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Sammanfattning	
Språket har en stor betydelse för elevens utveckling och lärande i skolan. Syftet med studien 
är att ge ökade kunskaper i undervisningen av elever med språkstörning. Därför  undersökte 
och analyserade jag vilka kunskaper förskollärare, lärare, specialpedagoger och rektor har vid 
en F-3 skola. Hur man undervisar elever med språkstörning, vilka arbetssätt och anpassningar 
använder man sig av. Vilka möjligheter och svårigheter lärarna ser i sitt arbete med elever 
med språkstörning.  Jag vill också med studien belysa forskning inom området språkstörning 
och undervisning i tidigare år som påvisar vilka metoder som är betydelsefulla för en god 
undervisning av elever med språkstörning. Data samlades in i form av enkätfrågor från berörd 
personal samt litteratur bearbetning av relevant litteratur och forskning. 
Resultaten av enkäten visar att lärare och förskollärare inte upplever att de har tillräckliga 
kunskaper om språkstörning, specialpedagoger upplever sig ha den kunskapen.  De olika 
arbetssätten och anpassningar man trots allt gjort visar sig vara helt i linje med vad 
forskningen påvisar som viktigt för vad elever med språkstörning behöver i sin undervisning. 
Det efterfrågas dock fortbildning inom området språkstörning. Resultatet av enkäten och 
uppsamlad data resulterade i några viktiga pedagogiska verktyg och arbetsmetoder som man 
bör använda sig av i undervisningen av elever med språkstörning för att underlätta för 
eleverna att tillgodogöra sig kunskaperna. 
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1.	Inledning	
I	 dagens	 samhälle	 pratar	 man	 ofta	 om	 social	 kompetens	 som	 bygger	 på	 en	 god	 språklig	
förmåga.	Enligt	Nettelbladt	och	Salameh	(2007)	förväntas	att	man	som	barn	ska	klara	fritids,	
skolan,	 kontakt	 med	 vuxna	 och	 kamrater	 i	 ett	 socialt	 sammanhang	 men	 också	 i	 ett	
informativt	sammanhang.	När	barnen	sedan	växer	upp	och	blir	vuxna	förväntas	mer	studier	
på	 gymnasium	 kanske	 högskolan,	 umgänge	 med	 kamrater,	 sedan	 framtida	 yrkesliv	 och	
familjeliv.	 Att	 fungera	 i	 ett	 sådant	 samhälle	 kan	 vara	 svårt	 för	 en	 person	 med	 en	
språkstörning.	 Språklig	 och	 kommunikativ	 kompetens	 betraktas	 som	 nyckelförmågor	 i	
dagens	 samhälle.	Har	man	 inte	 förmågan	att	 kommunicera	är	 risken	 stor	 att	man	hamnar	
utanför.		

I	mitt	arbete	som	förskollärare	och	lärare	under	20	år	har	jag	sett,	upplevt	och	erfarit	att	det	
saknas	 kunskaper	om	 språkstörning	och	hur	man	bemöter	elever/barnen	 i	 undervisningen	
hos	 såväl	 pedagoger,	 specialpedagoger	 som	 ledning.	 Språkstörning	 blandas	 ofta	 ihop	med	
dyslexi	eller	någon	annan	funktionsnedsättning.	Det	har	funnits	gånger	då	man	har	ignorerat	
problemet	 och	 valt	 att	 se	 det	 som	 att	 talet	 är	 lite	 sent	 i	 utvecklingen	 för	 barnet.	 En	
språkstörning	handlar	inte	alltid	bara	om	att	talet	är	försenat.		

En	språksstörning	innebär	enligt	Hansson	(2010)	att	barnet	inte	utvecklar	sitt	språk	som	man	
förväntar	 sig	 i	 jämförelse	med	 jämnåriga	 barn.	 Kunskapsinhämtning	 är	 ofta	 svårt	 för	 barn	
med	språkstörning	då	barnen	ofta	har	en	sämre	språkförståelse	och	ett	sämre	ordförråd	än	
sina	jämnåriga.	Att	interagera	med	andra	barn	i	leken	och	i	samarbeten	av	olika	slag	är	ofta	
svårt	på	grund	av	 svårigheter	med	att	 förstå	och	göra	 sig	 förstådd.	Det	 kan	 resultera	 i	 att	
barnen	 går	 undan	 för	 sig	 själv,	 hamnar	 utanför	 eller	 inte	 vill	 prata	 med	 sina	 kamrater	
eftersom	 barnen	 själva	 upptäcker	 att	 talet	 är	 annorlunda	 och	 att	 det	 blir	 många	
missförstånd.	 Har	 man	 inte	 lärare	 och	 skolpersonal	 med	 goda	 kunskaper	 i	 området	 som	
skapar	 en	 trygg,	 anpassad	 och	 välfungerande	 skolmiljö	 kan	 lusten	 att	 lära	 och	 utvecklas	 i	
skolan	snabbt	förändras	till	ångest	och	olust	inför	lärandet	när	eleven	upptäcker	att	han	eller	
hon	 ”inte	 är	 som	andra”.	Både	 språkproduktion	och	 språkförståelsen	 kan	 vara	påverkad.	 I	
skolan	förutsätts	att	alla	kan	göra	sig	förstådda,	men	det	är	ingen	självklarhet	för	alla.		

För	 många	 innebär	 det	 problem	 att	 göra	 sig	 förstådda	 och	 att	 förstå	 information	 samt	
svårigheter	 att	 fungera	 i	 ett	 socialt	 sammanhang	 på	 grund	 av	 ovan	 nämnda	 problem.		
Språkstörningen	kan	kvarstå	genom	skolåren	och	upp	i	vuxen	ålder.		Nära	sju	procent	av	alla	
barn	har	en	språkstörning	och	kan	också	få	det	väldigt	svårt	i	sin	vardag	och	i	skolan.	Många	
har	 också	 läs	 och	 skrivsvårigheter.	 Riksförbundet	Attention	 är	 en	 intresse	 organisation	 för	
personer	 med	 neuropsykiatriska	 funktionsnedsättningar,	 dom	 publicerade	 en	
enkätundersökning	 i	 januari	 2015	 som	 heter	 ”Språkstörning-	 en	 okänd	 och	 missförstådd	
funktionsnedsättning”.	 En	 enkätundersökning	 som	 visar	 vilket	 stöd	 som	 efterfrågas	 av	
personer	med	 språkstörning	 och	 deras	 anhöriga.	 600	 personer	 svarade	 på	 frågor	 om	 hur	
livssituationen	för	personer	med	språkstörning	ser	ut.	En	av	de	viktigaste	slutsatserna	i	den	
studien	 är	 att	 det	 behövs	mer	 kunskap	 om	 språkstörning	 som	 är	 ett	 relativt	 vanligt	 men	
okänt	funktionshinder.	Det	är	därför	av	största	vikt	att	kunskaper	inom	området	sprids	så	att	
vi	 kan	 främja	 alla	 elevers	 utveckling,	 alla	 elever	 får	 rätt	 hjälp	 och	 redskap	 för	 att	 kunna	
utvecklas	optimalt	och	tillgodogöra	sig	kunskaperna	i	skolan	utifrån	de	mål	och	riktlinjer	som	
finns	i	läroplanen.	
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Läroplanen	 för	 grundskolan,	 förskoleklassen	 och	 fritidshemmen	 (2011)	 är	 grunden	 för	
skolans	 arbete.	 Skolan	 ska	 främja	 elevernas	 utveckling	 både	 socialt	 och	 kunskapsmässigt	
samt	 uppmuntra	 lusten	 till	 ett	 livslångt	 lärande.	Där	 framgår	 tydligt	 att	 verksamheten	 ska	
vila	på	demokratiska	grunder.	I	Lgr	(2011)	framgår	att	undervisningen	ska	anpassas	till	varje	
elevs	 förutsättningar	 och	 behov.	 Vidare	 skriver	 man	 att	 hänsyn	 ska	 tas	 till	 elevers	 olika	
förutsättningar	 och	 behov.	 I	 de	 övergripande	 målen	 och	 riktlinjerna	 framgår	 tydligt	 vilka	
normer,	 värden	och	kunskaper	eleverna	 ska	ha	 inhämtat	 innan	de	 lämnar	 skolan.	Alla	mål	
och	riktlinjer	kräver	att	man	har	både	god	språkproduktion	och	språkförståelse.	Hur	står	det	
till	med	kunskaperna	i	skolan,	har	man	tillräckliga	kunskaper	om	språkstörning	och	hur	man	
undervisar	elever	med	språkstörning	i	skolan?	

	
2.	Syfte	och	forskningsfrågor	

Syftet	med	studien	är	att	öka	förståelsen	och	kunskaper	om	undervisningen	av	elever	med	
språkstörning,	genom	att	undersöka	och	analysera	vilka	kunskaper	personalen	har	vid	en	F-3	
skola	samt		koppla	undervisningsmetoder	för	elever	med	språkstörning	till	aktuell	forskning.	

1. Vilka	 kunskaper	 har	 förskollärare,	 lärare,	 rektor	 och	 specialpedagoger	 om	
språkstörning?	
	

2. Vilken	 arbetsmetod	 och	 vilka	 anpassningar	 har	 man	 använt	 sig	 av	 i	 arbetet	 med	
elever	med	språkstörning?	
	

3. Vilka	möjligheter	och	svårigheter	ser	pedagogerna	och	rektor	i	sitt	arbete	med	elever	
som	har	en	språkstörningar?		
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3.Litteraturgenomgång		

I	detta	avsnitt	kommer	jag	först	att	redogöra	för	vilken	forskning	som	funnits	historiskt	sett	
inom	 området	 språkstörning	 samt	 vad	 som	 kännetecknar	 begreppet	 språkstörning	 idag.	
Därefter	tar	jag	upp	vad	en	språkstörning	är,	varför	man	bedömer	ett	barns	språk	samt	olika	
perspektiv	 på	 språkstörning.	 Avslutningsvis	 redovisar	 jag	 vilka	 konsekvenser	 språkstörning	
kan	få	för	elever	i	skolan,	samt	hur	man	kan	hjälpa	elever	med	språkstörning	i	skolan.	

