle ha möjlighet att gå i skola i sin egen kommun. 
De såg också att traditionell integrering inte gav positiva resultat för det enskilda barnet. Den 
segregerade gruppen är homogen på så sätt att ingen är utpekad som annorlunda. Alla barn får 
individuell behandling, alla leker tillsammans i olika gruppkonstellationer. Barnen känner sig 
inkluderade i ett sammanhang där ingen är exkluderad. Barnen är segregerade för att de ska få 
den hjälp som de behöver, känna sig inkluderade i en grupp med kompisar som ger dem tid 
och förstår vad de säger. Alla medarbetarna är kommunanställda och kommunen får 
ersättning av landstinget centralt för den logopediska verksamheten. Språkförskolan (SF) 
arbetar efter en egen utarbetad metod, TINS. Logoped och specialutbildade förskollärare 
arbetar i team. Verksamheten kan beskrivas i tre processer; antagning, modell 2, daglig 
verksamhet och utskrivning, modell 3. Den dagliga verksamheten kan i sin tur beskrivas i fyra 
olika delprocesser; barnomsorg, utredning, språklig behandling/träning och samverkan. 
Behandlingsprocessen inbegriper både barn och föräldrar. Uppföljning av placering sker 
regelbundet av logoped och ansvarspedagog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkommande remisser till 
SF/Resurscentrum  

Ansökande föräldrar – 
studiebesök på SF  

Skriftlig ansökan - föräldrar 

Logopedutlåtande – 
inremitterande logoped 

Pedagogisk beskrivning förskola 

Eventuell psykologutredning 
och andra utredningar 

Ej placering på språkförskola 

Logopedbehandling, utökad kontakt 
Föräldrautbildning, Talkliniken, DS 
Resursstöd till gruppen, RC/BUF 
TAKK-utbildning, RC/BUF 
Elevhälsa, RC/BUF 
Annat stöd Inskolningen börjar  

Placeringsbeslut skickas ut   

Samråd antagningar – 
logoped, förskollärare, 
psykolog, specialplanerare och 
rektor 

SF (logoped och förskollärare) 
besöker alla barn/inkomna 
remisser i deras nuv. 
barnomsorg/förskola 

Överlämning från förskola och 
inremitterande logoped 

Modell 2. Modell för antagningsprocessen, Vallentuna språkförskola (SF) 
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Antagning  
Antagning till SF sker utifrån samråd mellan rektor, logoped, förskollärare, psykolog 

och specialplanerare. Ansökan skall vara Resurscentrum tillhanda senast den 1 mars och 
tidigare utredningar bifogas ansökan. Placeringsbeslut meddelas föräldrar under april månad. 
De nya barnen inskolas vanligtvis under höstterminens första månad. Närliggande kommuner 
har rätt att ansöka om plats i verksamheten men kommunens egna barn har företräde vid 
eventuell kö. Logopedutlåtande är obligatoriskt och skall bifogas ansökan och vid behov 
genomförs även psykologbedömning. Den skall påvisa normal begåvning hos barnet trots 
befintliga språksvårigheter. Barnet ska ha ”rätt” förutsättningar för att klara av lärandet i 
grupp och de språkliga svårigheterna skall inte förklaras av syn- eller hörselnedsättning, 
utvecklingsstörning, eller autism. Ansökningsblanketter finns på Vallentuna kommuns 
hemsida och hos logopeden.  

 
Daglig verksamhet - Barnomsorg  
         SF har öppet mellan 7:30 - 17:00, pedagogerna arbetar olika tider och går enligt schema. 
Språkförskolans personal har gemensam planeringstid och handledning en eftermiddag i 
veckan. Två gånger per termin har verksamheten en planeringsdag. Då planeras terminen i 
stora drag. Vid ett tillfälle per år i augusti, anordnas en konferens någonstans i Sverige, för all 
personal på språkförskolor runt om i landet.  
 
Daglig verksamhet - Utredningsprocessen 
        Barn med grav språkstörning har ofta tilläggssvårigheter som perceptuella och motoriska 
svårigheter. De kan även ha vissa inlärningssvårigheter samt koncentrations- och 
uppmärksamhetsproblem. Många gånger påverkar språkstörningen barnet även socialt och 
emotionellt/känslomässigt. Utredningsprocessen syftar till att kartlägga barnets funktion och 
dess förmågor utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv, samt när så behövs, utreda 
differentialdiagnostiska frågeställningar. Som underlag används språklig-, utvecklings-, 
neurologisk -, motorisk, -perceptuell- samt pedagogisk bedömning. Till utredningen hör 
åtgärdsplanering och återförande samt råd och stöd till föräldrar.  

Utredningsteamet består, utöver ordinarie personal, av psykolog, sjukgymnast och 
arbetsterapeut som anlitas på konsultbasis. Även andra professionella kan vid behov 
konsulteras och/eller vidare remitteras till.  
 
Daglig verksamhet - Behandlings- och träningsprocessen 

Logopedbehandlingen syftar till att främja barnets språkliga utveckling avseende 
förmågan att göra sig förstådd och förstå det som andra säger, kunna använda språket till att 
kommunicera språkligt och socialt. Varje barn får logopedbehandling både enskilt och i grupp 
flera gånger i veckan. Samtliga barn utreds oralmotoriskt. Ett samarbete med Talklinikens 
oralmotoriska team, Danderyds sjukhus, sker kontinuerligt. I vissa fall behövs ett längre 
samarbete, framför allt då barnet får en gomplatta utprövat som är ett hjälpmedel för 
munmotorik och bättre artikulation. 
 

 
Man måste öva många gånger för att bli bra på något – man blir bra på det som man 

tränar… i alla fall bättre… 
 

 
Föräldrautbildning och föräldrastöd – en del i behandlingsprocessen 

Föräldrasamtalen syftar till att ge information om barnets språkliga förmåga och sociala 
samspel, samt att ge råd och stöd. SF ger även handledning till föräldrar om behandling, 
kommunikation och samspel med barnet. Föräldrarna blir mindre stressade när de ser att deras 
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barn utvecklas. De är delaktiga i upprättande av handlingsplaner och åtgärder som inbegriper 
mål, delmål, resultat och inbjuds till flera föräldrasamtal per termin. Många av föräldrarna 
känner sig ensamma om sitt barns svårigheter. De vill veta hur de ska kunna hjälpa barnet och 
få omgivningen att förstå. De och barnet kan även ha svårt att kommunicera med varandra på 
grund av det kommunikativa hinder som finns dem emellan.  

SF bedriver därför föräldrautbildning i tre steg. ”Första steget” - Studiebesök, 
introduktion och beskrivning av verksamheten, (ca tre tillfällen). ”Andra steget” innehåller 
föreläsningar, workshops och diskussionsgrupper angående tal- språk- och 
kommunikationsutveckling och bristande språkutveckling (fyra tillfällen) och det ”Tredje 
steget” – TAKK, tecken som alternativ och/eller kompletterade kommunikation som stöd till 
talet (fem till åtta tillfällen beroende på antalet deltagare). Föräldrastödet kan även innefatta 
remiss till psykolog och kurator på habiliteringen angående förhållningssätt eller känslor 
gentemot barnet eller för råd och stöd. Kurator och psykolog från Täby habilitering 
medverkar även vid SF:s föräldrautbildning för att ge information om samhällets stöd i form 
av bidrag och stöd.  
 
Daglig verksamhet – Samverkansprocessen 

Inom SF arbetar logoped tätt ihop med pedagogerna för att optimera barnets 
förskolevardag utifrån språk, kommunikation, inlärning och lek. Det gemensamma arbetet 
fokuserar även i hög grad på att stärka barnets självkänsla och sociala kompetens. Logopeden 
deltar i vissa aktiviteter och under barnens luncher. I antagningsförfarandet samarbetar 
logoped och pedagog. De besöker barnet på förskolan och går igenom all dokumentation 
tillsammans.  

Logopeden på Logopedmottagningen, Talkliniken/Danderyds sjukhus är delaktig i 
antagningsprocessen och samverkar med SF: s logoped angående barnens behov av plats på 
SF. Till logopedens arbetsuppgifter hör också olika handledande uppgifter om hur varje barns 
individuella språkliga och kommunikativa behov bäst tillgodoses. Gemensamma uppgifter rör 
även föräldramöten, föräldrasamtal och kringkontakter runt barnet. Samsyn och tydliga 
samarbetsformer är väsentligt för att skapa optimala utvecklingsmöjligheter, samt likvärdig 
vård och omsorg för varje barn. 
 
Utskrivning 

När eller om ett barn inte längre har behov av att gå på SF, kommer föräldrarna och 
personalen gemensamt överens om barnets vidare placering. Barnet skolas antingen över till 
vanlig förskolegrupp och börjar sedan i vanlig skolklass eller i en annan lämplig klass som 
t.ex. tal- och språkklass. Kommunens språkklasser heter Vallen och ligger integrerade på 
Hjälmstaskolan. Vallen är en segregerad F-9 skola, se under Samverkan. 
 

Av 44 barn (vt-08) som hittills har fått TINS som intervention har 43 barn börjat i 
grundskolan och 1 barn har börjat i särskola. Utav grundskolebarnen har 14 barn börjat i 
vanlig förskola/förskoleklass/skolklass. 22 barn har börjat i tal- och språkklass (inkl. 
sexårsgrupp). 7 barn har börjat i annan special/resursklass (liten grupp etc.) Uppföljning av 
placering sker vid ett tillfälle av logoped och ansvarspedagog. 
 
Produktion   

Man bedömer att 2-3 % av alla förskolebarn har en grav språkstörning, uppskattningsvis 
bör 0,5-1 % remitteras till SF, modell 1. Detta innebär att många av de tre till femåringar som 
finns i upptagningsområdet hör till SF:s målgrupp. Vi kan konstatera att det uppskattade 
behovet överstiger de åtta platser som verksamheten omfattar. Barn med lätta till måttliga 
avvikelser och barn som tillhör SF: s målgrupp men av olika anledningar inte ansöker om en 
plats har via Logopedmottagningen, Talkliniken/Danderyds sjukhus fått erbjudanden om olika 
typer av interventioner såsom TAKK (Tecken som Alternativ och/eller Kompletterande 
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Kommunikation) för föräldrar, föräldrar och barn, samt föreläsningar om språkstörning och 
språkutveckling. De har även erbjudits oralmotorisk gruppträning, röstträning, 
föräldrautbildningar och olika behandlingsprogram för föräldrar och barn.  

Förskolan kan också ansöka om pedagogiskt stöd, resurstimmar och erbjuds att delta i 
kurser om exempelvis TAKK. Barnets kontaktpedagog och arbetslagledare erbjuds också att 
besöka SF för att få mer djupgående kunskaper om arbetssätt och metod. Pedagogen på 
förskolan kan även få ta del av material och behandlingsråd av barnets behandlande logoped.  
 

 
Det är viktigt att språkförskolorna får ”rätt” barn, varje felplacering innebär att ett 

barn med grav språkstörning inte får den intervention som han eller hon behöver  
(Sara Bylund, logoped på språkförskolan Bamse). 

 
 

Det är viktigt att betona att det som SF har utvecklat inte enbart är en 
undervisningsmetod. Det är framför allt ett förhållningssätt, ett lärande och en strategi som 
bygger på 14 års erfarenhet av samarbete med föräldrar och medarbetare med målet att hjälpa 
barn med språkstörning till optimal utveckling. Erfarenheterna har integrerats med resultaten 
från modern forskning om språkstörning, förhållningssättet har kontinuerligt granskas och 
utvecklats utifrån de resultat man har uppnått inom skilda områden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vallentuna språkförskola  

Uppföljning – placering av barn 

Intensivträning. Direkt och indirekt 
behandling. Individuell-, par- och 
gruppbehandling, i olika stora grupper. 
Noggrann kartläggning, screening och 
kontinuerlig uppföljning av mål och 
åtgärder. 

Föräldrakontakt 
Föräldrasamtal 
Föräldrasamverkan 
Föräldrautbildning 
Föräldrasamvaro 
Råd och stöd 

Samverkanspartners och vidare 
utredningar - 
Arbetsterapeut 
Sjukgymnast 
Psykolog 
BVC - läkare 
BVC-sköterska 
Habilitering – kurator 
Habilitering – psykolog 
BUP/Neuropediatriska 
Logopeder – inom och utom kommunen 
Pedagoger – inom och utom kommunen 
Språkförskolor – länet 
Språkförskolor – hela landet 
 
 

Utskrivning till -  
Förskola 
Förskoleklass/grundskola - Vanlig skola 
Förskoleklass/grundskola - Språkklass 
Förskolegrupp/grundskola - Liten 
grupp/Resursklass 
 
 
Besök i nya skolan med barnet 
 

Överlämning till mottagande 
skola/logoped 

Modell 3. Modell för behandling och utskrivningsprocessen på SF. 
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Medarbetarna 
Logopeden och pedagogerna strävar efter att hjälpa barn med språkstörning att bli så 

kommunikativa och socialt skickliga som möjligt. Förståelse för barnets svårigheter och 
styrkor är grunden för behandlingens effektivitet. De strävar efter hög kvalitet och har stark 
arbetsmoral. SF:s medarbetare består av en grupp kompetenta och motiverade medarbetare 
som alltid strävar efter att förbättra sitt arbete. Förutsättningarna att ge barnen adekvat 
behandling och omsorg är mycket god med tanke på den tvärprofessionella kompetensen. 
Motivationen till fortbildning är hög både gällande mindre kurser och poänggivande 
högskolekurser.  

All fast anställd personal har kompetenshöjande utbildning för att arbeta med barn med 
särskilda behov. Hög kvalitet kräver också att logopeden och pedagogerna utmanar sig själva, 
diskuterar med andra, stöttar sina kollegor, försvarar det man gör genom hårt arbete och visa 
resultat av våra strävanden. Medarbetarna har en pragmatisk "det ordnar vi" - attityd med 
stark tonvikt på att göra det som behöver göras. Ingen arbetsuppgift är alltför trivial för att den 
ska utföras väl, såvida den är värd att utföras och att hela tiden fråga sig själv om syftet. Detta 
var en av de grundvärderingar som Stanfordstudien identifierade hos de kreativa och 
framgångsrika företagen (Mesibov, 2005).  
 

Samarbete, samverkan mellan logoped och pedagog, familjer, kollegor, studenter, 
förvaltningar och andra som har beröring med barn med språkstörning är också viktiga mål 
som genomsyrar SF. Vår definition av en frisk organisation är en organisation som har 
förmågan att på ett bra sätt tillvarata och utveckla medarbetares engagemang och kompetens i 
syfte att nå uppställda mål. Arbetsklimatet kännetecknas av ett gott samarbete, en hög trivsel 
och en stor arbetsglädje. Arbetsmiljön i övrigt är bra och den arbetsrelaterade sjukfrånvaron är 
låg.  

Att hela tiden utveckla verksamheten är en nödvändighet för den långsiktiga 
överlevnaden och för att nå framgång. För att kunna förverkligas är det viktigt att visionen om 
den friska organisationen blir en angelägenhet för alla inom organisationen. Kännetecken är 
motivation och engagemang, kreativitet, kompetens, utmanande och omväxlande 
arbetsuppgifter, möjlighet att utvecklas i arbetsrollen, trivsel på arbetet, arbetsglädje, 
inflytande över arbetssituationen och samverkan med arbetskamrater (Ericsson, 2007). 

 
TINS 

Tidig Intensiv Naturlig Språkbehandling (TINS) för förskolebarn med grav 
språkstörning är en metod som utvecklats ur en strukturerad inlärningsmodell av Flood m.fl. 
(1990) som fick namnet Snövit efter ett projektarbete i Norrtälje. Intensiv språkbehandling 
tydliggör vardagen och ger barnen begrepp, med teckenstöd eller tal som sedan kan utvecklas 
i ett kommunikativt samspel utifrån barnets förmåga. Metoden har vuxit fram i det dagliga 
samarbetet mellan förskollärare och logoped.  
        Barnets behandling syftar till att främja barnets språkliga utveckling, först och främst 
avseende förmågan att göra sig förstådd. Detta sker genom alternativa kommunikationssätt, 
att uttrycka sig begripligt, känna igen ord och förstå det som andra säger. 
Behandlingsprocessen syftar till att barnet skall vara i en grupp och kunna använda språket för 
att kunna kommunicera språkligt och socialt med andra och känna sig inkluderat.  

Snövit är en inlärningsmodell där barnen med språkliga svårigheter får möjlighet att 
utveckla kommunikation utifrån sina egna förutsättningar. Det har visat sig att barn med grava 
språksvårigheter söker sig till varandra. De känner en gemenskap när de möter andra barn på 
den språkliga och kognitiva nivå där de själva befinner sig. Barn med typisk språkutvecklig 
har inte tid att lyssna och förstå. De leker inte på samma nivå som barn med tal- och 
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språksvårigheter. Barnen på SF använder mer språk och får mer språk tillbaka tillsammans 
med barnen från språkförskolan 
 

SF är integrerad på en vanlig förskola men barnen med grav språkstörning leker sällan 
med de andra barnen trots att de vistas på samma gård flera gånger om dagen och trots att 
flera av barnen är med i samma 5-årsgrupp, två dagar i veckan. De känner faktiskt de andra 
barnen och ändå leker de väldigt sällan tillsammans.  

Det förefaller ta mycket kraft och energi från barnen på SF att vara med barn som har 
typisk språkutveckling. ”Jag måste tänka så mycket” säger Pelle och blir trött. Han måste 
lyssna på alla i gruppen och fort går det. De andra barnen måste lyssna klart på Pelle och 
förstå vad han säger. Ibland har leken ändrats under tiden som Pelle tänker på vad han ska 
säga och då blir det fel. ”Jag orkar inte leka”, säger Pelle på eftermiddagen efter en aktivitet i 
en ”stor” 5-årsgrupp (ca 12-15 barn). Då frågar vi oss själva om syftet med 5-årsgruppen för 
Pelle. Ska han vara med eller inte? ”Vad är viktigt för Pelle?” 

