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Abstract 

Is a picture worth a thousand words? 

A study about teachers’ and students’ experiences of visual support in the 

classroom.  

 

 
The aim of this study is to examine teachers’ and students’ experiences of visual support in the 

classroom. First, nine teachers’ experiences and knowledge of Developmental Language Disorder 

and other language difficulties are investigated. Second, it is studied how teachers experience 

students’ understanding of the verbal information presented in the classroom, and whether 

difficulties in written and oral language can be supported by visual aids. The study also describes 

how students, with and without DLD, experience the verbal information given in school and the 

visual aids used by their teachers. Interviews with 9 teachers and 14 students were conducted and 

classroom observations were carried out in 5 schools. The results show that teachers believe that 

there are students with language difficulties in all classes and that visual aids are of great support, 

both for teaching and for learning. The students’ thoughts about both their understanding of written 

and oral language, and of visual support, varied. While many students thought that pictures and 

graphic symbols improve their understanding, others believed they did not make a difference.   
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1. Inledning 

I läroplanen (Skolverket, 2011) beskrivs att språket är människans främsta redskap för 

att tänka, kommunicera och lära samt för att förstå andra. Majoriteten av skolans 

undervisning bygger också på det talade och skrivna språket. Eftersom den inkluderande 

skolan innebär alla elevers rätt till utbildning inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, medför det ett krav på lärares kunskap om olika typer av språkliga 

funktionsnedsättningar samt om hur dessa kan bemötas för att stötta inlärning och skapa 

förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven.  

En språklig nedsättning som är relativt okänd, trots att den är lika vanligt 

förekommande som dyslexi och adhd, är språkstörning (Bishop, 2012a). Språkstörning 

innebär svårigheter att förstå och/eller att göra sig förstådd med hjälp av språket. Idag 

räknar man med att mellan 5-7% av eleverna i grundskolan har någon form av 

språkstörning. Grav språkstörning, som innebär att barnet har problem inom flera 

språkliga domäner, drabbar cirka en till två procent av alla barn (Nettelbladt & Salameh, 

2007).  

Hur språkstörningen yttrar sig i skolåldern och hur den påverkar elevernas skolgång 

har studerats internationellt, men kartlades inte i Sverige förrän 2016. Då färdigställde 

den svenska regeringen en utredning, Samordning, ansvar och kommunikation – vägen 

till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. Den 

undersökte hur skolhuvudmän som bedriver utbildning för bland andra elever med grav 

språkstörning, det vill säga både impressiva och expressiva svårigheter, kan stödjas. 

Enligt den forsknings- och kunskapsöversikt som gjordes i samband med utredningen, 

framgår att elever inom den gruppen har en svår skolsituation och i lägre utsträckning 

än elever med typisk språkutveckling når målen för grundskolan (Sandgren, 2016).  

För språkinlärning och utveckling av ordförrådet, spelar det verbala arbetsminnet en 

central roll (Baddeley, Gathercole & Papagno, 1998) och ingår därför ofta som en viktig 

del i forskning om språkstörning. Studier har visat att det verbala arbetsminnet hos barn 

med språkstörning är begränsat. Däremot hävdar vissa forskare att det visuospatiala 

arbetsminnet, den del av minnet som processar och lagrar information av visuell och 

spatial karaktär, är intakt (t ex Quail et al., 2009; Riccio et al., 2007; Archibald & 

Gathercole, 2006). Flera interventionsstudier som tar sin utgångspunkt i dessa resultat (t 

ex Matson & Cline, 2012; Warr-Leeper, 2013), har visat att visuellt stöd ger positiva 

effekter för inlärning. Visuellt stöd har också visat sig underlätta språkutveckling och 

kommunikation för personer med särskilda behov såsom ordmobiliseringssvårigheter 

och vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Heister Trygg, 2005).  

Trots positiva resultat i interventionsstudier, används visuellt stöd i mycket 

varierande utsträckning i praktiken. I kommunikationsklasser för elever med grav 

språkstörning, är olika former av visuellt stöd vanligt för att göra undervisningen 

tydligare och mer språkligt tillgänglig för eleverna (SOU 2016:46). Majoriteten av 

elever med språkstörning går däremot i reguljära klasser och huruvida liknande 

anpassningar för dessa elever eller för elever med andra språkliga svårigheter 

förekommer där, framgår inte av utredningen. På vilket sätt de visuella hjälpmedel som 

används i skolor är utformade eller hur de används för att verka språkstödjande har, 

såvitt jag funnit, inte undersökts närmare och utgör således ett område för forskning. 
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Trots att de flesta elever med olika språkliga svårigheter är inkluderade i reguljära 

klasser, visar internationella studier, (t ex Lindqvist et al., 2011; Starling et al., 2012) att 

klasslärare upplever att de saknar den kunskap som behövs för att kunna anpassa 

lärmiljön för dessa elever. Vidare har man funnit att ett samarbete mellan olika 

yrkesgrupper, bland annat klasslärare, specialpedagoger och logopeder, är 

framgångsrikt i arbetet med elever med språkstörning (t ex Starling et al., 2012; 

McCartney et al., 2009; Pampoulou, 2016). Som blivande speciallärare med inriktning 

språk-, läs- och skrivutveckling, ser jag mig själv som del i det samarbetet och som en 

av mina kommande arbetsuppgifter att stötta lärare i arbetet med elever med språkliga 

svårigheter.  

 

1.1 Syfte 

Ett syfte med denna studie är att undersöka hur lärare upplever sin kunskap om 

språkliga svårigheter. Den syftar också till att beskriva hur lärare upplever att elever, 

med och utan språkstörning, förstår den verbala informationen i undervisningen samt 

om de anser att elevernas förståelse påverkas av visuellt stöd. Vidare syftar studien till 

att undersöka hur elever upplever den verbala undervisningen samt det visuella stöd 

som används.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever lärare sin kunskap om språkliga svårigheter? 

• Hur upplever lärare att elever, med och utan språkstörning, förstår den verbala 

informationen i undervisningen? 

• Bland lärare som använder visuellt stöd i undervisningen, i vilket syfte och hur 

används det stödet? 

• Hur upplever lärare att visuellt stöd påverkar elevernas förståelse av verbal 

information? 

• Upplever elever svårigheter att förstå verbal information i undervisningen och 

anser de i så fall att visuellt stöd underlättar förståelsen? 
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2. Teoretisk bakgrund 

Första delen av denna litteraturgenomgång handlar om språkstörning och redovisar 

förutom diagnosens definition vad den innebär för barnet och dennes skolgång. I andra 

delen beskrivs människans minne och hur funktionerna i minnets olika delar relaterar 

till inlärning samt föreslås skilja sig åt mellan barn med och utan språkstörning. 

Slutligen ges en inblick i vad visuellt stöd är, vilka resultat det har gett i 

interventionsstudier samt hur det används praktiskt i undervisningen.  

 

2.1 Språkstörning 

2.1.1 Definition av termen språkstörning 

Språkstörning innebär att barnets språkutveckling är påtagligt försenad i jämförelse med 

jämnåriga barns. Vanligtvis görs den bedömningen av en logoped när barnet är 3-4 år 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). En diagnos kräver att språksvårigheterna inte har en 

naturlig förklaring, till exempel genom att barnet har en hörselnedsättning eller att 

han/hon inte har fått höra språket i tillräcklig omfattning (Bishop, 2012b).  

Den medicinska samlingsdiagnosen språkstörning innefattar impressiv respektive 

expressiv språkstörning. Impressiv språkstörning innebär svårigheter att uppfatta, förstå 

och tolka muntlig och skriftlig information. Expressiv språkstörning ger svårigheter att 

uttrycka tankar, känslor och kunskaper i språk. När en persons svårigheter inkluderar 

både impressiva och expressiva svårigheter, används inom vården den medicinska 

termen generell språkstörning. Inom utbildningsområdet används i stället grav 

språkstörning (Bruce et al., 2016). Bruce et al. har valt att i stället för språkstörning 

använda begreppet språklig sårbarhet. Detta för att fokusera på den vikt som 

pedagogik, förhållningssätt och samspel har för barnets språkutveckling (2016).  

På engelska har termen Specific Language Impairment eller SLI, använts frekvent för 

att särskilja problematiken från språksvårigheter som en del av mer generella 

utvecklingssvårigheter (Bishop, 2012b). Kritiker har dock hävdat att kriterierna för 

diagnosen varit för snäv och att den har använts på ett sätt som exkluderar många barn 

trots stora språkliga svårigheter. Dessutom har även många andra termer använts och 

internationellt överenskomna kriterier som kan tillämpas både för klinik och forskning 

har saknats. 2012 startade därför ett projekt med en engelskspråkig expertpanel. Målet 

var bland annat att sprida kunskap om språkstörning samt nå konsensus när det gäller 

kriterier och terminologi. I juli 2017 fastställdes den nya termen Developmental 

Language Disorder, förkortad DLD (Bishop, 2017). 

I den här studien kommer termen språkstörning fortsättningsvis att användas. Om 

inget annat anges, refererar den både till de barn/elever som antingen har en impressiv 

eller expressiv språkstörning samt till de som både har impressiva och expressiva 

svårigheter. 
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2.1.2 Språkstörning och språkets domäner 

Människans språkförmåga är komplex och kan delas in i olika domäner. En traditionell 

indelning är i fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Barn med språkstörning 

kan ha problem inom en eller flera av dessa domäner (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Svårigheter med språkets form, det vill säga fonologi och grammatik, är oftast de som 

märks först (Specialpedagogiska myndigheten, 2015). 

Den fonologiska domänen innefattar språkljud (fonem) och regler för hur ljuden kan 

kombineras samt även talets rytmiska och melodiska aspekter (prosodi). Fonologiska 

problem kan exempelvis innebära att barnet har avvikande språkljud (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Språkljudssvårigheter kan visa sig genom att barnet byter ut eller 

utelämnar vissa ljud. Knapp uttalas kanske som ”happ” och garage som ”adaf”. Barnet 

kan betona ord och meningar på ett annorlunda sätt eller prata med entonig röst. I 

skolåldern kan barnet ha svårt att dela upp ord i stavelser eller att uppfatta vilka 

språkljud som ingår i ett ord (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Elever som 

endast har fonologiska problem ingår enligt regeringens definition inte i gruppen med 

grav språkstörning (SOU 2016:46).  

Den grammatiska domänen innefattar bland annat språkets böjningsmönster 

(morfologi) och regler för hur ord får kombineras till satser (syntax). En stor del av 

forskningen kring språkstörning upptas av just grammatiska problem och betraktas hos 

vissa barn som huvudsymptomet. Vanliga grammatiska förenklingar är utelämningar av 

ordböjningar eller problem med ordföljden (Nettelbladt & Salameh, 2007). Barn med 

språkstörning kan ha särskilt svårt för användning av ”småord”, till exempel en och ett, 

pronomen, prepositioner och konjunktioner (SOU 2016:46). 

Den semantiska domänen är kopplad till språkets innehåll och särskilt till ords 

betydelse. Lexikala problem kan yttra sig som ordmobiliseringsproblem, det vill säga 

svårigheter att hitta rätt ord i minnet samt som svårigheter att utveckla ordförrådet 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Barn med semantiska svårigheter kan också ha svårt att 

förstå instruktioner, särskilt när de ges muntligen (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015).   

Den pragmatiska domänen handlar om hur språket används i sociala sammanhang. 

Den innefattar även icke-verbal kommunikation som exempelvis gester och mimik. 

Pragmatiska problem kan visa sig som svårigheter att hålla sig till ämnet i en 

konversation och att samtala med andra människor, särskilt sådana barnet inte känner 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Det är även svårt för barnet att anpassa språket till olika 

situationer eller att förstå ironi och bildliga uttryck (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015). Pragmatiska svårigheter kan medföra problem med ord som 

har flera betydelser, exempelvis mus som kan syfta både till djuret och till en datormus. 

Barn med pragmatiska svårigheter har dessutom svårt att förstå den underförstådda 

betydelsen i uttalanden. Att ett yttrande som ”Det är dags att gå till affären. Kom ihåg 

att det är blött ute” innebär ”Du måste göra dig i ordning och sätta på dig regnkläderna 

så att du inte blir blöt” är exempelvis inte tydligt för en person med pragmatiska 

svårigheter (Norbury, 2012).   

Precis som hos andra, utvecklas språket hos barn med språkstörning. Det medför att 

problemen kan ändra karaktär med tiden. Ett barn som inledningsvis har fonologiska 
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problem, till exempel med att bearbeta auditiva signaler, kan senare få svårigheter att 

utveckla ordförrådet. Ett begränsat ordförråd kan i sin tur påverka barnets kommande 

läs- och skrivutveckling trots att de fonologiska svårigheterna inte längre märks 

(Bishop, 1997). 

 

2.1.3 Grader av språkstörning 

Gruppen av barn med språkstörning är mycket heterogen och svårigheterna varierar från 

lätta, övergående problem till grava eller mycket grava språkliga problem. Ju fler 

språkliga domäner som är drabbade, desto gravare blir barnets språkstörning. Lätt 

språkstörning innebär uttalsproblem som ofta försvinner med tiden. Måttlig 

språkstörning innebär större problem med både fonologi och grammatik. För barn med 

grav språkstörning innefattar problemen dessutom ordförrådet och språkförståelsen. 

Problem med språkförståelsen brukar påverka barnets förmåga att samspela med andra. 

Mycket grav språkstörning innebär att barnet har stora svårigheter att uttrycka sig i tal 

och att förstå andra (Bishop, 1997).   

 

2.1.4 Språkstörning och verbal information 

Flera studier visar att barn med språkstörning har större svårigheter än barn med typisk 

språkutveckling att förstå information när den presenteras i ett högt tempo eller 

innehåller många delar (Ellis Weismer & Hesketh, 1993). Bland andra Tallal och Peircy 

(1975) och Cohen (2001), menar att det är en av anledningarna till att barn med 

språkstörning har svårt att förstå muntligt tal. Tal är av naturen är snabbt och flyktigt 

jämfört med visuell information och därmed mer sårbart för svårigheter med 

bearbetningen. Enligt studier ökar förståelsen hos barn med språkstörning när taltempot 

sänks (Ellis Weismer & Hesketh, 1993; Montgomery, 2004). Även när de själva ska 

uttrycka sig och till exempel formulera svar som kräver mycket information, har barn 

med språkstörning större svårigheter än andra att förmedla vad de vill ha sagt (Bishop & 

Adams, 1991).  

 

2.1.5 Språkstörning och läsinlärning 

Språkstörning är på många sätt en dold funktionsnedsättning och hos många barn 

upptäcks svårigheter i läsinlärningen tidigare än deras språkstörning. Snowling (2013a) 

menar att förmågan att lära sig läsa bygger på elevens språkkunskaper. Eftersom barn 

med språkstörning ofta har svårigheter att lära sig bokstavsljud och att sätta ihop dem 

till ord, försvårar det deras läsinlärning. Svårigheter att avkoda och minnas långa 

meningskonstruktioner gör också läsandet komplicerat (Snowling, 2013b).  

Utöver avkodning är läsförståelse många gånger en utmaning för barn med 

språkstörning. Det beror dels på det ofta begränsade ordförrådet och dels på en 

begränsad förmåga att göra inferenser, att kunna ”läsa mellan raderna”. Inferensläsning 

kräver ofta att läsaren drar slutsatser av information hämtad från olika stycken i en text. 

Eftersom det kräver stor kapacitet av arbetsminnet, något som ofta är begränsat hos 
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elever med språkstörning, är inferensläsning svårt för dessa elever menar Snowling 

(2013b).  

 

2.1.6 Språkstörning tillsammans med andra svårigheter 

Barn med språkstörning har ofta fler svårigheter. Brister i neuropsykiatriska 

förutsättningar, till exempel auditiv perception, arbetsminne och förmåga till 

uppmärksamhet och aktivitetskontroll är vanliga (Bruce et al, 2016). Många barn med 

språkstörning har adhd. Adhd kan innebära problem att styra sin uppmärksamhet och 

kontrollera sina impulser, men kan också påverka språkförmågan. I skolan kan 

svårigheterna visa sig genom att eleven avbryter andra eller pratar rakt ut 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Förutom adhd, samförekommer ofta 

språkstörning och autism. Austim innebär svårigheter att samspela och kommunicera 

med andra, till exempel att förstå andras avsikter, förstå ickespråklig kommunikation 

och att anpassa sitt språk till olika situationer (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2015). 