I	Läroplanen	framgår	att	skolan	ska	ansvara	för	att	varje	elev	efter	genomgången	grundskola	
kan	använda	svenska	språket	 i	 tal	och	skrift	på	ett	 rikt	och	nyanserat	sätt.	Undervisningen	
och	inlärningen	bygger	mycket	på	kommunikation.		

	

3:1	Språkstörning	i	ett	historiskt	perspektiv.	

Synsättet	på	funktionsnedsättning	hos	barn	måste	alltid	sättas	i	relation	till	vad	man	under	
olika	 tidsepoker	 hade	 för	 föreställningar	 om	 vad	 som	 var	 normalt	 och	 vad	 som	 var	
avvikande.	Politiska	beslut	och	professionella	gruppers	 interaktion	med	barn	och	föräldrar,	
synsättet	 på	 barn	 och	 barndom	 har	 också	 varit	 styrande	 i	 hur	 man	 såg	 på	
funktionsnedsättningar	(Jönsson,1997).			

Barn	med	 språkstörningar	 har	 omnämnts	 i	 vetenskaplig	 litteratur	 i	mer	 än	 100	 år.	 Första	
kända	belägget	av	språkstörning	hos	barn	har	man	hittat	 i	en	vetenskaplig	skrift	från	1835,	
Franz	 Joseph	Gall	 skrev	 en	 vetenskaplig	 skrift	 som	 främst	 handlar	 om	hjärnans	 funktioner	
hos	vuxna.	Där	finns	en	kort	kommentar	om	barn.	I	slutet	av	1800	talet	framträdde	en	grupp	
öron,	 -näsa	 ,-hals	 läkare	 från	 Tyskland	 och	 Österrike.	 Läkare	 var	 verksamma	 i	 Berlin	 och	
Wien.	 Man	 införde	 ett	 klassifikationssystem.	 Läkarna	 undersökte	 och	 diagnostiserade	
barnen	själva	genom	att	 jämföra	barnens	språk	med	vuxnas	språk.	Den	behandling	barnen	
sedan	fick	utgick	från	dövpedagogiken	

Barnpsykiatrin	växte	fram	under	slutet	av	1800	talet	och	i	början	av	1900	talet	som	en	följd	
av	 de	 samhällsförändringar	 som	 skedde.	 Industrialiseringen	 och	 urbaniseringen	medförde	
stora	 inflyttningar	 till	 städerna	 från	 landsbygden.	 Även	 mödrarna	 blev	 tvungna	 att	
yrkesarbeta	 för	 att	 kunna	 försörja	 familjen	 vilket	 innebar	 skolan	 fick	 större	 ansvar	 för	
barnens	 fostran.	 Grundskolan	 blev	 obligatorisk	 redan	 1842,	 samtidigt	 ökade	 lärarnas	
professionella	status.	När	flera	barn	fördes	ihop	blev	det	tydligt	för	lärarna	att	vissa	barn	av	
olika	 anledningar	 inte	 klarade	 skolans	 krav.	 Enligt	 Nettelbladh	 och	 Samuelsson	 (2007)	 har	
med	 stor	 sannolikhet	 dessa	 faktorer	 spelat	 en	 avgörande	 roll	 för	 upptäckten	 av	
talrubbningar	hos	barn.	 I	början	av	1900talet	skedde	socialpolitiska	satsningar	på	barn	och	
ungdomar.	Houston	och	Fridh	(2000)	menar	att	genom	en	förbättrad	barnhälsovård	började	
man	uppmärksamma	barn	med	en	mindre	uttalande	störning	som	inte	hade	påtagliga	fysiska	
eller	beteende	avvikelser.	Barnavårdscentraler	etablerades	under	1930	talet.																																																																																																																																											

Fokus	 på	 barnen	 återspeglades	 också	 inom	 den	 akademiska	 världen,	 i	 första	 hand	
utvecklingspsykologi	 och	 barnpsykologi.	 Under	 mitten	 av	 1900	 talet	 beskrev	 	 Jean	 Piaget	
(1896-1980)		barns	kognitiva	utveckling	i	form	av	utvecklingsfaser.	Lev	Vygotskij	blev	under	
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1960	 talet	 känd	 för	 sina	 ideer	 om	 förutsättningar	 att	 utvecklas	 mot	 ett	 senare	
utvecklingsstadium-	 proximala	 utvecklingszonen.	 I	 samband	med	det	 började	man	matcha	
barnen	med	 språkstörning	med	 en	 utvecklings	 skala	 som	 utgick	 från	 jämnåriga	 barn	med	
typisk	språklig	fonologisk	utveckling.		

	

3:2	Fonologi	inom	språkstörning	i	ett	historiskt	perspektiv.	

Alfhild	Tamm	(1876-1959)	svensk	läkare,	specialistutbildad	i	psykiatri	och	neurolog	ses	som	
pionjär	 inom	 området	 språkstörning	 hos	 barn.	 Nettelbladt	 och	 Salameh	 (2007)	 skriver	 att	
hon	startade	den	första	talkliniken	i	Sverige	år	1914.		

Tamm	liksom	tidigare	nämnda	språkläkare	fokuserade	på	uttalsproblem	som	analyserades	i	
detalj	 så	 nämnde	 hon	 också	 förståelseproblem	 i	 samband	 med	 hörstumhet.	 Begreppet	
hörstumhet	 beskriver	 hon	 är	 när	 barn	 har	 svårt	 att	 upfatta	 tal,	 trots	 normal	 hörsel,	 vilket	
ofta	 inkluderar	 nedsatt	 minne	 och	 uppmärksamhet.	 Tamm	 var	 starkt	 engagerad	 i	
pedagogiska	frågor	vilket	var	ovanligt	under	den	tidsepoken.	Det	som	var	anmärkningsvärt	
var	hennes	syn	på	talrubbningar,	hon	såg	dem	som	ett	pedagogiskt	problem.	Hon	såg	vikten	
för	barnen	med	talrubbningar	av	samsyn	och	delgivningar	av	kunskaper	mellan	medicin	och	
pedagogik.	 Hon	 såg	 också	 ett	 tydligt	 samband	 mellan	 talrubbningar	 och	 läs	 och	
skrivsvårigheter.	Professionella	organisationer	bildades	i	olika	delar	av	världen	från	1924	och	
framåt.	 Enligt	 Nettelbladt	 och	 Salameh	 (2007)	 	 bildades	 dock	 den	 första	 föreningen	 för	
fonologi	och	logopedi	i	Sverige	först	1959.		

Fram	till	1960-talet	fanns	språkstörning	knapphändigt	nämnt	i	någon	vetenskaplig	litteratur.	
Där	 det	 nämns	 är	 det	 oftast	 i	 samband	 med	 något	 annat	 funktionshinder,	 inte	 som	 ett	
funktionshinder	 i	 sig.	 Under	 1960	 talet	 skedde	 ett	 genombrott	 i	 barnspråksforskningen	 i	
kölvattnet	 av	 Roman	 Jakossons	 fonologiska	 utvecklingsteori	 och	 Noam	 Chomskys	
transformationsgrammatiska	 teori.	 Dessa	 teorier	 innebar	 att	 man	 inte	 längre	 betraktade	
barns	 språk	 i	 förhållande	 till	 vuxnas	 språk	 utan	 man	 såg	 barnens	 språk	 i	 olika	
utvecklingsstadier	som	återspeglar	barnets	språksystem.	Man	kunde	förstå	språkstörning	på	
ett	 bättre	 sätt	 med	 hjälp	 av	 det	 nya	 sättet	 att	 beskriva	 barns	 språkutveckling	 samt	 att	
analysera	språket.	Under	början	av	1970	talet	blev	Jacobssons	 fonologiska	teori	den	första	
språkteori	 som	 tillämpades	 i	 Sverige.	 Under	 1990	 talet	 har	 det	 enligt	 Nettelbladt	 och	
Salameh	 (2007)	presenterats	 flera	olika	 teorier,	 teorierna	delas	upp	 i	 två	huvudtyper.	Den	
ena	 teorin	antar	 att	barn	med	 språkstörning	har	en	defekt	underliggande	grammatik.	Den	
andra	 teorin	 antar	 att	 barnen	 har	 en	 begränsning	 i	 sin	 förmåga	 att	 bearbeta	 språklig	
information.	 Eftersom	 forskare	 kunde	 bearbeta	 allt	 större	 mängd	 material	 med	 hjälp	 av	
datorer	så	kunde	man	bygga	teorierna	på	omfattande	empiriskt	material.	

	

3:3	Pragmatik	inom	språkstörningar	i	ett	historiskt	vetenskapligt	perspektiv.	

Utvecklingsteorier	 växte	 fram	 inom	 barn	 och	 ungdomspsykologin	 såsom	 den	 Schweiziska	
biologen	och	psykologen	Jean	Piagets	kognitiva	utvecklingsteori.	Arnold	Gesells	(1880-1961)	
utvecklingsskalor	 för	 tillväxt	 och	 motorik	 och	 	 Alfred	 Binets	 (1857-1911)	 begåvningstest.	
Nettelbladt	och	Salameh	(2013) 	
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Leo	Kanner,	en	amerikansk	läkare	och	psykolog	och	Hans	Asperger,	en	österrikis	docent	och	
pediatriker	 var	 dom	 första	 som	 beskrev	 autism	 hos	 barn	 på	 ett	 systematiskt	 sätt.	 I	 den	
vetenskapliga	 litteraturen	från	början	av	1940	talet	 förekommer	termen	 infantil	autism	för	
första	gången.	Detta	 i	ett	arbete	som	Leo	Kanner	respektive	Hans	Asperger	använde	sig	av	
som	en	medicinsk	diagnos	som	beteckning	på	ett	avvikande	tillstånd	hos	barn.	Ibid.	