 

 
 

Barn med typisk språkutveckling har inte svårigheter att läsa av andra barn, förstå 
lekkoder, lyssna in långa meningar och förstå vad som händer runt omkring dem. Barn med 
grav språkstörning behöver en nära vuxenrelation som kan stödja dem i leken, utveckla 
dialogen och tydliggöra kommunikationen mellan barnen. I Vallentuna segregerar vi oftast 
inte barn med grava språkliga svårigheter i stora barngrupper utan vi låter barnet få växa och 
utvecklas i ett mindre sammanhang. Vi låter dem bli ”jagstarka” och få en god självkänsla 
innan de slussas vidare. Snövit bygger på att förhållningssätt och inlärning går som en röd 
tråd genom hela vardagen. Detta tog vi fasta på när vi började utarbeta vår egen metod. 

TINS är en modell som tydliggör verkligheten och ger barnen ord, begrepp som sedan 
kan utvecklas i ett kommunikativt samspel utifrån barnets förmåga med tecken eller tal. Vi 
arbetar med kontraster för att underlätta inlagring, perception och utnyttjar konkreta 
upplevelser av begrepp och företeelser. Filosofin är – ”utforska din omvärld med hjälp av din 
motorik och alla dina sinnen”. Ge barnet upplevelser för att göra det lättare att koda, lagra och 
minnas information.  
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En strukturerad innemiljö i olika stationer underlättar inlärning av ord och begrepp, en 
del stationer är uppbyggda kring olika ämnesområden och skall ge barnet ett basordförråd. 
Andra stationer bygger på perceptuella och sensoriska färdigheter. Barnet ges möjlighet att 
utvecklas utifrån sig själv och den språkliga nivå där det befinner sig. SF:s mål är inte primärt 
att lära barnet allt det inte kan utan att lära barnet att fungera i ett socialt sammanhang där 
barnet inte behöver känna sig funktionshindrad. Vi ska stärka barnets självkänsla och öka 
självförtroendet för att barnet ska nå sina egna kognitiva mål. Vi skall fylla på barnets 
”ryggsäck” med så mycket vi kan under barnets vistelse hos oss. 
 

 
Den generella språkstimuleringen bygger på ett tematiskt arbetssätt och sker i naturliga 

och skapade sammanhang under hela dagen, i alla aktiviteter. Den logopediska behandlingen 
sker parallellt och på samma sätt. Barnet måste uppleva att lärandet är roligt och den sociala 
interaktionen är en viktig del. Logopeden och förskollärarna börjar med att bygga upp en 
tillitsfull relation med barnet. Arbetssättet anpassas hela tiden till barnets dagsform och 
barngruppens sammansättning. Logopeden har en central roll i verksamheten. Alla barn testas 
på nya ord och begrepp, före och efter varje nytt tema. 
 

 
Man blir bra på det som man tränar, om man inte tränar på matematik så lär man sig inte 

att räkna. Det är likadant med språket – man måste öva för att bli bra! 
 

 
Precis som medarbetarna på Snövit i Norrtälje gjorde så använder vi oss av 

grundläggande målsättningar för att öppna vägar till kommunikation för att barnet ska känna 
trygghet och tillit. Vi använder ett särskilt förhållningssätt där personalen är språkliga 
modeller för barnen och lär sig förstå barnen. Vi måste lära barn med språkstörning hur de 
kan förmedla grundläggande behov, stärka känslan av samhörighet i gruppen och tillit till 
andra barn. Vi måste lära dem att säga ja eller nej, om de inte kan det och vi måste vara 
lyhörda för kommunikativa signaler. Barnets språkutveckling handlar inte bara om barnets 
språkförmåga, utan också om omgivningens, en miljö som stimulerar till samtal, både hemma 
och på förskolan. Vi måste ge barnen tillgång till en lugn miljö, där det finns möjlighet att 
stanna upp och samtala med andra. 
 

Den medvetna naturliga språkträningen sker i mindre grupper eller individuellt i 
naturliga eller skapade situationer genom samtal och lek från det barnet kommer in genom 
dörren tills det går hem. Miljön är anpassad, barnen kan prata färdigt och lära sig lyssna på 
varandra, exempelvis så sitter man också kvar vid lunchbordet en längre tid än på vanliga 
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avdelningar. I grupperna kan barnen vara åldersmatchade och språkmatchade både gällande 
det som de uttrycker och det som de förstår. Miljön är utformad så att den ska stimulera till 
samtal, lyssnande, turtagning, läsning, etc. Att arbeta på SF är en ganska annorlunda 
arbetssituation och ett ganska asocialt arbete vuxna emellan för man har aldrig tid att tala med 
sina kollegor under dagen, det går i ett, hela tiden.  
 

 
”En del säger att i en verksamhet med många vuxna så pratar de vuxna lättare med 

varandra än med barnen, det är definitivt en inställningsfråga” 
 (Anna Rickberg Widén, förskollärare på Vallentuna språkförskola). 

 
 

Logopeden och pedagogerna knyter an till barnets intresse, visar att hon eller han är 
intresserad och lyssnar aktivt på barnet. Man bekräftar och visar att man förstår vad barnet 
säger, men talar också om när man inte förstår. Om man låtsas att man förstår lämnar man 
kanske barnet ensam med frustrationen över att ha misslyckats i kommunikationen. Språk 
behöver tid, så det är viktigt att hålla kvar ett samtalsämne en lång stund och ge barnet orden 
samtidigt med upplevelserna. Om barnet inte svarar, så kan pedagogen eller logopeden börja 
berätta. Lusten att berätta smittar lätt av sig. Man använder olika uttryckssätt och hjälpmedel, 
då blir det lättare för barnet att förstå och göra sig förstådd. 
 

 
Det skall vara roligt att tillägna sig språket! 
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Kapitel 5 
Alternativ och/eller Kompletterande Kommunikation, AKK 

Kommunikationshjälpmedel 
Det finns många olika typer av AKK, allt från föremål som används som signaler till 

system som är fullständiga språk, från enkla pektavlor till avancerad datorteknik, från ett 
beroende av hjälpmedel till ett oberoende. Den avgörande frågan är förstås; Vad ska AKK 
användas till, det vill säga, vad är målsättningen? I många fall väljer man ett AKK med det 
dubbla målet att det ska vara ett pedagogiskt verktyg för att underlätta inlärandet av det talade 
språket men också att det ska användas i vardagen som ett stöd i kommunikationen.  

Språk är ett abstrakt fenomen och språkutveckling innebär bland annat att tillägna sig 
abstrakta enheter, regler och system. Barn som har svårt att göra sig förstådda med talat språk 
(och deras omgivning) kan ha stor glädje av att ha andra sätt att kommunicera. En del 
kommunikationssätt utvecklas kanske helt naturligt när man som förälder märker att barnet 
inte förstår vad man säger. Man använder bilder och fotografier, man pekar och visar, ritar 
och använder kroppen. GAKK, grafiskt alternativ och/eller kompletterande kommunikation är 
ett mer systematiserat användande av bilder och symboler och kan även det vara ett effektivt 
hjälpmedel. 

 

 
 

Man använder också tecken som kompletterande kommunikationssätt. Tecknen är 
hämtade ur det svenska teckenspråket. Det kallas ofta stödtecken men den korrekta termen är 
TAKK, Tecken som Alternativ och/eller Kompletterande Kommunikation. TAKK används 
naturligt i vardagen och barnet har lättare att förstå budskapet om man tydliggör talet med 
hjälp av tecken. På SF använder medarbetarna tecken som stöd för att förtydliga begrepp och i 
vissa fall ge barn ett sätt att kunna bli förstådd av sin omgivning. Varje barn och vuxen har ett 
eget tecken s.k. persontecken. 
 

Tecken och bild aktiverar andra delar i hjärnan än talet, både för den som ger budskapet 
och för den som tar emot. Talet fångas upp av örat och bearbetas auditivt. Tecken och bild tas 
emot av ögat och bearbetas visuellt. Tolkningen och förståelsen uppstår i hjärnan genom att 
den auditiva och den visuella perceptionen samverkar tillsammans med minnet och tidigare 
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kunskaper. För att ett AKK ska bli till stöd i kommunikationen eller till ett pedagogiskt 
redskap i inlärning, gäller det självklart att pedagogerna har kompetens och ett positivt 
förhållningssätt till detta. Det är även viktigt att föräldrarna använder samma 
kommunikationsformer i hemmet. 
 

Både barn som har god språkförståelse men har svårt för att utrycka sig och barn som 
har svårt att tolka talat språk kan ha glädje av kompletterande kommunikation därför att det 
minskar pressen att tvingas prata när det är svårt. Det kan också underlätta för barn som har 
svårt att koncentrera sig och hålla kvar uppmärksamheten i ett samtal. Om man använder 
andra kommunikationssätt blir samtalet avspänt och barnet lyckas bättre med att förstå och 
göra sig förstådd.  

Det är viktigt att komma ihåg att barnen har glädje av AKK bara om personerna i den 
nära omgivningen är intresserade, positivt inställda och använder det till vardags. Det är bra 
att introducera det alternativa kommunikationssättet så tidigt som möjligt, innan barnen har 
börjat uppleva att de misslyckas i samvaron med andra. Det finns ingen risk att stödtecken 
eller annat stöd i kommunikationen ska försena barnens språkliga utveckling, tvärtom.  
 

När barnen börjar på SF får de själva välja aktivitet varje dag från en aktivitetstavla med 
cirka 6-10 val. Varje bild illustrerar en aktivitet eller sak. Barnen får på så sätt möjlighet till 
mer inflytande över sin vardag, trots att han eller hon har svårt att hitta sina ”inre bilder”. 
Detta är ett bra hjälpmedel som påverkar självkänslan positivt och gör barnet lugnare eftersom 
det är skönt att veta vad man ska göra härnäst.  
 

 
Ett kommunikationssätt hämmar aldrig ett annat, tvärtom. Alla sätt att kommunicera är till 

hjälp för att utveckla språket! 
 

 
Barnet bestämmer själv när det är dags att lämna det alternativa kommunikationssättet. 

Många använder någon form av AKK under en övergångsperiod, andra behåller det längre 
(Sjöberg 2007) och så snart det går lättare och fortare att tala släpper barnet sitt AKK.  
Logopeden och pedagogerna talar i korta satser, sakta och tydligt. De uttrycker sig på den 
språkliga nivå barnet befinner sig samt använder sig av teckenstöd.  

 
Tydliggörande, struktur i tid och rum 

Barn med språkstörning har oftast en auditiv problematik som de ofta kompenserar med 
visuell styrka, vilket är bra att nyttja. Därför använder vi en av grundprinciperna, "structured 
teaching", från TEACCH-programmet (2009) som vänder sig till personer med någon form av 
kommunikationsproblematik. I Sverige har vi valt att kalla den delen för tydliggörande 
pedagogik eller pedagogiskt lärande. Den tar hänsyn både till de karaktäristiska problemen 
och det enskilda barnets färdigheter, talanger, intressen, personlighet, känslor, egenheter och 
potential. Vi är väl förtrogna med barnets behov av visuell information som komplement till 
det auditiva och att barnet behöver ett visst mått av strukturellt stöd utifrån.  

 
Tydliggörande pedagogik är både en metod och ett lärande av nya färdigheter. Det är ett 

sätt att organisera olika kontexter eller miljöer i vardagen så att de blir begripliga och 
meningsfulla för barn med nedsatt språkförståelse. 
 

 
För att kunna tillägna sig nya ord och begrepp måste vardagen vara tydlig och 

möjlig att förstå. En strukturerad innemiljö underlättar lärandet. 
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Både forskning och klinisk litteratur indikerar/visar att barn med såväl nedsatt 
språkförståelse som kommunikationssvårigheter lär och fungerar bättre med hjälp av 
kompletterande visuella instruktioner (Quill 1997; Schuler 1995). Logoped Linda Hodgdon 
(1995, 1999) har utvecklat ett omfattande pedagogiskt material baserat på visuella metoder för 
att underlätta språkutvecklingen och för att skapa lämpliga beteenden hos barn med 
kommunikationsproblem.  

 

 
 
Visuella metoder har även visat sig minska problemskapande beteenden (Mesibov mfl. 

2002). Såväl forskning som klinisk erfarenhet pekar på betydelsen av struktur, den relativt 
goda förmågan till visuell bearbetning jämfört med språklig bearbetning hos barn med 
kommunikationssvårigheter, samt den speciellt goda effekten av interventioner som är 
inriktade på det visuella.  
 

 
Tydliggörande pedagogik innehåller följande komponenter: 1) Organisation av den 

fysiska miljön, 2) En förutsägbar aktivitetsordning, 3) Visuella scheman, 4) Rutiner med 
flexibilitet, 5) Aktivitetssystem och 6) Visuellt strukturerade aktiviteter. 

 
 

I lärandet är det bra med visuell, synliggjord struktur som talar om för barnen vilken 
aktivitet som äger rum och i vilken del av rummet aktiviteten sker. Lämplig organisation och 
placering kan begränsa distraherande moment, främja självständighet och koncentration. Det 
är också viktigt att ta hänsyn till källor till störande intryck t.ex. andra barn som är ute och 
leker på gården eller att många leksaker ligger framme på golvet, etc. Fysisk struktur kan även 
kompletteras med visuella signaler och man kan till exempel ge viktiga områden i rummet 
namnbeteckningar. Material för specifika aktiviteter bör förvaras i det rum där aktiviteterna 
genomförs eftersom det främjar barnets självständighet. Materialet kan lätt tas fram när det 
ska användas. När man har lekt färdigt då ska man lätt kunna se i vilken låda eller på vilken 
plats sakerna ska ligga när man plockar undan.  

För att markera de enskilda barnens aktivitetsplatser, handdukar, platser vid matbordet 
etc. används färgkoder, varje barn har en egen färg. ”Vänta-prickar” på stolarna med barnets 
färg underlättar för att veta var jag ska sitta när jag ska vänta på mina kompisar. Barnen 
behöver inte heller bråka om platserna och energin går åt till att kommunicera på ett 
konstruktivt sätt.  
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Visuella instruktioner är väsentliga av flera orsaker. För det första hjälper det barn med 
språkstörning att förstå vad de förväntas göra och utnyttjar därmed deras visuella förmåga 
som komplement till deras jämförelsevis svagare språkförmåga. För det andra bidrar 
förmågan att följa visuella instruktioner till att utveckla flexibilitet. På lunchen sitter jag 
bredvid Kalle men när vi ska ha mellanmål då sitter jag exempelvis bredvid Olle.  

En grundprincip är också att aktivitetsordningen ska vara förutsägbar. En förutsägbar 
arbetsordning är särskilt viktig, beroende på att många barn med språkstörning har svårt att 
förstå och minnas sekvenser. På förskolan innebär förutsägbarhet att man schemalägger alla 
pedagogiska aktiviteter under dagen. En planerad sekvens av steg kan också synliggöras för 
en specifik aktivitet, lek eller individuell behandling. I flera situationer gäller att 
aktivitetsordningen ska förmedlas till barnen genom visuell kommunikation som barnen ska 
klara av själv att tolka. 
 

Logoped Annika Flood berättar att hon har arbetat med att barnen ska försöka skifta 
perspektiv och "ändra tänket". Barn som har svårt att sortera intryck är beroende av en viss 
struktur i vardagen och har ofta svårt att "tänka om". Vad ska vi göra idag om det inte blir 
vaniljglass? Vad tror du händer? Blir det vaniljglass en annan dag? Får du vaniljglass när du 
kommer hem? Tänk om du blir arg eller ledsen om det inte blir vaniljglass till efterrätt? Barns 
tankar och förståelse för orsak eller verkan är inte alltid lätt att förstå sig på.  

Visuell kommunikation har större utsikter att vara begriplig för barnet och kan dessutom 
förbli tillgängligt. Det är ett stöd för att förstå språk. Ett annat skäl är att visuella scheman kan 
underlätta övergångar när man har svårt att förstå och minnas. Genom att tillämpa en 
välbekant rutin där man underlättar övergången genom att se på ett schema vad som ska ske 
härnäst, kan man vanligen reducera problembeteenden orsakade av felaktiga förväntningar 
och förvirrade eller ovälkomna avbrott i rutiner eller byten av den vanliga lokalen. Ett tredje 
skäl är att visuella scheman hjälper barnet att uppnå sitt första mål, nämligen att bli så 
oberoende som möjligt av de vuxna, vilket också främjar barnets upplevelse av trygghet, 
kompetens och självständighet. 
 

Vi tillämpar två typer av scheman, ett övergripande schema för hela gruppen och ett 
individuellt schema för de barn som behöver det. Det övergripande schemat är en tydlig 
presentation av vad som kommer att hända under dagen och beskriver aktiviteter avsedda för 
hela gruppen, även de vuxna. Rutiner bör också innehålla ett element av flexibilitet, eftersom 
detta avspeglar hur vårt samhälle faktiskt fungerar.  
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Vår värld är inte statisk och rutinens grundstruktur ska förbli förutsägbar, men 
detaljerna bör variera så att barnet lär sig att fokusera på den övergripande strukturen istället 
för på detaljerna. På samma sätt presenteras en aktivitet visuellt på en nivå som barnet har 
möjlighet att förstå. På SF kan vi ha en aktivitetsordning som i bild visar: Hur man torkar sig 
med toalettpapper, spolar, drar upp byxorna och tvättar händerna. Hur man i rätt ordning 
sätter på tandkräm på en tandborste, borstar, spottar, sköljer munnen och torkar munnen på 
handduken. 