 

2.2 Skolgången för elever med grav språkstörning 

Språkstörningens konsekvenser i form av svårigheter med verbal information samt en 

komplicerad läs- och skrivinlärning, gör skolgången till en utmaning för många elever 

med språkstörning. Internationella studier (t ex Conti-Ramsden et al., 2009; Dockrell et 

al., 2011; Durkin et al., 2015 och Knox, 2016) visar att elever med språkstörning som 

grupp, har en lägre måluppfyllelse än barn med typisk språkutveckling, även om det 

finns en tendens till stigande resultat. Orsaken till den lägre måluppfyllelsen är 

komplex, men studierna visar att språkförmåga och ”literacy skills” – läs- och 

skrivförmåga, är av central betydelse för många av skolans ämnen och därmed av 

avgörande betydelse för skolframgång.  

Även den statliga utredningen i Sverige pekar på liknande resultat för elever med 

språkstörning (SOU 2016:46). Utredningen är den första svenska kartläggningen över 

skolgången för dessa elever, men inkluderar enbart elever med grav språkstörning enligt 

definitionen: 

Med grav språkstörning avses problem att både förstå språk och göra sig förstådd 

med språk. Problemen är av sådan omfattning att elevens skolarbete, sociala 

samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Funktionsnedsättningen 

kännetecknas av att elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som 

förväntas för åldern och att den icke-verbala begåvningen ligger inom 

normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken, och kan inte 

bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig 

natur. (SOU 2016:46, s. 201) 

 

Uppskattningsvis innefattas ca 7000 elever av den definitionen. Av dessa går nästan 

samtliga, 95%, i reguljära klasser, men även i viss utsträckning i kommunikationsspår 

eller kommunikationsklasser. Kommunikationsspår innebär att några elever med grav 
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språkstörning går i en klass där övriga elever har typisk språkutveckling, medan 

kommunikationsklasser enbart består av elever med grav språkstörning (SOU 2016:46).  

I kommunikationsklasser, även kallade språkklasser, är både den pedagogiska och 

språkliga miljön anpassad för att underlätta kommunikationen mellan lärare och elever. 

Personaltätheten är hög och undervisningen är språkligt anpassad med korta 

instruktioner, tydliga visuella hjälpmedel och mycket repetition (SOU 2016:46). Om 

eller hur undervisningen har anpassats för att vara språkligt tillgänglig för den stora 

majoriteten av elever med grav språkstörning som går i reguljära klasser, framgår inte 

av utredningen. En kartläggning över skolgången för de elever som inte ingår i gruppen 

grav språkstörning, men som ändå har språkliga svårigheter antingen genom en 

impressiv eller expressiv språkstörning alternativt andra språkliga nedsättningar, finns 

inte i nuläget. 

 

2.2.1 Lärares kunskap om språkliga svårigheter  

Eftersom majoriteten av elever med grav språkstörning går i reguljära klasser, är det 

av största vikt att skolpersonal har kunskap om språkstörning och att de planerar för en 

kommunikativt tillgänglig undervisning, betonar den statliga utredningen. Trots det 

framgår det att den kompetensutveckling som klass- och ämneslärare i Sverige har fått i 

grav språkstörning, är begränsad till några timmars handledning. 14 % av de 

grundskolor som deltog i utredningen uppgav dessutom att de inte fått någon 

fortbildning alls kring språkstörning och lika många att de inte visste om så hade skett 

(SOU 2016:46).  

Som nämndes inledningsvis framgår också i internationella studier att lärare ofta 

upplever en bristande kunskap kring hur de ska arbeta med elever i behov av särskilt 

stöd. Inkluderande skolor bygger på att lärare undervisar elever med många olika 

förutsättningar och behov tillsammans. För att elever i behov av stöd, bland annat på 

grund av språk- och kommunikationssvårigheter, ska lyckas i den inkluderande miljön, 

krävs specialistundervisning av hög kvalitet, anser Wellington och Stackhouse (2011). 

Detta till trots är inga särskilda kvalifikationer obligatoriska för lärarna, vilket lämnar 

dem med känslan att de saknar verktyg för att kunna stötta eleverna i undervisningen 

(Wellington & Stackhouse, 2011). Bland annat upplever lärare ett behov av mer träning 

i att identifiera barn med språkliga svårigheter, något som är ett första steg mot att 

lyckas med anpassningar av undervisningen (Wellington & Stackhouse, 2011). Andra 

studier (Forlin, 2001; Pearce & Forlin, 2005) visar att lärare i inkluderande klasser 

också saknar eller har begränsad utbildning i olika ”teaching approaches”, alternativa 

undervisningsstrategier, som möter behoven hos de elever som behöver extra stöd. När 

det gäller elever med språkstörning, beskriver Dockrell och Lindsay (2001) hur lärare 

upplever att de saknar stöttning kring hur de kan anpassa muntliga instruktioner för att 

tillgodose behoven hos dessa elever. På grund av upplevelsen av begränsad kunskap om 

elever i behov av särskilt stöd, är lärare motvilliga att ensam ta ansvar för 

undervisningen av dessa elever. Ett samarbete med ”experter” är därför nödvändigt för 

att elevernas behov ska kunna tillgodoses, anser Lindqvist et al. (2011). 
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I syfte att öka kunskapen om språkstörning hos pedagoger såväl som allmänhet, 

lanserades 2012 Youtubekampanjen RADLD (Raise Awareness of Developmental 

Language Disorder). Där beskriver Clark (2012) att det kan vara svårt för lärare i skolan 

att upptäcka språkstörning eftersom svårigheterna kan påverka olika domäner av den 

språkliga förmågan. Det medför att svårigheterna tar sig skilda uttryck hos olika elever 

och i olika situationer. Tecknen kan variera mellan till exempel tystlåtenhet, svårigheter 

att komma igång med skolarbetet eller att minnas instruktioner och begrepp. Eleven kan 

upplevas okoncentrerad eller som att hon/han inte lyssnar (Clark, 2012).  

 

2.3 Människans minne 

En förutsättning för lärande är ett fungerande minnessystem. Människans minne är 

komplext och består av många olika delar. Kortfattat kan de beskrivas som 

långtidsminne, korttidsminne och arbetsminne. Enligt Klingberg (2011) är 

långtidsminnet den plats som lagrar inlärda fakta, regler, namn och händelser vi har 

varit med om. Långtidsminnet är därmed en samling kunskap av det man traditionellt 

förknippar med lärande i skolan. I långtidsminnet samlas dessutom de personliga 

erfarenheterna som definierar oss som personer, menar Klingberg.  

 

2.3.1 Korttidsminne och arbetsminne 

I forskning om lärande beskrivs och testas ofta korttidsminne och arbetsminne. Dessa 

två står i nära relation till varandra och lagrar båda information tillfälligt. 

Korttidsminnet kan delas upp i verbalt och visuospatialt korttidsminne. Verbalt 

korttidsminne lagrar språklig och auditiv information. Det ger oss till exempel förmågan 

att hålla kvar information genom att tyst repetera den för oss själva, som när man 

upprepar ett telefonnummer tills man slagit in siffrorna. Visuospatialt korttidsminne 

lagrar visuell och spatial information och innebär bland annat förmågan att minnas 

visuella mönster eller sekvenser av rörelser (Klingberg, 2011). Korttidsminnet anses av 

vissa forskare som ett tidigt steg i inkodandet till långtidsminnet. Genom att information 

repeteras i korttidsminnet, flyttas den över till långtidsminnet där den kopplas ihop med 

relaterad information och lagras som kunskap under en längre tid (Klingberg, 2007).  

Arbetsminnet består enligt Baddeley och Logie (1999) av specialiserade 

komponenter som gör det möjligt för människan att förstå och skapa mentala 

representationer av omgivningen. Den stora skillnaden mellan arbetsminne och 

korttidsminne ligger i att korttidsminnet endast lagrar information, medan arbetsminnet 

används när informationen samtidigt måste bearbetas (Archibald & Gathercole, 2006). 

Arbetsminnet används till exempel när vi håller relevant information i huvudet medan 

vi löser ett problem (Klingberg, 2011).  

Forskning om minnesprocesser utgår ofta från den modell av arbetsminnet som 

ursprungligen utarbetades av Baddeley och Hitch (1974) och som illustreras i figur 1. 

Baddeley föreslog att arbetsminnet består av tre delar. En del som lagrar visuell och 

spatial information, det visuospatiala skissblocket, en del som lagrar verbal information, 

den fonologiska loopen, samt den centrala exekutiva funktionen som koordinerar 

funktionen hos de andra två. Den exekutiva funktionen ansvarar också för att fokusera 
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och reglera människans uppmärksamhet (Klingberg, 2007). Baddeley (1993) har 

påpekat att en bättre term för komponenten egentligen är ”working attention”- ungefär 

arbetsuppmärksamhet. En fjärde komponent till modellen, den episodiska bufferten, 

lades till av Baddeley år 2000. Den integrerar information från långtidsminnet med 

information från övriga delar och skapar ökad kunskap genom att koppla samman allt 

till en ny helhet (Schuchardt et al., 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell av arbetsminnets delar. Hämtad från: 

http://www.lukimat.fi/lasning/informationstjanst/forutsattningar-for-lasning/sprakligt-

arbetsminne [21/9 2017].  

 

2.3.2 Korttidsminne och arbetsminne hos barn med språkstörning 

Det senaste årtiondet har det funnits ett stort intresse för de kognitiva processer som 

underligger språkstörning (Archibald & Gathercole, 2006b). Många studier har 

fokuserat på hur fonologisk och verbal information lagras i korttidsminne och 

arbetsminne. Syftet har varit att undersöka om eventuella brister i de delarna av minnet 

ligger till grund för de språkliga svårigheterna som finns hos barn med språkstörning 

och hur de i så fall påverkar barnens inlärningsförmåga. Det tycks finnas en 

samstämmighet i att barn med språkstörning uppvisar begränsad förmåga att lagra och 

bearbeta fonologisk information. (Archibald & Gathercole, 2006a). Dessa 

begränsningar tros hindra språkutvecklingen hos barn med språkstörning och har visat 

sig hämma skolframgång (Adams & Gathercole, 2000).  

 

2.3.3 Visuospatialt minne hos barn med språkstörning 

Nya mätmetoder har visat att korttidsminnets och arbetsminnets verbala respektive 

visuospatiala delar kan testas separat (Archibald & Gathercole, 2006b). Majoriteten av 

studier om korttidsminne och arbetsminne hos barn med språkstörning har undersökt 

den verbala delen. Eftersom det är förmågan att förstå, bearbeta och använda språk som 

är nedsatt hos barn med språkstörning, finns teorier om att det visuospatiala minnet är 

starkare och att visuell och spatial information därmed är lättare för dessa barn att 

http://www.lukimat.fi/lasning/informationstjanst/forutsattningar-for-lasning/sprakligt-arbetsminne
http://www.lukimat.fi/lasning/informationstjanst/forutsattningar-for-lasning/sprakligt-arbetsminne
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bearbeta och minnas. Studier som fokuserar på förmågan att hantera visuospatial 

information hos barn med språkstörning är dock färre i antal och resultaten är inte 

samstämmiga (Schuchardt et al., 2013).   

Ett forskarlag som i flera studier (t ex 2006a, 2006b, 2007), undersökt den 

visuospatiala förmågan hos barn med språkstörning är Archibald och Gathercole. De 

anser sig i upprepade studier ha funnit tecken på att det visuospatiala korttids- och 

arbetsminnet hos barn med språkstörning är likvärdigt det hos barn med typisk 

språkutveckling.   

Med huvudsyfte att se i vilken utsträckning begränsningar i korttidsminne och 

arbetsminne samförekommer hos barn med språkstörning, undersökte Archibald och 

Gathercole (2006a) minneskapaciteten i både de verbala och visuospatiala delarna av 

minnet.  En begränsning även i den visuospatiala förmågan, skulle tyda på en allmän 

snarare än en specifikt språklig nedsättning i minnet. Studien bekräftade tidigare resultat 

och visade påtagliga brister vid testning av verbala uppgifter. Däremot visade endast 

hälften av barnen brister i det visuospatiala korttidsminnet. Dessa brister ansågs 

dessutom ligga inom medelintervallet för gruppen som helhet. En minoritet av barnen 

presterade under medel, men deras poäng ansågs adekvata i förhållande till deras 

språknivå. Resultaten utgör en tydlig skillnad i jämförelse med de stora brister i verbalt 

korttidsminne och arbetsminne som påvisats i omfattande forskning, anser Archibald 

och Gathercole (2006a).  

Även en annan studie av samma forskare (Archibald & Gathercole, 2006b), stärker 

teorin att barn med språkstörning presterar åldersadekvat i minnestester av visuospatial 

natur. Samma grupp barn som i den tidigare studien visat sig ha nedsättningar i det 

verbala korttids- och arbetsminnet, genomförde fyra standardiserade tester som i stället 

undersökte den visuospatiala förmågan. Deras resultat jämfördes med två 

kontrollgrupper matchade i ålder och språkförmåga. Studien visade att barnen med 

språkstörning presterade på samma nivå som den åldersmatchade gruppen och på 

samma eller högre nivå i jämförelse med den språkmatchade när det gällde visuospatiala 

uppgifter (Archibald & Gathercole, 2006b). Resultatet bekräftades delvis i en senare 

studie (Archibald & Gathercole, 2007). Där fann forskarna att barnen med språkstörning 

bearbetade både verbal och visuospatial information betydligt långsammare än en 

åldersmatchad grupp med typisk språkutveckling. Även lagringskapaciteten av verbal 

information var lägre. Däremot skilde sig lagringsförmågan av visuospatial information 

inte nämnvärt åt mellan grupperna.   

Riccio, Cash och Cohen (2007) har i sin forskning funnit liknande resultat. De 

jämförde 30 barn med och utan språkstörning i syfte att undersöka deras förmåga att 

processa, minnas och manipulera visuell information. Studien visade att barn med 

språkstörning hade signifikant lägre resultat på de uppgifter som var beroende av det 

verbala arbetsminnet. Däremot presterade de likvärdigt med kontrollgruppen i alla 

visuella uppgifter. Forskarna fann även att förmågan att lagra och hämta information 

från långtidsminnet var normal (Riccio et al., 2007). 

2013 publicerades en studie (Schuchardt et al.) där forskarna jämförde nedsättningar 

i arbetsminnet hos barn med dyslexi eller generella inlärningssvårigheter (svårigheter i 

både läsning, stavning och aritmetik) med grupper av barn som utöver dessa svårigheter 
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dessutom hade en språkstörning. De fann att samtliga grupper uppvisade nedsättningar i 

både den fonologiska loopen (förvaring av verbal information) och den centrala 

exekutiva funktionen, samt att de fonologiska svårigheterna var störst hos de elever som 

även hade en språkstörning. Brister i det visuospatiala skissblocket (förvaring av 

visuospatial information) kunde däremot inte visas hos barnen med språkstörning, utan 

endast i barngruppen med generella inlärningssvårigheter (Schuchardt et al., 2013). 

I motsättning till resultaten i ovan nämnda studier, finns forskare som hävdar att barn 

med språkstörning presterar sämre än barn med typisk språkutveckling i både verbala 

och icke-verbala uppgifter. Bland andra Hoffman (2000), visade i sin 

doktorsavhandling, med syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar hur barn med 

och utan språkstörning bearbetar information, att barn med språkstörning presterade 

sämre än kontrollgruppen när det gällde att bearbeta både verbal och spatial 

information. Dessutom visade avhandlingen att barn med språkstörning har mindre 

lagringskapacitet av både verbal och icke-verbal information än barn med typisk 

språkutveckling (Hoffman, 2000). 