Man	identifierade	socioemotionella	störningar	hos	barn,	då	i	första	hand	autism.	Med	hjälp	
av	 fallbeskrivningar	 av	 barn	med	 autism	 kunde	man	 använda	 sig	 av	 dessa	 kunskaper	 och	
erfarenheter	och	tillämpa	dem	på	andra	funktionsnedsättningar.	De	pragmatiska	problemen	
i	språkstörning	(att	kunna	anpassa	sin	språkanvändning	till	situationen)	uppmärksammades	
först	i	början	av	1980	talet.	

Nettelbladt	 och	 Salameh	 (2013)	 menar	 att	 det	 mest	 kända	 och	 spridda	 är	 det	
klassifikationssystem	 som	 presenterades	 1983	 av	 den	 fransk-amerikanska	 barnneurologen	
Isabel	Rapin	och	psykologen	Doris	Allen,	senare	reviderat	(Rapin	&	Allen	1987;	Rapin	1996)	
Två	typer	av	autism	 inkluderade	 i	deras	ursprungliga	klassifikationssystem,	den	ena	autism	
med	mutism(mute	autistic	syndrome)	den	andra	autism	med	ekolali	(autistic	syndrome	with	
echolalia)	 Anledningen	 till	 att	 Rapin	 och	 Allens	 klassifikationssystem	 blev	 så	 kända	 och	
fortfarande	refereras	till	är	att	dom	introducerade	begreppet	semantisk	pragmatisk	störning	
skilt	 från	 fonologiska	 och	 grammatiska	 problem	 hos	 barn.	 Vidare	 menar	 Nettelbladh	 att	
deras	 klassifikationssystem	 innefattar	 så	 gott	 som	 samtliga	 typer	 av	 kommunikativa	 och	
språkliga	problem	som	kan	förekomma	hos	barn	som	utreds	vid	en	barnneurologisk	klinik.		

Sammanfattningsvis	kan	man	se	en	utveckling	från	ett	fonetiskt-medicinskt	perspektiv	
i	slutet	av	1800	talet	och	i	början	av	1900	talet	till	ett	utvecklingsperspektiv.	Efter	1960	
började	ett	språkvetenskapligt	synsätt	att	ta	över	där	man	betraktade	språket	som	ett	
system.	I	början	av	2000	talet	kan	vi	se	en	breddning	där	man	återigen	ser	på	talandet	
som	 beteende	men	 i	 ett	 kommunikativt	 sammanhang	 (Nettelbladh	 och	 Salameh.	
Språkutveckling	och	språkstörning	hos	barn,	2007,	sid	55).	

De	grundläggande	utbildningskrav	som	finns	 idag	är	starkt	reglerade	och	ger	 inte	utrymme	
för	 särskilt	 stora	 olikheter.	 Det	 finns	 också	 stora	 skillnader	 i	 livsvillkor,	 social,	 etnisk	 och	
kulturell	bakgrund	som	återspeglas	i	barnens	utveckling	och	ger	barnen	olika	förutsättningar.	
Språkstörning	är	en	funktionsnedsättning	som	ser	olika	ut	för	olika	elever.	Skollagen	(2010)	
säger	tydligt	att	alla	ska	få	det	stöd	de	behöver	på	det	sätt	och	i	den	omfattning	som	behövs.	
I	utbildningen	ska	hänsyn	tas	till	barns	och	elever	olika	behov.	Barn	och	elever	ska	ges	stöd	
och	stimulans	så	att	de	utvecklas	så	långt	som	möjligt.	

	

3:4	Vad	är	en	språkstörning?	

En	språkstörning	innebär	enligt	Hansson	(2010)	att	språkutvecklingen	kommer	igång	senare	
och	tar	 längre	tid.	Elever	med	språkstörning	kan	trots	en	bra	hörsel	behöva	stöd	att	 förstå	
och	tolka	språklig	information.	Det	förekommer	också	att	barn	har	en	språkstörning	som	är	
kopplat	 till	 någon	 annan	 typ	 av	 handikapp	 men	 kan	 också	 förekomma	 som	 ett	 solitärt	
handikapp.	Både	språkproduktion	och	språkförståelse	kan	vara	påverkad.	Språkstörning	kan	
anges	 i	 olika	 grader	 från	 lätt	 till	 mycket	 grav.	 En	 grav	 språkstörning	 innebär	 omfattande	
svårigheter	att	förstå	och	eller	göra	sig	förstådd.		
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Man	 kan	 ha	 svårt	 att	 göra	 sig	 förstådd	 även	 för	 närstående.	 Man	 har	 en	 begränsad	
språkanvändning	 och	 nedsatt	 språkförståelse.	 Språkförmåga	 är	 inte	 en	 enhetlig	 förmåga	
enligt	Nettelbladt	och	Salameh	 (2007)	utan	kan	delas	 in	 i	olika	domäner.	Den	 traditionella	
indelningen	är	fonologi,	grammatik,	semantik	och	pragmatik.	Ju	fler	delar	som	är	påverkade	
desto	gravare	är	språkstörningen	enligt	Bishop	(1997).		

Vidare	menar	Nettelbladt	och	Salameh	(2007)	att	förmågan	att	motta	och	hantera	språkljud	
samt	 uttal,	 fonologi	 gäller	 språkljud	 och	 hur	 de	 kombineras,	 talets	 rytm	 och	 melodi.	
Fonologisk	förståelse	kan	gälla	förmågan	att	skilja	mellan	olika	språkljud	eller	att	dela	upp	ett	
ords	 ljuddelar.	 Språkförståelse	 och	 språkproduktion	 på	 satsnivå	 handlar	 om	 grammatik.	
Gäller	ordböjning,	småord	och	satsbyggnad.	Grammatisk	förståelse	är	att	kunna	tolka	svåra	
meningar,	 till	 exempel	 satser	 med	 omvänd	 ordföljd	 eller	 bisatser.	 Ordförståelse	 och	
ordproduktion	som	också	benämns	semantik	gäller	ordets	betydelse	och	 framplockning	av	
ord.	Semantisk	förståelse	 innebär	bland	annat	att	kunna	koppla	en	viss	sträng	av	språkljud	
till	 en	 bestämd	 betydelse	 och	 att	 känna	 igen	 ord	 och	 relatera	 till	 överordnade	 begrepp.	
Situationsanpassad	språkförmåga,	pragmatik	är	den	pragmatiska	språkförmågan	och	handlar	
om	att	kunna	anpassa	sin	språkanvändning	till	situationen.	Till	exempel	genom	att	hålla	en	
röd	 tråd	 när	 man	 berättar,	 att	 växla	 repliker	 på	 ett	 smidigt	 sätt,	 att	 ge	 lagom	 mycket	
information,	 att	 kunna	 forma	 en	 serie	 yttranden	 till	 en	 sammanhängande	 enhet	 och	 att	
förstå	 det	 underförstådda	 i	 språket.	 Här	 ingår	 även	 blickbeteende,	 gester	 och	 mimik.	
Språkligt	arbetsminne,	även	tillräckligt	språkligt	arbetsminne	är	sannolikt	en	kritisk	faktor	för	
språkinlärning,	det	vill	säga	förmåga	att	i	stunden	hinna	behålla	och	bearbeta	den	språkliga	
information	man	hör.	

Leonard	(1998)	menar	att	ca	7	procent	av	alla	femåringar	har	en	språkstörning	utan	påvisbar	
orsak.	 Det	 är	 ca	 två	 till	 tre	 gånger	 fler	 pojkar	 än	 flickor	 som	 får	 diagnosen	 språkstörning.	
Westerlund	(1994)	menar	att	1-2%	av	alla	barn	får	diagnosen	grav	språkstörning.		

	

3.5	Varför	bedömer	man	ett	barns	språk?	

Enligt	Nettelbladt	och	Salameh	 (2007)	är	 språket	en	nyckelförmåga	 i	dagens	samhälle,	och	
informationssamhället	 ställer	 stora	 krav	 på	 våra	 språkliga	 förmågor	 så	 är	 elever	 med	
språkstörning	en	riskgrupp	för	att	de	har	problem	med	verbal	kommunikation	och	det	finns	
risk	för	dyslexi	samt	allmänna	inlärningssvårigheter.	Det	är	därför	man	måste	sätta	in	tidiga	
insatser	och	mesta	möjliga	stöd	också	tidigt	så	att	eleven	ska	kunna	utvecklas	på	bästa	sätt.	
Detta	är	också	orsaken	till	tidig	bedömning	av	barnens	språkliga	förmåga,	för	att	förebygga	
framtida	problem	 identifiera	barn	som	finns	 i	 riskzonen	och	hjälpa	dem,	 inte	 i	 första	hand	
ställa	en	diagnos.	