 
Bildkommunikation (GAKK) kan också vara ett expressivt, uttryckande hjälpmedel när 

barnet har svårt för exempelvis ordmobilisering och spontankommunikation. Det kan då t.ex. 
be om ett visst pålägg i en mellanmålssituation, med hjälp av en bild. 

 

 

 
Sociala berättelser och manus 

Barn med språkstörning missuppfattar lätt situationer de är involverade i. Därför är det 
viktigt att på andra sätt reflektera över vad som hände. Sociala berättelser, script/manus och 
seriesamtal är olika hjälpmedel för att förbättra den kommunikativa och sociala förståelsen 

Enligt professor Eric Schopler (1993) ska vi ge barnen svar på ”De fem 
frågorna”: 
 

1. Vad ska jag göra nu? Det bör alltid finnas ett visuellt dagsschema för 
att barnet skall veta vad vi ska göra nu, t.ex. vi ha rytmik. 

2. Var ska jag vara? I samlingsrummet och jag ska sitta på min färgprick. 
3. Hur mycket ska jag göra? Fem lekar/sånger synliggörs med 

exempelvis fem bilder. 
4. Hur länge ska jag hålla på? När vi har lekt alla lekarna då är rytmiken 

slut. 
5. Vad ska hända sen? En bild visar den aktivitet som kommer efter 

rytmiken. Då ska det bli mellanmål. 
 



                                                                                               TINS, en mångsidig intervention… 
 

60 

(Andersson, B. 2000, 2001; Andersson, L. 2001; Grey, 1994, 2001; Lundkvist, 2003). I och 
med att barnet förstår att andra människor har avsikter och önskningar som styr deras 
handlande kan barnet upptäcka att andra människor ser världen ur ett annat perspektiv än 
barnet självt. Denna insikt kan då användas av barnet för att förutse och förstå andras 
handlingar och förklara sina egna för kamraten.  
        Kan man göra osynliga regler synliga för barnet? Sociala berättelser är ett sätt för oss att 
lära ut en förståelse för sociala regler. Barnet vet vad han eller hon ska göra i temaleken, en 
specifik situation eller i aktiviteten genom att vi har ritade script/händelseförlopp för hur 
aktiviteten går till eller bilder som barnet ska kunna följa på ett självständigt sätt. Självkänslan 
ökar markant genom känslan att själv kunna visa andra barn trots att man inte har språket.        
 

Tony Attwood (2000) anser att vi lär oss på olika sätt och för en del barn är det visuella 
starkare än det verbala. Därför är sociala berättelser och seriesamtal med sitt förtydligande av 
olika situationer till stor hjälp för både barn och pedagoger. De vuxna kan även hjälpa barnet 
att förstå innebörden och ta konsekvensen av sitt handlande.  

 Sociala berättelser och seriesamtal är två pedagogiska metoder som är användbara till 
barn som har problem med att lyssna på och förstå instruktioner. Berättelserna kan användas i 
många olika sammanhang, till exempel för att förklara och förtydliga sociala mönster samt ge 
strategier för att lära sig oskrivna regler och sociala normer. Sociala berättelser är 
individuella, de bygger på situationer som barnet har varit med om och som de har haft svårt 
att hantera och förstå. Man kan använda fotografier eller ritade bilder och beskriva skeendet i 
enkla ord för barnet. En social berättelse gör att barnet lättare kan hålla kvar en inre bild i 
minnet för att sedan omsätta den i handling.  

Enligt Andersson (2000) hjälper sociala berättelser barnet att bli medveten om sina egna 
reaktioner samt lära sig att ta ansvar för sina beslut, sina handlingar och förstå konsekvensen 
av dem. Berättelsen kan också hjälpa till att förklara abstrakta situationer t.ex. hur man tar 
kontakt med andra och få insikt om eller hur de tänker och känner. Den kan även förklara 
tidsbegrepp och uttryck som sedan, snart och om en stund. Sociala berättelser kräver 
noggranna förberedelser medan seriesamtal oftast består av snabba teckningar som man gör i 
nära anslutning till en "jobbig" händelse. 

 

 
 
 Script kan vara ett manus för hur en aktivitet kan gå till. Om barnet glömmer 

handlingen i en aktivitet/temalek, kan det finnas ett manus på väggen som visuellt hjälpmedel 
för den som exempelvis ska vara kassör i affärsleken. 
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Kapitel 6 
Pedagogiskt arbete  

Specialutbildade pedagoger 
Språkförskolans pedagogiska arbete skiljer sig ganska mycket jämfört med att arbeta i 

en ”vanlig” barngrupp. Det krävs en fördjupad kunskap inom många olika områden. De 
specialutbildade pedagogerna på SF följer barnen i samtliga aktiviteter. De ser till att lärande 
och utveckling sker i alla situationer. Det innebär att pedagogerna måste kunna ge tid till varje 
barn. Barn med språkstörning måste bli förstådda. En av de pedagogiska uppgifterna är att se 
till att varje barn får det förberedande och det stöd som just han eller hon behöver, inför och 
under en aktivitet. Detta kräver mer specialiserade kunskaper än grundkunskaper i metodik, 
didaktik och psykologi som är den pedagogiska basen i förskollärarutbildningen/lärare mot 
lägre åldrar. 
 
De specialutbildade pedagogerna på en språkförskola bör: 
 

 ha mycket detaljerad kunskap om barns utveckling och varningssignaler i 
utvecklingen och kunna anpassa lärandet till barnets behov   

 ha en bred pedagogisk kunskap om språk- kommunikation- och oralmotoriska 
störningar och på uppdrag av logoped utföra indirekt behandling 

 

 ha förmåga att uttrycka sig tydligt och konkret med tal, mimik och kroppsspråk 

 

 ha kunskap om och aktivt använda tecken som alternativ och/eller kompletterande 
kommunikation   

  ha kunskap om alternativ och/eller kompletterande kommunikationssätt som 
exempelvis bildkommunikation och kunna använda det i det dagliga arbetet  
 

 ha kunskap om tydliggörande pedagogik och hjälpmedel samt ha förmåga att tillverka 
nya individanpassade hjälpmedel och pedagogiskt material till det enskilda barnet 
eller till barngruppen 

 

 ha kunskap om barn med uppmärksamhets- och koncentrationsproblematik samt 
kunna anpassa lärandet till barnets specifika behov 
 

 ha förmåga att kunna hålla en tydlig pedagogiskstruktur och samtidigt vara flexibel i 
arbetet med barnet 

 
Lärandet 

Irene Johansson (2007) säger att man kan se lärandet som en långdragen aktivitet där 
olika faser kan urskiljas och tas tillvara i uppläggningen av språkträningen. I den inledande 
Förutsättningsfasen kontrollerar man om barnet har nödvändiga förutsättningar för det 
lärande som planeras. Detta kan gälla yttre ramfaktorer som god miljö och  nödvändiga 
hjälpmedel eller inre faktorer hos barnet såsom erfarenheter och kunskaper om verkligheten, 
språklig kompetens eller motivation. Bakom detta tänkande ligger teorier om att man lär sig 
språket i sin egen socialisering och att språkutvecklingen går i små steg utifrån den aktuella 
zonen till den närmaste nästa i en utvecklingsskala enligt bland annat Vygotskijs teorier.  

Vid den efterföljande Förberedelsefasen väljer man material som är eller blir 
meningsfullt utifrån det perspektiv som barnet har. Ibland betyder detta att material ska 
anknyta till hans eller hennes upplevda verklighet och ibland att materialet ska tillföra nya 
erfarenheter men på ett sådant sätt att det knyter an till tidigare erfarenhet på ett begripligt 
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sätt. Detta måste självklart individualiseras och anpassas till varje person. Det gäller att ha 
god kännedom om barnets intressen, erfarenheter, kunskaper och färdigheter så att 
inlärningsuppgiften inte blir för lätt men inte heller för svår.  

I denna fas kan det vara nödvändigt att byta ut eller komplettera bilder i det föreslagna 
materialet mot andra bilder och begrepp. Leimar (1974) fann att barnen vid olika sorterings- 
och klassificeringsövningar utvecklade sitt ordförråd och vidgade sina språkliga begrepp. 
Därför är det viktigt att benämna det som man gör, ge ord på det som den vuxne gör och det 
som barnet gör. 
 

Den generella dagliga språkträningen, förutom den logopediska behandlingen, går ut på 
att man arbetar i temaperioder, samma år från år, cirka åtta områden per läsår. Temana följer 
den naturliga utveckling gällande de tidiga begreppsområdena i barnets språkutveckling 
(Clark, 1979) förutom Fordon som vi har valt som ett första tema för att utnyttja den 
kontaktskapande delen genom att man kan köra och låta som en bil tillsammans utan krav på 
tal.  

Temana är Fordon, Husdjur, Kroppen, Familj och Kläder, Mat, Boende och Möbler, 
Bondgårdsdjur, Insekter och Natur och under temaperioden har vi också avbrott för 
traditionsteman. Varje temaperiod har sina förutbestämda begrepp som vi försöker "nöta" in. 
Temaorden används i alla möjliga situationer och arbetet med begreppen sker i någon form i 
varje aktivitet. Varje tema har motsatsord som ska visa på kontraster och ge barnen aha-
upplevelser. Barnen testas av logopeden före och efter varje nytt tema.  

Vid inlärning är det viktigt att hushålla med energin. Det är lätt hänt att det finns annat 
än själva inlärningsuppgiften som ”äter upp” energin. Detta är inte bara tröttande utan också 
negativt för lärandet. Fokusering och struktur brukar vara bra hjälpredor då det gäller att 
samla och spara energi för att kunna använda energin när den behövs som bäst.  
 

Svårighetsgraden ökar stegvis och alla "luckor" i barnens utveckling tränas naturligt i 
den dagliga verksamheten och varje tema avslutas med en temafest. Då samlas all produktion 
och dokumentation som gjorts under temat i ett rum. På dörren till rummet sätts en temaduk 
upp, vilket visar att nu har rummet blivit ”tema-festrum”.  

Barnen och pedagogerna tittar och berättar tillsammans om hur och vad vi gjorde under 
temat. Ibland gör pedagogerna en temalek som att sätta t.ex. knorr på grisen i temat Bondgård, 
leta efter reflexhand under bordet i temat Kroppen. Festen avslutas med något extra gott att 
äta vid ett temapyntat bord i samma rum. Utställningen i rummet får stå kvar under 
eftermiddagen så att föräldrar och barn kan gå ett varv i rummet och barnet igen får berätta 
om temat för sina föräldrar.  

 



                                                                                               TINS, en mångsidig intervention… 
 

63 

 
 

Pedagogerna plockar sedan ned allt från rummet och tar bort allt material från 
temahyllorna och temastationerna. Dagen efter en temaavslutning står hyllorna och väggarna 
tomma i väntan på något nytt. Ofta brukar barnen själva spekulera förväntningsfullt om vilket 
tema som kommer att börja på måndagen i nästa vecka.  
 

Leken 

Vuxnas betydelse  
I leken utvecklas barnets inom många områden såsom identitet, självkänsla, social 

kompetens, förmågan att kompromissa, samarbeta och att fatta egna beslut. Barnet måste 
formulera sig så att kamraterna förstår vad han eller hon menar. En av lekens grundpelare är 
kreativitet och fantasi, allt är möjligt i leken. Barn leker det vuxna gör eller sådant som de 
upplevt och sådant de behöver bearbeta, deras egen erfarenhetsvärld. I leken lär de sig 
förmågan till inlevelse, lär sig turas om och lyssna på varandra. Leken är ett fritt tillstånd och 
förmågan att stressa av utvecklas. Leken kräver full koncentration och att kunna vara kvar i 
leken tränar koncentrationsförmågan.  
 

 
” Lek är viktigt för barns lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja barnets 

utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan (Lpfö 1998)” 
 

 
Redan för 2300 år sedan uppmärksammade Platon lekens betydelse. Han menade att det 

man lär sig under tvång och plåga lär man sig inte alls lika bra som det man lär sig under 
lustfyllda och lekfulla former. Även i modernare tid uppmärksammas lekens betydelse. I 
leken utforskar barn sin omvärld, bearbetar sina intryck och erfarenheter och kommunicerar 
med andra. I leken upptäcker barn också sina förmågor och intressen. Genom leken utvecklas 
barn även känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek och lekfullhet bör ses som en 
betydelsefull dimension i allt lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 
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I förskolan skall en aktiv vuxen bistå med att organisera miljön, erbjuda material samt 

bistå i det sociala samspelet barnen emellan. Många vuxna tvekar att leka med barnen och gå 
in i en roll. De menar att den fria leken skall vara fri också från vuxeninblandning. Orsaken 
till att det blivit så kan vi finna i det starka inflytandet från psykoanalytisk barnpsykologi. Den 
vuxne intar därför oftast en passiv hållning till leken. I de teorier som länge har varit 
förhärskade i svensk förskoleverksamhet spelar den vuxne en underordnad roll, inte som en 
aktiv vuxen utan som en åskådare.  

 
 

Pedagogerna i förskolan har tidigare sett leken som ”helig” (Åm 1986). Pedagogerna 
ska bara ingripa när leken ”spårar ur” eller vid konflikter barnen emellan. När Birgitta 
Knutsdotter Olofsson (1987) gjorde en genomgång av forskningslitteraturen om förskolebarns 
lek visade den att förskolan måste bli alltmer vaken för den vuxnes roll för barnets utveckling. 
Studierna visade att när förskolepersonalen deltog i leken fick det effekt hos barnen inte bara i 
ett ökat lekande utan även i en mer utvecklad kognitiv förmåga.  
 

 
Barn leker inte för att utvecklas men leken utvecklar barnet. 

 
 

Det mycket ensamma barnet kan vara den som inte räknas, kanske beroende på att han 
eller hon har skrämt iväg alla tänkbara kamrater med sina utbrott eller så uppfattas barnet som 
barnsligt och lämnas att bara vara ifred, blir bortglömt av kompisarna. Dessa barn utvecklas 
trots normal intelligens oftast långsammare inom vissa områden. Det kan vara så att de inte 
lärt sig att leka (Ericksson, 2003).  

Socialt deltagande och rätten att skydda utrymmet för samspel är viktiga angelägenheter 
för barn. Det sociala deltagandet innebär att barn med typisk utveckling som upptäcker att de 
är ensamma försöker att få vara med i en pågående aktivitet tillsammans med kamraterna. Det 
för med sig att de utvecklar en komplex och bred repertoar av strategier för hur de ska kunna 
få vara med i någons lek.  

Att skydda utrymmet för samspel innebär att barn är medvetna om lekens skörhet och 
om mödan att bli accepterad i en lek. De känner till risken att leken bryter samman när man 
accepterar ytterligare en kamrat och att det kan medföra att leken avbryts (Corsaro, 2000). Att 
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vara delaktig i en kamratkultur och en del av ett sammanhang betyder att man har vänner. 
Betydelsen att vara tillsammans med kamrater blir tydlig när man frågar vad som är viktigt på 
förskolan, då svarar de allra flesta barnen kompisarna.  

Leken och språket 
Liv Vedler (1985) fann i studier av barns språk i leken, att deras yttranden var längre i 

låtsaslek än i konstruktionslek och att meningarna ökade i längd när vuxen deltog. 
Kommunikationsvärdet, graden av dialogen mellan barnen i gruppen, ökade också när en 
vuxen var med, samtidigt som egocentriskt tal och obesvarade yttranden minskade. Vedler 
fann också att andelen intellektuella yttranden som att fråga om, söka information, utforska, 
berätta, informera, ökade då den vuxne deltog. Detta visar på betydelsen av att den vuxne går 
in i samtal och lek med barnen.  

Utfrysning 
Flera studier visar att förskolebarn skyddar sin pågående lek genom att utveckla sätt att 

kommunicera som exkluderar kamrater. I kamratgruppen lär sig barn att de inte alltid blir 
accepterade som lekkamrater eller får vara delaktiga i pågående aktiviteter (Corsara 1985, 
Williams 2001). Det finns en baksida när det gäller barns interaktion och de roller, attityder 
och positioner som befästs där.  I kamratgrupper kan barn frysas ut, vara ensamma och 
utestängda från delaktighet och gemenskap.  

Många konflikter uppstår på grund av missförstånd om lektemat. Barnen har olika 
erfarenheter och uppfattningar om hur temat ska gestaltas i leken, språkliga och begreppsliga 
missuppfattningar kan också uppstå. Allt detta kan den vuxne reda ut. När den vuxne deltar 
görs leksignalerna tydligare. Vinsterna att ibland delta i låtsaslek är stora. Förutom stimulans 
och utvidgning av leken får den vuxne större kännedom om barnen. I leken åser den vuxne 
samspelet i gruppen ur en ny synvinkel och uppfattar barnets egenart på ett annat sätt än som 
åskådare förklarar Eli Åm (1984). Det är också mycket lättare att få impopulära och utfrysta 
barn in i leken om man själv deltar. 
 

Alla som har haft med förskolebarn att göra har märkt hur bra barn med typisk 
utveckling leker när den vuxne sitter still i närheten och pysslar med praktiska saker. 

Psykologen Margareta Viberg menar att leken har stor betydelse för att barnet 
ska utvecklas socialt och språkligt.  
 
Viberg berättar att:   

• tvååringen ska kunna leka och förstå att alla är olika individer. Vid 2-
2½ år ska barnets ”jag” vara utvecklad. I denna ålder leker barnen 
framförallt bredvid varandra, samma sorts lek. 

• treåringen leker tillsammans med andra barn. Han eller hon leker ofta 
sådant som utspelar sig i barnets egen familj. Denna rollek utökas 
successivt och omfattar inte bara att leka mamma eller pappa utan även 
t.ex. storbror. Förutsättningen för att kunna leka tillsammans med ett 
annat barn är att barnet förstår att det andra barnet tänker och vill annat, 
osv.   