Också Marton (2008) fann att barn med språkstörning överlag presterade sämre än en 

kontrollgrupp i uppgifter som testade den exekutiva förmågan, bearbetning av 

visuospatial information samt visuospatialt minne. Resultaten visade dock att barnens 

förmåga att reglera sin uppmärksamhet var avgörande för vissa testresultat. De barn 

med språkstörning som hade en god ”attention control”, förmåga att reglera sin 

uppmärksamhet, presterade på samma nivå i vissa arbetsminnesuppgifter som barnen 

med typisk språkutveckling. Studien visade också att den exekutiva förmågan och 

förmågan att reglera uppmärksamheten, var påtagligt sämre hos många av barnen med 

språkstörning. De hade sämre impulskontroll, påbörjade uppgifter utan att först tänka 

efter och bröt oftare mot uppsatta regler än den åldersmatchade kontrollgruppen. Många 

hade också svårt att hålla mer än en uppgift i huvudet samtidigt. Nämnda svårigheter 

tycks påverka både det verbala och visuospatiala processandet samt arbetsminnet hos 

barn med språkstörning. Det kan vara en del av förklaringen till varför tidigare 

minnesrelaterade studier om barn med språkstörning har visat så skiftande resultat, 

menar Marton (2008). Om testuppgifter i motsägelsefulla studier har ställt olika stora 

krav på barnens exekutiva förmåga och deras förmåga att reglera uppmärksamheten, 

kan det förklara de varierande resultaten anser hon.  

Även om enskilda studier visar motsägelsefulla resultat när det gäller 

minneskapaciteten hos barn med språkstörning, indikerar majoriteten av studier att den 

visuospatiala förmågan är starkare än den verbala. Resultaten väcker frågan om olika 

former av visuellt stöd därför kan underlätta inlärning för elever med nedsatt språklig 

förmåga.  

 

2.4 Visuellt stöd 

Visuellt stöd innebär, enligt Jaime och Knowlton (2007), all visuellt upplevd stimulus 

som hjälper människan att förstå information och krav från omgivningen. Det används 

inom flera skilda områden för att underlätta kommunikation mellan personer som av 

olika anledningar annars kan ha svårt att förstå varandra. I klassrummet kan visuellt 
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stöd bland annat hjälpa elever att förstå anvisningar, scheman, regler och 

instruktionsmaterial. Det visuella stödet kan ges via fotografier, handritade bilder, grafik 

eller datagenererade ikoner (Tissot & Evans, 2003). Att kombinera tal med visuellt stöd 

kan hjälpa vissa barn att förstå det som verbalt förmedlas till dem (Bondy & Frost, 

2002).  

Visuellt stöd har visat sig ha positiva effekter i klassrummet för barn med särskilda 

behov, såsom talsvårigheter, Down´s syndrom, autism, kommunikationssvårigheter och 

språkstörning (Wellington & Stackhouse, 2011). Även för barn med kognitiva 

svårigheter och beteendeproblematik, kan visuella hjälpmedel underlätta förståelsen och 

kommunikationsförmågan och därigenom minska den frustration dessa barn ofta känner 

(Jaime & Knowlton, 2007). Eftersom språklig information är flyktig, innebär den en 

utmaning för elever med språkliga svårigheter. Användandet av kompletterande 

kommunikationssätt som exempelvis tankekartor eller powerpoints, kan underlätta 

förståelsen för dessa elever eftersom det gör det lättare för dem att gå tillbaka till 

informationen vid behov, skriver Bruce et al. (2016). 

En anledning till det visuella stödets effekter är att visuella signaler, ”cues”, tros 

innehålla många mekanismer som verkar avlastande för den kognitiva kapaciteten. 

Förutom att minska minnesbördan, anses visuella signaler bland annat stötta avkodning 

och framhäva språkliga särdrag (Washington & Warr-Leeper, 2013).  

 

2.4.1 Visuellt stöd i interventionsstudier 

Flera interventionsstudier har undersökt visuellt stöd i syfte att utveckla den språkliga 

förmågan hos barn med språkstörning. Ebbels och van der Lely (2001) och Ebbels 

(2008), kunde genom att använda färger och former tydliggöra grammatiska strukturer 

och därigenom öka den grammatiska förmågan hos barn med språkstörning. Också 

Washington och Warr-Leeper har i flera studier (Washington, Warr-Leeper & Thomas-

Stonell, 2011; Washington & Warr-Leeper, 2013), visat att visuellt stöd i form av 

dataprogram och fysiska objekt som leksaker och spel kan underlätta inlärning av 

grammatik. 

I syfte att se hur verbal och visuell information bäst bör kombineras för att ge stöd 

vid uppgifter som belastar det verbala arbetsminnet, jämförde Quail, Williams och 

Leitão (2009) 18 barn med språkstörning med grupper av åldersmatchade och 

språkmatchade barn med typisk språkutveckling. Testerna undersökte förmågan att 

minnas och repetera siffor framlänges och baklänges. Resultatet förbättrades i alla 

grupper när visuellt stöd gavs. Enda undantaget var förmågan till baklängesrepetition i 

gruppen av språkmatchade barn. Resultatet indikerar att även normalfungerande 

minnessystem stöttas av visuella hjälpmedel (Quail et al., 2009). 

Språkstörningens konsekvenser för läs- och skrivinlärning har undersökts i många 

studier. Däremot har inte lika mycket forskats kring hur specifika skolämnen påverkas 

av en begränsad språkförmåga. Matson och Cline (2012), undersökte av den 

anledningen den expressiva och impressiva förmågan till vetenskapligt resonerande 

(scientific reasoning) i naturvetenskapliga ämnen (science) bland elever med 

språkstörning. De ville se om användandet av visuella och spatiala stödstrukturer 
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påverkade elevernas prestationer. Resultatet visade att elever med språkstörning hade 

signifikant större svårigheter än kontrollgruppen när det gällde den expressiva 

förmågan, det vill säga att själva föra muntliga, vetenskapliga resonemang. Däremot var 

skillnaden mellan grupperna mindre när eleverna samtidigt fick demonstrera sin 

kunskap med hjälp av visuella och spatiala hjälpmedel såsom bilder, klossar och andra 

fysiska objekt. I uppgifter som testade den impressiva förmågan att förstå liknande 

resonemang, presterade båda grupper likvärdigt när visuella stödstrukturer 

tillhandahölls. Interventionen visade att det visuella stödet förstärkte elevernas 

begreppsbilder och förståelse för ämnet. Särskilt framgångsrikt var att använda bilder 

och text i kombination (Matson & Cline, 2012). 

Förutom att yttre visuella stimuli tycks stödja minnet, verkar även användandet av 

egna inre bilder vara till hjälp för barn med språkstörning. Eftersom dessa barns 

begränsade verbala korttids- och arbetsminne kan försvåra förmågan att förstå och följa 

verbala anvisningar, ville Gill et al. (2003) undersöka om förmågan kunde förbättras 

genom att elever lärde sig att visualisera anvisningarna. I en interventionsstudie fick 

olika grupper av barn träna sin förmåga att följa anvisningar antingen genom att 

använda verbal repetition som strategi eller att använda repetition i kombination med 

visualisering. Båda strategier gav effekt, men när visualisering inkluderades, ökade 

barnen sin förmåga att följa anvisningar signifikant. Effekten kvarstod även åtta 

månader efter interventionen i de fall visualisering hade använts. Forskarnas föreslår i 

sin slutsats att resultatet beror på att en samverkan mellan verbala och visuella kanaler 

tillåter barnet att processa informationen på ett mer holistiskt sätt. Dessutom bygger 

visualisering på barnens styrka, den visuella förmågan, anser de (Gill et al., 2003). 

Trots de positiva effekter som visuellt stöd visat i flera interventionsstudier, menar 

Hoffman (2000), att barn med typisk språkutveckling gynnas av multimodal information 

i större utsträckning än andra och att det finns en risk för att barn med språkstörning 

drabbas av ”overload”, kognitiv överbelastning, när många stimuli presenteras 

samtidigt. Slutsatsen grundas i tidigare nämnda avhandling och Hoffman menar därför 

att lärare inte ska förutsätta att fler stimuli underlättar inlärningen för barn med 

språkstörning. Också Martons (2008) studie visar på dessa barns begränsning att hantera 

flera uppgifter samtidigt.  

 

2.4.2 Visuellt stöd i praktiken 

Studier kring i vilken utsträckning och hur visuellt stöd används i svenska skolor har, 

såvitt jag vet, inte gjorts. I Storbritannien är detta ett mer utforskat område och enligt 

Greenstock & Wright (2011), har användandet av visuellt stöd i form av grafiska 

symboler ökat kraftigt i brittiska skolor de senaste åren. Forskarna hänvisar till olika 

studier som visar att symboler 2005 användes i 96 % av skolorna för elever med 

inlärningssvårigheter, jämfört med 30 % av liknande skolor i början av 1980-talet 

(Greenstock & Wright 2011). Även i reguljära skolor är symboler idag ett vanligt inslag 

(Pampoulou & Detheridge, 2007).   

Enligt Wellington och Stackhouse uttrycker många lärare en vilja att använda mer 

visuellt stöd i undervisningen, men anser sig sakna kunskap om hur de kan använda det 
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(Wellington & Stackhuse, 2011). Utan kunskap om hur visuellt stöd kan användas i 

klassrummet och hur det också kan vara ett redskap för att se vad eleverna har lärt sig, 

kommer användandet inte heller att fortgå, menar Alant (2003). 

I syfte att se om lärares och lärarassistenters trygghet i att använda visuellt stöd i 

undervisningen ökar med fortbildning, deltog personal från sju brittiska skolor i ett 

träningsprogram (Wellington & Stackhouse, 2011). Resultatet visade att samtliga 

deltagare kände sig tryggare i användandet av visuellt stöd efter programmet och som 

ett resultat av det implementerade stödet i fler ämnen. Det visuella stödet användes i 

större utsträckning i de klasser där både läraren och lärarassistenten kände sig bekväma 

med arbetssättet. Deltagarna uppgav att det största hindret för användandet av visuellt 

stöd var tid, vilket framkommit i liknande studier (Alant, 2003; Pampoulou, 2016) och 

att möjliggörande faktorer var stöttning från skolledning samt fortsatt 

kompetensutveckling genom mentorskap. I övrigt observerades ett minskat användande 

av visuellt stöd i takt med att eleverna blev äldre och fler lärde sig att läsa (Wellington 

& Stackhouse, 2011). 

 

Implementering av symbolstöd 

I Storbritannien sker, enligt litteraturen, införandet av symbolstöd i reguljär 

undervisning till stor del genom samarbete mellan lärare, lärarassistenter och logopeder 

(speech and language therapists). Logopeden får ofta rollen som expert och tränare i 

användandet av symbolstöd och är den som initierar arbetssättet (Greenstock & Wright, 

2011). Enligt Greenstock och Wright (2011), sker effektiv implementering av alla nya 

resurser eller strategier först när alla yrkesgrupper i skolan har en tydlig bild både av sitt 

eget och andras mål med implementeringen. Denna måste också grundas i gemensamma 

diskussioner och en förståelse för varandras roller. 

I den reguljära svenska skolan har logopeder generellt inte samma roll och samarbete 

med arbetslag som inom det brittiska skolsystemet. I den statliga utredningen föreslås 

dock att elevhälsan ska utökas till att också inkludera logopeder. Dessa ska utgöra ett 

stöd för lärare och ge barn med språkliga svårigheter bättre förutsättningar för en 

tillgänglig inlärningsmiljö (SOU 2016:46). 

 

Lärares tankar och erfarenheter kring symbolstöd 

I Greenstocks och Wrights studie (2011) undersöktes lärares, lärarassistenters och 

logopeders erfarenheter av att använda visuellt stöd i form av grafiska symboler. De 

fann skilda uppfattningar hos alla yrkesgrupper om huruvida stödet ska ges till enskilda 

elever eller till klassen som grupp. Också målgruppen för symbolstödet varierade. 

Många ansåg att stödet i huvudsak ska riktas till elever i särskilda behov, såsom 

kommunikationssvårigheter eller engelska som andraspråk. Andra ansåg att 

symbolstödet bör riktas till samtliga elever för mer allmänna syften som att belysa 

regler och lärarnas förväntningar. Hur symbolstödet användes praktiskt i 

undervisningen varierade, men det mest dominerande användningsområdet var som 

visuellt schema där aktuella aktiviteter presenterades i kronologisk ordning i form av 

symboler. Även symbolstöd i syfte att visualisera elevernas valmöjligheter, regler, 
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förväntat uppförande och som ett stöd i läs- och skrivutvecklingen var vanligt 

förekommande (Greenstock & Wright, 2011). 

Motsvarande studier om hur visuellt stöd används i svenska grundskolor saknas och 

föreliggande studie om lärares och elevers erfarenheter av bild- och symbolstöd i 

undervisningen kan placeras i det tomrummet. För att besvara forskningsfrågorna och 

närmare undersöka detta område, genomfördes en kvalitativ studie med lärare och 

elever från fem olika skolor. Denna beskrivs i kommande kapitel. 
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3. Metod 
Studien är en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats. Underlaget har tagits 

fram genom intervjuer med lärare och elever samt genom observationer. Detta kapitel 

inleds med en närmare redogörelse av de metoder som har använts. Därefter beskrivs 

hur urvalet har gjorts samt de deltagande informanterna. Efter en genomgång av 

genomförande och analys, beskrivs hur de etiska aspekterna har hanterats i studien. 

Studiens reliabilitet och validitet diskuteras sedan, varpå kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion. 

 

3.1 Val av metod 

För att ta del av pedagogers och elevers erfarenheter av visuellt stöd i undervisningen  

har två metoder använts, semistrukturerade intervjuer och observationer.  

Den semistrukturerade intervjun som metod valdes med hänsyn till Bryman (2011), 

som menar att tyngden då ligger på informanternas egna uppfattningar och synsätt, 

vilket är huvudtanken i denna studie. Jag ville göra det möjligt för informanterna att 

prata relativt fritt kring forskningsområdena och även själv kunna ställa 

uppföljningsfrågor kring deras svar. Detta är möjligt i den semistrukturerade intervjun 

(Bryman, 2011). 

Informanterna tillfrågades om ett besök fick göras i klassen. Detta för att se hur 

visuellt stöd används av pedagogerna i praktiken, men även för att utgöra ytterligare 

underlag för intervjuerna. Observationerna var av typen ostrukturerade och icke-

deltagande (jfr Bryman, 2011), där anteckningar fördes kring vilka visuella hjälpmedel 

som förekom och hur de användes.  

 

3.2 Urval 

Totalt tillfrågades drygt 40 lärare vid 10 grundskolor att vara med i studien. Av dessa 

tackade nio lärare vid fem olika skolor ja till att delta. Urvalet av informanter är vad 

Bryman (2011) kallar målinriktat. Samtliga informanter har alla erfarenhet av visuellt 

stöd i undervisningen och är på så sätt relevanta för studien. Erfarenheten grundas 

antingen i arbete i språk- eller autismklasser, en skolform där visuellt stöd är vanligt 

förekommande i undervisningen (SOU 2016:46), alternativt i handledning eller 

deltagande i projekt kring hur visuellt stöd kan användas för att öka den språkliga 

tillgängligheten. 

Förfrågan att delta (se bilaga 1) skickades antingen ut med e-post via Google 

Formulär, eftersom programmet har en enkel svarsfunktion eller ställdes via personliga 

kontakter.   

Eleverna till de deltagande lärarna tillfrågades att vara med genom ett brev ställt till 

vårdnadshavare (se bilaga 2). Detta för att möjliggöra en jämförelse mellan elevernas 

och lärarnas svar. Elevernas deltagande byggde på vårdnadshavarnas tillstånd.  
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3.3 Deltagare 

Lärare 

Totalt tackade nio lärare från fem olika grundskolor ja till att delta i studien. Alla lärare 

har många års erfarenhet av arbete i skolan. Två lärare arbetar för närvarande i 

autismklasser, där elevernas primära svårighet är autism. En av dessa har en 

speciallärarutbildning med inriktning mot grav språkstörning. En lärare arbetar i en 

språkklass, där den primära svårigheten är språkstörning, medan en lärare arbetar både i 

språk- och autismklasser. Övriga fem lärare arbetar i reguljära klasser. Nedan följer en 

kort redogörelse av i vilken årskurs, skolform och skola lärarna arbetar i. Skolorna 

motsvarar elevernas skolor nedan. Samtliga namn som används är fiktiva. 