Nettelbladt	 och	 Salameh	 (2007)	menar	 att	 det	 är	 logopeder	 som	diagnostiserar	 barn	med	
språkstörning,	 oftast	 i	 förskoleåldern.	 Vanligast	 är	 att	 barnet	 remitterats	 från	 BVC	 efter	
någon	av	de	kontroller	där	screening	av	kommunikation	och	språk	ingår.	Det	kan	också	vara	
pedagoger	 i	 förskolan	som	tar	 initiativet	till	en	 logopedkontakt.	Man	 identifierar	barn	med	
språkstörning	samt	barn	som	är	i	riskzonen	för	språkstörning	tack	vare	forskning	om	normal	
språkutveckling	och	störd	språkutveckling	vid	allt	tidigare	åldrar.		
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På	1970	talet	kom	barn	inte	i	kontakt	med	logoped	förrän	tidigast	i	sex	års	ålder,	under	1980	
talet	 började	 man	 remittera	 barn	 till	 logoped	 från	 fyra	 års	 ålder.	 Under	 1990	 talet	
remitterades	allt	fler	barn	som	man	ansåg	kunde	ha	språkliga	problem	redan	vid	två	och	ett	
halvt	årsålder.	 Idag	genomför	man	en	kommunikationsbedömning	med	barn	på	BVC	redan	
vid	 arton	 månaders	 ålder	 för	 att	 hitta	 barn	 som	 kan	 vara	 i	 riskzonen	 för	 grav	 språk	 och	
kommunikationsstörning.	 Allvarligare	 språkstörningar	 är	 lättare	 att	 identifiera	 tidigt	 än	
lättare	språkstörningar.	

	

3.6	Olika	perspektiv	

3.6.1	Det	medicinska	eller	kategoriska	perspektivet	

Claes	 Nilholm	 (2005)	 beskriver	 olika	 synsätt	 inom	 specialpedagogik.	 I	 det	 “traditionella"	
medicinska/psykologiska	 perspektivet	 placeras	 eventuella	 svårigheter	 och	 funktionshinder	
hos	 individen	 själv.	 Nilholm	menar	 vidare	 att	 med	 detta	 perspektiv	 i	 specialpedagogik	 så	
handlar	det	om	att	nå	målet,	ett	normalt	fungerande	genom	att	hitta	undervisningsmetoder	
utifrån	 diagnosen	 och	 att	 arbeta	 med	 de	 svårigheter	 elever	 har	 genom	 träning.	 Andra	
kännetecken	 i	 det	 medicinska	 perspektivet	 som	 Nilholm	 redogör	 för	 är	 betoning	 på	
segregerade	 undervisningsformer	 genom	 expertkunskap	 om	 det	 som	 är	 “avvikande”.	 I	
Sverige	ligger	logopedutbildningarna	enligt	Nilholm	(2005)	vid	medicinsk	eller	hälsofakultet,	
de	flesta	 logopeder	arbetar	 inom	hälso-	och	sjukvård,	och	detta	gör	 i	sin	tur	att	 logopeder	
ofta	 har	 ett	 medicinskt	 perspektiv	 på	 funktionshinder	 och	 diagnosticering	 i	 botten.		 En	
språkstörningsdiagnos	får	en	elev	med	svaga	resultat	på	tester	som	prövar	språklig	förmåga,	
där	man	också	väger	 in	elevens	språkliga	utveckling	historiskt	stämmer	och	resultaten	från	
testen	stämmer	överens	med	kännetecknen	för	språkstörning.	

Anna	Eva	Hallin	(2016)	skriver	i	sin	artikel	Diagnoser	i	skolan	–	hur	tänker	vi	kring	det?		hon	
ser	några	potentiella	problem	om	man	tar	ett	strikt	kategoriskt	perspektiv.	

Ett	problem	kan	vara	att	man	utgår	från	diagnosen	istället	för	individen	när	man	planerar	
insatser	-	skillnaden	mellan	elever	i	med	samma	diagnos	kan	vara	lika	stor	som	mellan	olika	
diagnoser.	Vidare	finns	risk	att	elever	som	uppvisar	svårigheter	men	inte	uppfyller	kriterierna	
för	en	specifik	diagnos	hamnar	mellan	stolarna.	Nästan	som	att	svårigheterna	inte	finns	om	
man	inte	hamnar	på	"rätt	sida"	av	den	godtyckliga	gräns	vi	har	satt	upp	för	att	ställa	en	
diagnos.	Enligt	Hallin	(2016)	kan	diagnosticering	i	sig	betyda	att	man	tar	ett	“felsökande”	
perspektiv,	och	detta	kan	uppfattas	som	negativt.		

	

3.6.2		Det	social-konstruktivistiska	eller	relationella	perspektivet	

Hallin	 citerar	 Nilholm	 (2005)	 där	 Nilholm	 beskriver	 hur	 alternativa	 specialpedagogiska	
synsätt	 har	 växt	 fram,	 där	 svårigheterna	 inte	 placeras	 hos	 individen	 utan	 i	 omgivningen	
istället.	 Gemensamt	 för	 dessa	 perspektiv	 är	 att	 specialpedagogiska	 behov	 ses	 som	 sociala	
konstruktioner,	 	 t.ex.	 skolan	 som	 system	 eller	 miljö	ses	 som	 problemskapande.	 Nilholm	
betonar	att	det	finns	flera	olika	varianter	inom	detta	synsätt,	men	att	det	gemensamma	är	
att	 kritiken	 mot	 det	 medicinska/kategoriska	 perspektivet	 är	 starkt.	 Ofta	 förespråkas	
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inkludering	 och	 fokus	 på	 undervisningssituationen. I	 förlängningen	 gör	 detta	 att	 också	
diagnoser	och	diagnosticering	i	sig	blir	något	som	det	relationella	perspektivet	inte	ställer	sig	
bakom,	eftersom	man	då	diagnosticerar	en	 individ	med	problem	som	man	 inte	anser	 ligga	
hos	individen	utan	i	omgivningen.		

Nilholm	 (2005)	understryker	 att	det	 är	 viktigt	 att	definiera	 var	man	 ligger	 i	 förhållande	 till	
dessa	 olika	 synsätt	 när	 man	 sysslar	 med	 pedagogisk	 forskning	 De	 flesta	 logopeder	 och	
pedagoger	ligger	i	mitten	av	dessa.	Hallin	(2016)	menar	i	sin	diskussion	att	det	är	viktigt	för	
de	som	jobbar	med	elever	med	språkstörning	att	veta	var	på	skalan	man	befinner	sig	samt	
att	samarbeta	när	meningsskiljaktigheter	uppstår.	Nilholm	pratar	om	interaktivt	perspektiv,	
med	det	menar	han	att	varje	individ	har	inneboende	styrkor	och	svagheter.	Han	påpekar	att	
omgivningen	starkt	bidrar	 till	hur	 funktionshindrade	svagheterna	blir	och	hur	bra	 individen	
kan	använda	sina	styrkor.		

	

3.7	Konsekvenser	för	elever	med	språkstörning	i	skolan	

I	 samspelet	 med	 andra	 barn	 kan	 det	 vara	 svårt	 för	 elever	 med	 språkstörning	 att	 förstå	
kroppsspråket,	 göra	 sig	 förstådd	 verbalt	 och	 förstå	 vad	 de	 andra	 säger	 alltså	 ger	 en	
språkstörning	i	första	hand	stora	konsekvenser	för	individen.	Kontakt	med	andra	människor	
genom	kommunikation	är	viktigt	 för	vår	utveckling	och	vårt	välbefinnande	menar	Hansson	
(2010).	 Enligt	Bruce	 (2007)	har	man	 sett	 att	 barn	med	grav	 språkstörning	ofta	 kan	hamna	
utanför	gemenskapen	på	grund	av	sämre	kamratkontakter.	Kommer	man	inte	ikapp	språkligt	
finns	 det	 risk	 att	 den	 allmänna	 utvecklingen	 hämmas	 och	 eleven	 löper	 då	 risk	 för	
inlärningssvårigheter	

Att	 läsa	och	skriva	är	grundstenen	i	skolans	arbete.	Språkliga	svårigheter	i	förskolan	kan	ge	
problem	med	 läs	 och	 skrivsvårigheter.	 Fonologiska	 problem	 är	 troligen	 inte	 det	 i	 sig	 som	
utgör	 den	 den	 största	 risken	 för	 läs	 och	 skrivinlärning.	Man	 har	 sett	 ett	 samband	mellan	
avvikande	fonologiska	system	och	problem	med	stavning	Naucler	(1989).	

Enligt	 Naucler	 och	 Magnusson	 (2006)	 som	 genomförde	 ett	 forskningsprojekt	 för	 att	
undersöka	på	vilket	sätt	språkutvecklingen	i	förskolan	påverkar	läs	och	skrivinlärningen,	kom	
fram	 till	 de	 fonologiska	 problemen	 i	 sig	 inte	 utgör	 den	 största	 risken	 för	 läs	 och	
skrivinlärningen.	De	fonologiska	problemen	försvann	under	lågstadiet	utgjorde	då	i	sig	inget	
hinder	 på	 sikt	 för	 varken	 läsning	 eller	 stavning.	 Däremot	 påverkar	 en	 fonologisk	
omedvetenhet	 läs	och	skrivinlärningen	och	främst	 läsförståelsen	både	direkt	men	också	på	
sikt.	Kombinationen	litet	ordförråd,	dålig	språkförståelse	och	syntaktiska	(förståelse	för	olika	
språkregler,	 ex	 att	 samma	 ord	 kan	 ha	 olika	 betydelser)	 begränsningar	 är	 den	 stora	
riskfaktorn	 för	 läs	 och	 skrivinlärningen	 och	 främst	 läsförståelsen.	 Inte	 bara	 kunna	 avkoda	
utan	också	förstå	vad	man	avkodar,	visade	enligt	Magnusson	och	Nauclers	forskningsprojekt.	
Det	primära	är	alltså	att	få	fram	vilka	språkliga	svårigheter	som	ligger	bakom	språkstörningen	
för	att	kunna	hjälpa	eleven	att	komma	tillrätta	med	dessa	problem	innan	man	hjälper	dem	
med	läs	och	skrivinlärning.	
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3.8		Hur	kan	man	hjälpa	elever	med	språkstörning	i	skolan,	Intervention	

Lev	 Vygotskij	 (1978)	 menar	 att	 språket	 är	 förutsättningen	 för	 att	 utveckla	 tänkandet.	 Att	
arbeta	med	språkutveckling	borde	därför	vara	det	viktigaste	instrumentet	för	de	elever	som	
har	nedsättningar	i	denna	förmåga	för	att	de	överhuvudtaget	ska	ha	möjlighet	att	utvecklas	i	
en	gynnsam	riktning.	Vidare	anser	Vygotskij	att	barnen	utvecklas	bäst	om	inlärningen	sker	i	
den	 proximala	 zonen	 för	 barnet,	 med	 det	 menas	 lite	 svårare	 än	 vad	 barnet	 klarar	
självständigt	men	inte	svårare	än	vad	barnet	klarar	med	stöd.	