• femåringen leker mera med ”samhällsfunktioner”, prövar roller som 
t.ex. polis. Det är svårt att leka rollekar utan ett fungerande språk. 

• sjuåringen tycker att kamrater är viktigare än själva leken. 
Regellekarna är viktiga i den åldern. 
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Pedagogen är den trygga punkt barn behöver för att få ro att leka. Hon eller han kan ge förslag 
till lösningar, kan skydda några barn från intrång av andra barn, ge håglösa förslag till lek 
eller sysselsättning och när som helst vara beredd att för en stund lägga sitt arbete åt sidan 
(Olofsson Knutsdotter 1987). 
 

 
”Att inte delta i barns lek är att missa ett pedagogiskt verktyg med tanke på den effekt på 
lekens kvalitet som den vuxne kan ha om hon inte är för dominant och styrande” (Green, 

1984). 
 

Drama 
När berättelser eller sagor dramatiseras översätts de förställningar som orden skapar till 

verklighet. Ord och handling blir klargjorda. Begreppen blir fyllda med innehåll. 
Dramatisering av sagor ger också förebilder för hur hela sammanhang kan spelas upp i lekens 
form. Eftersom rollen är given, tränas barnen i att ta andras perspektiv och förstå andras 
bevekelsegrunder mer än i fri låtsaslek, där barnen spelar den roll som de känner till. I 
dramatiseringen kommer rollen utifrån, inte inifrån och barnet får stöd och förslag från den 
vuxne, som får agera regissör, sufflör och annan rolltagare.  

Christie (1985) anser att dramatisering av alla slag stimulerar barns lek samt föreslår 
träning av föreställningsförmågan genom fingerdockor, skuggspel, att gå på en låtsasbrant 
markerad med kritstreck, visa ansiktsuttryck och gissa känslan bakom etc. Dramatisering som 
är initierad och styrd av den vuxne kan ge barn övning i rolltagning och berättarförmågan.  
 

 
“Dramat står leken närmare än varje annan form av skapande och är omedelbart 

förbundet med denna källa till varje barnsligt skapande” (Vygotskij, 1976). 
 

 
En annan form av lek är de mest formaliserade sånglekarna som rörelsesånger och 

fingerlekar med givna ord och rörelser. Där får barnen får dramatisera sånger och ramsor 
under den vuxnes ledning. Ofta används olika attribut som kronor, hattar, väskor för att öka 
illustrationen. Sådana lekar har en tydlig leksignal, lekram och given struktur. Även i dessa 
lekar kan rolltagning och berättarförmågan övas. Det ger en gruppkänsla, alla får vara med, 
ingen blir utestängd och barn på olika nivåer kan delta.  

 



                                                                                               TINS, en mångsidig intervention… 
 

67 

 

Rollek 
Rollek är en form av låtsaslek, där barn tillsammans dramatiserar och spelar upp 

händelser de varit med om, hört om eller sett. I rolleken blir återgivningen sällan exakt utan 
omskapas och fantasin har stort utrymme.  
 

Sara Smilansky (1968) menade att det var sex färdigheter som ett barn måste behärska 
för att kunna delta i en rollek. 

 
I lekträning med en vuxen får barnen direkt ledning och övning i dessa funktioner 

genom att den vuxne fungerar som modell. Lekens pedagogiska möjligheter är oändliga.  
 

 
”Förskolebarn avskyr formell undervisning, men älskar att lära sig saker (Knutsdotter 

Olofsson 1987).” 
 

 Barnet måste: 
 kunna imitera och kunna spela en roll i tal och 

handling. 
 kunna göra substitutioner på låtsas – en sked blir 

en telefon. 
 kunna göra låtsastransformationer av handlingar 

och miljö genom verbala beskrivningar ”- Detta är 
vårt hus”. ”- Nu går jag till jobbet”. 

 ha en viss uthållighet. Barnet måste kunna hålla 
fast vid detta tema eller roll under en tidsperiod, 
minst 10 minuter. 

 kunna interagera med en eller flera barn 
samtidigt inom lekens ram. 
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Temalek  
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnets 
lärande bli mångsidigt och sammanhängande (Utbildningsdepartementet, 1998).  
 

I Söderbergs studier (1986) av treåringars dockskåpslek med en vuxen har studien 
tydligt visat hur den vuxne både anpassar sig efter barnets idéer och påhitt samtidigt som hon 
eller han tar det övergripande ansvaret för planeringen av leken, berättargrammatiken. Små 
barns lek är kortvarig, styrs utifrån och hoppar från det ena till det andra. Den vuxne kan hålla 
fast den röda tråden genom att föra tillbaka från en utvikning till det egentliga temat eller 
återföra barnet till fiktionen.  
 

Vedeler (1985) berättar om en familjelek där en pojke absolut ville vara drake. En drake 
var inte alls adekvat för temat men pojken ville vara drake. ”Konflikten” löstes av att en flicka 
förslog att pojken skulle vara lillebror som lekte att han var en drake. Den vuxne kan också ta 
hjälp av olika attribut för att hjälpa barnen att hålla fast vid sina uppgifter. Den vuxne kan 
med sitt sätt att vara, sitt sätt att uppmuntra barnen, genom val av materiel och arrangemang i 
den yttre miljön påverka barnen till en utvecklande och rolig lek. Barnens leklust och 
förställningsförmåga kan den vuxne utnyttja genom handdockor eller fantasifigurer, då hon 
vill förmedla kunskap, berätta något eller diskutera något med barnen. När den vuxne låtsas 
och spelar upp en scen, då lyssnar barnen.  
 

 
”Om de vuxna själva är lekfulla, om de introducerar olika lekformer, har en lekfull 

inställning och om de uppmuntrar till lek, då blir barnens lek rik, varierad och utvecklad” 
(Knutsdotter Olofsson, 1987). 

 
 

Genom att utvidga leken kan den vuxne föra in nya kunskaper. När barnen leker med 
bondgårdsdjuren som ingår i en bondgård blir det tydligt att alla djuren behöver någonstans 
att vara – hagar, hus och de behöver mat. Frågor om vad hästen äter, hur hönsen ska bo och 
vilka ungar som passar till vilka djur etc. behöver besvaras. När barnen sedan gör ett besök på 
en bondgård eller på en 4H-gård så förstår de vad de ser och vice versa. Kunskapen och 
inlärningen blir insatt i sitt sammanhang och kunskapen omsätts omedelbart i handling i 
leken. De nya erfarenheterna ger också hjälp att plocka fram kunskap på ett helt annat sätt än 
om man i lärandet bara ställer frågor till barnet om djuren.  
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Genom scriptet eller manusets hjälp kan man tydliggöra vilken roll barnet har i roll-

leken och det blir också tydligt att när det blir ”min” tur att vara en attraktiv roll som doktor, 
affärsinnehavare eller busschaufför, men nu behöver ”jag” vara passagerare, sen är min 
kompis passagerare när jag är busschaufför. Genom det visuella scriptet stärks självkänslan av 
att kunna själv. Barnet vet vad det ska göra även om han eller hon inte har en inre bild för 
aktiviteten att leka busschaufför. Samtliga lekforskare förefaller vara överens om att rollek 
ökar barnets sociala kompetens och man har funnit starka samband mellan förmåga till rollek 
och social kompetens och popularitet sedan ålder, kön och intelligens hållits konstant (Rubin 
mfl 1983). 

 

 

Horisontell och vertikal lek 
Den horisontella leken som sker i en barn-barn relation ses som jämlik medan den 

vertikala relationen vuxen-barn och äldre-yngre är ojämnlik och präglas av kontroll och 
beroende (Janson, 1996). Horisontell lek kommer ur viljan till samvaro och glädjen i det 
sociala samspelet på lika villkor. Ett begrepp som fångar olikheten i dessa lekar är 
förhandling, att jämföra egna och motpartens föreställning och komma fram till en handling 
som gynnar båda parter, en ömsesidig anpassning.  

Barn med språkstörning som har lite erfarenhet av förhandling i inträden, lek och 
konfliktlösning får stora svårigheter att utveckla sin sociala kompetens och självkänsla på en 
vanlig förskola, de får sällan uppleva horisontell lek. Svårigheter gällande inträden i lek är en 
indikator för kamratrelaterande svårigheter överhuvudtaget (Guralnick, 1992). 

Vi tycker olika  
I sina litteraturstudier (1987) kom Knutsdotter Olofsson fram till att frågor om leken 

inte kan besvaras entydigt, vi tycker alla olika, varje forskare har sett leken utifrån sin 
speciella synvinkel. Teorierna har alltså utgått ifrån hur man har betraktat leken och vilka 
frågeställningar man har haft. Vad man än säger om lek så har de flesta teorier en pusselbit, 
alla delar är användbara.  
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Leken är ett helt fantastiskt redskap. Lekens betydelse för barns utveckling är enorm 
enligt Vygotskij. Det är viktigt att barn med språkstörning och andra funktionsnedsättning ges 
möjlighet att leka i anpassade grupper på lika villkor som barn med typisk språkutveckling 
och inte nödvändigtvis med barn med typisk språkutveckling. 

Högläsning 
Den självklara högläsningen som skapar ett drama och ett bildspel inne i våra huvuden 

skall naturligtvis ha stort utrymme i förskolan. Leken och läsandet föder varandra. Högläsning 
måste vi ständigt öva oss i. Det finns inget mer ”dödande” än en oförberedd och oengagerad 
uppläsare. Böcker behöver en kunnig förmedlare som är intresserad av böcker (Henriksson, 
2000). Engagemang är A och O, det skall synas i ansiktet på den som läser att känslan är med.  
        Det är också viktigt att man läser lugnt och tydligt, att man ger utrymme för lyssnarens 
engagerade lyssnande, tar ut pauser och fångar upp lyssnarblickarna. Att dela upp och skapa 
spänning i små portioner kan ibland vara nödvändigt för att barn med behållning skall kunna 
ta till sig en hel bok i lugn och ro. Sagor och berättelser betyder mycket när barnet utvecklar 
sitt språk.  

 

 
 

Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson berättar att vi anpassar vårt språk till 
barnets minspel när vi berättar fritt om en händelse eller en berättelse, då aktiveras en speciell 
del av hjärnan hos barnet och när vi läser högt ur en bok med bilder tillsammans med barnet, 
då aktiveras en annan del. Gustafssons slutsats är att genom sin fantasi utvecklas barnets inre 
språk. Barnet måste få många inre bilder för att kunna reflektera över sina känslor.  
        Tankeförmågan hos barn förbättras när de får möjlighet att öva den. Genom högläsning 
lär sig barnet många nya ord och lär sig hur en berättelse brukar vara uppbyggd. Detta i sin tur 
har stor betydelse när barnet ska lära sig läsa och skriva. Sagor och berättelser har 
hypnotiserande effekt på barn och väcker deras fantasi men det kan också vara en övergång 
från vakenhet till vila (Ellneby 2006). 
 

 
Albert Einstein sa redan på sin tid – ”Vill ni att era barn ska bli intelligenta? Läs för dem! 

Vill ni hjälpa era barn att lära sig saker. Ge dem av er tid!”  
Läsandet utvecklar tänkandet och ett rikt språk utvecklar barnet. 
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En dag på SF 
Varje dag har SF fasta aktiviteter enligt veckoschema, modell 4. Vi varvar stillasittande 

aktiviteter med rörelseaktiviteter under samma dag för att få balans i vardagen. En förmiddag 
i veckan har vi utflykt till tema-anknutna utflyktsmål som kan vara allt från en tågresa under 
Fordons temat eller till Vallentunasjöns strandkant under temat insekter. Utflykterna lägger 
grunden för fortsatt tema-arbete och temalek eftersom de ger självupplevda upplevelser kring 
ämnet. Varje dag, förutom utflyktsförmiddagen, arbetar barnen individuellt med logopeden,  

Detta sker när det aktuella barnet har sin bäst fungerande tid på dagen, vilket kan vara 
allt från precis efter en samling till efter en utevistelse på gården. Barnen är uppdelade i 
mindre grupper i de flesta aktiviteter. På fredagarna rullar tre grupper med antingen vattenlek, 
bak eller spelgrupp var tredje vecka. 
 
Modell 4. Veckoschema 

 
 

Oralmotorik tränas flera gånger i veckan på ett lekfullt sätt. Många av barnen på SF har 
också en finmotorisk försening, det har visat sig att tal- och språkförsenade barn ofta har svårt 
att rita, skapa och teckna adekvat för sin ålder. Därför bedöms alla barns finmotorik av en 
arbetsterapeut som ger oss och föräldrarna tränings- och behandlingsråd. Barnen behöver alla 
öva sina färdigheter på ett lekfullt, individanpassat sätt, varje dag och inför skolplaceringen är 
barnen oftast i nivå med ålder gällande den finmotoriska utvecklingen som annars kunde leda 
till en sämre utgångspunkt vid läs- och skrivinlärningen.  
 

Skapande i färg och form är en stadigvarande aktivitet som vi försöker utveckla så 
mångsidigt som möjligt. Musik, rytm och ramsor tar vi också  in i verksamheten som en 
naturlig del i barnens vardag. Vi delar hela tiden upp barnen i smågrupper och alla barn får 
den tid de behöver inom varje område. Det är också viktigt att ta tillvara barnens behov av 
rörelse och kreativitet genom återkommande aktiviteter.  
 

När ett nytt tema börjar förändras avdelningen. På stora temahyllan läggs både lockande 
lekmaterial, pussel och spel fram som anknyter till temat. Det kan vara en lekback med en 
doktorsväska laddad med plåster och doktorsutrustning samt en ”sjuk” docka under 
exempelvis temat Kroppen, dockskåp med möbler till Boende och Möbeltemat, en back med 
arbetsfordon och byggplats i storlego till tema Fordon eller som spelet Björnes maskeradspel, 
under Kläder och Familj temat.  

På skapandehyllan byts pennor och kritor ut till temats färger liksom papper, pärlor eller 
andra ”pysselmaterial”. Temahyllornas material bygger på respektive temas begrepp och 
ordförråd vilket gör att vi även får med den repetitiva effekten på ett naturligt sätt. 
Temaväggarna i hallen blir i inledningsskedet alldeles tomma men fylls efter temats gång på 
med allt som produceras under perioden och i slutet av temaperioden är väggarna fyllda med 
alster i temats begrepp.  

 Veckoschema förmiddag eftermiddag 
måndag tema-arbete + utelek eller 

5årsgrupp + logopedbehandling 
rytmik + diabilder eller 
skuggteater + ute- eller innelek + 
logopedbehandling 

tisdag Skapande + utelek eller 5årsgrupp 
+ logopedbehandling 

gymnastik + ute- eller innelek 
+ logopedbehandling 

onsdag temalek + utelek + 
logopedbehandling 

blåsgympa  

torsdag utflykt örongympa + utelek + (drama) 
fredag   Vattenlek, bak eller spelgrupp +  

logopedbehandling 
tunggympa + utelek 
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Under en del temaperioder förändras ett helt rum till en affär, mat- eller klädaffär, där 
barnen leker i både styrda och fria aktiviteter. Syftet med temastationerna är att barnen ska bli 
lockade att välja material som behandlar något i temat. När ett nytt tema börjar plockas det 
”gamla” materialet undan.  Barnen kan givetvis hämta material i skåpen som inte hör till det 
aktuella temat, men vår intention är att barnen i första hand ska välja något från våra 
temahyllor.  

 
Tematiskt arbetssätt 

Tematiskt lärande utmärks av att olika ämnen integreras till en helhet, att olika 
färdigheter tränas i ett funktionellt sammanhang med det tematiska innehållet i centrum och 
att lärandets innehåll kopplas till barnens självupplevda erfarenheter och förståelse. 
Utmärkande för tematiskt lärande är också dess oberoende av traditionella läromedel.  
 

 
På SF är alla aktiviteter knutna till temat och en lärare bör enligt Marton (1980) besitta 
fyra olika kompetenser: 

1. En allmän kompetens, som innebär att läraren bör ha en förmåga att 
kommunicera med barn, vara positiv och generös, lyhörd, villig att blanda sig i 
barnsliv och få barn att känna sig omtyckta och trygga. Hit kan den sociala fostran 
räknas. 

2. En allmän pedagogisk kompetens, som innebär att läraren har en god kunskap om 
hur barn lär sig olika saker. 

3. En didaktisk/ämneskompetens, som innebär att läraren har gedigna kunskaper om 
det innehåll han eller hon vill att barn ska lära sig. 

4. En metodisk kompetens, som innebär att läraren intresserar sig för och tar reda 
på hur barn tänker om det innehåll som behandlas i temat. 

 
 

Temaperioderna på SF brukar vara tre till åtta veckor, beroende på hur stort och 
omfattande temat är och hur bra resultat barnen har på testningen av temaorden. Vi ser också 
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möjligheten att utveckla förmågan till lek genom att ha styrd temalek, en gång i veckan. Där 
introducerar pedagogen lekmaterial som senare återfinns på en temahylla. Ofta används ett 
lekscript eller manus som berättar hur leken förväntas gå till. Vad gör doktorn, vad förväntas 
av patienten? Vissa script som doktorslek kan ha sin grund i en bok exempelvis ”Totte går till 
doktorn”. 
 

De barn vi möter är många gånger generade över sitt tal och vi har precis som i Snövits 
projekt därför valt att inte centrera uppmärksamheten på barnet den första tiden. Vi börjar 
med en invänjningsperiod på höstterminen då vi har många nya barn i gruppen. Temat Fordon 
som är först ut, gör att det blir naturligt att ljuda och låta. Det är lätt att få kontakt med de 
andra barnen i gruppen genom de bilar, båtar och flygplan de för fram.  