 

Susanne år 3  språkklass   skola A 

Kerstin år 3-4 (åldersintegrerad) autismklass   skola A 

Amala år 7-9 (åldersintegrerad)  språkklass & autismklass skola A 

Lena år 6-9 (åldersintegrerad) autismklass   skola A  

Karin år 1   reguljär klass  skola B  

Rebecca år 2  reguljär klass   skola C 

Pernilla år 3  reguljär klass   skola C 

Therese år 3  reguljär klass   skola D  

Anna-Karin år 4  reguljär klass   skola E 

 

Elever 

Alla elever som själva ville och vars målsmän och klasslärare gav sitt medgivande, fick 

delta i studien. Det resulterade i 14 elever från sex olika klasser i fyra skolor. Fem 

elever går i årskurs 3 alternativt 7 i språkklasser på grund av en grav språkstörning och 

nio elever går i årskurserna 2-4 i reguljära klasser. Inga elever från autismklasserna 

deltog i intervjuerna eftersom deras lärare ansåg att de kunde vara svåra att genomföra 

på ett tillförlitligt sätt samt på grund av att intervjusituationen kunde upplevas 

stressande för eleverna. Nedan följer en kort redogörelse av elevernas ålder, årskurs, 

skolform och skola. Skolorna motsvarar lärarnas ovan. Samtliga namn som används är 

fiktiva.  

 
Sebastian 9 år år 3 språkklass  skola A  

Hanna 9 år år 3 språkklass  skola A  

Filip 10 år år 3 språklass  skola A  

Simon 13 år år 7 språkklass  skola A  

Olle 14 år år 7 språkklass  skola A  

Aline 8 år år 2 reguljär klass   skola C  

Axel 8 år år 2 reguljär klass  skola C 

Samia 9 år år 3 reguljär klass  skola C 

Lina 9 år år 3 reguljär klass  skola D  

Sonja 9 år år 3 reguljär klass  skola D 

Niklas 9 år år 3 reguljär klass  skola D 

Vilma 10 år år 4 reguljär klass  skola E  

Alessandra 10 år år 4 reguljär klass   skola E  

Vincent 10 år år 4 reguljär klass  skola E  
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3.4 Genomförande 

3.4.1 Intervjuer 

Utifrån forskningsfrågorna konstruerades intervjuguider (se bilaga 3 och 4). 

Intervjufrågorna till lärarna formulerades i huvudsak som öppna frågor för att 

uppmuntra informanterna att dela exempel och erfarenheter från den egna 

undervisningen. Som Kvale och Brinkmann (2009) föreslår, inleddes intervjun med en 

orientering där jag berättade kortfattat om syftet med studien, att samtalet skulle spelas 

in samt om hur materialet skulle användas. Den semistrukturerade utformningen av 

intervjun gjorde det möjligt att utveckla guiden och ställa följdfrågor på informanternas 

svar. Innan arbetet med lärarintervjuerna inleddes, testades frågorna i en pilotintervju. 

Detta för att säkerställa att de var tydligt formulerade, lätta för informanterna att förstå 

och att de besvarade forskningsfrågorna. Två lärare intervjuades per telefon på grund av 

sjukdom respektive ett stort geografiskt avstånd. Även dessa intervjuer spelades in med 

hjälp av en nerladdad inspelningsapp i telefonen. 

I intervjuerna med eleverna ställdes först några inledande, allmänna frågor om skolan 

för att skapa kontakt med eleven och få denne att känna sig mer bekväm i situationen.  

 

3.4.2 Observationer 

Klassrumsbesök genomfördes i sju klasser vid fyra olika skolor. En skola besöktes inte 

på grund av det stora geografiska avståndet. Observationerna var icke-deltagande och 

ostrukturerade. Under besöken fördes anteckningar kring hur läraren använde sig av 

visuellt stöd och hur det var utformat. Även fotografier togs. I alla fall utom ett, 

genomfördes observationen innan intervjuerna för att ge möjlighet att ställa frågor om 

det som observerats.  

Eftersom jag inte kände eleverna i de observerade klasserna sedan tidigare, beskrev 

jag kortfattat anledningen till mitt besök för dem och förklarade att det var lärarens 

arbete och material som stod i fokus för observationen.   

 

3.5 Analys 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades sedan. 

Därefter gjordes en fenomenologisk analys av transkriptionerna i försök att upptäcka 

likheter och skillnader i informanternas svar. Dessa färgkodades och sammanställdes 

därefter. 

Klassrumsbesöken analyserades genom att anteckningarna från dessa jämfördes. 

Likheter och skillnader när det gäller lärarnas olika utformning av det visuella stödet 

samt deras sätt att använda det, lyftes fram. Även en jämförelse mellan vad som 

observerades och vad lärare och elever berättade i intervjuerna gjordes.   
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3.6 Etiska överväganden  

I utformningen av förfrågan att delta i studien togs ställning till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2017) kring konfidentialitetskrav, samtyckeskrav, 

informationskrav och nyttjandekrav. De tillfrågade fick veta att deltagandet var 

frivilligt, anonymt, att deras medverkan kunde avbrytas när som helst och att alla svar 

skulle behandlas så att obehöriga inte hade tillgång till dem. Deltagarna fick veta att allt 

inspelat material skulle raderas efter att transkriptionerna var gjorda. De tillfrågade 

erbjöds också i förfrågan att läsa mitt skrivna material innan studien skulle examineras.  

Vid intervjutillfället påmindes informanterna att deltagandet var frivilligt, anonymt 

och att de hade möjlighet att läsa transkriptionen av intervjun för att göra eventuella 

justeringar. De informerades om hur materialet skulle användas och att den slutgiltiga 

rapporten publiceras i DIVA. När intervjuerna var transkriberade, skickades de till 

intervjupersonerna för godkännande.  

Inför observationerna inhämtades rektors godkännande och jag fick också lärarnas 

tillåtelse att föra anteckningar och fotografera under besöket.  

När det gäller intervjuerna med elever, riktades en förfrågan att delta till elevernas 

målsmän. Även där togs ställning till Venskapsrådets forskningsetiska principer (2017). 

Efter intervjuerna fick elev och målsmän de transkriberade intervjuerna hemskickade 

för godkännande.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet 

Intervjuerna innehåller vissa faktorer som kan ha påverkat resultatet. Eftersom jag var 

en obekant person för alla deltagare, finns risken att de inte pratade lika fritt med mig 

som med någon de kände sedan tidigare. Jag upplevde dock att lärarna var ivriga att 

dela med sig av sin kunskap och flera av dem uttryckte att de själva fann det 

utvecklande att reflektera över sin undervisning. Jag upplevde också att de flesta elever 

fann situationen spännande och gärna delade med sig av sina tankar. En begränsande 

faktor är svårigheterna kopplad till diagnosen språkstörning. Trots att jag i största mån 

försökte anpassa mitt språk, fanns det tillfällen då vissa elever inte förstod vad jag 

menade. I försök att vara tydligare finns en risk att frågorna då blev ledande. Bland 

eleverna med språkstörning märktes också hos vissa en begränsning i uttrycksförmåga, 

något som kan ha påverkat deras svar.  

Särskilt bland eleverna från de reguljära klasserna märktes en skillnad mellan svaren 

från de yngre eleverna i årskurs 2 och 3 och eleverna i årskurs 4. De äldre eleverna hade 

av naturliga skäl en större medvetenhet kring undervisningen och det egna lärande samt 

generellt en större förmåga att uttrycka sina tankar. En del av de yngre eleverna hade 

svårt att generalisera, vilket innebär att valet av mina exempel och formuleringar av 

frågor kan ha varit avgörande för om svaren är tillförlitliga.   

 

Validitet 

Eftersom intervjufrågorna först testats i en pilotintervju och jag anser att 

forskningsfrågorna kunde besvaras genom valda metoder, bedömer jag validiteten i 

studien som relativt hög. Både intervjuer och observationer är dock analyserade utifrån 
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mitt perspektiv och avspeglar således en personlig tolkning. Ett mer omfattande 

underlag, särskilt av elever med språkstörning, hade också gett större möjlighet att 

generalisera resultaten och därmed öka validiteten.  

 

3.8 Metoddiskussion 

Då syftet med studien är att ta del av lärares och elevers upplevelse av visuellt stöd i 

undervisningen, får intervjuer bedömas vara en väl motiverad metod för att besvara 

forskningsfrågorna. Även observationerna visade sig vara av stort värde, då referenser 

till dessa kunde göras i efterföljande intervjuer. Eftersom elevernas svar tidvis skiljer sig 

åt mot det som observerades i klassrummen, utgör observationerna också en källa till 

värdefull information samt ger en möjlighet att reflektera över vad den skillnaden kan 

bero på.   

Till lärare i språk- och autismklasser gick förfrågan att delta i studien ut per e-post. 

Alla var för mig okända personer som jag inte hade någon tidigare relation till. Av dessa 

svarade ett mycket litet antal. Lärarna i reguljära klasser tillfrågades genom en personlig 

kontakt och bland dessa var svarsfrekvensen mycket högre. För att få ett större antal 

informanter är det därför rimligt att anta att det hade varit bättre att ta personlig kontakt 

med alla lärare. I denna studie, då det var viktigt att de deltagande lärarna på ett 

medvetet sätt använder sig av visuellt stöd i undervisningen, var mitt personliga 

kontaktnät dock begränsat.   

De elever som deltog var alla elever till de lärare som intervjuades. Ett relativt litet 

antal elever fick godkännande av sina målsmän att delta. Ett större antal elever hade 

möjligen fått delta om en personlig kontakt tagits med föräldrarna. Eftersom 

språkklasser har ett litet antal elever, var också underlaget i dessa klasser begränsat.  
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4. Resultat 

I den här delen kommer resultatet från intervjuer och klassrumsbesök att redovisas och 

presenteras med utgångspunkt i forskningsfrågorna. Inom ramen för varje 

forskningsfråga utvecklades olika delfrågor (se bilaga 3 och 4), vilka nedan 

representeras som underrubriker. I de fall svaren från lärare i språk- eller autismklasser 

som grupp skiljer sig märkbart från varandra eller från svaren från lärare i reguljära 

klasser, anges detta. I de fall en tydlig skillnad mellan svaren från lärare i språk- 

respektive autismklasser inte kunde hittas, refereras deras klasser till som språk-

/autismklasser. Alla namn som används nedan är fiktiva. 

 

4.1 Lärares kunskap om språkliga svårigheter 

Bland de lärare som arbetar i språk-/autismklasser är det bara en som har en 

grundutbildning inriktad mot barn med språkstörning. Övriga tre berättar att de har fått 

majoriteten av sin kunskap genom fortbildning på sina respektive arbetsplatser. Susanne 

är en av dem: 

När jag började jobba på skolan visste jag egentligen ingenting om språkstörning. 

Det var ett helt blankt kapitel för mig. […] Vi har ju haft logopeder på skolan i alla 

år, så man blev upplärd under sitt arbete. Vi hade kurser på arbetstid, logopederna 

fortbildade oss och även kollegor som hade jobbat längre och som hade erfarenhet. 

(Susanne, år 3 språkklass) 

 

Också lärarna i reguljära klasser berättar att de från sin grundutbildning har begränsade 

kunskaper om språkstörning och att de har lärt sig om språkstörning och språkliga 

svårigheter genom fortbildning som blivit aktuell på grund av behov hos enskilda 

elever. Anna-Karin, som arbetar i år 4, beskriver det på följande sätt: 

Ja, i förra klassen som vi lämnade i våras, där hade vi en pojke med grav 

språkstörning och i samband med att han fick sin diagnos fick vi fortbildning via 

kommunens enhet. […] Innan dess hade jag ingen koll alls. Det var ju i samband 

med att vi fick en elev med den diagnosen. Han var ju på en logopedutredning där 

de konstaterade det här. Det var ju först då man fördjupade sig på riktigt. Det är 

väl lite grann så det är. Men nu kan man ju förstå att det finns fler, men att de inte 

har fått hjälp att ta reda på vad det är. (Anna-Karin, år 4 reguljär klass) 

 

Rebecca som arbetar i samma kommun uttrycker också att det är först när en 

språkstörningsdiagnos är konstaterad som lärarna erbjuds handledning kring det.  

Vi har samarbete med en logoped, men hon informerar mig först när en diagnos är 

satt och det blir så… Då får jag ett träningsprogram, så just nu har jag inte fått 

någonting. (Rebecca, år 2 reguljär klass) 

 

De lärare som arbetar i reguljära klasser har alla i någon form fått handledning kring hur 

bild- och symbolstöd kan användas i undervisningen för att öka den språkliga 
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tillgängligheten. Antingen har de fått handledning på grund av behov hos enskilda 

elever eller på grund av att skolorna där de arbetar deltagit i ett projekt med syfte att 

utveckla den språkliga tillgängligheten i klasserna generellt. Innan handledningen 

varierar lärarnas erfarenhet av att använda bild- och symbolstöd, men flera lärare 

berättar om vilken positiv utveckling deras undervisning har genomgått sedan de lärde 

sig mer om hur visuellt stöd kan användas och de på ett mer genomgående sätt började 

arbeta med det. Anna-Karin och Therese, som arbetar i två olika skolor i samma 

kommun, beskriver sina erfarenheter av att arbeta med bild- och symbolstöd på liknande 

sätt: 

När man väl har börjat så är det som att öppna en dammlucka. Man skulle ju vilja 
använda det ännu mer och hur mycket som helst, för att man märker att det har 
god effekt på väldigt mycket. Så de gångerna jag använder det för lite eller inget 
alls, då känner jag ju frustration över att jag inte har hunnit det eller att jag inte 
fått med det eller att jag inte kunnat göra det på något bra sätt. (Anna-Karin, år 4 
reguljär klass) 

Jag skulle säga att de var lite grann som en lavin. Jag blev så otroligt peppad på det 
här så att jag hade…jag har nog alltid tyckt om att använda bilder, fast på ett lite 
mer slumpartat sätt. Det här vart som…för mig vart det mycket mer medvetet hur 
jag valde bilder, mycket mer medvetet när jag använde det och hur…syftet…varför 
gör jag det? [… ] Så att det blev…ja…jag skulle nog säga att jag förändrade mitt 
sätt att undervisa efter det här. (Therese, år 3 reguljär klass) 

 

Karin, som arbetar i år 1, berättar att hon sedan länge jobbat mycket med bildstöd och 

TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, men att hon i 

och med projektet som hennes skola deltagit i, lärt sig mer om möjligheterna med IT 

och nu ”tvingats ta in” bildstöd i nya sammanhang. 

Pernilla som också upplever att hon efter fortbildning använder visuellt stöd på ett 

mer omfattande och medvetet sätt, reflekterar över varför bildstöd inte ingår mer i 

lärarutbildningen. Hon uttrycker också en frustration över att bildstöd inte finns i 

läromedel, något som medför att lärare måste tillverka mycket själva.  

Jag känner också en frustration över att man måste tillverka så mycket av 

bildstödet själv. Jag tycker att böcker som man köper in också borde tänka mer på 

bildstöd eller att det finns något på datorn som är för de som är språkligt sårbara 

eller för de som har annat språk. Och nu när alla ska vara inkluderade…Det är så 

fruktansvärt mycket text i en del läromedel så det går nästan inte att använda det. 

Man måste själv göra om det med bilder till. Det känns lite tungrott ibland. 

(Pernilla, år 3 reguljär klass) 

 

Anna-Karin, som har jobbat i 20 år som lärare, har också funderat över varför bildstöd 

inte ingår i större utsträckning i lärarutbildningen, något som blir märkbart när hon har 

lärarkandidater.  

Jag tycker att det är jätteintressant att du gör kring just det här. Visuellt stöd. Det 

är något som borde vara mer automatiskt direkt i utbildningen. Det kan man ju 

märka nu när vi har kandidater. De blir väldigt fostrade i det här av oss, men de har 
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inte med sig så mycket från lärarutbildningen. […] Så det kanske man skulle fråga 

om. Vad gör de på lärarutbildningen för att förtydliga hur viktigt det är med visuellt 

stöd och att det alltid finns elever i alla klasser som behöver det. (Anna-Karin, år 4 

reguljär klass)  

 

I den här studien observerades vid besöken i språk-/autismklasserna en stor 

medvetenhet hos lärarna om elevernas språkliga begränsningar samt deras behov av 

struktur och språkstödjande hjälpmedel. Lärarna visade eleverna tydliga planeringar för 

dagen och det kommande lektionspasset och eleverna fick illustrerade 

arbetsinstruktioner. Lärarna kontrollerade ofta att eleverna förstått lektionsinnehållet 

och ombads vid vissa tillfällen att upprepa nya begrepp. Klassrummen var medvetet 

avskalade från utsmyckningar eller information som eventuellt kunde verka 

distraherande för eleverna och i vissa klassrum var elevplatserna till viss del 

avskärmade. Antalet elever i klasserna var få och lärartätheten hög.  