I	 forskningen	 har	 fokus	 legat	 på	 kartläggning	 och	 diagnoser	 av	 själva	 funktionshindret.	
Interventionen,	hur	man	hjälper	barn	med	språkstörning	är	enligt	Nettelbladt,	Samuelsson,	
Sahlen	och	Hansson	(2008)	således	eftersatt.	Oftast	erbjuds	elever	med	språkstörning	någon	
av	 följande	tre	alternativ	 till	 skolgång.	 Integreras	 i	vanlig	klass	med	eller	utan	särskilt	stöd,	
särskilda	 grupper	 eller	 språkklasser	 på	 eventuella	 internatskolor.	 Placering	 i	 särskola	 där	
elever	med	språkstörning	inte	längre		hör	till	den	personkretsen	och	följaktligen	placeras	där	
felaktigt.	Idag	har	elever	med	språkstörning	inte	rätt	att	placeras	i	särskola	om	personen	inte	
har	andra	handikapp	som	krävs	för	att	placeras	där.	Man	har	helt	enkelt	inte	tillräckligt	med	
kunskap	om	hur	man	arbetar	med	elever	med	språkstörning.		

	

4.	Metod	

Inledningsvis	 söktes	 och	 studerades	 litteratur	 om	 språkstörning	 i	 ett	 historiskt	 perspektiv,	
nuvarande	 forskning	om	språkstörning,	 varför	man	bedömer	 språk	och	 vilka	 konsekvenser	
språkstörning	medför	för	den	enskilde.	Information	om	framgångsfaktorer	i	undervisningen	
av	elever	med	språkstörning	insamlades.	

I	 följande	 avsnitt	 redovisas	 vilken	 metod	 som	 använts	 för	 att	 på	 bästa	 sätt	 svara	 på	
frågeställningarna	 i	 studien.	 Skillnaden	mellan	 kvantitativ	 och	 kvalitativ	 studie,	 enkät	 som	
metod	 och	 dess	 för-	 och	 nackdelar.	 Vidare	 beskrivs	 urvalet,	 genomförandet	 och	
bearbetningen	 av	 intervjuerna.	 Metodavsnittet	 avslutas	 med	 en	 beskrivning	 av	 de	 etiska	
principerna	och	hur	vi	förhåller	oss	till	dessa	

	

4.1	Val	av	metod	

Metoden	 som	 använts	 är	 en	 enkät	med	 frågor	 eftersom	 syftet	 är	 att	 undersöka	 hur	man	
arbetar	 med	 elever	 med	 språkstörning	 på	 en	 viss	 F-3	 skola	 och	 då	 nå	 ut	 till	 så	 många	
personer	 som	möjligt.	Att	 få	 svar	 från	 så	många	 som	möjligt	 ger	 kraft	 åt	 resultatet.	 Enligt	
Stukat	 (2005)	 är	 risken	 för	 bortfall	 dock	 större	 vid	 enkäter	 än	med	 intervjuer.	 Syftet	 och	
frågeställningar	 ligger	 självklart	 till	 grund	 för	 frågorna	 i	 enkäten.	 Att	 ta	 reda	 på	 vilken	
anställning	 som	 deltagaren	 har	 var	 viktigt	 med	 tanke	 på	 resultatet.	 Om	 man	 har	 varit	 i	
kontakt	 med	 elever	 med	 språkstörning	 är	 också	 helt	 avgörande	 för	 hur	 resultatet	 blir.	
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Arbetssätt	och	anpassningar	samt	svårigheter	och	möjligheter	man	har	kännedom	om	är	av	
yttersta	 vikt	 att	 få	 svar	 på	 för	 att	 sedan	 kunna	 jämföra	 med	 rekommendationerna	 från	
experter	inom	området,	hur	man	ska	arbeta	med	elever	med	språkstörning.	Viktigt	att	veta	
om	 deltagarna	 av	 enkäten	 upplever	 att	 de	 har	 tillräckligt	 med	 kunskaper	 inom	 området	
språkstörning.	

4.2	Enkät	som	metod	

Eftersom	 valet	 av	 undersökningsgrupp	 var	 förhållandevis	 liten	 valdes	 en	 enkät	 som	 enligt	
Stukàt(2005)	 kallas	 för	 ett	 ostrukturerat	 frågeformulär	 med	 öppna	 frågor.	 Öppna	 frågor	
ställdes	för	att	deltagarna	då	får	tillfälle	att	utveckla	och	anpassa	sitt	svar.	Risken	är	dock	att	
frågeställaren	 inte	 får	 så	 tillräckligt	 fylliga	 svar	 som	 	 önskas	 om	 respondenten	 inte	 har	 tid	
eller	av	annan	anledning	inte	svarar	utförligt	på	frågorna.		

	

4.3	Urval	

I	studien	används	ett	urval	som	Bryman	(2008)	kallar	för	ett	bekvämlighetsurval.	Ambitionen	
bör	vara	en	undersökningsgrupp	där	 resultatet	 inte	bara	gäller	 för	denna	grupp	utan	även	
kan	generaliseras	till	en	större	grupp,	alltså	representativt	urval.	Ett	undersöknings	material	
som	endast	gäller	för	få	personer	som	studerats	blir	enligt	Stukat	(2011)	ganska	ointressant	
ur	en	kvantitativ	 forskares	 synvinkel.	 Icke	 representativa	urval	kan	dock	 ibland	vara	 riktiga	
och	 lämpliga,	 då	 undersökningen	 intresserar	 sig	 för	 en	 skola	 som	 den	 aktuella	
undersökningen	 gör.	 Syftet	 med	 enkäten	 var	 att	 få	 information	 om	 i	 vilken	 utsträckning	
lärarna,	 rektor	 specialpedagoger	 och	 förskollärare	 på	 en	 viss	 skola	 har	 kunskaper	 om	
språkstörning,	vilka	metoder	man	använder	och	vilka	anpassningar	man	kan	tillgå	 i	arbetet	
med	 elever	 med	 språkstörning.	 Därför	 finns	 inte	 några	 ambitioner	 att	 förklara	 och	
generalisera	 urvalsresultatet	 till	 en	 större	 population.	 För	 att	 få	 en	 djupare	 insikt	 i	 vilka	
kunskaper	 pedagogerna	 på	 den	 aktuella	 skolan	 har	 om	 språkstörning	 och	 vilka	
arbetsmetoder	 som	 gynnar	 elever	 med	 språkstörning	 tillfrågades	 samtliga	 lärare,	
förskollärare	specialpedagoger	och	rektor.	Sammantaget	är	det	sex	lärare,	sex		förskollärare,	
två	specialpedagoger	samt	en	rektor	som	deltog	i	enkäten.	Av	dessa	är	två	män	och	tretton	
kvinnor.	

	

4.4	Genomförande	och	bearbetning		

Pedagogerna	 kontaktades	 personligen	 på	 ett	 arbetsenhetsmöte	 där	 de	 blev	 tillfrågade	 att	
delta	i	enkäten.	Information	gavs	om	syftet	med	enkäten	samt	de	etiska	principerna.		Vidare	
lämnades	 skriftlig	 information	 gällande	 enkätens	 syfte	 och	 etiska	 principerna	 tillsammans	
med	enkäten	personligen	på	arbetsplatsen	med	information	om	när	enkäten	skulle	 lämnas	
in	 i	 bifogat	 kuvert.	 När	 alla	 besvarade	 enkäter	 insamlats	 sammanställdes	 dem.	 Svaren	
analyserades,	 och	 kategoriserades	 i	 temaområden	 utifrån	 varje	 fråga	 som	 presenteras	 i	
resultatdelen.	 Vidare	 presenteras	 teoridelen	 där	 beskrivs	 begrepp	 och	 förekomst	 av	
språkstörning	samt	hur	man	kan	hjälpa	barn	med	språkstörning	inom	skolan.	
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4.5	Etiska	övervägningar	

Vid	 träffen	 informerades	 samtliga	 deltagare	 av	 enkäten	 om	 det	 grundläggande	
individskyddskravet	skriftligt	och	muntligt.		

Informationskravet-	 Deltagarna	 delgavs	 information	 om	 undersökningens	 syfte	 och	
tillvägagångsätt	 samt	hur	 resultatet	kommer	att	användas	samt	mitt	namn	och	 institution.	
Information	om	samtyckeskravet	 lämnades	 till	 deltagarna	muntligt	 vid	 samma	 tillfälle	 som		
enkäterna	lämnades.	Jag	informerade	om	att	samtyckeskravet	innebär	att	man	har	själv	rätt	
att	bestämma	om	sin	medverkan.	Deltagarna	informerades	också	om	konfidentialitetskravet	
som	 innebär	 att	 	 hänsyn	 tas	 till	 den	 medverkandes	 anonymitet,	 alla	 uppgifter	 behandlas	
konfidentiellt.	 Enskilda	 människor	 som	 deltar	 i	 min	 studie	 kan	 inte	 identifieras	 av	
utomstående	Stukat	(2011).	