Många fordonslekar på bilmattan och tågbanan kräver heller ingen organiserad samlek 
mellan barnen utan där kan barnen leka sin lek bredvid andra ”nya” barn till en början. Alla 
kör sitt fordon och barnet själv väljer hur aktivt det vill delta i samlek. I temat Fordon 
använder vi substantiven bil, båt, flygplan, buss, traktor, polisbil, brandbil, ambulans, taxi, 
tåg, cykel, motorcykel och grävskopa. Adjektiven är stor och liten. 
 

Vi fortsätter med temat Husdjur, där det faller sig naturligt att låta och härma de olika 
djuren. Temats adjektiv och begrepp är också relaterat till ämnesområdet, så att dessa skall 
kunna realiseras på ett naturligt sätt. Husdjuren är svarta och vita, de är stora och små, det 
finns en eller många kattungar, djuren leker med runda eller kantiga saker, de ligger i korgen 
eller på filten. Djuren jamar och skäller. Substantiven är katt, hund, mus, fisk, fågel och 
kanin. Adjektiven är stor, liten, svart, vit, rund och kantig. De rumsliga 
lägesbegreppen/prepositionerna är i och på. Antalen är en och många. 
 

När barnen börjar känna sig lite mer ”hemma” påbörjar vi det tema som kanske känns 
mest angeläget Jaget och Kroppen. Många barn med språkstörning får en negativ självbild 
eftersom de inte har kunnat tydliggöra sina behov och ofta blivit missförstådda. De har haft 
svårt att få sitt jag bekräftat eftersom de inte har kunnat tydliggöra det. Det är således en 
viktig uppgift att ge barnen en positiv uppfattning om sitt jag och sin kropp. Vi ser olika ut, vi 
låter olika, vi är olika. Vi är bra! Substantiven i temat är baskroppsdelarna som huvud, 
ansikte, hår, öga, näsa, mun, öra, hand, arm, fingrar, fot, ben, tår, mage, rygg, stjärt, snippa 
och snopp. Adjektiven är lång, kort, röd, blå, rund och kantig. De rumsliga lägesbegreppen är 
under och över. Antalen är ett och två och frågeordet är Vem? 
 

Temana Familj och Kläder handlar också om att få en identitet. Det är viktigt att barnet 
får träna på att presentera sig själv med namn eller med hjälp av tecken och medvetandegöra 
deras tillhörighet i en familj. Kläder är något centralt vi konfronteras med varje dag. Det kan 
då vara tryggt att veta vilket plagg den vuxne pratar om. Är det den jag skall ta på mig? Är det 
här en jacka? Frågeordet "Vem?" blir aktuellt då vi pratar om familjen.  

Substantiven i Familj är flicka, pojke, mamma, pappa, syster och bror och i Kläder är 
det tröja, byxa, trosa, kalsong, skjorta, strumpa, pyjamas, kjol, klänning, jacka, overall, mössa, 
halsduk, vantar, skor och stövlar. Adjektiven är tjock, smal, gul, grön, trekantig och fyrkantig. 
De rumsliga lägesbegreppen är framför och bakom. Antalen är ett-fem och frågeordet är 
Vem? 
 

Andra viktiga temaområden som barnets värld kretsar kring är Boende, Möbler, Mat 
Bondgårdsdjur, Natur och Insekter. Till alla dessa temaområden som presenteras ovan hör 
begrepp som i första hand baseras på den kognitiva utvecklingen men som även måste kunna 
realiseras inom temat. Det skulle t.ex. vara svårt att på ett konkret och realistiskt sätt 
presentera svarta och vita frukter och grönsaker. Helt naturligt kommer en del frågeord att bli 
centrala kring vissa teman som exempelvis ”vad” i tema Mat. 
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Tema Mat omfattar substantiven kött, fisk, kyckling, skinka, soppa, pannkaka, korv, 
köttbullar, potatis, spagetti, ris, salt, peppar, socker, sylt, ketchup, senap, tårta, bulle, kaka, 
äpple, päron, banan, vindruva, apelsin, sallad, gurka, tomat, majs, ärta, morot, vitkål, lök, 
bröd, smör, ägg, glass, ost, saft, vatten, juice, kaffe, the, choklad, affär, köpa och pengar. 
Adjektiven är varm, kall, orange, lila, fyrkant och avlång. De rumsliga lägesbegreppen är 
bredvid och mellan. Antalen är ett-fem och frågeordet är Vad? 

 
Tema Boende/Möbler inbegriper substantiven rum, sovrum, badrum, vardagsrum, kök, 

tak, golv, vägg, dörr, bord, stol, soffa, fåtölj, tv, tavla, matta, CD/bandspelare, telefon, lampa, 
klocka, skåp, nyckel, bokhylla, säng, täcke, kudde, handduk, tandborste, handfat, badkar, 
dusch, toalett, tvål, spegel, spis, ugn, mikro, kylskåp, frys, diskbänk, degbunke, diskborste, 
diskmaskin, tallrik, glas, mugg, kniv, gaffel, sked, kastrull, lock, stekpanna, visp, soppborste, 
dammsugare och trasa. Adjektiven är mjuk, hård, rosa, grå, fyrkantig och avlång. Det 
rumsliga lägesbegreppet är mittemot. Antalen är ett-tio och frågeordet är Var? 
 

Tema Bondgård omfattar substantiven häst, ko, gris, get, får, tupp, höna och kyckling 
(föl, kalv, kulting, killing och lamm). Adjektiven är mörk, ljus, brun och beige, repetition av 
samtliga former och repetition av samtliga rumsliga lägesbegrepp. Antalen är ett-tio och 
frågeorden är Vem? Vad? Var? 
 

Tema Natur och Insekter omfattar substantiven träd, buske, blad, barr, gräs, blomma, 
sten, kotte, fluga, myra, spindel, geting, mask, nyckelpiga, fjäril och snigel (skalbagge och 
mygga). Vi repeterar samtliga adjektiv, antal, prepositioner och frågeord från tidigare teman. 
När vi arbetar med ett tema genomsyras avdelningen av det ordförråd och de begrepp som 
barnet förväntas kunna. Barnen får t.ex. under temat Insekter samla nässlor och följa 
nässelfjärilens utveckling från larv till fjäril, barnen räknar ner dagarna tills puppan skall 
spricka och avslöja underverket där i. Under temat Kläder bygger vi upp en klädaffär i ett av 
rummen och man får både leka och prova på att vara expedit och kund. När man har handlat 
går man ”hem” och provar sina kläder. Det finns två olika script där fasta manus för hur leken 
går till, ett för expediten och ett för kunden. På så sätt är alla barn trygga i sina roller och kan 
även leka själva utan att vuxen behöver förtydliga reglerna. De  är lätta att förstå genom 
scriptet om man inte har en egen inre bild av aktiviteten.  
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        När vi har läst vissa flanosagor (bilderna i en saga som sätts upp på en tavla vartefter 
som så att alla kan se) i en till två veckor så dramatiserar vi sagorna. Det är viktigt att barnen 
får höra sagan många gånger innan vi börjar dramatisera sagan. Vem som har vilken roll 
tydliggörs med en färgmarkering på en rollista. Alla barnen får möjlighet att välja roll och alla 
vet vem som har vilken roll. Rollista är ett bra hjälpmedel för arbetsminnet. Varje rollfigur har 
oftast något attribut för att förtydliga rollen som en vargnos eller jägarhatt och sax 
(Rödluvan).  

De vuxna är alltid modeller och visar hur aktiviteten går till för att locka barnen att våga 
försöka och för att minska misslyckanden. De för också historien framåt med ”mellanprat” 
och lämnar tomrum där rollkaraktären förväntas säga eller göra något som ”då sa trollet: Vem 
är det…?” (Bockarna Bruse). Barnen kan sedan själva dramatisera sagan, oftast med rollistan 
som hjälp för att förtydliga både för sig själva och också för medspelarna vem som har vilken 
roll.  
 

 
”Att tematisera innebär att avgränsa och lyfta fram för att synliggöra” (Pramling 

Samulesson & Sheridan, 2006). 
 

 
Samling 

Samlingen är uppbyggd kring det aktuella temat. Vi vill ge barnen aha-upplevelser och 
försöker därför presentera nya begrepp så fantasifullt som möjligt. Vi vill också ge barnen 
minnen att bära med sig som en ”inre filmduk” som de kan plocka fram. Ofta är barnen 
visuellt starka men med betydande auditiva svårigheter att tolka och lagra information. Vid 
samlingen ger vi barnen konkreta, kontrastrika upplevelser och presenterar begrepp knutet till 
temat. Begreppen presenteras med hjälp av tecken och vid adjektiven med dess motsats för att 
underlätta barnens inlärning. Vid samlingen har vi dessutom någon lek, sånger eller ramsor 
som är knutna till temat.  
 

Vi börjar samlingen med ”samlingssången” där barnen deltar med att spela på ett 
instrument. Nästa moment är att se över vilka som är här under dagen. På väggen sitter ett 
stort tyghus med fickor. Alla barn och vuxna har en egen tygdocka som liknar dem själva. 
Föräldrarna syr dockorna och de får själva välja hur dockan ska se ut med rätt hårfärg, 
ögonfärg, glasögon etc.  
        Barnens dockor används för att visa om någon är sjuk, dvs. får plats i sjuksängstavlan, 
eller är ledig, i ledighetsbåten. Var är kompisen om hans stol står tom? Dockorna kan också 
användas som ”stand in” i en övning som man ännu inte vågar delta i själv.  Nästa moment i 
samlingen är något spännande temaanknutet. Det kan vara en aha-upplevelse i form av t.ex. 
två olika trådar som barnen drar i, varav den ena blir jättelång, den andra kort i tema Kroppen. 
Här kan också ”Lattjolajban-väskan” dyka upp med t.ex. tre klädesplagg och en frukt. Vilka 
passar ihop? Vilket föremål passar inte ihop med de andra? etc. i temat Kläder och Familj.  
        Därefter används en trolleriramsa för att avslöja dagens aktivitetsschema, på stora tavlan 
bakom en dörr.  Här ser alla barn vad som ska ske under dagen och får svar på frågor som vad 
ska jag göra? Vad ska min kompis göra? När sker en särskild aktivitet, etc. Vi sjunger alltid 
med en sång, ”Hejdå-sången” då samlingen är slut och barnen går till nästa aktivitet. 
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På samlingen sitter barnen på stolar med armstöd i en halvcirkel på bestämda platser. 

De har var sin färgsymbol, på golvet och på stolen. En vuxen sitter mittemot barnen och leder 
samlingen. Övriga vuxna sitter bredvid vissa av barnen som ett fysiskt stöd för att bibehålla 
koncentration och uppmärksamhet. Samlingen följer alltid denna bestämda ram, med en tydlig 
början och ett tydligt slut. 

 
 

Logopedens arbete 
Logopeden är en av medarbetarna i arbetslaget på SF och har ett tvärvetenskapligt 

synsätt. Kunskaperna bygger på ett logopediskt, medicinskt, lingvistiskt och psykologiskt 
perspektiv. Logopeden har en central roll och deltar i vissa aktiviteter med barnen. På så sätt 
har hon möjlighet att observera barnets språk vid andra tillfällen än bara vid enskild träning 
och behandling. Logopeden kan ”väva in” passande språkliga övningar i den dagliga 
verksamheten som t.ex. oralmotorik, samtalsträning, när barnet är som mest mottagligt eller 
motiverat. Hon deltar också i alla samtal med barnens föräldrar tillsammans med ansvarig 
pedagog om behandlingens innehåll och målsättning etc.  
 
Logopeden på en språkförskola bör också: 
 

 ha förmåga till teamarbete och kunna samverka med andra yrkesgrupper,  

 

 ha fördjupad förmåga att planera, genomföra och utvärdera behandlingsprogram, 
 

 ha förmåga att informera och undervisa egna teamet, föräldrar/anhöriga, 
logopedstudenter och andra yrkesgrupper samt att genomföra handledande uppgifter, 
 

 ha förmåga att lära ut, anpassa, utprova och ordinera olika typer av AKK, till barnet, 
föräldrarna och pedagogerna, 

 

 ha fördjupad förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information 
samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och 
bidra till utveckling av yrket och verksamheten, 
 

 ha självkännedom och empatisk förmåga, 
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 ha förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barnet och deras föräldrar,  
 

 samarbeta mellan olika vetenskapsområden för uppnående av hög kunskapsnivå och 
kunskapsutveckling, 
 

 ha kunskaper och färdigheter inom specialpedagogik  

 

 ha förmåga att bistå föräldrar vid val av förskola eller skola vid utskrivning, 
 

 ha kunskap om inriktningar och mål som verksamheten arbetar mot, ansvara för att 
redovisa eget arbete i verksamhetsbeskrivningar och kvalitetsredovisningar 
 
 

Som logoped måste man skilja på mer erfarenhet och ny erfarenhet. Mer erfarenhet kan 
befästa såväl kunskaper som fördomar. En ny erfarenhet kan ge upphov till frågor och 
problematisering. Det handlar om att ställa sig frågan: ”Har jag 10 års erfarenhet eller ett års 
erfarenhet 10 gånger?” Peter Burke (1987) talar om öppet förhållningssätt som en avgörande 
attityd för möjligheter till utveckling. Han menar att detta förhållningssätt tycks utgöra 
nyckeln till den professionella utvecklingen. Det hjälper oss att se, finna alla de möjligheter 
till utvecklingen och förändring som finns i den verklighet, de sammanhang där vi ingår.  

Det innebär en öppenhet gentemot de många gånger skiftande krav och förväntningar 
som ställs. Man bör kunna se dessa krav och förväntningar som positiva utmaningar med 
möjlighet till utveckling och inte som betungande bördor. Det öppna förhållningssättet 
innebär också, kanske det viktigaste, att man som logoped vågar se och ifrågasätta sitt eget 
tänkande och de egna förgivandetaganden som avspeglas i det egna arbetet. 
 

Logopeden måste få barnen att samarbeta och att tycka att det vi gör är roligt. Hon 
måste skapa ett känslomässigt band, bli ”kompis” så att barnen vill vara med. Den vuxne ska 
vara intresseväckande vi ska göra roliga saker tillsammans. Man måste hela tiden tänka på att 
barnet ska känna sig kompetent och positivt. 
 

 
Han eller hon måste tycka om att ”jobba”, springa till mig inte ifrån mig! 

 
Vi måste få barnet att tycka att lärandet är roligt och som logoped måste man göra något 

annorlunda för att få barnen motiverade flera gånger i veckan. Vi jobbar med dagliga problem 
och vi måste bygga upp en relation för att barnen ska lita på oss. Den sociala interaktionen är 
viktig för att de ska vilja tala, använda sitt språk och blir stärkta av att vi verkligen försöker att 
förstå dem. Behandling, teknik och forskning ändras hela tiden, precis som vi hela tiden 
ändrar vårt arbetssätt och anpassar det till barnet och barngruppen.  
 

Resurscentrum är ett eget rektorsområde i Vallentuna kommun och ansvarar för SF:s 
verksamhet. Landstinget har årligen uppföljningar för att säkerställa verksamhetens kvalité 
och att logopeden arbetar i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. Förutom SF:s logoped 
finns det ytterligare två logopedtjänster i kommunen (i språkklasserna F-9 och på elevhälsan). 
Tjänsterna finansieras av Resurscentrum, Barn- och ungdomsförvaltningen i kommunen. 
Vallentuna har en fin ”röd tråd” genom sina specialverksamheter och på Skolverkets hemsida 
(2009) efter skolinspektion står det bland annat att ”Resurscentrums verksamhet för elever i 
behov av särskilt stöd fungerar mycket väl”. 
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Samverkan 

Videgårdens förskola   
SF är integrerad på en avdelning på Videgårdens förskola, övriga avdelningar består av 

en småbarnsavdelning och två syskonavdelningar. SF:s verksamhet har samverkat med 
Videgårdens förskola sedan starten 1995, under åren har det sett olika ut organisatoriskt för 
SF:s medarbetare med varierande utfall.  Idag har SF en välfungerande verksamhet med en 
egen rektor och en egen budget. SF:s pedagoger ansvarar för öppning och stängning på SF. 
Timmarna går inte åt till att öppna och stänga avdelningarna på övriga förskolan utan 
pedagogerna kan anpassa sina timmar till barnen på SF. Vi har flera gemensamma 
organiserade träffar. Sångsamling på hela förskolan sker en gång i veckan. Samverkan kan 
ske dagligen ute på gården. SF medverkar i en 5-årsgrupp för alla femåringar på hela 
förskolan, 5-åringarna träffas två förmiddagar i veckan. Under vinterhalvåret åker vi skridskor 
tillsammans. Även vår- och höststädning är aktiviteter som vi bland annat samverkar kring. Vi 
har även gemensamma traditioner som Lucia, vernissage, Videgården/förskolans dag och 
midsommarfirande etc. då alla barn och även ibland föräldrar strålar samman och umgås 
utöver det vanliga. Personalen har också olika typer av samkväm, spontana som traditionella. 

 
Vallen, språkklass 

”Språkklass” är en särskild undervisningsform för elever med omfattande språkliga 
svårigheter. Sådana grupper finns i ett 50-tal kommuner runt om i landet och är en naturlig 
fortsättning på språkförskolornas verksamhet.  
 

På Vallen, Vallentuna språkklasser, får eleverna tid. De får tid att förklara vad de menar 
och någon som lyssnar tills de har gjort sig förstådda. På Vallen skapas en atmosfär där alla 
har mod och lust att fråga om man inte förstår. Begrepp utreds och förklaras på olika sätt 
närhelst det dyker upp förvirring. Pedagogerna tar aldrig för givet att begreppen är klara.  
 