Även i de reguljära klasserna fanns till stor del samma tydliga struktur. Lektionernas 

mål och innehåll presenterades för eleverna och muntliga instruktioner kompletterades 

med illustrerade struktur- och/eller strategistöd. Teckningar, information och regler 

förekom i större omfattning på väggarna i klassrummen hos de reguljära klasserna. De 

tydligaste skillnaderna som observerades i undervisningen mellan skolformerna, var att 

fler planerade pauser förekom under arbetspassen i språk-/autismklasserna och eleverna 

fick där mer enskild tid med pedagoger på grund av den högre personaltätheten.   

 

4.2 Lärares uppfattning om elevers förståelse av verbal information 

Förståelse av muntlig information 

Samtliga lärare som jobbar i språk-/autismklass upplever att deras elever har svårigheter 

att förstå information som presenteras muntligen i undervisningen. Exempelvis berättar 

Susanne, lärare i år 3, att svårigheterna är mycket större än vad som inledningsvis 

märks.  

Absolut. De har otroligt mycket större svårigheter. Mycket större än man kanske 

först anar. Man måste verkligen gräva lite på ytan för att inse…och jobba ganska 

länge med de här eleverna för att inse hur mycket de förstår egentligen. (Susanne, 

år 3 språkklass) 

 

Amala som undervisar elever i årskurserna 7-9 bekräftar det Susanne berättar och menar 

att flera faktorer påverkar förståelsen.   

De flesta av våra barn har lite svårt att ta in muntliga instruktioner och även 

skriftliga. De är mer visuella. De har också svårigheter att filtrera bort ljudet i 

bakgrundsmiljön. De lyssnar på andra ljud som vi inte hör istället för att lyssna på 

våra instruktioner. De lyssnar på de första orden, sedan tappar de koncentrationen, 

sedan kommer de tillbaka till slutet bara. (Amala, år 7-9 språk- och autismklasser) 
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Även samtliga lärare som jobbar i reguljära klasser, uppger att de har elever som kan ha 

svårt att förstå muntlig information och att de tror att språkliga svårigheter förmodligen 

förekommer i alla klasser.   

Svårigheten att förstå muntlig information yttrar sig på många olika sätt. 

Oförståelsen medför okoncentration eller oro bland eleverna, att de utför arbetsuppgifter 

på fel sätt eller att de inte kommer ihåg vad de ska göra och måste få instruktioner igen. 

Den leder också till att eleverna kan missuppfatta innehållet i texter de lyssnar på. 

Genom att eleverna inte deltar aktivt på lektioner genom att svara på frågor eller delta i 

diskussioner, kan lärarna också uppmärksamma när de inte förstår. Anna-Karin och 

Kerstin, som jobbar i reguljär respektive autismklass, uttrycker det på följande sätt: 

De måste ju alltid ha hjälp igen. Om man till exempel ska gå igenom en instruktion 

och sedan ska de börja jobba, så sitter de bara. Och gör ingenting. Då fattar man 

att här behövs det mer. (Anna-Karin, år 4 reguljär klass) 

 

Ofta är det när de ska sätta igång att jobba på egen hand och utföra någon 

arbetsuppgift. Då kan man se att de inte gör det som var tänkt att de skulle göra 

eller på det sättet. Eller att de tappar fokus kan också vara en tydlig indikation på 

att de inte riktigt hänger med. (Kerstin, år 3-4 autismklass) 

 

Pernilla upplever att brist på förståelse kan leda till att eleverna tappar modet och ger 

upp.  

Man märker att de inte förstår uppgiften och man får inte kontakt med dem. De 
gör något annat. De tycker inte att det är viktigt det dom ska lyssna på, för de 
förstå ändå inte vad det går ut på. (Pernilla, år 3 reguljär klass) 

 

För eleverna i språk-/autismklass grundar sig svårigheten att förstå den muntliga 

informationen på flera faktorer som är knutna till språkstörningsdiagnosen berättar 

lärarna. Ett begränsat ordförråd och svårigheter med ordmobilisering nämns av två 

lärare. Abstrakta begrepp som är svåra att konkretisera är särskilt svåra för eleverna att 

förstå, samt att förstå sammanhang som är nya för dem. SO (samhällsorienterande 

ämnen) och NO (naturorienterande ämnen) nämns som exempel på ämnen som kan vara 

svåra på grund av de många abstrakta begrepp som förekommer där. Svagt arbetsminne 

och oförmåga till koncentration under längre stunder, nämns av ett par lärare som en 

orsak till svårigheterna att förstå muntlig verbal information.   

För att frångå det abstrakta berättar Lena om hur konkretisering kan underlätta 

förståelsen av svåra områden:  

Det handlar om hur abstrakt det är. Ju mer abstrakta saker…Om du kan få ner 

abstrakta saker på en praktisk, vardaglig nivå som är väldigt konkret, då har du 

med dem på ett annat sätt. På SOn kan jag uppleva att många saker är väldigt 

abstrakta och det vi pratade om idag, FN, det är abstrakt med många ord som de 

inte har. Så abstrakt är ju svårt. (Lena, år 6-9 autismklass) 
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Vid klassrumsbesöket hos Lena observerades hur hon jobbade med konkret material och 

rollspel för att illustrera begrepp och samband inom samhällskunskap.  

Rebecca och Anna-Karin som arbetar i reguljära klasser, nämner att nya 

arbetsområden kan vara svåra för eleverna att förstå och att det därför är viktigt att 

arbeta med förförståelse. Förförståelse behövs inför både nya områden och nya begrepp 

menar Rebecca: 

[…] Det har ju att göra med förförståelsen. Barnen kan lära sig vilka svåra ord som 

helst, men jag kan inte komma dragandes med dem samma dag. De måste ha 

någon form av förförståelse för att kunna knyta an. (Rebecca, år 3 reguljär klass) 

 

Förståelse av skriftlig information 

När det gäller förståelse av skriftlig information anser 8 av 9 lärare att det finns elever 

som kan ha svårt att förstå den, medan en lärare är osäker eftersom hon sällan 

presenterar information enbart i skrift. I en jämförelse mellan muntlig och skriftlig 

information, upplever lärare i språk-/autismklass i högre grad att muntlig information är 

svårare för eleverna att förstå, medan förhållandet i reguljära klasser är det omvända (se 

figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Lärares upplevelse av vilken typ av verbal information som elever lättare förstår.  

 

Therese och Pernilla, som båda anser att muntlig information är lättare för eleverna att 

förstå menar att det delvis beror på det snabba gensvar som läraren då får av eleverna. 

Therese berättar:  

Jag tror någonstans att det är lättare när man får in det genom öronen. Och det 
beror ju också på att då kan man få respons på en gång. Om jag ser att någon ser 
förvirrad ut eller någon faktiskt ställer en fråga, har jag ju chansen att bemöta det 
på en gång. Och det är ju skillnaden om man får det i skrift så står det ju där. Då 
kan man ju i och för sig gå tillbaka och läsa flera gånger, men jag kan uppleva att 
generellt så är muntligt lättare. (Therese, år 3 reguljär klass) 
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I jämförelse med information som presenteras muntligt, nämner flera lärare, precis som 

Therese, att skriftlig information har fördelen av att vara bestående. Muntliga 

instruktioner går eleverna snabbare förbi, medan skriften gör det möjligt för dem att gå 

tillbaka till informationen vid behov. Kerstin som jobbar i autismklass, beskriver att 

talet lätt kan bli ”en grå massa” för hennes elever. I skrift menar hon att det också är 

lättare för henne som lärare att vara kortfattad och att skapa en tydligare struktur.  

Där ligger nog skillnaden mer hos mig. När jag skriver är det lättare att vara tydlig. 

Då lägger jag inte till mellan ord utan jag tänker på att göra meningarna väldigt 

korta. När man pratar kan det bli en grå massa, men när man skriver kan man mer 

stolpa upp det. Man kan visa att nu ska du göra det här. Du börjar här och 

fortsätter 1,2,3,4,5. (Kerstin, år 3-4 autismklass) 

 

Vid klassrumsbesöken observerades att instruktioner ofta gavs både muntligen, 

skriftligen och med hjälp av symbolstöd (se exempel i bilaga 7) 

Två lärare påpekar att fördelarna med skrift för att förmedla information naturligtvis 

är avhängiga elevens läsförmåga. Karin, som arbetar i reguljär klass, nämner att hennes 

elever i årskurs 1 inte ännu litar på sin läsförmåga och därför gärna vill ha lärarens 

muntliga förklaring också.  

 

4.3 Lärares syfte med och användning av visuellt stöd i undervisningen 

Syftet med visuellt stöd 

Det finns flera olika anledningar till varför lärarna använder visuellt stöd i 

undervisningen, men som framgår av figur 3, är det främsta syftet nästan uteslutande att 

underlätta elevernas förståelse för undervisningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Lärares främsta syfte med användning av visuellt stöd.   
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Flera lärare, däribland Anna-Karin, vars främsta syfte är att underlätta elevernas 

förståelse, betonar att det visuella stödet ökar förståelsen genom att erbjuda fler ”vägar 

in”:  

Det är ju att förtydliga. På nått vis. Mycket det här att koppla en bild till…då känns 

det som om det finns två vägar in. Är det bara text, då finns det bara en väg och så 

vill man ge dem så många alternativ som möjligt. Och så att bilden kan vara ett 

sätt att haka upp kunskapen på. Med det är väl att förtydliga. (Anna-Karin, år 4 

reguljär klass) 

 

Karin beskriver sina tankar på liknande sätt: 

Jag vill att alla elever ska ha möjlighet att ta till sig den informationen jag vill 

förmedla och stärka dem på alla sätt jag kan, med tecken och bilder och muntligt 

för att alla ska ha möjlighet att ta till sig. Så det är väl syftet. (Karin, år 1 reguljär 

klass) 

 

Även om det inte är deras främsta syfte med visuellt stöd, berättar flertalet lärare att de 

använder sig av stödet för att skapa tydligare struktur för eleverna och göra det lättare 

för dem att veta vad de ska göra. Genom att med bilder och symboler illustrera vad 

lärarna förväntar sig, ges eleverna en ökad möjlighet till självständighet. Det visuella 

stödet används också i syfte att vara språkstärkande genom att visa kopplingen mellan 

ord och bild.  

 

Användning och utformning av visuellt stöd 

Ungefär hälften av lärarna i undersökningen berättar att det visuella stödet används 

genomgående under hela skoldagen, medan majoriteten berättar att det vid 

genomgångar av lektioner eller nya arbetsområden är särskilt vanligt. 

Ja, hela dagen. Hela tiden. Bilderna finns alltid där. De situationer när man 

använder dem minst, det är väl på rasterna av någon anledning. (Susanne, år 3 

språkklass) 

 

Klassrumsbesöken ägde rum vid olika tidpunkter på dagen och bekräftar det Susanne 

berättar. Visuellt stöd användes i någon form av lärarna både som introduktion och 

under arbetspassen i olika skolämnen. De olika former av visuellt stöd som nämndes i 

intervjuer och som observerades vid klassrumsbesöken, sammanfattas i figur 4.  
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Figur 4. Utformning av visuellt stöd.  

 

De visuella stöd som används kan huvudsakligen delas in i tre områden: som struktur- 

och strategistöd, för att ge ökad förståelse inom ett område, samt som stöd för regler 

och socialt samspel. Stödet är till stor del utformat på liknande sätt i alla klasser oavsett 

skolform, men visuellt stöd i form av symboler är vanligare upp till årskurs 6. Nedan 

följer en närmare beskrivning av användningsområdena samt om de visuella stöd som är 

vanligast förekommande inom respektive område.  

 

Struktur- och strategistöd 

Grafiska symboler och bilder 

Samtliga lärare, både i språk-/autismklasser och reguljära klasser, nämner i störst 

utsträckning grafiska symboler (se exempel i bilagorna 6-8) och det är även dessa som 

är vanligast förekommande under observationerna. I störst omfattning används 

symboler/bilder i strukturstöd, vilka ger eleverna en överskådlig bild över skoldagen 

och lektioner och visar vad som ska hända (se bilaga 6). Vanligaste strukturstödet är 

visuella scheman. Bilder och symboler används i nästan lika stor omfattning i 

strategistöd, en beskrivning av hur elever ska arbeta med en viss uppgift (se bilaga 7). 

Framförallt vid skrivuppgifter eller i arbetsuppgifter som innehåller flera steg är 

strategistöd vanliga. Anna-Karin, som arbetar i år 4, berättar också att hon i sina 

strategistöd försöker visa vilken konstellation eleverna ska jobba i: 

Att försöka jobba med vad förväntas av mig? Jo, här förväntas det att jag ska jobba 

själv och här förväntas det att jag ska jobba i par med någon och nu ska jag vara i 

en grupp. I den där delen av genomgången, då är vi alla. Jag försöker förtydliga så 

att eleven vet i vilket sammanhang är jag själv och när är jag med andra? (Anna-

Karin, år 4 reguljär klass) 
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Struktur- och strategistöden skapas nästan uteslutande i dataprogram som har en stor 

symbolbank, företrädesvis Inprint och Widgit Online. Tillgång till programmen har lett 

till ett ökat användande av bild- och symbolstöd uppger flera lärare. Anna-Karin 

uttrycker att det var som att öppna ”Pandoras box” när hon efter en fortbildning fick 

tillgång till dem. Fördelarna med symbolbanken uppges dels vara att de objekt som 

finns där är fria att använda och dels att det går snabbt att hitta symboler och bilder där, 

jämfört med att leta efter lämpliga bilder på internet. Flera lärare nämner också att en 

annan fördel med symbolerna är deras rena layout. De är ofta fria från bakgrunder som 

kan vara distraherande för eleverna och avbildar människor som streckgubbar. En 

lärare, Karin, beskriver att hon tycker att det är skönt att slippa leta efter bilder av 

människor på internet och då vara tvungen att välja hur exempelvis ”ett typiskt barn” ser 

ut.  

 

Tidshjälpmedel 

För att ge eleverna struktur över när under skoldagen olika aktiviteter ska ske, 

kompletterade tre av de sju besökta klasserna dagens schema med illustrationer av 

analoga klockor. Två lärare, i språk- respektive autismklass, använde sig vid 

klassrumsbesöken också av en så kallad Time Timer med hela klassen eller med 

enskilda elever för att visualisera längden på ett arbetsmoment eller en paus. En Time 

Timer är en slags visuell äggklocka som tydliggör hur tid passerar genom att en röd 

skiva försvinner allt mer allt eftersom tiden går. 

 

Ökad förståelse 

För att öka förståelsen för ord eller innehåll i undervisningen och för att, som Anna-

Karin nämnde, erbjuda fler ”vägar in”, använder lärarna en rad visuella hjälpmedel. 

 

Interaktiva tavlor 

Samtliga lärare nämner att de använder interaktiva tavlor i undervisningen. Tavlorna 

används ofta tillsammans med digitala presentationer, både för att skapa struktur över 

lektionen och för att på ett enkelt sätt samla texter, bilder och filmklipp kring 

lektionsinnehållet. Tavlorna innehåller också flera visuella verktyg som till exempel 

linjaler och tärningar som gör det möjligt för eleverna att vara aktiva. I ett visst program 

kallas en digital presentation för en ”flipp” och är en funktion som många lärare, 

däribland Kerstin, nämner. 

En presentation kallas för flipp och där kan man lägga en enkel text med till 

exempel målen för arbetet och sedan kommer presentationen och sedan kan man 

lägga upp arbetsuppgifter som man kan göra tillsammans. […] Jag är väldigt nöjd 

med det programmet. Jag har en flipp till alla ämnesområden. Nästan varje lektion 

inleds med en flipp. Början och avslut av lektionerna är viktiga för de här eleverna. 

Att de är tydliga. (Kerstin, år 3-4 autismklass) 

 

Vid klassrumsbesöken användes interaktiva tavlor i samtliga klasser utom en. 
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Fotografier 

Fyra lärare nämner att visuellt stöd i form av fotografier från den egna verksamheten är 

ett viktigt inslag i undervisningen. Fotografierna används bland annat som minnesstöd, 

för att repetera områden och öka möjligheten till reflektion. Genom att titta på 

fotografierna minns eleverna lättare praktiska moment som exempelvis experiment eller 

utflykter, menar lärarna. Det gör det möjligt att i efterhand resonera kring 

upplevelserna, vilket ger en bättre kvalitet på undervisningen menar Susanne.  