	

5	Resultat	och	analys	

I	detta	kapitel	redovisas	resultatet	från	enkäterna.	Resultaten	sammanfattas	 i	 löpande	text	
med	tre	underrubriker	som	har	för	avsikt	att	besvara	studiens	frågeställningar.	

	

5.1	Pedagogernas	kunskaper	om	språkstörning.		

Syftar	 till	 att	 svara	 på	 första	 frågeställningen	 som	 handlar	 om	 vilka	 kunskaper	 och	
erfarenheter	 pedagogerna	 har	 om	 språkstörning	 och	 i	 vilken	 utsträckning	 man	 har	 mött	
elever	med	språkstörning.	

Två	lärare	och	två	förskollärare	av	femton	deltagare	har	inte	mött	elever	med	språkstörning	i	
sitt	arbete.	Samtliga	deltagare	ansåg	sig	ha	för	lite	kunskaper	för	att	kunna	hjälpa	elever	med	
språkstörning	i	sin	språkliga	utveckling	och	sitt	arbete	i	skolan	optimalt.	Att	det	rör	sig	om	en	
nedsatt	språklig	förmåga,	svårt	att	göra	sig	förstådd,	svårigheter	att	producera	språkliga	ljud	
viste	 samtliga	 femton	 deltagare	 om.	 Samtliga	 deltagare	 känner	 till	 att	 eleverna	 behöver	
extra	 träning.	 Två	 av	 femton	 deltagare,	 specialpedagogerna,	 känner	 till	 vilka	 behov	 som	
kopplas	 till	 de	 olika	 svårigheterna	 och	 därmed	 vilka	 färdigheter	 som	 eleverna	 kan	 få	
svårigheter	med	på	grund	av	sina	språkliga	dilemman.	Tretton	deltagare	saknar	dock	djupare	
kunskaper	 i	 ämnet.	 Två	 av	 femton	 har	 fått	 fortbildning	 om	 språkstörning,	 det	 är	 de	 två	
specialpedagogerna	som	deltog	 i	enkäten.	Som	tidigare	nämnts	har	 forskningen	haft	 fokus	
på	 kartläggning	 och	 diagnoser	 av	 själva	 funktionshindret.	 Interventionen,	 hur	man	 hjälper	
barn	med	språkstörning	är	enligt	Nettelblad,	Samuelsson,	Sahlen	och	Hansson	(2008)	således	
eftersatt.	

	

5.2 Arbetssätt	och	anpassningar.	
	
Syftar	 till	 att	 svara	på	andra	 frågan	 som	handlar	om	vilken	arbetsmetod	och	anpassningar	
man	har	gjort	i	arbetet	med	elever	med	språkstörning.	
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Tre	 av	 sex	 förskollärare	 använder	 sig	 inte	 av	 någon	 speciell	 arbetsmetod	 i	 sitt	 arbete	
eftersom	de	 inte	har	eller	har	haft	någon	elev	med	den	svårigheten	 i	sin	grupp.	Tre	av	sex	
förskollärare	har	 inte	heller	gjort	några	anpassningar	eftersom	behovet	inte	ha	funnits.	Tre	
av	sex	förskollärare	som	har	eller	har	haft	elever	med	språkstörning	använder	sig	av	rim	och	
ramsor,	munmotoriska	övningar	och	samtal.	Dessa	tre	använder	Bornholms	modellen:	vägen	
till	läsning:	språklekar	i	förskoleklass	av	Ingvar	Lundberg,	eller	Trulle	i	förskoleklass	av	Anita	
Palmkvist	som	arbetsmaterial	i	svenskan.	Samma	tre	förskollärare	har	använt	sig	av	bildstöd,	
teckenstöd,	 en	 instruktion	 i	 taget,	 ordlekar	 för	 att	 öka	ordförrådet.	Att	 samtala	mycket	 är	
också	 viktigt.	 En	 av	 sex	 förskollärare	 har	 anlitat	 specialpedagog	 för	 extra	 träning.	 Som	
tidigare	nämnts	enligt	Naucler	och	Magnusson	(2010)	påverkar	en	fonologisk	omedvetenhet	
läs	 och	 skrivinlärningen	 och	 främst	 läsförståelsen	 både	 direkt	 men	 också	 på	 sikt.	
Kombinationen	 litet	 ordförråd,	 dålig	 språkförståelse	 och	 syntaktiska	 begränsningar	 är	 den	
stora	 riskfaktorn	 för	 läs	 och	 skrivinlärningen	 och	 främst	 läsförståelsen.	 Därför	 är	 det	 av	
yttersta	vikt	att	man	tidigt	målmedvetet	stimulerar	ordförråd	och	språkförståelse	genom	lek,	
rim	 ramsor	 och	 i	 vardagliga	 situationer.	 Finns	 det	 förskollärare	 med	 kunskaper	 om	 vad	
barnen	 med	 språkstörning	 behöver	 skapas	 optimala	 förutsättningar	 för	 de	 barnen	 att	
utvecklas	i	ovan	nämnda	områden.		

Två	av	sex	 lärare	använder	sig	 inte	av	något	speciell	arbetsmetod	 i	sitt	arbete	eftersom	de	
inte	har	eller	har	haft	någon	elev	med	språkstörning	 i	sin	grupp.	Två	av	sex	har	därför	 inte	
heller	gjort	några	anpassningar	eftersom	behovet	inte	finns.	Fyra	av	sex	lärare	som	har	eller	
har	haft	elever	med	språkstörning	har	tillsammans	med	specialpedagogen	gett	extra	träning.	
Alla	 fyra	 har	 också	 gjort	 anpassningar	 i	 form	 av	 tekniska	 hjälpmedel	 som	 TAKK	 webb	
baserade	 it	 verktyg	 Inprint	 eller	 Symwriter.	 Visuellt	 stöd	 i	 form	 av	 tecken	 och	 bilder,	
extraschema	 på	 tavlan.	 Klara	 och	 tydliga	 instruktioner,	 gärna	 en	 i	 taget.	 Struktur.	 Prata	
tydligt	och	långsamt	med	ord	som	eleven	förstår.	Lugn	plats	att	jobba	på.	En	av	sex	nämnde	
en	 till	 en	 undervisning	 så	 långt	 det	 är	 möjligt	 samt	 att	 samtala	 mycket	 som	 viktiga	
anpassningar.		

En	av	tvåspecialpedagoger	skriver	att	arbetsmetoden	har	anpassats	utifrån	vilken	svårighet	
eleven	 har.	 En	 av	 två	 specialpedagoger	 använder	 sig	 av	 bildstöd,	 talträning,	 Schema	med	
bildstöd,	 individuell	 begreppsträning,	 samtals	 och	 kommunikationsövningar,	 praktiskt	
material	för	att	avlasta	arbetsminnet,	viktigt	med	förklaringar	av	betydelsebärande	begrepp.	
När	 det	 gäller	 anpassningar	 skriver	 båda	 specialpedagogerna	 om	 given	 och	 klar	 struktur	
kring	arbetsgång.	Många	 repetitioner,	mängdträning	 så	att	momenten	hinner	befästas	om	
det	 har	 behövts.	 Integrera	 många	 sinnen	 samtidigt	 för	 att	 förstärka	 inlärningen.	 Vidare	
skriver	 båda	 om	 anpassat	 taltempo.	 Given	 och	 klar	 struktur	 kring	 arbetsgång,	 många	
repetitioner	 ”överinlärning”,	 mängdträning	 så	 att	 momentet	 hinner	 befästas.	 Vidare	 bör	
man	också	 tänka	på	placering	 i	 klassrummet,	 att	 tala	 tydligt,	 repetera,	 inte	presentera	 för	
många	 uppgifter	 samtidigt,	 förstärka	 med	 tecken,	 tänka	 på	 ljudmiljön,	 ge	 förförståelse.	
Anpassat	läromedel	om	det	behövs.	

Rektor	 som	 deltog	 i	 enkäten	 har	 använt	 sig	 av	 strukturerad	 lärmiljö	 och	 webbaserade	 IT	
verktyg	 i	 sitt	 tidigare	 arbete	med	 elever	 som	 förskollärare.	 Anpassningar	 som	 rektor	 varit	
med	 att	 genomföra	 som	 rektor	 är	 indelning	 i	 mindre	 grupper,	 egna	 anpassade	 uppgifter,	
alternativa	hjälpmedel	som	tidshjälpmedel,	talsyntes	och	IT	verktyg	för	dator,	Inprint.	
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5.3 Svårigheter	och	möjligheter	i	pedagogiska	arbetet.	
	

Syftar	till	att	svara	på	tredje	frågan	i	min	studie,	svårigheter	och	möjligheter	 i	arbetet	med	
elever	med	språkstörning.	

Tre	av	sex	förskollärare	svarade	inte	på	frågan	om	vilka	svårigheter	respektive	möjligheter	de	
har	 stött	 på	 i	 arbetet	med	 elever	med	 språkstörning,	 eftersom	 de	 aldrig	 träffat	 på	 elever	
med	språkstörning	i	sin	grupp.	Resterande	tre	förskollärare	har	sett	svårigheter	i	arbetet	hos	
elever	 med	 språkstörning	 då	 eleverna	 har	 svårt	 att	 göra	 sig	 förstådd,	 samt	 att	 förstå	
instruktioner,	 svårt	 att	 rimma	ord	och	höra	 första	 ljudet	 i	 ord.	 En	 av	 sex	 förskollärare	 såg	
möjligheter	man	hade	stött	på	i	arbetet	med	elever	med	språkstörning	och	det	var	digitala	
verktyg.		