Den pedagogiska verksamheten är strukturerad och tydlig. Språkanvändningen är den 
viktigaste anpassningen, pedagogerna tänker på att tala tydligt och förenklar språket där det 
behövs. I alla ämnen uppmärksammas språket. Ett tydligt kroppsspråk, bildstöd och 
arbetsscheman är exempel på visuella stöd som kan användas för att hjälpa eleverna att ta till 
sig undervisningen. Inför nya arbetsområden skapas förförståelse genom att nya, svåra ord 
förklaras. Läromedel anpassas och alternativa vägar till inlärning används. En tydliggörande 
och konkret pedagogik tillämpas där elevens alla sinnen kommer till användning, som att gå 
en kilometer för att känna hur lång den är eller att baka bröd som man åt på medeltiden för att 
koppla fakta till en upplevelse.  
 

Vallen månar om att ha ett nära samarbete med föräldrarna. Utöver föräldramöten och 
utvecklingssamtal uppmuntras föräldrarna att delta i verksamheten en skoldag per termin.  
Som ytterligare en länk mellan hem och skola och som redskap för elevens egen planering 
används bl.a. dagbok, almanackor och veckobrev. Dagboken som används av de yngre 
eleverna fylls även med foton från dagens händelser. Detta som ett stöd när de ska berätta om 
vad som hänt i skolan. På Vallen har all personal en grundläggande kunskap om vad grav 
språkstörning innebär. Lärare och logopeder arbetar tätt tillsammans. I takt med nya 
kunskaper utvecklas verksamheten. Vallen blir en naturlig fortsättning för de barn från 
språkförskolan som behöver fortsatt behandling och stöd i sin språkutveckling även i 
grundskolan.  
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Andra samarbetspartners 
Samverkan sker i många olika sammanhang. Vid utskrivningsprocessen sker samverkan 

med skolorna runt om i kommunen beroende på barnets behov och då också med 
specialpedagog, logoped och talpedagog. Samverkan med övriga språkförskolor sker två 
gånger per år plus en gemensam nationell konferens en gång per år. Samverkan mellan 
kommun och landsting sker på flera olika plan. Uppföljning av avtal, logopedforum för 
kommun- och landstingslogopeder är andra exempel. Samverkan sker också mellan landsting- 
och kommunlogoped vid antagning till och utskrivning från SF. Samverkan sker även med 
psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, habiliteringen i Täby (olika yrkeskategorier), BVC-
sköterska och barnläkare. Samverkan sker med förskolorna runt om i kommunen vid 
antagningsprocessen och överlämningar till SF. 

 
Föräldrakontakt 

Föräldrasamarbete innebär att vi utformar ett välfungerande kommunikationssystem 
mellan hem och förskola, har täta kontakter för att följa utvecklingen och tar tillvara 
föräldrarnas kunskap. Vi ser föräldrar som samarbetspartner och experter på sina barn. Vi ska 
inte skuldbelägga föräldrarna utan vi ska vinna deras förtroende genom lyhördhet, kompetens 
och respekt för varandras ansvarsområde. Samarbete med föräldrarna är viktigt för oss. Alla 
familjer har olika styrkor och behov av anpassningsstilar. De känner barnet med språkstörning 
bäst. Jag som logoped eller pedagog är en person som kommer in i barnets liv under en liten 
men viktig del av livet. Neuropsykologen Lennart Lindqvist (2008) berättar att föräldrar ofta 
uppvisar frustration och stress när det råder obalans mellan belastning och förmåga.  
 

Frustration är den psykologiska upplevelsen och stress är den fysiologisk-biologiska 
reaktionen. Frustration kan yttra sig på olika sätt som uppgivenhet, ledsenhet, depression, 
vrede, bitterhet och ibland ångest. Ofta kommer också kroppsliga stressymtom in i bilden. Det 
viktiga är att föräldrarna får barnets problem begripliga. De får kunskap och får göra något för 
barnet, allt från språkträning till motorisk träning. De ser att barnet utvecklas och får vardagen 
att fungera. De ska kunna koppla av när barnet börjar på en språkförskola. De ska veta att 
barnet får det stöd som det behöver och får bli återupprättade som föräldrar.  

Det är också viktigt att acceptera att föräldrar inte alltid orkar och att vilja är inte lika 
med att kunna. Skynda långsamt om föräldern förnekar eller befinner sig i kris, skapa aldrig 
skuldkänslor. Vi ska inte ha förutfattade meningar när föräldrarna säger “så är det inte 
hemma” för det är/kan vara sant. Bygg upp en relation till föräldrar, ge tid. En del problem 
går inte att lösa men mycket kan förbättras.  
 

Lindqvist ger oss råd att beskriva barnets beteende, inte tolka. Moralisera inte och 
föreslå inte lösningar för snabbt. Ha inte för bråttom, argumentera inte. Intellektualisera inte, 
känslor är viktigare än ord. Hindra inte föräldrar att uttrycka starka känslor, men kräv hyfs.  
Var observant på föräldrarnas frågor, det är detta man vill prata om. Om en förälder börjar 
gråta, fråga gärna vad som gjorde honom eller henne ledsen, var ödmjuk, det är inte fel att 
fråga: “- Sa jag något dumt?” Var intresserad men inte nyfiken, Om det blir tyst, fråga varför. 
Ha fasta inbokade samtalstider. Behandla andra som du själv skulle vilja bli behandlad i 
samma situation och ge föräldrarna hopp! 
 

Alla barn på SF har en kontaktbok där både föräldrar och förskolepersonalen dagligen 
kan skriva om aktuella händelser. På så sätt kan man lättare föra en dialog med barnet både 
hemma och på förskolan eftersom många av barnen har svårt att förmedla vad de varit med 
om. Boken används också för att beskriva framsteg och svårigheter, även om vi mestadels 
försöker att ha en direkt kontakt med föräldrarna men vi behöver inte ”prata över huvudet” på 
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barnet utan vi får möjlighet att informera om vad barnet har varit med om och hur den 
aktuella dagen har varit från båda hållen. Allt för att öka förståeligheten för barnen i vardagen 
eftersom de ofta har ett svårförståeligt tal eller saknar ord för vad de vill eller kan berätta.  
Varje år har vi flera sammankomster, på hösten har vi exempelvis en middag och på våren en 
picknick. Då har syskon, far- och morföräldrar och föräldrar möjlighet att träffas på ett 
naturligt och avslappnat sätt.  
 

Många föräldrar har en diffus bild av det pedagogiska arbetet i förskolan men med hjälp 
av TINS som intervention ger vi också föräldrarna större möjlighet att följa barnets 
lärandeprocess och genom dokumentation, individuella utvecklingsplaner, åtgärder, 
hjälpmedel och handlingsplaner kan vi tydliggöra det arbete barnen gjort och vi kan också 
lättare visa deras framsteg. 
 

 
”De leker ju bara” – Ja, det är vad vi ska få barnen att tro, att de ”bara” leker… 
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Kapitel 7 
Metod 
Metodval 

I föreliggande studie har kvantitativa och kvalitativa bedömningar och beskrivningar 
valts som metod. All dokumentation och information är hämtad från journaler och 
minnesanteckningar från samtal med inremitterande logoped, tidigare förskollärare och 
föräldrar. Resultaten har kompletterats kvantitativt med barnens resultat före respektive efter 
interventionen. Alla barn har fått olika behandlingar, individuellt och i grupp, utifrån sina 
specifika svårigheter. Vilken typ av behandling ett visst barn har fått kommer inte att 
beskrivas eller diskuteras i studien.  
 
Urval 

I studien ingår åtta barn som samtliga har vistats på Vallentuna språkförskola under åren 
2002-2008. Vid urval av deltagare har så kallat bekvämlighetsurval tillämpats. De barn vars 
föräldrar givit sitt skriftliga samtycke till deltagande och de barn som hade mycket 
dokumentation från pedagog och logoped har ingått i studien. Alla barn hade en grav till 
mycket grav språkstörning. Sju av barnen hade en generell språkstörning, vilket innebär 
svårigheter att både förstå och uttrycka språk. Två av barnen har en förälder som har svenska 
som andra språk. 
 
Etiska överväganden 
Samtliga föräldrar har muntligen blivit tillfrågade och de har skriftligen lämnat sitt samtycke 
till att deras barn deltar i studien. Barnen förblir anonyma genom att de tilldelas ett kodnamn, 
B1, B2 etc.  
 

Material och procedur 
Språkogram 

I bedömningarna har en modifierad modell av logoped Ylva Segnestams språkogram-
modell (Carlberg Eriksson, 2009) använts och grupperats in i 14 parametrar, fonologi, 
oralmotorik, grammatik, aktivt ordförråd, passivt ordförråd, språkförståelse, auditiv förmåga, 
fonologisk medvetenhet, språklig medvetenhet, pragmatik, kommunikation, 
yttrandemedellängd (MLU), social kompetens och självkänsla. Vid modifieringen av 
språkogrammet skulle det framförallt vara ett enkelt och tydligt formulär för att lätt kunna 
visa barns språkliga nivå inom domänerna. I den kliniska dokumentationen har Bruces olika 
gradbeteckningar 0-5 använts för att gradera svårigheterna. I föreliggande studie är 
gradbeteckningarna ändrade till olika nivåer, vilka motsvarar ett så kallat staninevärde. Detta 
möjliggör en jämförelse med barn i samma ålder.  
 

Stanineskalan innebär att 23 % av populationen har mellan 1 och 3 staninepoäng, vilket 
är klart under genomsnittet, 54 % har mellan 4 och 6 staninepoäng, vilket således är en 
genomsnittlig prestation och ytterligare 23 % har mellan 7 och 9 staninepoäng, vilket är klart 
över genomsnittet (Hansson & Nettelbladt, 2007). 
 
Det finns fyra nivåer i studien:  
Bruces gradbeteckning 4-5 (grav/mycket grava svårigheter) kallas för Nivå 1, vilket är mycket 
under genomsnittet, jämfört med barn i samma ålder.   
Gradbeteckning 3 (måttliga svårigheter) kallas för Nivå 2, vilket är klart under genomsnittet, 
jämfört med barn i samma ålder.  
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Gradbeteckning 2 (lättare svårigheter) kallas för Nivå 3, vilket är något under genomsnittet, 
och innebär lindriga svårigheter.  
Gradbeteckning 1-0 (enstaka fel/utan anmärkning) kallas för Nivå 4-5, i nivå med 
genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
Den övre nivån, 6-9 som samtliga ligger över genomsnittet har inte tagits med i föreliggande 
studie.  
 
Föräldraenkät 

I studien har också enkät används som datainsamlingsmetod. Föräldrarna har under de 
senaste 10 åren fått fylla i en eller två enkäter per år angående språkförskolans verksamhet.  
I föreliggande studie har enkätsvaren från 2009 använts. Enkäten innehöll frågor med både 
öppna och graderade svarsalternativ. I studien redovisas de delar som handlar om barnets 
språkliga och sociala utveckling samt huruvida barnets självkänsla förändrats. Dessa hade 
samtliga graderande svarsalternativ. Samtliga föräldrar har fått möjlighet att besvara enkäten, 
vilket skedde anonymt. 
 
I enkäten fick föräldrarna skatta eventuell förändring av sitt barns tal och språk sedan starten 
på SF. Den skattningen innehöll 10 skalsteg, från oförändrad till stor förbättring. Man fick 
även skatta i vilken grad man upplevde att barnets sociala förmåga respektive självkänsla och 
självbild eventuellt hade förändrats sedan barnet började på SF. Den skattningen innehöll 3 
skalsteg, nämligen sämre, oförändrad eller bättre.  
 
Tester och screeningsmaterial  
Nedan följer en presentation av det test- och screeningsmaterial för språklig undersökning och 
bedömning som har använts i föreliggande studie. Allt material har dock inte använts till alla 
barn. 
 
F = Fonologi, ljudproduktion, språkljudsbehärskning 
Fonemtest Hellqvist, B. 

Pedagogisk Design 
Från 3 år 

Nya Lundamaterialet 
Språkljudsbehärskning  

UPAB Från 3 år 

Nya NELLI, neurolingvistisk 
undersökningsmodell för språkstörda barn 

Holmberg, E. & Sahlén, B 
Pedagogisk Design 

 

 
OM = Oralmotorik, käk och ansiktsmuskler, läpp och tungmuskler. Tugg och sväljmotorik. 
Munmotorik Eget material  

 
HD/DS-test, kortversionen Talkliniken Danderyds sjukhus  

Oralmotorik hos 4-6 åringar Talkliniken Danderyds sjukhus  

Oralmotoriskt bedömningsschema Isaksson, B.  

Oralmotorisk undersökning av 3-åringar Hultkrantz, M.  Mattsson, L. 
Mustonen, S. & Wallier, T., 
Specialarbete 5 p. KI   

 

 
AF = Auditiv förmåga, perception och diskriminering 
Minimala par PoM Språkteknik 

 
 

Nya NELLI, neurolingvistisk 
undersökningsmodell för språkstörda barn 

Holmberg, E. &  Sahlén, B. 
Pedagogisk Design 

Från 4 år  
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Bedömning av språk, B.A.S. Frylmark, A.   
OrdAF 

Från 5½ år 

Psychoeducational Profile – Reviderad 
Version, PEP-R 

Schopler, E.  m.fl.  
Natur och Kultur 

1-7 år 

 
G = Grammatisk förmåga, syntax och morfologi 
Olle och Anna Gunnarsson, C. & Uhlin, S. 

Examensarbete i logopedi, KI. -87 
Från 5 år (4 år) 

Nya Lundamaterialet 
 

UPAB Från 3år  

GRAMBA Hansson, K.  & Nettelbladt, U. 
Pedagogisk Design 

3-6 år 

 
AO = Aktivt ordförråd och ordmobilisering (semantik) 
AO-testet, Bedömning av aktivt ordförråd Espinosa, Å. & Lundgren, M. 

Examensarbete i logopedi, KI. -97 
Från 3 år 

Ordracet 
 

Eklund, H. & Rode, E. 
Hargdata AB 

 
 

 
PO = passivt ordförråd, ordförståelse 
PPVT –Peabody Picture Vocabulary Test Psykologiförlaget, Pearson Från 2:6 år - 

vuxen 
 
S = Språkförståelse, satsförståelse 
Reynell impressivt språktest 
 

Hagtvet, B. & Lillestölen, R 
Psykologiförlaget Sv. B. Isaksson 

1½ - 6 år 

Tokentest - barn 
 

DiSimoni, F. 
Psykologiförlaget 

3-12 år 

Nya SIT- Språkligt Impressivt Test 
 

Hellqvist, B.  Pedagogisk Design 3-7 år 

TROG – Test for Reception of Grammar Bishop, D. sv. Sjöqvist – Öfors. 
Examensarbete i logopedi, KI. -92 

4:0 - 12:11 år 

Huddingepåsen HS, Huddinge sjukhus Förskola 

 
P = Pragmatik, språkanvändning  
Spontantalsbedömning 
 

Jennische, M.  
Fon. avd. UAS 

 

CCC- Children’s Communications Checklist. Bishop, D. Pearson Sv. Inst för 
log., fon. och audiologi, Lund 

 
 

Smarties Baron-Cohen, S. Från 3 år 

Sally och Ann Baron-Cohen, S. Från 4 år 

Timing – Vad passar?  
 

Eget material  

Schema för bedömning av tal-, språk- och 
kommunikationsförmåga 

Hyll, C. & Östergren, G. 
Omsorgsnämnden 

0-36 månader 

Nya NELLI, neurolingvistiskt 
undersökningsmodell för språkstörda barn 

Holmberg, E. & Sahlén, B. 
Pedagogisk Design 

Från 4 år  

 
K = Kommunikation  
Spontantalsbedömning 
 

Jennische, M. 
Fon. avd. UAS 

 



                                                                                               TINS, en mångsidig intervention… 
 

84 

CCC- Children’s Communications Checklist. Bishop, D. Pearson. Sv. Inst för 
log., fon. och audiologi, Lund 

 
 

Schema för bedömning av tal-, språk- och 
kommunikationsförmåga 

Hyll, C. & Östergren, G. 
Omsorgsnämnden 

0-36 månader 

Nya NELLI, neurolingvistiskt 
undersökningsmodell för språkstörda barn 

Holmberg, E. & Sahlén, B. 
Pedagogisk Design 

Från 4 år  

 
FM = Fonologisk medvetenhet  
Bedömning av språklig medvetenhet hos 
förskolebarn och skolbarn  
Delarna som handlar fonemidentifiering, 
stavelsesegmentering, rimigenkänning. 

Magnusson, E. & Nauclér, K. 
Pedagogisk Design 

Förskola, skola 

Bedömning av språk, B.A.S.  
Delarna som handlar om att skilja mellan 
språkljud, identifiera språkljud och uppfatta och 
repetera nonsensord. 

Frylmark, A. OrdAF Från 5½ år 

 
SM = Språklig medvetenhet  
Bedömning av språklig medvetenhet hos 
förskolebarn och skolbarn Delarna som 
handlar om syntaktisk/morfologisk medvetenhet 

Magnusson, E. & Nauclér, K.  
Pedagogisk Design 

Förskola, skola 

Bedömning av språk, B.A.S. 
Delarna som handlar om semantik (ord och 
begrepp), syntax och morfologi 
(meningsbyggnad och orddelar). 

Frylmark, A.  OrdAF Från 5½ år 

 
MLU = Yttrandemedellängd 
Mean lenght of utterance - Räkna antalet 
ord/satser i meningen, meningslängd 

 Från 1 år 

 
SOC = Social kompetens 
Kvalitativ bedömning av barnets sociala kompetens vid inskrivning (inremitterande logoped, 
föräldrar och överlämnande pedagog), jämfört med kvalitativ bedömning vid utskrivning 
(logoped, föräldrar och ansvarig pedagog). 
 
SK = Självkänsla  
Kvalitativ bedömning av barnets självkänsla vid inskrivning (inremitterande logoped, 
föräldrar och överlämnande pedagog), jämfört med kvalitativ bedömning vid utskrivning 
(logoped, föräldrar och ansvarig pedagog). 
 
 

 
”Testresultatet måste tolkas och sättas i relation till hur barnet fungerar i spontantalet” 

(Hansson & Nettelbladt, 2007). 
 