De kunde inte koppla ihop det förrän vi visade dem bilderna. Då kom de in…ja, just 

det. Det var det där! […] Då kunde de utgå från dem när de berättade vad vi hade 

gjort och vad slutsatsen blev. Det hade faktiskt många glömt utan det bildstödet. 

Hade vi inte fotat, så hade kvaliteten på undervisningen blivit sämre, eleverna hade 

inte kunnat skriva sin rapport eftersom många hade glömt att vi hade varit där. 

(Susanne, år 3 språkklass) 

 

Fotografier hämtade från internet används också för att öka förståelsen för okända ord 

eller nya områden. 

Det kan vara så att en elev funderar över något och då är det enkelt att bara 

googla fram en bild. Det gör vi väldigt ofta för att de ska förstå bättre, tar fram 

bilder eller så letar de själva på datorn. (Lena, år 6-9 autismklass) 

 

TAKK 

Fem av nio lärare berättar i intervjuerna att de i någon mån använder TAKK, 

stödtecken. Tre av dessa jobbar i språk-/autismklass. Tecknen används som en 

integrerad del av undervisningen under hela skoldagen för att förstärka 

betydelsebärande ord och därmed öka den språkliga tillgängligheten. Rebecca, som 

arbetar i år 2 i reguljär klass, berättar att en stor fördel med att använda tecken är att 

hon, till skillnad från annat visuellt stöd, alltid bär dem med sig. 

 

Konkret material 

Konkret material nämns av fyra lärare som en del av deras visuella stöd. Framförallt 

nämns konkret material som hjälpmedel i matematikundervisningen. Lena berättar att 

hon ofta använder konkret material när ett nytt arbetsområde ska introduceras och för att 

eleverna ska få lära med flera sinnen.  

Men också praktiskt material. Att bara visa grejer, ta på saker och få känna med 

kroppen. Konkreta föremål. Jag tänker i matten till exempel. Då är det bra att få 

plocka med någonting. (Lena, år 6-9 autismklass) 

 

Film 

Visuellt stöd i form av film nämns av fyra lärare och de berättar att film har en särskild 

förmåga att fånga elevernas uppmärksamhet. Lena betonar dock vikten av att språket i 

filmerna stämmer med det visuella innehållet för att de ska bidra till förståelsen.  
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Men visst är film något som ofta går hem. Sedan beror det på om filmen passar 
deras intresseområde. Vissa filmer kan vara ganska tråkiga, och det handlar ju om 
vad de pratar om och vilket språk de använder. Vilka bilder visar de? Ibland tycker 
jag inte att bilderna förstärker det de säger utan det blir någonting annat. (Lena, år 
6-9 autismklass)  

 

Regler och socialt samspel  

Några lärare använder sig av bild- och symbolstöd för att tydliggöra och påminna om de 

regler som gäller i klassrummet. I intervjuerna nämner bara två lärare visuellt stöd i det 

syftet, men det observerades ändå i fyra klasser (se exempel i bilaga 8).  

I en klass hade det enligt läraren tidvis förekommit oönskade ”udda” beteenden hos 

eleverna. Läraren jobbade därför aktivt med tillämpad beteendeanalys genom att 

eleverna hade individuella ”prislistor” på sina platser. Eleverna fick stjärnor när de 

visade önskat beteende och kunde byta in dessa mot valfri pausaktivitet utifrån sin 

illustrerade prislista. Läraren upplevde att metoden hade gett bra resultat.  

Både Rebecca och Kerstin berättar att bilder spelar en viktig roll i deras klasser vid 

konflikthantering. Genom att använda bilder får lärare och elever något konkret att prata 

kring och de underlättar även elevernas förmåga att sätta ord på det som har hänt.  

I konfliktsituationer när det har hänt någonting. Det har varit fantastiskt och det 

öppnade upp mina ögon just när det gäller bildstöd, att en bild säger så mycket 

mer än jag kan säga med mina ord. Man får ett gemensamt fokus och jag kan peka 

och hänvisa till bilden och den finns kvar. (Rebecca, år 2 reguljär klass) 

 

Kerstin tycker också att hon i sådana situationer är hjälpt av att hon kan teckna. 

[…] Vid konflikthantering är tecknen bra eftersom de är så distinkta. Om eleverna 

har stängt av lyssnandet så är det bra att kunna ta till det visuella. Jag tror det är 

bra oavsett vilka elever man har. Tecken är också bra för barn som inte behöver 

dem själva, men som kan använda tecken för att kommunicera med kompisar som 

har funktionshinder. (Kerstin, år 3-4 autismklass) 

 

Även individuella sociala mål eller överenskommelser tydliggörs i vissa klasser visuellt 

(se bilaga 8). 

 

Effekten av olika former av visuellt stöd 

Som redovisas ovan använder lärarna i studien sig av en rad olika visuella hjälpmedel i 

sin undervisning. De fick därför frågan utifall de anser att någon form av visuellt stöd är 

mer effektiv än något annat. Samtliga lärare anser att det är individuellt och att det 

visuella stödet måste anpassas både efter elev, situation och syfte. Symboler uppges 

vara tydligast för att skapa struktur i undervisningen, medan fotografier och film fångar 

många elevers uppmärksamhet, skapar ett lugn i elevgruppen och ökar kunskapen för 

ämnesområdet. Susanne beskriver det på följande sätt: 

Det är individuellt vill jag påstå. […] Om man har jobbat med någonting och ska få 

ut någonting av det, då är foton oslagbart. Då har de en relation till bilden på ett 
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annat sätt. […] Medan när det gäller till exempel en instruktion, när de ska blir 

påminda om vad de förväntas att göra, eller en regel, eller ett arbetsschema, då 

upplever jag att Widgitbilderna är bättre. De är mer rena. Det är ingen bakgrund 

som stör. Olika typer bilder är bäst i olika situationer. Det är situationsbundet. 

(Susanne, år 3 språkklass) 

 

Rebecca beskriver vikten av att variera undervisningsformerna för att kunna tillgodose 

elevernas olika behov, men påpekar att det också innebär en stor utmaning för henne 

som lärare.  

Jag tror man behöver blanda. Det finns ju så många individer i en grupp och då vill 

jag jobba med innehållet på så många sätt som möjligt. Man får med lyssna, man 

får med tala, man får med läsa, man får med skriva. För de är olika som sagt var. 

Det en jätteutmaning att tillgodose allas behov när spannet är så stort. Det är en 

utmaning faktiskt. (Rebecca, år 2 reguljär klass) 

 

Målgrupp för visuellt stöd 

Alla lärare berättar i intervjuerna att de i första hand använder visuellt stöd med 

eleverna som grupp. Beroende på behov, kan vissa elever utöver detta ha individuellt 

stöd. Det individuella stödet utformas mest frekvent som eget schema på elevens plats 

eller som egna arbetsinstruktioner (se bilagorna 6 och 7). Vid klassrumsbesöken 

bekräftas lärarnas berättelser. I alla observerade klasser gavs visuellt stöd till klasserna 

som helhet. Utöver detta gavs visuellt stöd till enskilda elever i fem av sju klasser. 

Pernilla beskriver sina tankar om målgruppen för visuellt stöd på följande sätt:  

Jag använder nog samma till gruppen. Eftersom vi har så många med svårigheter 

så måste man ju tänka för hela gruppen. Sedan finns de en del som har enskilda 

också. En del har små scheman med bildstöd och en del som man skriver korta mål 

för. Nu jobbar vi med det här och sedan paus. Jag har samtalsstöd för vissa elever 

också. (Pernilla, år 3 reguljär klass)  

 

De elever som får eget visuellt stöd är ofta de, både i språkklasser och i reguljära 

klasser, som har större behov av struktur och i större utsträckning än andra har behov av 

att i förväg veta vad som ska hända under skoldagen eller lektionspasset. Karin berättar: 

Det är ju de eleverna som är lite oroliga. De som verkligen behöver ramar och 

strukturer. En tydighet så att de känner att de har koll på läget. Vad ska vi göra 

först och vad gör vi sedan? För några elever spelar det inte lika stor roll. Men vissa 

vill veta, vad kommer efter svenskan? Då ska vi gå ut på rast. När ska vi gå på rast? 

Jo, när långa visaren pekar där. (Karin, år 1 reguljär klass) 

 

Lena som jobbar i en autismklass, berättar att behovet av visuella stödstrukturer ökar 

när det sker förändringar i rutiner, till exempel vid utflykter eller aktivitetsdagar. Vid de 

tillfällena behöver vissa elever ett eget visuellt schema att bära med sig i handen.  
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Ju mer avvikelser det är under en dag, eller om vi ska göra utflykter eller en 
aktivitetsdag, då blir det ofta visuella scheman. Vi har Widgit Online på skolan och 
där kan man göra scheman inför specialdagar och individuella scheman om det 
behövs. Då behövs det extra mycket struktur när det inte är riktigt som vanligt. 
(Lena, år 6-9 autismklass) 

 

Förutom de elever som har behov av framförhållning, upplever Rebecca också att elever 

som lätt tappar koncentrationen har större visuellt behov än andra. I hennes klass anser 

hon att det märks särskilt väl hos eleverna med svenska som andraspråk.  

Det är mycket av den här oron. Man ser det på koncentrationen och man ser det på 

det impulsiva beteendet. Man är lättstörd för att man inte fokuserar riktigt. Jag 

tycker att det är väldigt märkbart hos dem med annat modersmål. (Rebecca, år 2 

reguljär klass) 

 

En grupp som gynnats oväntat mycket av visuella stödstrukturer är de elever som har 

svårt att själva komma igång med sina uppgifter, berättar Therese: 

Det som kanske har förvånat mig lite är de här som har lite svårt att komma igång 

med skrivande eller sina uppgifter. De har blivit väldigt hjälpta av att få 

strategistöd eller att få de här bilderna att utgå från. Så förutom de som har 

språkliga svårigheter så är det också de som bara har svårt att sortera sina tankar 

eller bara komma ihåg eller hålla motorn igång. För dem blir det ett stöd att veta 

var de är. (Therese, år 3 reguljär klass) 

 

4.4 Lärares upplevelse av det visuella stödets påverkan på förståelsen 

Samtliga lärare upplever att visuellt stöd har en positiv inverkan på deras klasser. De 

flesta elevers förståelse ökar när någon form av visuellt stöd presenteras i 

undervisningen och lärarna uttrycker, likt Susanne, att eleverna ”är med mer på tåget” 

när de presenterar något visuellt. Lärarna upplever att det visuella hjälper eleverna att 

vila ögonen på något och att de på så sätt blir mer fokuserade på lektionsinnehållet. När 

visuella hjälpmedel kompletterar den verbala informationen i undervisningen, upplever 

lärarna att eleverna både ställer och svarar på fler frågor, samt riktar uppmärksamheten 

mot de visuella hjälpmedel som används i stället för att, som Lena beskriver, försjunka i 

”egna världar”. Flera lärare uppger att eleverna visar större förståelse för vad de har 

arbetat med på lektionen i de fall visuellt stöd har använts. Karin beskriver hur visuella 

inslag skapar ett gemensamt fokus på ett annat sätt än ord gör:  

Jag känner att om jag visar något som de kan sätta ögonen på så känns det som 

om jag har dem med bättre. Jag har lättare att se om de är med, för då är de 

fokuserade, de tittar, de är med på det som händer på tavlan. Pratar jag bara och 

det inte händer något mer, har jag en upplevelse av att det är lättare att tappa 

dem. Jag upplever att intresset blir större när de har något att titta på också. När 

de händer mer än bara ord. (Karin, år 1 reguljär klass) 
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Rebecca anser att användandet av visuellt stöd gör ”enorm skillnad” för elevernas 

förståelse och att det delvis grundar sig i att stödet ger eleverna förutsättningar att få 

kontroll över inlärningssituationen.  

Det handlar ju också om att kontrollera situationen. Om du inte känner att du har 

kontroll…det blir ju jättejobbigt. Så att när de är förberedda…när de börjar jobba 

och vet vad de ska göra, då har jag gjort bra ifrån mig. Gör de inte det, så måste 

jag tänka efter. Vad var det jag gjorde nu? Skulle jag kunna ha gjort det på något 

annat sätt? (Rebecca, år 2 reguljär klass)   

 

Therese, som jobbar i årskurs 3 i en reguljär klass, anser däremot inte att visuellt stöd i 

första hand bidrar till att öka elevernas förståelse. Där är hennes roll som lärare viktig. 

Däremot hjälper bildstöd eleverna att sortera och minnas vad de lärt sig. Bildstöd 

underlättar också deras förmåga att plocka fram kunskapen anser hon.  

Jag tycker kanske framför allt att de får lättare att sortera och att hålla kvar det i 
minnet. Själva förståelsen tänker jag, att då handlar det mer om hur jag gör när jag 
undervisar. […]  Men förståelsen kanske hänger mer på hur man undervisar och 
strategistöden och bildstöden handlar om att sortera och att kunna plocka fram 
och att använda sig av kunskapen. (Therese, år 3 reguljär klass) 

 

Vissa lärare, däribland Amala, nämner att de starkaste eleverna är de som påverkas 

minst av visuellt stöd, men att de bara bortser från de visuella inslagen om de inte 

underlättar deras förståelse. De fokuserar på det verbala innehållet i stället.  

För våra starka elever är det ingen större skillnad. De struntar i bilderna och läser 

bara texterna. Men för vissa gör det stor skillnad. (Amala, år 7-9 språk- och 

autismklasser) 

 

De lärare som för närvarande arbetar i språk-/autismklasser fick frågan om de skulle 

fortsätta att använda visuellt stöd i samma utsträckning utifall de skulle börja arbeta i 

reguljära klasser. 3 av 4 lärare menade att de skulle det, eftersom de anser att stödet har 

en positiv inverkan på majoriteten av elever. Lena uttrycker det på följande sätt: 

Ja. Jag ser att det här hjälper alla barn. En god struktur och bildstöd. Du vet ju själv 

när du sitter på en föreläsning och de smäller upp en flipp full med text utan en 

enda bild. […] En bild säger mer än tusen ord. Det kan jag verkligen känna. […] Just 

det här att det finns bilder i stället, det säger så mycket. Man kommer ihåg bättre 

på något vis. (Lena, år 6-9 autismklass) 

 

Amala tror däremot inte att hon skulle använda visuellt stöd i samma utsträckning om 

hon bytte skolform. Om behovet av det stödet inte finns, bör eleverna i stället få 

utvecklas med hjälp av sin språkliga förmåga anser hon.   

Jag tycker egentligen att vi måste ge dem möjlighet att utvecklas utan bildstöd om 
de kan. Om behovet inte finns, behöver vi inte använda bildstöd. Låt dem utvecklas 
efter sina förutsättningar. Om de kan, måste de få gå vidare till nästa steg och 
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nästa steg… De har rätt till nästa möjlighet. (Amala, år 7-9 språk- och 
autismklasser) 

 

4.5 Elevers upplevelse av verbal information och visuellt stöd 

Resultatet av denna forskningsfråga kommer att redovisas med utgångspunkt i de 

intervjufrågor som formulerades (se bilaga 4). Frågorna representeras nedan som 

underrubriker. Alla namn som används i kapitlet är fiktiva. 

I intervjuerna med lärarna framkom att en rad olika typer av visuellt stöd 

förekommer i undervisningen. För att elevintervjuerna inte skulle bli för långa och för 

att begreppet visuellt stöd kan verka abstrakt, kretsade frågorna till eleverna kring deras 

upplevelse av visuellt stöd i form av bilder, symboler och TAKK. Elevernas tankar 

redovisas i de flesta fall som utdrag från intervjuerna. Detta dels för att inte riskera att 

innehållet förvanskas med en egen tolkning och dels för att läsaren på så sätt får en 

bättre känsla för elevens egen röst och språkliga förmåga.  

 

Upplever elever att det är svårt att förstå lärarens muntliga information? 