Två	av	sex	lärare	svarade	inte	på	frågan	om	vilka	svårigheter	respektive	möjligheter	de	har	
stött	på	i	arbetet	med	elever	med	språkstörning	eftersom	de	aldrig	har	träffat	på	elever	med	
språkstörning	 i	 sin	 grupp.	 Två	 lärare	 efterlyser	 tillgång	 till	 logopeder	 på	 skolan	 vilket	man	
hade	 tidigare	och	då	kontinuerlig	 träning	bidrog	 till	 att	eleverna	gjorde	 stora	 framsteg.	En	
tjänst	som	nu	är	indragen.	Specialist	hjälp	inom	området,	eftersom	man	inte	har	tillräckliga	
kunskaper	om	hur	man	 ska	arbeta	md	dessa	elever.	 En	 lärare	 skriver	 att	 en	 språkstörning	
påverkar	 barnet	 negativt	 när	 de	 ska	 lära	 sig	 läsa	 och	 skriva	 och	 att	 det	 finns	 risk	 att	
svårigheter	med	stavning	kan	fortgå	längre	upp	i	åldrarna.	En	lärare	efterlyser	resurstid	för	
både	eleven	och	som	stöd	till	läraren.	Det	är	det	svårt	att	få	arbeta	med	eleven	enskilt	eller	i	
liten	grupp	på	grund	av	brist	på	resurser	då	det	riskerar	att	bli	för	långa	arbetspass	i	helklass.	
En	 lärare	anser	att	det	har	tagit	 för	 lång	tid	 innan	utredning	har	gjorts	och	eleven	fått	den	
hjälp	 den	 verkligen	 har	 rätt	 till.	 Två	 av	 sex	 lärare	 har	 skrivit	 tillgång.	 Vidare	 anser	 en	 av	
lärarna	att	det	är	svårt	att	 få	utbildade	 lärarresurser	som	har	kunskaper	om	språkstörning.	
Kombinationer	med	andra	handikapp	eleven	har	kan	också	försvåra	arbetet.		

En	av	två	Specialpedagogerna	anger	svårigheter	att	veta	vilken	typ	av	språkstörning	det	kan	
röra	sig	om	och	dåliga	kunskaper	vid	överlämningar	från	logoped	kring	hur	man	kan	arbeta	
mest	 framgångsrikt	 med	 just	 en	 specifik	 elev,	 man	 får	 mer	 generella	 råd.	 	 Den	 andra	
specialpedagogen	 angav	 dålig	 förståelse	 från	 rektor	 vilket	 bidrar	 till	 avsaknad	 av	
extraresurser	 för	dessa	elever	och	kan	 innebära	att	eleverna	med	språkstörning	endast	 får	
undervisning	 i	stora	elevgrupper.	Svårt	att	hitta	bra	material	 för	elever	med	språkstörning.	
Båda	specialpedagogerna	som	deltog	i	enkäten	ser	att	arbetssättet	och	anpassningarna	man	
gör	för	elever	med	språkstörning	också	är	bra	och	underlättar	för	alla	elever.	Man	ser	också	
att	tidiga	insatser	ger	resultat.	

Rektor	 nämnde	 några	 svårigheter	 i	 arbetet	 med	 elever	 med	 språkstörning.	 Att	 motivera	
eleven,	 samsyn	 med	 föräldrar	 saknas,	 tidsbrist	 och	 kombination	 med	 andra	 diagnoser.	
Möjligheter	rektor	stött	på	i	sitt	arbete	med	elever	med	språkstörning	var	bra	IT	verktyg,	när	
samsyn	 med	 föräldrar	 fungerar,	 förstående	 kamrater,	 TAKK	 som	 kommunikativt	
komplement	och	logopedstöd.	

	

6.	Diskussion	
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I	 diskussionen	 diskuteras	 enkätresultaten	 som	 kopplas	 till	 litteratur	 och	 forskning	 om	
språkutveckling	och	undervisning	av	elever	med	språkstörning.		

Utifrån	enkäten	och	mina	frågeställningar	framkom	att	11	av	15	pedagoger	har	arbetat	med	
elever	med	en	språkstörning	men	 ingen	av	pedagogerna	känner	att	de	har	 tillräckligt	eller	
ringa	 kunskaper	 om	 språkstörning.	 Två	 av	 pedagogerna	 har	 fått	 någon	 fortbildning	 i	
språkstörning.	De	kunskaper	de	har	förvärvat	har	de	oftast	läst	sig	till	själva.	Detta	kan	bero	
på	 att	 språkstörning	 är	 ett	 relativt	 undanskymt	 och	 bortprioriterat	 handikapp	 men	 som	
bevisligen	 många	 pedagoger	 har	 stött	 på	 i	 sitt	 arbete.	 Naucler	 och	 Magnussons	 (1997)	
genomgörde	 ett	 forskningsprojekt	 för	 att	 se	 på	 vilket	 sätt	 språkutvecklingen	 i	 förskolan	
påverkar	läs-	och	skrivinlärningen,	som	nämnt	i	konsekvenser	för	elever	med	språkstörning	
kom	Naucler	och	Magnusson	fram	till	de	fonologiska	problemen	i	sig	inte	utgör	den	största	
risken	 för	 läs	 och	 skrivinlärningen.	 De	 fonologiska	 problemen	 försvann	 under	 lågstadiet	
utgjorde	då	i	sig	inget	hinder	på	sikt	för	varken	läsning	eller	stavning.	Däremot	påverkar	en	
fonologisk	omedvetenhet	läs	och	skrivinlärningen	och	främst	läsförståelsen	både	direkt	men	
också	på	sikt.	Enligt	Vygotskij	(1978)	är	det	viktigt	med	språklig	medvetenhet,	det	har	aldrig	
varit	 i	fokus	så	att	man	förstår	hur	viktigt	arbetet	från	förskolan	och	upp	i	skolan	är	i	detta	
område.	 Att	 arbeta	med	 rim,	 ramsor,	 stavelser	 och	 lek	med	 språket	 på	 flera	 olika	 sätt	 är	
alltså	oerhört	viktigt.	

Anpassningarna	 som	 pedagogerna	 nämnde	 är	 relevanta	 för	 problematiken	 språkstörning.	
Såsom	bildstöd,	tecken	som	stöd,	sång,	ramsor,	 indelning	av	elever	 i	mindre	grupper.	Man	
tänker	på	att	tala	tydligt,	instruktioner	endast	ett	steg	i	taget.	Strukturerad	arbetsgång	med	
bildstöd	 och	 digitala	 hjälpmedel.	 Pedagogerna	 upplever	 också	 ett	 bristande	 stöd	 från	
rektorer	när	det	gäller	elever	med	språkstörning.	Det	kan	kan	bero	på	bristande	kunskaper.	
Indragning	av	logoped	upplevs	som	en	stor	förlust	för	elever	med	språkstörning.	Forskaren	
och	 logopeden	 Hallin	 skriver	 i	 en	 artikel	 att	 det	 är	 viktigt	med	 ett	 bra	 samarbete	mellan	
logoped	och	pedagog.	Det	anser	jag	är	av	yttersta	vikt	för	att	pedagogerna	ska	får	en	djupare	
förståelse	 för	 problemet	och	 för	 att	 kunna	hjälpa	och	 stötta	 eleven	med	 språkstörning	på	
bästa	 sätt.	 Pedagoger	 inom	skolan	besitter	olika	 kompetenser	och	kan	därför	 komplettera	
varandra.	 Man	 har	 efterlyst	 ett	 större	 samarbete	 med	 logopedin	 vilket	 har	 gett	 resultat.	
Sedan	höstterminen	2016	finns	nu	en	logoped	placerad	på	den	aktuella	skolan	vilket	bidragit	
till	 bättre	 anpassad	undervisning	 samt	mer	 stöd	 till	 elever	med	 språkstörning.	Det	 behövs	
fortfarande	 fortbildning	 om	 språkstörning	 eftersom	 pedagogerna	 på	 skolan	 upplever	 att	
man	har	för	lite	kunskaper	i	nuläget,	vilket	denna	studie	visar.		

Möjligheterna	i	arbetet	med	elever	med	språkstörning	som	framgår	av	min	enkät	och	även	
stöds	 av	 forskning	 är	 att	 tidiga	 insatser	 är	 otroligt	 viktiga.	 Därför	 är	 förskolans	 roll	 väldigt	
viktig	 i	 sammanhanget.	 Deras	 dagliga	 arbete	 med	 barnen	 där	 alla	 möts	 i	 språket	 är	
ovärderligt.	Lärmiljön	för	alla	barn	men	särskilt	elever	med	språkstörning	behöver	behöver	
enligt	Vygotskij	 (1978)	 vara	 språkligt	och	 kommunikativt	 tillgänglig.	Eleverna	 kan	annars	 få	
för	lite	stimulans	när	de	inte	förstår	vad	andra	säger	eller	när	omgivningen	inte	förstår	vad	
de	säger.		