 
Ord och begrepp – temaområden 
Barnets aktiva ordförråd och begrepp testades löpande före respektive efter varje tema, inom 
de åtta temaområdena under två års behandling och träning. 
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Resultat 

Språkogram 
Resultaten presenteras i figurerna 1-8 och kommenteras efter sammanställningen av 
resultaten. Sammanställning redovisas i tabell 1-2. 
 
Nivå 1 – mycket under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder.  
Nivå 2 – klart under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder.  
Nivå 3 – något under genomsnittet och innebär lindriga svårigheter.  
Nivå 4-5 – genomsnittet, jämfört med barn i samma ålder. 
 
Språkogram, resultat före respektive efter TINS. 
 
Barn: B1 

 
Figur 1. Skattning av barnets förmåga, B1.  
 
Barn: B2  

 
Figur 2. Skattning av barnets förmåga, B2.  
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Barn: B3 

 
Figur 3. Skattning av barnets förmåga, B3.  
 

Barn: B4 

 
Figur 4. Skattning av barnets förmåga, B4.  
 

Barn: B5 

 
Figur 5. Skattning av barnets förmåga, B5.  
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Barn: B6  

 
Figur 6. Skattning av barnets förmåga, B6.  
 
Barn: B7 

 
Figur 7. Skattning av barnets förmåga, B7.  
 
Barn: B8 

 
Figur 8. Skattning av barnets förmåga, B8.  
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Sammanställning resultat 
 
Tabell 1. Sammanställning av de åtta barnens resultat före TINS  

 
 
 
Tabell 2. Sammanställning av de åtta barnens resultat efter TINS 

 
 
 
Sammanfattning av alla åtta barnens resultat, efter TINS, inom varje domän 
F = Fonologi, ljudproduktion, språkljudsbehärskning 
Fyra barn är i nivå med genomsnittet jämfört med barn i samma levnadsålder, LÅ. Två barn 
något under genomsnittet, ett barn klart under genomsnittet och ett barn är mycket under 
genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
 

OM = Oralmotorik, käk och ansiktsmuskler, läpp och tungmuskler 
Två barn är i nivå med genomsnittet för LÅ. Fem barn hamnar något under genomsnittet och 
ett barn klart under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
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G = Grammatisk förmåga 
Två barn är i nivå med genomsnittet för LÅ. Två något under genomsnittet, tre barn klart 
under genomsnittet och ett barn är mycket under genomsnittet jämfört med barn i samma 
ålder. 
 

AO = Aktivt ordförråd och ordmobilisering 
Två barn är i nivå med genomsnittet för LÅ, fyra hamnar något under genomsnittet och två 
barn klart under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
 

PO = passivt ordförråd, ordförståelse 
Sju barn är i nivå med genomsnittet för LÅ och ett barn hamnar något under genomsnittet 
gällande ordförståelse/passivt ordförråd.  
 

S = Språkförståelse, satsförståelse 
Sex barn är i nivå med genomsnittet för LÅ, ett hamnar något under genomsnittet och ett barn 
är mycket under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
 

MLU = Yttrandemedellängd/satslängd  
Sju barn är i nivå med  genomsnittet för LÅ och ett barn hamnar något under genomsnittet 
gällande yttrandemedellängd.  
 

P = Pragmatik, språkanvändning  
Fem barn är i nivå med genomsnittet för LÅ, två något under genomsnittet och ett barn klart 
under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
 

K = Kommunikation  
Fem barn är i nivå med genomsnittet för LÅ, två något under genomsnittet och ett barn klart 
under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 

AF = Auditiv förmåga, perception och diskriminering 
Ett barn är i nivå med genomsnittet för LÅ, fyra något under genomsnittet och tre barn klart 
under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
 

SM = Språklig medvetenhet  
Tre barn är i nivå med genomsnittet för LÅ. Tre något under genomsnittet, ett barn klart under 
genomsnittet och ett barn mycket under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
 

FM = Fonologisk medvetenhet  
Två barn är i nivå med genomsnittet för LÅ. Två något under genomsnittet, tre barn klart 
under genomsnittet och ett barn mycket under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
Sex av barnen ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 
 

SOC = Social kompetens 
Tre barn är i nivå med genomsnittet för LÅ, fyra något under genomsnittet och ett barn klart 
under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
 

SK = Självkänsla  
Fem barn är i nivå med genomsnittet för LÅ, två något under genomsnittet och ett barn klart 
under genomsnittet jämfört med barn i samma ålder. 
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Jämförelse mellan olika domäner 
Sammanställningen i tabell 3 av de 14 domänerna visar att grammatik, aktivt ordförråd, 

auditiv förmåga och fonologisk medvetenhet hamnar ungefär i nivå 3. Övriga domäner 
hamnar över nivå 3 eller strax under.  MLU och passivt ordförråd är nästan i nivå med nivå 4-
5. De domäner som har ökat mest inom nivåerna är grammatik, aktivt ordförråd, MLU, social 
kompetens och självkänsla.  
 
Tabell 3. 
Sammanställning av samtliga 14 domäner. 
Nivåer före respektive efter intervention. 

 
 
 
Aktiva ord inom åtta teman 

Barnets aktiva ordförråd gällande temaområdena testades fortlöpande före respektive 
efter varje tema, tabell 4. Ökningen i procent gällande aktiv ord- och begreppsutveckling hos 
alla åtta barnen är troligtvis ännu högre vid det första testtillfället än resultatet i studien. Det 
som har skett i föreliggande studie är att testningen har skett fortlöpande i takt med temat, 
samtidigt med övrig behandling och språkutveckling. Sannolikt har detta lett till den höga 
procentsatsen vid första testtillfället till skillnad mot om man skulle ha testat alla ord och 
begrepp i början av interventionen. Det som är intressant är barnets slutresultat på temaorden 
efter två års behandling och träning. Det sammanlagda medelvärdet för alla åtta barnen 
gällande aktiva ord inom åtta teman är 94 %.  
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Tabell 4.  Sammanställning och jämförelse i procent vid första respektive sista testtillfället gällande aktivt 
ordförråd inom de åtta temaområdena. 

 
 
 
Föräldraenkät 
Samtliga (100 %) enkäter besvarades av en eller båda föräldrarna. De enkätresultat som 
redovisas i tabell 5 och 6 är hämtade från föräldraenkät år 2009.  
 
Tabell 5, sammanställning kundtillfredsställelse 
Föräldraenkät -frågor  
Andel jakande svar i procent 

Stor 
förbättring 

Medelvärde 
1-10 

                           
Totalt 

 

 % %      Antal        % 
Märker du någon förbättring av ditt barns 
tal och språk sedan starten på 
språkförskolan? 

 
 
100,0 % 

  
 
  9,44 % 

 
       
     8 

 
 
100,0 % 

 
Tabell 6, sammanställning kundtillfredsställelse 
Föräldraenkät -frågor  
Andel jakande svar i procent 

 
Förbättring 

 
Oförändrad 

                           
Totalt 

 

 % %      Antal        % 
Har ditt barns självkänsla/självbild 
förändrats under tiden på språkförskolan? 

 
  87,5 %   

 
 12,5 %  

 
     8 

 
100,0 % 

Har ditt barns sociala förmåga förändrats 
under tiden på språkförskolan? 

 
  87,5 %   

 
 12,5 % 

 
     8 

 
100,0 % 
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Kapitel 8 
Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att utvärdera TINS som intervention och redovisa 
barnens resultat. Syftet var också att försöka beskriva vilka faktorer som troligen bidrar till att 
självkänslan och den sociala förmågan förutom språket förändras positivt. Samtliga 
frågeställningar får anses besvarade i rapporten.  
 
Resultaten i studien visar att  

• intensiv träning och behandling på SF ökade den språkliga förmågan hos barn med 
grava språkstörningar 

• intensiv träning och behandling på SF förbättrar den sociala förmågan hos barn med 
grav språkstörning 

• intensiv träning och behandling på SF förbättrar självkänslan hos barn med grav 
språkstörning. 

 
Litteraturgenomgången i studien har visat på att ett forsknings- och evidensbaserat 

arbetssätt ger effekt. Anledningen till att språkförskolor har byggts upp nationellt och 
internationellt är att traditionell logopedbehandling och individintegrerad pedagogik inte har 
haft så stor effekt på barn med grav språkstörning. Resultaten i föreliggande studie visar att 
TINS ger positiva resultat. Vi ska fortsätta bedriva god omsorg och evidensbaserad vård för 
barn med grav språkstörning. Vår erfarenhet visar att språkförskola är utvecklande för barn 
med grav språkstörning.  
 

Utvärdering metod  
Det finns alltid risk för felbedömning av språkstörningens grad, särskilt när man 

använder både kvalitativa och kvantitativa bedömningar. I föreliggande studie är dessa först 
och främst kvantitativa, även om kvalitativa bedömningar också har gjorts. Det hade varit 
värdefullt att kunna komplettera med en spontantalsanalys, men materialet har inte varit 
fullständigt och reliabiliteten har inte gått att säkra. 
 

Det är svårt att utveckla ett redskap som exakt visar det som ”man är ute efter” men 
språkogram är en tydlig metod. Föreliggande studie visar att inom området grav språkstörning 
lämpar sig språkogram synnerligen väl för att synliggöra barnets tal-, språk- och 
kommunikationsutveckling. Det är inte alltid lätt att dokumentera det lärande och de teorier 
som man arbetar efter. Själva begreppet ”metod” är inte heller alltid lätt att definiera. Det 
beror också på i vilket sammanhang som begreppet används. I detta sammanhang har metod 
definierats som ett redskap och tillvägagångssätt.  
 

Samverkan, utbildning och delaktighet ökar föräldrarnas förutsättningar att förstå sitt 
barn bättre. Det krävs utbildning och kunskap för att kunna anpassa lärandet till barn med 
språkstörning. Föräldrar måste ”fylla på” och anpassa inlärningssättet till barnens ”ryggsäck”. 
Samtidigt måste barnen vara rustade för att möta en miljö utan anpassningar för att de ska 
kunna klara sig själva i ett längre livsperspektiv. Lärandet handlar om val av innehåll och 
metod, samt motivation. Ett kunskapsinnehåll är nödvändigt, men inte tillräckligt för en god 
inlärning. Det krävs också en genomtänkt metod och vuxna behöver också tid för att 
reflektera. SF har ett nära samarbete med föräldrarna och ibland händer det att föräldrarna 
uttrycker besvikelse över att ingen har initierat SF tidigare. När barnen kommer till SF är det 
just känslan av att äntligen få känna gemenskap, vara en i gruppen, känna tillhörighet som 
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lyser igenom hos barnet. Den glädje som barnet visar över sin nya förskola är i sig en 
belöning för föräldrarna, de valde rätt.  
 
Finns det några nackdelar med TINS? 
Nedan följer några vanliga frågor och påståenden. 

För att barn med språkstörning ska utvecklas optimalt måste föräldrarna vara delaktiga 
i sitt barns behandling. Alla föräldrar kanske inte orkar eller kanske inte kan vara så delaktiga 
som de vill, för sina arbeten, familjesituation etc. Det är viktigt att kunna delta i 
föräldrasamtal, föräldrautbildningar och föräldrarna behöver vara aktivt delaktiga i barnets 
behandling under helger och ledigheter. Föräldrarna på SF har deltagit i föräldrautbildningar 
och vid föräldrasamtalen har båda föräldrarna oftast medverkat. Föräldrarna är aktiva i 
upprättandet av handlingsplaner etc. ibland kan de vara osäkra på hur de ska förhålla sig. 
Stödet från SF, stärker föräldrarna. Föräldrarna ses som en naturlig ”pusselbit” i teamet runt 
barnet. 
 

Är det en nackdel att det är övervägande pojkar i gruppen? I läroplanen står det att 
verksamheten ska inrikta sitt verksamhetsutbud så att det främjar jämställdhet. På SF har 
barnen färgprickar som sin ”symbol”. De traditionellt ansedda ”flickfärgerna” används till de 
barn som går på SF, oavsett kön.  På SF är det övervägande pojkar och prinsessklänningarna 
lockar inte alltid pojkarna, men det viktiga är att utbudet är brett, oavsett kön. I våra 
dramatiseringar spelar samtliga barn alla möjliga roller. När pojkarna väljer frilek, väljer de 
oftast att leka på ”bilmattan” eller med djuren, precis som pojkar med typisk utveckling gör 
på andra avdelningar. Om föräldrarna och barnet önskar kan vi ta kontakt med flickor från 
andra avdelningar i naturliga och skapade situationer, för utökad social kontakt. Vår 
erfarenhet säger att det inte är någon nackdel för barnets språkutveckling och sociala 
kompetens med övervägande pojkar eller få flickor i gruppen. Huvudsaken är att det finns ett 
genusperspektiv i bemötande och i utbud av material och lekar. 
 

En liten grupp är lika med ingen kompis? På SF finns en homogen grupp med åtta 
heterogena barn som är integrerad på en förskola. En liten grupp är inte lika med att inte 
kunna få kompisar utan tvärtom, på SF får barnet kompisar. Innan barnen börjar på SF har de 
oftast haft svårigheter med kamratkontakter. Nu har de tillfälle att leka med kompisar som 
förstår och orkar lyssna. Kompisar som tecknar, talar lagom fort och lagom mycket. På SF lär 
vi barnen hur man gör för att få en kompis. Vi tolkar och ger modeller för hur man tar 
kontakt. Vi lär ut hur man ska göra för att bli accepterad, får en vän och hur man bygger upp 
en kamratrelation. Man får inga kompisar om man knuffas eller bara ”stövlar in” i leken.  

Tidigare har barnet ofta bara haft underordnade roller i lekarna på förskolan, för att han 
eller hon inte har behärskat lekens svåra konst eller så har barnet inte fått vara med alls. 
Barnet är ofta van vid att få ett nej. Vår erfarenhet är att i en grupp som SF får ett barn med 
grav språkstörning mer språk och fler sociala kontakter under hela dagen, både från vuxna och 
från andra barn jämfört med en i en traditionell barngrupp. 
  

Barn blir jämförda med andra barn. Både klinisk erfarenhet och forskningsresultat 
visar att barn med grav språkstörning behöver något utöver den språkstimulans som barn 
vanligtvis får. Vår intervention innebär att den språkliga stimulansen är specifikt riktad till det 
individuella barnets språkliga behov och allmänna utveckling, personlighet, intressen och 
motivation. Barnen på SF är inte medvetna om att vi jämför deras resultat med jämnåriga barn 
med typisk språkutveckling. Vår erfarenhet är att de oftast jämförs med yngre barn i vanliga 
förskolan. Barnet kanske är den som tydligast avviker och inte kan det som alla andra kan, 
nämligen ”prata”. På vanliga avdelningar finns det alltid barn som jämför sig med andra barn.  
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De säger högt att de andra barnen inte kan det eller det och risken att bli jämförd med 
andra barn är säkert större på en vanlig förskola. Vissa barn visar hänsyn och några är 
”småfröknar”. På den vanliga förskolan ser eller hör föräldrarna att andra föräldrar undrar 
över deras barn. Vår erfarenhet är att barn älskar att känna sig speciella och utvalda. Detta 
gynnas i en trygg miljö. De känner sig utvalda när de får enskild behandling och träning. Alla 
barn är enligt föräldrarna, glada att komma till SF. Vid ledighet eller sjukdom längtar de till 
”sitt dagis”. De strategiska målen är uppnådda. Nöjda barn som utvecklas, nöjda medarbetare 
som känner stolthet i sitt arbete av att se hur väl barnen mår och hur de har utvecklats. 
 

Kan barnet få för mycket träning? Alla barn är olika. Varje barn har en individuell 
handlingsplan och föräldrarna är delaktiga i barnets behandling. Barnet bör vara på SF under 
hela dagen, helst mellan 9-15. Övrig tid är barnomsorg till de föräldrar som behöver det. Vår 
erfarenhet är att barnet behöver få TINS under en längre period för att få effekt på 
språkutvecklingen. Barnet bör inte heller vara borta eller ledigt för mycket, för då tar 
behandlingen längre tid. Visst kan barnen på SF vara trötta på eftermiddagen, särskilt när allt 
är nytt eller i slutet av en lång termin precis som andra barn. En av de stora fördelarna med SF 
är att all träning och behandling kan anpassas till barnet och barnets dagsform. Logopeden 
finns på plats hela tiden och kan även hon anpassa sig till barnen och deras ork, dag för dag, 
timme för timme. För att barnet ska orka mer har vi olika typer av tydliggöranden och 
hjälpmedel för att underlätta lärandet. Barn älskar att leka, allt lärande och all behandling sker 
genom leken. 
 

Kan hjärnan bli överstimulerad? Vi vet att vissa förhållanden kan motverka inlärning. 
Ett sådant förhållande är stress som t.ex. kan avleda uppmärksamheten och därmed försämra 
möjligheten att lära. När barnet ska koncentrera sig riktas uppmärksamheten under en längre 
tid mot en aktivitet. Denna fokusering över tid innebär att många ovidkommande saker 
sorteras bort och stängs ute helt automatiskt. Skulle sorteringen inte ske blir barnets hjärna 
överbelastad och resultatet blir att barnet nästan inte lär sig någonting. Barnet som börjar på 
SF har varit utsatt för mycket stress. Många barn kommer till SF med lågt självförtroende, 
”tappad” motivation och glädje, kanske aggressivt eller passivt. Genom vårt arbetssätt och 
våra erfarenheter blir inte hjärnan överstimulerad. Barnet orkar leka och lära mer i sin vardag 
jämfört mot tidigare placering. Uppdelning i smågrupper sker kontinuerligt och efter behov.  

Vi reducerar stressen genom att det finns en god balans mellan aktivitet, intryck och 
vila. Barnen och deras föräldrar erbjudits en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran, 
samarbete, behandling och lärande bildar en helhet.  
 