Några elever uppger att de alltid förstår lärarens muntliga information, medan drygt 

hälften av eleverna, både i språkklass och reguljär klass, uppger att de ibland kan ha 

svårigheter att förstå informationen. Anledningen till att de inte förstår eller uppfattar 

den muntliga informationen varierar. Bara ett fåtal nämner svårigheter med 

ordförståelse som förklaring. Oftare nämns oförståelse som en konsekvens av 

ouppmärksamhet eller av att störande ljud gjort att de inte uppfattat vad läraren sagt. 

Bara en elev, Samia som går i år 3, nämner att den muntliga informationen är svår att 

förstå på grund av att läraren går igenom ett område som är obekant.   

Några elever i språkklass, bland andra Sebastian i år 3 och Olle i år 7, nämner att 

bristen på förståelse också ligger i svårigheten att komma ihåg informationen. Då kan 

bilder vara ett sätt att stötta minnet.  

Intervjuare: Vad brukar det handla om när det är svårt? 

Sebastian: Att lyssna vad man ska göra.  

Intervjuare: Att komma ihåg vad man ska göra? 

Sebastian: Ja, att komma ihåg.  

 

Intervjuare: Tycker du att det hjälper dig att komma ihåg om du kan se bilder? 
[paus] Eller är det ingen skillnad? 

Olle: Jag kan komma ihåg.  

Intervjuare: Är bilderna en hjälp för dig att komma ihåg? 

Olle: Ja.  
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Även en elev i reguljär klass, Vilma i år 4, nämner svårigheten att komma ihåg eller att 

hålla koncentrationen uppe när det blir mycket information och det krävs att eleverna 

lyssnar en längre stund.  

 

Upplever eleverna att visuellt stöd underlättar deras förståelse av muntlig 

information? 

De elever som upplever att de alltid eller ibland har svårt att förstå muntlig information 

från läraren, fick frågan om de tycker att bildstöd underlättar deras förståelse. Deras 

svar varierar. Medan vissa menar att bildstöd underlättar, tycker andra att det inte har 

någon betydelse för förståelsen. Bildstöd upplevs däremot som en hjälp om eleverna 

inte hört vad läraren sagt, eller som tidigare nämndes, om de har svårt att minnas 

informationen.  

Ja, jag är ganska säker på det, att det blir lättare att hänga med. Om man inte 
hörde ett visst ord då kan man titta på bilderna och då kanske man förstår lite mer. 
(Alessandra, år 4 reguljär klass)  

 

Sonja och Vincent som båda går i år 4, upplever inte att de har några svårigheter att 

förstå lärarens muntliga information. Sonja upplever därför inte att bildstödet har någon 

betydelse för hennes förståelse, medan det för Vincent innebär en trygghet: 

Jag tror inte att det är någon skillnad. Det är väldigt lätt när hon bara pratar, men 
det är också lätt om hon håller på med bilder och sånt. Så det är ingen skillnad. 
(Sonja, år 4 reguljär klass) 

 

Jag förstår även om hon inte skulle ha bilder, men det känns ändå tryggt om man 

har bilder. (Vincent, år 4 reguljär klass) 

 

Simon som går i år 7 i en språkklass, berättar att lärarna i sexan använde mycket bild- 

och symbolstöd, men att det inte förekommer i samma utsträckning nu på högstadiet. 

Han tyckte tidigare att bilderna var ett bra stöd för minnet, men upplever att det går lika 

bra med skriven text nu när han känner sig säker på att läsa. Simon hade även ett eget 

bildschema året tidigare, men valde själv bort det under nuvarande läsår. 

Intervjuare: Du sa att lärarna använde dem i sexan, men inte nu i sjuan. Skulle du 
vilja att de använde bilder nu också? 

Simon: Nej, inte längre.  

Intervjuare: Varför inte? 

Simon: För nu tycker jag att det är bättre att dom skriver i stället.  

 

Elevernas upplevelse av visuellt stöd kan inte besvaras genom observation. Vid 

klassrumsbesöken noterades däremot att de visuella hjälpmedel som förekom påverkade 
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eleverna på något sätt. Bland annat visades ett ökat fokus och intresse när filmklipp 

visades i en klass. I en annan ifrågasattes ändringar i dagens schema av enskilda elever, 

vilket tyder på att schemat var ett redskap eleverna konsulterade. I en tredje klass 

hämtade en elev på eget initiativ en Time Timer för att hålla tiden för sin aktivitet. 

 

Hur upplever eleverna TAKK som stöd för muntlig information? 

För att komplettera den muntliga informationen, använde fem lärare sig av visuellt stöd 

i form av TAKK. Elevernas upplevelse av tecken som stöd varierar. Tre elever, varav 

två går i språkklass, uppger att tecknen ökar deras förståelse för den muntliga 

informationen medan lika många, bland andra Sebastian, berättar att de upplever 

tecknen som försvårande.  

Intervjuare: Jag har sett att din lärare kan göra tecken. Vad tycker du om att hon 
använder tecken när hon pratar? 

Sebastian: Inte så bra.  

Intervjuare: Inte så bra? 

Sebastian: Nej.  

Intervjuare: Varför då? 

Sebastian: Det är väldigt svårt att förstå när hon gör tecken.  

Intervjuare: Jaha… 

Sebastian: Hon viftar med armarna.  

Intervjuare: Tycker du att det är bättre att hon bara pratar?  

Sebastian: Ja.  

 

För Hanna som går i språkklass, beror svårigheten med tecknen på att hon är relativt ny 

i klassen och inte själv hunnit lära sig dem. 

Intervjuare: Jag har sett att din lärare ibland använder tecken. Att hon visar med 
händerna när hon pratar.  Vad tycker du om det? 

Hanna: Det är svårt. 

Intervjuare: Det är svårt? 

Hanna: Ja.  

Intervjuare: Är det svårt att förstå tecken? 

Hanna: Ja.  

Intervjuare: Jaha.  

Hanna: Jag har inte ens lärt mig tecken.  
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Aline går i en reguljär klass, men hennes lärare använder TAKK som en integrerad del 

av sin undervisning. Aline har inga språkliga svårigheter, men berättar att hon ändå 

upplever att tecknen underlättar hennes inlärning. 

 

Upplever elever att det är svårt att förstå skriftlig information? 

I syfte att ta reda på om det är någon skillnad i hur elever upplever sin förståelse av 

muntlig respektive skriftlig information, fick eleverna frågan om de tycker att det är 

svårt att förstå den text de läser. 9 av 14 uppgav att de tycker att det är svårt ibland. 

Svåra eller nya ord uppges av samtliga elever som förklaring till att texter är krångliga 

och att det, som Alice beskriver, beror på att svåra ord oftare förkommer där än i tal.   

Intervjuare: Kan det hända att det är svårt att förstå det du läser? 

Alice: Ja, det kan det faktiskt. Det är det ganska ofta, för det är inte så ofta jag hör 
svåra ord.  

Intervjuare: Vad är det som gör att en text kan bli svår? 

Alice: Till exempel när det är ett långt ord eller ett krångligt som jag aldrig har hört 
förut. 

 

Upplever eleverna att visuellt stöd i form av bilder underlättar deras förståelse av 

text? 

Vid skriftliga instruktioner kompletterar många lärare i studien det skrivna med bild-

/symbolstöd. På så sätt kan eleverna både läsa och använda sin visuella förmåga. Flera 

elever upplever kombinationen som positiv och bland andra Vilma reflekterar över att 

den stödjer elevernas olika behov. 

Ja, för ibland kan det vara lite svårt att förstå bilder också…ifall de är väldigt 

annorlunda eller konstiga. Så för de som kan läsa är det ju bra om att det står text 

och för de som det går långsammare för att läsa eller för de som inte kan läsa, då 

är det en bild. Så både och. (Vilma, år 4 reguljär klass) 

 

En elev som är tveksam till bilder på schemat är Axel i år 2. Han uppger att han hade 

föredragit att schemat över dagen bara varit tydliggjort i skrift.  

Intervjuare: […] Tycker du att det är bra att det finns både bild och text? 

Axel: Jag tycker att det är bättre med text.  

Intervjuare: Med bara text? 

Axel: Ja, för jag gillar att läsa och jag är bäst på matte i tvåan.  

 

I syfte att ta reda på om bilder upplevs underlätta läsförståelse av längre texter, fick 

eleverna frågan om de upplever att bilder i böcker underlättar deras förståelse. 

Elevernas svar varierade. Ungefär hälften av eleverna uppgav att bilder i böcker 

underlättade deras förståelse eller att de trodde att de kunde göra det. Alessandra som 
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går i år 4 upplever sig som en god läsare, men tror ändå att bilder kan göra det lättare att 

förstå en text.  

Ja, det tror jag att det kan vara. För då kanske man ser vad de gör på bilden eller 
vad som händer på bilden. Då kanske man förstår lite mer av texten. Jag tror att 
det kan vara bra. (Alessandra, år 4 reguljär klass) 

 

Flera elever ansåg däremot att bilderna inte påverkade deras förståelse och en pojke, 

Niklas, att bilder dessutom är negativa för hans läsupplevelse. 

Niklas: Jag tycker att det är lite roligare att fantisera bilderna själv.  

Intervjuare: Så du föredrar böcker som inte har så många bilder? Så att du får 
fantisera själv hur du tycker att de ska se ut? 

Niklas: Ja. Bortsett från serietidningar.  

 

En elev, Alice i år 3, nämner vikten av att bilderna passar ihop med texten för att de ska 

underlätta förståelsen. Gör de inte det, kan bilderna istället försvåra texten menar hon. 

Alice: […] för om det till exempel står att det är några som har blivit kidnappade 
och på bilden är det bara att de har blivit fångade…då tycker jag inte att de hör 
ihop. Då blir det svårare att läsa tycker jag.  

Intervjuare: Så om bilderna och texterna inte hör ihop, då blir det krångligare att 
förstå? 

Alice: Ja, då blir det svårt att läsa. Men om de hör ihop är det lite lättare.  

 

I vilka sammanhang uppfattar elever att lärare använder sig av visuellt stöd i 

undervisningen?  

För att kunna jämföra om eleverna upplever att visuellt stöd används i den utsträckning 

som lärarna uppger, frågades eleverna om hur och vid vilka tillfällen stödet används i 

undervisningen. De samlade elevsvaren bekräftar lärarnas berättelser och visar att det 

visuella stödet antingen används som strukturstöd för att visa vad eleverna ska göra, 

som strategistöd för att visa hur en uppgift ska genomföras, eller för att visualisera och 

påminna om regler och förväntat beteende.  

Allra vanligast är visuellt stöd i form av symboler. De flesta elever nämner att dessa 

används i morgonsamlingen när dagens schema gås igenom, men även i arbetsuppgifter 

som består av flera steg och i skrivuppgifter, är symbolstöd vanligt. 

Mest när de visar vad vi ska göra under dagen. Annars på skrivuppgifter eller 

bilduppgifter. (Niklas, år 3 reguljär klass) 

 

Om vi ska göra något och sedan något annat…då brukar hon ha en bild på 
projektorn, så att man ser steg för steg med bilder. (Vilma, år 4 reguljär klass) 
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Förutom att visa med vad och hur eleverna ska arbeta, nämner Alessandra att bildstödet 

också visar under vilka former eleverna ska arbeta.  

Sedan ibland på svenskan då kan hon sätta upp en bild på ”tyst arbete”. Då är det 
en figur som visar tyst arbete. Eller ”prata i grupp” eller ”prata i hela klassen”, då 
har vi sådana skyltar ibland. Dom kommer fram lite överallt! (Alessandra, år 4 
reguljär klass) 

 

Under två klassrumsbesök i två olika skolor tog lärarna fram bildstöd för att påminna 

eleverna om vilket beteende som förväntades på lektionen. Bland andra Samia i år 3 ger 

också det som exempel:  

När någon inte tittar fram, då tar hon ”titta fram” och när någon inte lyssnar, då 
tar hon fram ”lyssna” och när det ska vara tyst så tar hon ”tyst”. När man inte 
räcker upp handen och någon pratar rakt ut, då gör hon så här [visar] och tar fram 
den där skylten. (Samia år 3, reguljär klass)  

 

Lärarna nämnde att bildstöd för vissa elever blir särskilt viktigt när rutiner ändras och 

klassen till exempel gör en utflykt. Filip som går i år 3 i en språkklass känner igen det, 

men berättar att han själv inte har det behovet.  

Intervjuare: Du sa att Susanne har bilder när ni har samling...Använder hon bilder 

någon annan gång under dagen också?  

Filip: Ja, när vi har utflykt. Då har vi papper som vi håller i. Men jag behöver inte 

det.  

Intervjuare: Varför har ni bilder på utflykter? 

Filip: Därför att vi ska komma ihåg.  

 

Vid några klassrumsbesök observerades att visuellt stöd i form av symboler användes i 

högre utsträckning än vad eleverna sedan uppgav i intervjuerna. Hanna som går i år 3 i 

en språkklass, mindes vid intervjutillfället bara att bildstöd användes vid 

morgonsamlingen. Under klassrumsbesöket observerades däremot att bildstöd också 

användes som strategistöd i en skrivuppgift och för att påminna om förväntat beteende 

under lektionen. Axel i år 2, har samma upplevelse som Hanna och berättar att 

bildstödet i hans klass är begränsat.  

Intervjuare: Brukar Rebecca ofta använda den här typen av figurer när hon har 

lektion? 

Axel: Nej.  

Intervjuare: Jag har ju sett att du hade sådana bilder på dina extragrejor i bänken. 

Använder hon sådana vid något annat tillfälle? På tavlan… eller när ni ska arbeta? 

Axel: Nej, bara när hon säger sidan 5 till sidan 6. Då brukar hon skriva upp ”s” och 

sedan 5 och sedan 6.  
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Intervjuare: Men då skriver hon med bokstäver och siffror. Det är inte bilder också? 

Axel: Nej.  

 

Precis som vid besöket hos Hanna, observerades att Axels lärare använde bildstöd flera 

gånger under dagen. Det förekom bland annat som strategistöd i en skrivuppgift och vid 

parläsning samt för att illustrera förväntat beteende under lektionen.  

 

Hur är det visuella stödet utformat? 

I elevintervjuerna framkom att lärarna, precis som de själva berättade, i hög grad 

använder sig av symboler i struktur- och strategistöd. Flera lärare uppgav också 

fotografier som ett frekvent och viktigt inslag i undervisningen. Eleverna frågades 

därför om de upplever att lärarna använder foton i undervisningen. Majoriteten av 

eleverna uppgav att fotografier inte används alls. Simon som går i år 7 i en språkklass 

var en av de få som berättade att fotografier används och att de är ett bra hjälpmedel: 

Intervjuare: Här ser du exempel på fotografier. När någon har tagit ett kort. 

Simon: Ja, det är det vi brukar ha. Fast med andra världskriget.  

Intervjuare: Ok. Tycker du att det är bra med fotografier? 

Simon: Ja. Då känner man att det är det.  

Intervjuare: Kan du förklara varför det är bra? 

Simon: För då ser man hur personen ser ut eller stället ser ut.  

Intervjuare: I stället för om läraren bara berättar, så kan du också se hur det såg 

ut? 

Simon: Mm.  

Intervjuare: Tror du att det är lättare att komma ihåg om man har sett en bild 

också? 

Simon: Ja, det är lättare att komma ihåg istället för att man pratar. 

 

När är det bra att läraren använder bildstöd i undervisningen?  

Eftersom eleverna hade olika åsikter kring om bildstöd påverkar deras förståelse för 

muntlig och skriftlig information, fick de frågan om när de upplever att det kan vara bra 

att läraren använder bilder i undervisningen. Även i den frågan skiljer sig elevernas 

tankar åt. Majoriteten av de som hade ett svar på frågan nämnde det eller de 

användningsområden som redan var aktuellt i klassen, men framförallt bild-/symbolstöd 

i strukturstöd.  

Framför allt tycker jag att det är bra när man ser lektionerna ordentligt och ser vad 

som ska hända, för jag vill ofta ha kontroll över vad som ska hända. Sedan tycker 
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jag att som nu på lektionen, att det att bra att man ser ordentligt vad som ska 

hända. Det är ofta då jag tycker att det är bra. (Vilma, år 4 reguljär klass) 

 

Samia i år 3 berättar att hon tycker att det är bra när hennes fröken använder bildstöd för 

att påminna henne om vad hon förväntas göra.   