SPSM,	 specialpedagogiska	myndigheten,	 ger	 stöd	 till	 föräldrar	 och	pedagoger	 som	arbetar	
med	barn	med	språkstörning.	SPSM	menar	att	 i	arbetet	med	eleverna	behöver	man	därför	
tänka	 på	 att	 bjuda	 in	 elever	 i	 naturliga	 samspelssituationer	 och	 då	 ge	 eleverna	 många	
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möjligheter	till	samtal	med	andra	och	då	rikta	uppmärksamheten	till	den	som	talar.	Viktigt	
att	 lyssna	aktivt	och	knyta	an	till	elevens	 intressen.	Tala	en	 i	 taget,	 lyssna	och	 invänta	svar	
samt	 tänka	 på	 att	 tala	 lugnt	 och	 tydligt.	 Begränsa	 gärna	 ord	 och	 meningslängd.	 	 Skapa	
struktur	och	uppmärksamhetssignaler	och	att	tänka	på	extra	mycket	förståelse.	Det	är	alltid	
viktigt	att	ge	uppgifter	utifrån	vad	elevens	arbetsminne	klarar,	använda	mycket	visuellt	stöd	
som	 handalfabet,	 tecken	 och	 bilder.	 Använd	 lärverktyg,	 anpassa	 material	 och	 läromedel.	
Andra	viktiga	anpassningar	är	gruppstorlek	och	sammansättning.	Elever	med	språkstörning	
behöver	 ofta	 stöd	 att	 söka	och	 sammanställa	 information.	 Extra	 tid	 och	hjälp	 att	 utveckla	
språkliga	 strategier	 kan	 minska	 effekterna	 av	 den	 sköra	 språkförmågan.	 Sång,	 rim	 och	
ramsor	är	också	ett	bra	verktyg	för	att	utveckla	munmotoriken	och	den	språkliga	förmågan.	

Det	finns	läroböcker	i	samhällsorienterande	ämnen	i	olika	svårighetsgrad	där	samtliga	elever	
i	en	klass	kan	 läsa	samma	kurs	men	befinna	sig	på	olika	nivåer.	Likaså	 i	naturorienterande	
ämnen,	matematik	och	svenska	där	det	finns	material	riktat	till	elever	med	språkstörnig.	Det	
finns	också	olika	digitala	verktyg	man	kan	använda	som	hjälpmedel.		

Eleven	 måste	 också	 ges	 möjlighet	 och	 tillfällen	 att	 vara	 delaktig	 i	 arbetet	 mot	
måluppfyllelsen.	 Detta	 kan	 göras	 genom	 löpande	 bedömningar,	 visuella	 tester,	
begreppsbank,	mitterminskonferens.	Man	tänker	då	på	att	skala	av	innehållet	så	endast	det	
viktigaste	är	med.	Använd	bilder	och	tankekartor	 i	 strävan	mot	målen	 i	elevens	 IUP.	Själva	
IUP	kan	också	skrivas	med	hjälp	av	exempelvis	Symwriter	 så	det	blir	greppbart	 för	eleven.	
Viktigt	med	kontinuerliga	utvärderingar	och	reflektioner	med	eleven	så	att	utvecklingen	blir	
synlig.	Redovisningar	av	kunskaper	och	bedömningar	bör	ske	på	olika	sätt,	vid	olika	tillfällen.	
Formativ	bedömning	i	form	av	en	bedömningsmodell	som	kallas	”two	stars	and	a	wish”,	två	
beröm	och	en	önskan.		

Mina	tankar	utifrån	mina	 frågeställningar	är	att	även	om	pedagogerna	upplever	att	de	har	
för	lite	kunskaper	om	språkstörning	sätter	man	ändå	in	en	del	stöd	och	insatser	som	man	vet	
hjälper	 barnen	 med	 språkstörning.	 Man	 saknar	 dock	 de	 grundläggande	 kunskaperna	 om	
bakomliggande	orsaker	till	svårigheterna.	Under	mina	17	år	som	förskollärare	i	förskola	och	
förskoleklass	jobbade	jag	mycket	med	språket	och	olika	uttrycksformer	på	alla	tänkbara	sätt.	
Det	 jag	 inte	 visste	 var	 vilka	 specifika	 svårigheter	 som	 kunde	 ge	 stora	 problem	 med	
exempelvis	 läsförståelse	 och	 vad	 det	 i	 sin	 tur	 innebär	 för	 en	 enskild	 elev	 under	 hela	
skoltiden.	Hade	 jag	haft	djupare	kunskaper	och	ett	 samarbete	med	 logoped	hade	 jag	med	
största	sannolikhet	 jobbat	mer	 inriktat	på	olika	områden	för	att	hjälpa	dessa	barn	än	mer.		
Jag	tror	också	att	det	är	en	brist	att	man	som	pedagog	aldrig	uppmärksammas	om	helheten	
från	förskolan	och	upp	till	årskurs	nio	för	att	få	en	djupare	förståelse	för	vikten	av	att	äga	ett	
rikt	språk.		

Sammantaget	innebär	dessa	svårigheter	att	elever	med	språkstörning	kan	få	problem	att	nå	
målen	 i	 skolan	 för	 årskurs	 3	 i	 samtliga	 ämnen	 där	 kommunikationen	 har	 en	 central	 roll.	
Eleverna	 ska	 enligt	 Skolverket	 (2011)	 ges	 förutsättningar	 att	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 föra	
och	 följa	 ett	 resonemang.	 I	 samtliga	 ämnen	 bygger	 kunskapsinhämtningen	 på	
kommunikation.	 Språket	 är	 människans	 främsta	 redskap	 för	 att	 tänka,	 kommunicera	 och	
lära.	 	 Genom	 språket	 utvecklar	 människor	 sin	 identitet,	 uttrycker	 känslor	 och	 tankar	 och	
förstår	hur	andra	känner	och	tänker.	Att	ha	ett	rikt	och	varierat	språk	är	betydelsefullt	för	att	



	

16	
	 	 	 	

kunna	 förstå	 och	 verka	 i	 ett	 samhälle	 där	 kulturer,	 livsåskådning,	 generationen	 och	 språk	
möts.	

	

6.1	Fortsatt	forskning			

Nilholm	(2005)	tar	upp	de	olika	perspektiven	som	jag	framför	på	sidan	7-8	i	min	rapport.	Han	
understryker	vikten	av	att	definiera	var	man	ligger	i	förhållande	till	dessa	synsätt,	samt	hur	
omgivningen	 påverkar	 och	 bidrar	 till	 hur	 funktionshindrades	 svagheter	 blir	 och	 hur	 bra	
individan	kan	använda	sina	styrkor.	Vidare	påtalas	vikten	av	ett	samarbete	mellan	pedagoger	
och	 logopeder	 när	 meningsskiljaktigheter	 uppstår.	 Samarbetet	 och	 ställningstagandet	 är	
således	viktiga	aspekter	i	undervisningen	av	elever	med	språkstörning.	

I	min	 diskussion	 framgår	 att	 jag	 saknar	 kunskaper	 och	 ett	 samarbete	med	 logoped	 under	
mitt	arbete	i	förskolan.	Intresanta	frågor	som	uppstår	för	vidare	forskning	är:	

Vilket	ställningstagande	har	logopeder	och	pedagoer	när	det	gällerde	de	olika	perspektiven	i	
sin	 syn	 på	 elever	 med	 språkstörning	 och	 deras	 inlärning?	 Hur	 ser	 samarbetet	 ut	 mellan	
logopeder	och	pedagoger	i	landet	med	tanke	på	elever	med	språkstörning?	På	vilket	sätt	kan	
ett	samarbete	påverka	elever	med	språkstörning	på	ett	positivt	sätt?	
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Bilaga	1	
Hej	!	 	

Jag	studerar	till	lärare	och	skriver	ett	examensarbete	om	elever	med	språkstörning.	Syftet	med	
forskningsrapporten	är	att	ta	reda	på	hur	man	undervisar	elever	med	språkstörning	på	bästa	sätt.	Jag	
vill	genom	enkäten	se	vilka	kunskaper	man	har	om	elever	med	språkstörning		vid	en	F-3	skola	i	
Sverige.	Vidare	utröna	på	vilket	sätt	man	undervisar	elever	med	språkstörning	på	bästa	sätt	genom	
att	studera	aktuell	litteratur	och	forskning.	Enkätsvaren	kommer	att	analyseras	tillsammans	med	
aktuell	forskning	och	litteratur	i	ämnet.		

Jag	undrar	därför	om	du	kan	svara	på	några	intervjufrågor	i	enkäten	till	min	forskningsrapport.	Jag	
följer	självklart	de	fyra	allmänna	huvudkraven	från	vetenskapliga	rådet.	Informationskravet,	
samtyckeskravet,	konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet.	Det	innebär	att	du	inte	behöver	delta	
om	du	inte	vill	samt	att	du	kan	avbryta	ditt	deltagande	när	du	vill.	Deltagandet	är	helt	anonymt.	
Svaren	kan	du	lägga	i	kuvertet	senast	torsdag	17/12.	

Har	du	frågor	eller	funderingar	kontakta	mig	på	telefon	eller	mail.	

carina.u.lindgren@arvidsjaur.se	

Mob.	076-13	51	676	

Tusen	tack	för	din	medverkan.	

Vänligen/		
Carina	Lindgren	
Umeå	Universitet	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Bilaga	2	

Intervjufrågor	till	examensarbetet.		
Hur	undervisar	man	elever	med	språkstörning	i	åk	F-3	på	bästa	sätt?	
	

• Vilken	form	av	anställning	har	du?	

	

• Har	du	mött	elever	med	språkstörning	i	ditt	arbete?______________________________	

						Vad	känner	du	till	om	språkstörning?	

	

	

	

• Har	du	fått	någon	fortbildning	om	språkstörning,	om	ja,	vilken?	

	

• Vilken	arbetsmetod	har	du	använt	dig	av	i	arbetet	med	elever	med	språkstörning?	

	

	

	

• Vilka	anpassningar	har	du	gjort	i	ditt	arbete	med	elever	med	språkstörning?	

	

	

	

• Vilka	svårigheter	har	du	stött	på	i	ditt	arbete	med	elever	med	språkstörning?	

	

	

	

	

	



	

	

	
	

• Vilka	möjligheter	har	du	stött	på	i	ditt	arbete	med	elever	med	språkstörning?	

	

	

	

	

• Känner	du	att	du	har	tillräckliga	kunskaper	när	det	gäller	elever	med	språkstörning?	

	

	

	

Tack	för	din	medverkan.	



	

	

	