Påverkas språkutvecklingen negativt av att det saknas barn med typisk språkutveckling? 
SF är integrerad med tre vanliga avdelningar och möjligheter att leka med barn från andra 
avdelningar finns. Vi samverkar både naturligt och i skapade grupper. Trots detta väljer barn 
med språkstörning att vara med ”sina” kompisar som tecknar, talar långsammare och i kortare 
meningar. Vår erfarenhet är att barn med grav språkstörning inte får det talutrymme som de 
behöver när de är med i en grupp med barn med typisk utveckling. De hänger inte med i 
snabba växlingar i leken, fantasin, ”pratet” och ”tänket”. De behöver pedagoger som hjälper 
dem att synas och höras på ett positivt sätt, så att de i förlängningen inte behöver använda 
andra sätt för att få uppmärksamhet som att nypas, skrika högt etc. som de tidigare använt.  

Barnet med typisk utveckling har oftast hunnit svara på en fråga långt innan barnet med 
språkstörning hunnit svara. På SF hinner barnet ibland svara först. Där är de vuxna språkliga 
modeller, vi pratar till barnet och med barnet. Barn med typisk utveckling kanske kan ge lite 
tid, precis som syskon, innan de tar över talutrymmet. Detta gynnar inte barnet med 
språkstörning. På SF delas barnen upp i mindre grupper om 2-3 barn under dagarna. Enligt 
vår erfarenhet är det viktigt med en liten grupp för att alla barn ska bli sedda och stimulerade.   
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Barn med typisk språkutveckling samspelar snabbt och lätt. De behärskar samspelets 
outtalade regler såsom t.ex. turtagning etc.  Barn med grav språkstörning kan inte lära sig 
genom att bara iaktta andra barn, de behöver få göra, öva många gånger. De får inte spontant 
den träning de behöver. De använder sig av det de kan, vilket kan vara allt från att gå därifrån 
eller att fysiskt visa vad de vill. Vår och forskares erfarenhet är att det i samtal ställs stora 
krav på samtalspartnerna för att skapa mening och sammanhållning. För barn med 
språkstörning är detta svårt. Samtal med logoped, pedagog och förälder blir tydligast. Det 
beror på att den vuxne tar större ansvar för att ”hålla en röd tråd” i samtalet. Den vuxne ställer 
även följdfrågor och kan genom dessa styra och utveckla samtalet.  
 

Barn med typisk utveckling pratar fort och mycket. Barn med grav språkstörning orkar 
inte lyssna och hinner inte alltid förstå vad som sägs. Däremot orkar de ofta lyssna på sina 
kompisar med språkstörning, framför allt på sina jämnåriga kompisar. Det är även ett 
pedagogiskt dilemma att be barn med typisk språkutveckling att prata i kortare meningar och 
långsammare. Forskning och vår erfarenhet har visat att barn med språkstörning får färre 
tillfällen till språk och lek i en vanlig barngrupp.  För att barnet med språkstörning ska kunna 
delta i de andra barnens lek behöver de ha stöd av pedagogen. Det är därför nödvändigt att 
denna finns i närheten för att kunna gripa in när så behövs. Inte heller förefaller det vara 
förenligt med läroplan och konventioner att hålla tillbaka typiska barns språkliga energi och 
inte heller ha för höga förväntningar på kommunikationsförmågan hos barnet med 
språkstörning. 
 

Logopeder och pedagoger med erfarenhet av blandade grupper (hälften barn med 
språkstörning och hälften med typisk utveckling) berättar att lärandet ofta läggs på barnen 
med typisk utveckling för att få dem att samspela och interagera med barnen med 
språkstörning. Detta leder till att barn med grav språkstörning får mindre språkträning. Ofta 
finns det också barn i de blandade grupperna med typisk språkutveckling som har svårigheter 
inom andra områden. Vår erfarenhet säger att det vore olyckligt om ansvariga i kommunerna 
använder referenser från studier som är gjorda på barn med måttlig språkstörning som endast 
har expressiva svårigheter, när de ska starta språkförskolor för barn med grav språkstörning.  
 

Det som Lundgren & Sigheim (2008) och Emanuelsson & Håkansson (2007) såg i sina 
studier stämmer överens med vår erfarenhet, nämligen att barn med grav språkstörning 
interagerar och samspelar mer frekvent och sammanhållet med barn i samma ålder som också 
har grav språkstörning än med yngre barn på samma språkliga utvecklingsnivå. På 
språkförskolor går barn med grav språkstörning. Där får barnet möjlighet att använda sitt 
språk frekvent under dagen och i många olika situationer. Barn som använder och får mycket 
språk utvecklar sitt språk fortare än de barn som använder lite språk och får lite språk tillbaka. 
Detta är förstås extra viktigt att tänka på i samvaron med barn med grav språkstörning.  
 

Resultatdiskussion 
Varje barns resultat innan respektive efter interventionen tydliggörs i ett språkogram, 

figur 1-8. De sammantagna resultaten för samtliga barn redovisas i två tabeller, tabell 5 före 
intervention, och tabell 6 efter interventionen. Vid analysen av de 14 domänerna, har ett par 
samband valts ut för att belysa skillnader och likheter mellan de olika domänerna gällande 
resultaten.  
 

Resultaten visade att flera av barnen hamnade inom eller strax under genomsnittet för 
åldern efter interventionen. Samtliga barn hade ökat flera nivåer inom flera av de språkliga 
domänerna. Samtidigt vet vi att språkstörning kvarstår i någon form för många barn och att 
språket inte helt ”normaliseras” när barnen blir äldre. Språkstörningen inverkar på hela 
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skoltiden, framför allt på läsning och skrivning. Resultaten i föreliggande studie visade också 
att sex av barnen låg i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, vilket är viktig 
information till mottagande lärare. Läraren vet då inom vilka delar han eller hon skall inrikta 
sitt lärande för just det här barnet. Författarens erfarenhet är att språkförskola utgör en mycket 
viktig insats för barn med grav språkstörning. Barnens svårigheter är alltför omfattande för att 
traditionell behandling ska vara tillräcklig. Barnen får sin språkträning i ett sammanhang där 
behandlingen medvetet vävs in i metodiken. 
 
 
Jämförelse mellan domänerna 
Resultatet visar att TINS har effekt inom alla domäner, några jämförelser i tabell 7-10.  
 
 

Tabell 7 
 

 

I tabell 7 visas barnens sammanlagda resultat inom fonologi (F), 
oralmotorik (OM), fonologisk medvetenhet (FM) och auditiv 
förmåga (AF). FM är en viktig domän och flera av barnen hamnar i 
riskzonen för att på sikt utveckla läs- och skrivsvårigheter. Även 
den auditiva förmågan hamnar under nivå 3. Många forskare hävdar 
att det är just AF som är nedsatt hos barn med språkstörning. En 
förbättrad AF påverkar den fonologiska utvecklingen, i positiv 
riktning. Barnen får lättare att tolka, bearbeta, minnas och kan 
särskilja språkljuden. Även en ökad rörlighet i tunga och läppar 
leder till en förbättrad fonologisk utveckling. Muskler som inte har 
använts, blir aktiva igen, efter intensiv OM-behandling. 

 

I tabell 8 visas barnens sammanlagda resultat inom pragmatik (P), 
kommunikation (K), social kompetens (SOC) och självkänsla (SK). 
Den sammanlagda nivån efter TINS för alla fyra domänerna hamnar 
något under nivå 4-5. Detta är intressant. Från att ha haft svårigheter 
med att samspela med andra har viktiga förmågor utvecklats efter 
TINS. Barnets självkänsla har likaledes förbättrats. Det finns flera 
individuella skillnader mellan barnen men tolkningen blir att dessa 
förmågor påverkar varandra. Dessa domäner är enligt vår uppfattning 
grunden för hur det kommer att gå för barnen i ett längre och bredare 
livsperspektiv. 

 

Tabell 8 

 
 

 

Tabell 9 
 

 
 

 

I tabell 9 visas barnens sammanlagda resultat inom aktiv grammatik 
(G), Yttrandemedellängd (MLU), aktivt ordförråd (AO) och språklig 
medvetenhet (SM). MLU är nästan i nivå med nivå 4-5 efter TINS. 
Detta kan förklaras av att TINS har påverkat barnens lust att använda 
mycket språk, de har fått språkmodeller och talutrymme. Grammatik 
och aktivt ordförråd (förutom MLU) är de domäner som har utvecklats 
mest, men som fortfarande ligger något under genomsnittet. Dessa 
domäner kan utvecklas längre upp i åldrarna. Man brukar säga att den 
grammatiska utvecklingen fortsätter upp till puberteten och det aktiva 
ordförrådet ökar under hela livet.   
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I tabell 10 visas barnens sammanlagda resultat inom passivt ordförråd 
(PO) och språkförståelse (S). Resultaten visar att TINS påverkar både ord- 
och satsförståelsen positivt. Utvecklingen här har tagit ett språng. Passivt 
ordförråd var också den domän som barnen hamnade högst på före TINS. 
Därför var det inte helt överraskande att barnens sammanlagda resultat 
nästan var i nivå med nivå 4-5 efter TINS.    
 

 

Tabell 10 
 

 
 

 
Tolkning av testresultat 

När man testar måste man alltid vara medveten om felmarginaler och att resultatet 
måste sättas i relation till hur barnet fungerar i olika situationer. I och med att barnen är på SF 
under en längre period, känner de sig trygga med både miljön och testprocedurer. Min 
erfarenhet och bedömning är att de kvantitativa testningarna i föreliggande studie stämmer väl 
överens med de kvalitativa bedömningarna. För att säkerställa barnets förmåga före TINS, har 
i vissa fall kompletterande bedömningar gjorts. Felkällor kan framför allt finnas under 
domänerna social kompetens (SOC) och självkänsla (SK), i och med att många (föräldrar, 
pedagoger från tidigare förskola, SF: s ansvarspedagog, inremitterande logoped, SF:s 
logoped) har bedömt barnet kvalitativt. Beskriver vi verkligen ”samma” beteende etc.? Ett av 
barnen i studien har verbal dyspraxi, en neuromotorisk nedsatt funktion som påverkar 
viljemässig kontroll av rörelser (Morley, 1962). Tilläggsdiagnosen har troligen till viss del 
påverkat bedömningen av den grammatiska förmågan. 
 
Ordförrådsanalys 

Barnens aktiva ordförråd gällande temaområdena testades löpande före respektive efter 
varje tema. Ökningen i procent är troligtvis ännu högre eftersom testningen av ordförråd och 
begrepp har skett fortlöpande under temat. Samtidigt har barnen fått annan språkbehandling 
som har påverkat språkutvecklingen. Detta torde förklara den höga procentsatsen vid första 
testtillfället till skillnad mot om man skulle ha testat alla ord och begrepp i början av barnets 
första termin på SF, innan behandlingen påbörjats. Aktivt ordförråd är en av de domäner som 
utvecklas hela livet. Läsning bidrar till att det aktiva ordförrådet utökas, härigenom främjas 
även språkförståelsen. Vidare kunde konstateras att de åtta barnen lärt sig 94 % av de ord som 
introducerades i temaområdena. Med ett tematiskt arbetssätt blir barnens lärande mångsidigt 
och sammanhängande. Föreliggande studie visar att två års intervention med TINS har haft 
god effekt på ordförrådsutvecklingen hos samtliga barn. 
 
Sammanfattande diskussion 

Författaren har i denna studie utvärderat hur TINS som intervention fungerar för barn 
med grav språkstörning. De övervägande goda resultaten visar att TINS påverkar språk, 
självkänsla och social förmåga i positiv riktning. Barnen i studien har alla haft olika 
svårigheter inom de språkliga domänerna. De har vid sidan om temana fått sinsemellan olika 
behandlingar, individuellt och i grupp. 

 
I takt med teknikens utveckling blir det allt viktigare i vårt samhälle att behärska språket 

snabbt och smidigt. Språkförskola som intervention för barn med grav språkstörning skapar 
förutsättning för en fortsatt god språkutveckling. Tidig intensiv behandling gynnar 
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språkutvecklingen som i sin tur gynnar god läsförståelse. En rättvis omsorg och intervention 
bygger på att de som har en grav språkstörning behöver mer stöd än andra för att få lika 
mycket. Lite behandling till många barn är inte rättvist utan det blir snarare ojämnlik vård och 
omsorg. Forskningen har visat att traditionell språkbehandling inte har tillfredställande effekt 
på barn med grav språkstörning. De som får intensiv behandling skall inte få det sämre för att 
fler behöver behandling och stöd. Rättvisan får inte ske på bekostnad av dem som har grav 
språkstörning utan strävan måste alltid vara att göra det bättre för alla. 
 
Fortsatt forskning 

Hur vet vi att barnen inte skulle ha fått de här resultaten utan TINS? Erfarenheterna 
från språkklass och resursklass har visat att det är svårt, rent av omöjligt att ta igen tre till fyra 
års försenad språkutveckling. I uppföljningarna med mottagande språkklass eller resursklass 
beskriver pedagogen eller logopeden att skillnaderna är som ”ljusår” mellan barnen som har 
fått TINS som intervention och de som har fått traditionell eller ingen behandling alls.  

Förutom språket trycker pedagogerna extra på att det framför allt är barnens självkänsla 
och den sociala kompetensen som skiljer sig markant mellan barnen. Barn med språkstörning 
som gått i den traditionella förskolan uppvisar ofta oro och rädsla för integrering i vissa 
ämnen med andra klasser. Detta är oftast inte fallet med barnen som kommit från SF.  
 

Barnen måste få tillgång till en intervention tidigt. Vi vet att tidig intervention ger 
resultat och ger barnet möjligheter att snabbare utveckla sitt språk. TINS förfaller vara en 
effektiv intervention för barn med grav språkstörning. Lärandet visar även effekt på social 
kompetens och självkänsla. Det finns kanske andra interventioner som är lika bra. TINS 
resultat och lärande visar att logopeden och de specialutbildade förskollärarna har en 
betydande roll för utvecklingen hos barn med grav språkstörning. 

 
Intresset för att studera integrering är stort vid landets högskolor men det flesta studierna 
handlar om individintegrering på olika sätt. Det är högskolornas uppgift att hitta en balans i 
utbudet från ”beställarna” utifrån olika perspektiv. 
 

Det skulle vara intressant att se effekten av TINS på sikt, att göra longitudinella studier 
på unga vuxna som har gått på SF. Hur har det gått för dem med studier, arbete, familj och 
ekonomi? Det är också viktigt att kontinuerligt studera barnen som går på SF, följa upp vilket 
stöd de behöver i skolan samt hur skolan kan möta dessa behov. 
 
 
Slutord 

Jag och mina kollegor vill tacka dig för att du har tagit dig tid att läsa den här ”boken”. 
Vi hoppas att du tycker att vi har ett intressant och spännande arbete. Det är verkligen en 
förmån att få vara med om ett barns utveckling och på nära håll se hur barnet tar sig an olika 
utmaningar. Det är ett krävande, spännande arbete med ständiga utmaningar. Du måste alltid 
prestera på ”topp”, trots det eller vi kanske ska säga på grund av det, tycker vi att det är 
fantastiskt roligt att arbeta med barn som har grav språkstörning. Det har varit värt varje 
sekund av hårt arbete för att få ner alla texter i ett samlat dokument och att tydliggöra för sig 
själv vad vi faktiskt gör. Men vi sätter inte punkt här, utan nu fortsätter arbetet med att 
utveckla och utmana sig själv, och nya barn. 
 
 
Referenser 
Hänvisar till bilagan, Referenser – TINS-Metod. 
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Språkstörning används som term för att beskriva ett barns påtagligt försenade eller 
avvikande språkliga utveckling. Två till tre procent av alla 3-5 åringar har en så grav 
språkstörning att traditionella behandlings- och omsorgsinsatser inte är tillräckliga. Det är 
mycket som ska läras och tiden går fort. Språkförskola är en effektiv intervention. Man 
har tidigt och tydligt sett att barnets språkliga utveckling tar fart samt att samspelet 
fungerar bättre där. För att barn med grav språkstörning ska känna sig inkluderade är det 
viktigt att de träffar barn som de kan umgås med på jämlika villkor. En integrering leder 
inte automatiskt till en inkludering.  
 
Den här boken handlar om Tidig Intensiv Naturlig Språkbehandling/träning (TINS) för 
förskolebarn med grav språkstörning. Syftet var att studera barnens språkliga utveckling 
under sin tid på Vallentuna språkförskola och att dokumentera arbetssätt, metod och 
teorier som man arbetar efter. TINS som presenteras i boken började med en design av 
förhållningssätt som blev Vallentuna språkförskolas arbetssätt. När vi sedan fick evidens 
blev det vår metod, vårt lärande. Studien som presenteras torde kunna generera ny 
kunskap om hur tidig intensiv naturlig språkbehandling som lärande kan utveckla 
språkets olika delar hos barn med grav språkstörning. Grav språkstörning är en 
funktionsnedsättning som ställer stora krav på kunnande och flexibilitet. Resultaten i 
studien visar att logopeden och de specialutbildade förskollärarna har en betydande roll 
för språkutvecklingen hos barn med grav språkstörning. Interventionen visar även effekt 
på barnets sociala kompetens och ger ökad självkänsla. TINS förefaller vara en effektiv 
intervention för barn med grav språkstörning. 
 
Författaren Lena Mattsson är logoped, hon arbetar med att behandla och språkträna barn 
på Vallentuna språkförskola i Vallentuna 2 mil norr om Stockholm, en kommunal 
specialförskola för barn med grav språkstörning. Språkförskolan är knuten till 
Resurscentrum. Både språkförskolan och Resurscentrum sorterar under Barn- och 
ungdomsförvaltningen, Vallentuna kommun.  
 