Om jag pratar med min kompis och jag tror att fröken inte hör det, eller om jag 

leker med någonting. Då om fröken ser det, då kan hon ta fram den där bilden och 

då gör jag det som bilden visar. Om det är ”tyst”, då är jag tyst. (Samia, år 3 

reguljär klass) 

 

På vilket sätt upplever elever att de lär sig bäst? 

Eftersom flera lärare uppgav att de förutom bilder och symboler också använder konkret 

material och film som en del av sitt visuella stöd, fanns ett intresse av att höra elevernas 

åsikter om dessa hjälpmedel. Eleverna visades därför fyra lappar med en bild och en 

kort, förklarande text (se bilaga 5). De ombads sedan fundera över på vilket eller vilka 

sätt de upplever att de lär sig nya saker bäst: Genom att läraren berättar för dem, genom 

att läsa själv, genom att titta på bilder eller film om ämnet eller genom att använda 

konkret material och göra något med händerna. Majoriteten av elever svarade snabbt på 

frågan och valde ett eller flera alternativ. Som framgår av figur 5 nedan, skiljer sig det 

eller de alternativ som eleverna valde, men ”läraren berättar” uppgavs i flest fall vara 

det sätt som eleverna upplever att de lär sig bäst på. Fördelen med att läraren berättar 

anges dels vara att läraren har kunskap, är en slags ”expert” som Vincent säger, och dels 

att läraren kan förklara på ett sätt så att eleverna förstår. Det enskilda alternativ som 

minst antal elever valde, var ”göra något med händerna”. Inget mönster kunde hittas 

bland svaren från elever i språkklass respektive reguljär klass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figur 5. Elevers upplevelse av hur de lär sig nya saker bäst.  
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Vincent som går i årskurs 4, tycker att han lär sig bra på alla sätt utom att själv göra 

något med händerna: 

Jag tänker på de här tre [pekar]. Titta på en bild eller film, då finns det experter 
som berättar om det. Läraren berättar också och är nog också en expert. Om man 
läser själv, då är det nog också en expert som har skrivit boken och då kan man 
också läsa om den. Det kan man inte göra om man ser en film. Läraren kan också 
berätta om. Men jag vet inte. […] Ja, men den här tror jag inte hjälper mig så 
mycket. [Pekar på bilden ”göra något med händerna”]. (Vincent, år 4 reguljär klass) 

 

Olle går i årskurs 7 i en språkklass och föredrar som många andra när läraren förklarar:  

Intervjuare: Om du ska lära dig nya saker…Hur tycker du om att lära dig? [pekar på 
bilderna] Tycker du om att läraren berättar för dig? Eller tycker du om att göra 
saker med händerna …. 

Olle: [avbryter] Att läraren berättar.  

Intervjuare: Du tycker om att när läraren berättar? 

Olle: Ja. Eller ibland att titta på bilder. För när de är svårt att förklara kan man visa 
bild. 

Intervjuare: Mm. Varför tycker du att det är bra att läraren berättar? 

Olle: För de är vuxna och de kan berätta enkla saker.  

Intervjuare: De förklarar på ett enkelt sätt? 

Olle: Ja.  

 

För ett par elever var det svårt att ta ställning till frågan och att välja något eller några av 

alternativen. Bland andra Simon, år 7 i språkklass och Alessandra, år 4 i reguljär klass, 

funderade en stund och uttryckte sedan att valet av inlärningsmetod beror på vad de ska 

lära sig.  

 

4.6 Resultatsammanfattning  

Ett syfte med den här studien har varit att undersöka hur lärare upplever sin kunskap om 

språkliga svårigheter. Den har också syftat till att undersöka om lärare upplever att 

elever, med och utan språkstörning, har svårt att förstå den verbala undervisningen och 

huruvida lärarna upplever att visuellt stöd i så fall underlättar elevernas förståelse. 

Vidare syftar studien till att undersöka hur elever upplever den verbala informationen i 

undervisningen samt det visuella stöd som lärarna använder. Resultatet är grundat på 

intervjuer med lärare och elever samt på observationer i språk- och autismklasser såväl 

som i reguljära klasser. Nedan sammanfattas resultaten av de formulerade 

forskningsfrågorna.  
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Majoriteten av lärarna saknar kunskap om språkstörning och språkliga svårigheter 

från sin grundutbildning och har huvudsakligen fått det genom erfarenhet av arbete med 

enskilda elever. Handledning kring hur dessa elever kan stöttas har framförallt getts av 

logopeder och speciallärare. Användning av visuellt stöd, företrädesvis bild- och 

symbolstöd, har i språk-och autismklasser främst skett under handledning av logopeder 

anställda i skolan. Lärarna i reguljära klasser har fått fortbildning om visuellt stöd 

antingen genom enskild handledning eller genom att deras skolor deltagit i ett projekt 

om språkstödjande arbetssätt. Även då har logopeder och speciallärare varit de som 

handlett. 

Samtliga lärare berättar att de har elever med svårigheter att förstå verbal information 

i tal och/eller i skrift. Bristande förståelse visar sig främst genom att eleverna ”blir 

sittande” och inte vet vad de ska göra, alternativt att de utför uppgifter på fel sätt. För 

elever med språkstörning eller autism är de språkliga svårigheterna en del av den 

problematik som är typisk för diagnoserna, medan språkliga svårigheter hos elever i 

reguljära klasser har många skilda förklaringar.  

Alla lärare i studien använder sig i någon omfattning av visuellt stöd och deras syfte 

är främst att öka elevernas förståelse för det de vill förmedla. Den vanligaste formen av 

visuellt stöd är datagenererade bilder och symboler i struktur- och strategistöd, men 

utformningen varierar beroende på syftet med det.  

Det råder en stor enighet bland lärarna i att någon form av visuellt stöd är en fördel 

för eleverna. Alla lärare utom en upplever att stödet underlättar elevernas förståelse, 

men att det måste anpassas till enskilda individer och situationer. Det visuella stödet 

riktas i första hand till klassen som helhet och kompletteras med individuellt stöd vid 

behov. De lärare som för närvarande jobbar i språk-/autismklasser uppger, med ett 

undantag, att de skulle fortsätta använda bild- och symbolstöd även om de skulle byta 

verksamhet och börja arbeta i reguljära klasser.  

Eleverna är inte i samma utsträckning som lärarna eniga i sin uppfattning om den 

egna förståelsen av verbal information och på vilket sätt visuellt stöd påverkar denna. 

Både bland elever med och utan språkstörning, finns det de som upplever att verbal 

information i tal och skrift både är svår respektive lätt att förstå. Majoriteten av eleverna 

anser dock att skrift i böcker, är svårare att förstå än lärarens tal. 

Även i uppfattningen om visuellt stöd går elevernas åsikter isär. Medan vissa elever 

anser att bilder och symboler underlättar deras förståelse, uppger andra att de inte 

påverkar dem alls. Ett par elever berättar att bild- och symbolstöd är positivt för att det 

ger dem en struktur och hjälper dem att komma ihåg vad de ska göra. En tydlig skillnad 

mellan svaren från elever med och utan språkstörning kan inte hittas. Bland de elever 

vars lärare använder teckenstöd, upplever lika många elever tecknen positivt som 

negativt.  

Elevernas upplevelse är att visuellt stöd används i mindre omfattning än vad lärarna 

berättar och än vad som observerades i klasserna.  
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5. Diskussion  

I denna del kommer resultatet av intervjuer med lärare och elever att diskuteras i 

relation till tidigare forskning. En diskussion kring olikheter mellan dessa 

informantgruppers svar samt med de observationer som gjordes under 

klassrumsbesöken kommer också att föras.  

Likt bland andra Wellington och Stackhouse (2011), Starling et al. (2012) och den 

svenska statliga utredningen (SOU 2016:46) beskriver, upplever en klar majoritet av 

lärarna att de från sin grundutbildning saknar eller har begränsade kunskaper om 

språkstörning och andra språkliga svårigheter. Eftersom språkklasser endast erbjuder 

plats för elever med grav språkstörning och det även av dessa elever måste göras ett 

urval bland de som har störst svårigheter, innebär det att majoriteten av elever med olika 

grader av språkstörning går i reguljära klasser. Kombinationen begränsad kunskap om 

språkliga svårigheter och hur dessa kan ta sig uttryck samt det faktum att reguljära 

klasser ofta har ett stort antal elever med många skilda behov, medför en risk att elevers 

språkstörning inte upptäcks. I de klasser som besöktes under denna studie varierade 

antalet elever i språk-/autismklasser mellan 5 och 8 elever per klass, medan antalet i 

reguljära klasser varierade mellan 15 och 26. Då lärartätheten dessutom är lägre i 

reguljära klasser, blir klasslärarens tid med varje elev i den verksamheten betydligt 

mindre. Dessa lärares kunskaper om tecknen på språkliga svårigheter blir således av stor 

vikt för att svårigheterna ska upptäckas i ett tidigt stadium och för att eleverna ska få en 

bra start på sin skolgång. Bland de lärare som fått handledning kring språkstörning, 

berättade flera att när de väl fått den kunskapen, upptäckte de fler elever med samma 

svårigheter. De kunde också se tillbaka på tidigare elever med nya ögon. Situationen 

talar för behovet av att utbildning om språkliga svårigheter ingår i kursplaner för alla 

lärarkategorier och inte bara för specialinriktningar. Osäkerheten kring språkliga 

svårigheter och det faktum att de kan vara svåra att upptäcka, kan ses som en anledning 

att utforma stödinsatser riktade till elevgrupper som helhet i stället för till enskilda 

elever. På så sätt finns det möjlighet att förebygga svårigheter och lindra 

konsekvenserna av de som finns där, men som inte diagnostiserats.  

I de fall lärare har begränsade kunskaper kring språkliga svårigheter, visar studier (bl 

a Greenstock & Wright, 2011 och Starling et al., 2012) att ett samarbete mellan 

yrkesgrupper är mycket betydelsefullt för elever i behov av språkligt anpassad 

undervisning. I språk-/autismklasser finns ofta ett sådant samarbete med en logoped 

anställd i skolan, medan detta ofta saknas i reguljära skolor. Det innebär en längre väg 

till handledning för lärare i reguljära klasser, vilka i denna studie dessutom uppger att 

handledning erbjuds först när en elev fått diagnosen språkstörning bekräftad. I 

regeringens utredning förslås att elevhälsan utökas med en logoped. Om förslaget 

verkställs skulle det innebära en större möjlighet för lärare i reguljära klasser att ta del 

av djupare kunskap om språkliga svårigheter samt vara ett steg närmare det samarbete 

som visat sig framgångsrikt i andra länder (bl a Greenstock & Wright, 2011 och Starling 

et al., 2012).  

Samtliga lärare i denna studie, oavsett var de undervisar, upplever att de har elever i 

svårigheter att förstå eller hantera verbal information. Svårigheterna har flera skilda 

förklaringar, vilket för lärarnas del innebär att de måste besitta kunskap om många olika 
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språkliga förutsättningar. De behöver också tillgång till ett brett spektrum av 

undervisningsstrategier och hjälpmedel för att kunna tillgodose alla elevers behov och 

skapa den lärmiljö som krävs för att eleverna ska uppnå läroplanens kunskapskrav. Den 

bredden upplever många lärare att de saknar visar studier (Forlin, 2001 och Pearce & 

Forlin, 2005). Lärarna i språk- och autismklasser bekräftar det som Bruce et al. (2016) 

och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) beskriver, att många av deras elever, 

förutom en språkstörning, också har andra svårigheter, exempelvis begränsad 

koncentrationsförmåga och impulskontroll. Liknande förutsättningar beskrivs av lärare i 

reguljära klasser, något som ställer ytterligare krav på lärarens förmåga att anpassa 

lärmiljön.  

I likhet med bland andra Tallal och Peircy (1975) och Cohan (2001), beskriver 

flertalet lärare i språk-/autismklass att tal innebär större svårigheter för deras elever än 

skrift, medan lärare i reguljära klasser har motsatt upplevelse. Då underlaget för den här 

undersökningen inte är så stort, går det inte att göra några generaliseringar grundat på 

skillnaden i resultatet mellan de två lärargrupperna. Det är ändå rimligt att anta att tal 

som presenteras snabbare och ofta mer ostrukturerat än skrift, kan innebära större 

svårigheter för elever med språkstörning än för elever med typisk språkutveckling. I 

språk-/autismklasser är lärarna medvetna om betydelsen av att anpassa muntlig 

information, exempelvis genom att sänka taltempot och att prata i korta meningar. Om 

den kunskapen saknas hos lärare i reguljära klasser, bland annat som en konsekvens av 

att språkligt sårbara elever inte identifierats, är risken stor att mycket av den muntliga 

informationen inte blir tillgänglig för dessa elever. För att förebygga att så inte sker, kan 

ett samarbete mellan lärare i språkklasser och reguljära klasser vara en väg att gå. 

Lärare i reguljära klasser skulle på så sätt få ta del av stor erfarenhet och kunskap som 

kan utveckla den inkluderande undervisningen.  

 Omfattande internationell forskning finns kring minneskapaciteten hos barn med 

språkstörning och forskare (t ex Adams & Gathercole, 2000; Archibald & Gathercole, 

2006 och Riccio et al., 2007), tycks vara eniga i att barn med språkstörning har ett 

begränsat verbalt minne, något som är en försvårande faktor vid språkinlärning. Av de 

lärare som deltog i föreliggande studie nämnde fyra av nio lärare begränsad 

minnesförmåga som en möjlig orsak till elevernas bristande förståelse. Varför relativt få 

lärare nämner minnesproblematik kan ha många förklaringar. Delvis kan det bero på att 

inga intervjufrågor fokuserade kring just lärarnas upplevelse av elevernas 

minnesförmåga. Öppna frågor kring varför lärarna tror att verbal information kan vara 

svår att förstå samt anledningen till varför de använder visuellt stöd i undervisningen, 

öppnade dock upp en möjlighet för lärarna att diskutera eventuella tankar om 

minnesproblematik. En annan förklaring kan vara att lärarna inte upplever att ett 

begränsat korttids- och arbetsminne är den främsta orsaken till bristande förståelse och 

de därför inte nämnde det. Slutligen kan begränsad kunskap om hur svårigheter med 

korttids- och arbetsminne yttrar sig vara en möjlig anledning till varför lärarna inte 

reflekterade över det.  

Som nämndes i den teoretiska bakgrunden innebär visuellt stöd enligt Jaime och 

Knowlton (2007) all visuellt upplevd stimulus som hjälper människan att förstå 

information och krav från omgivningen. Som resultaten av denna studie visar, varierar 
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dock vad lärare ser som visuellt stöd och vad som anses vara en del av de ordinarie 

lärverktygen. Att lärare tolkar det något abstrakta begreppet visuellt stöd på olika sätt, 

kan också anas genom att bara några lärare nämner film eller konkret material som 

exempel på sitt visuella stöd. Dels är detta, enligt egen erfarenhet, vanliga inslag i 

undervisning i många ämnen och dels observerades dessa hjälpmedel under 

klassrumsbesök utan att sedan nämnas av lärarna.  

Nästan alla lärare uppger att deras främsta syfte med visuella hjälpmedel är att 

förtydliga och underlätta elevernas förståelse för undervisningen. Endast en lärare 

berättar att syftet är att skapa struktur i arbetet och underlätta för elevernas minne. Den 

utformning av visuellt stöd som observeras mest är, likt i internationella studier, (t ex 

Greenstock & Wright, 2011; Wellington & Stackhouse, 2011) dock som struktur- och 

strategistöd, vilka båda bidrar till att eleverna inte behöver hålla så mycket information i 

minnet samtidigt. Det ger utrymme för tolkningen att lärarna, när de uttrycker att de vill 

öka elevernas förståelse för undervisningen, inte enbart syftar på ämnesinnehåll och 

ordförståelse, utan också inkluderar elevernas förståelse för vad de ska göra. Att inte 

fler lärares syfte med visuellt stöd är att underlätta för elevernas minne trots att de 

upplever att struktur- och strategistöd ger goda resultat, kan tyda på att de inte 

reflekterat över att den positiva effekten av stödstrukturer delvis kan bottna i att de 

verkar minnesavlastande.  

Den här studien har undersökt hur olika former av visuellt stöd används av lärare i 

undervisningen. Bland andra Quail et al. (2012) och Matson och Cline (2009) lyfter 

fram att visuellt stöd är viktigt både för ”input” och ”output”, det vill säga vid inlärning, 

men också vid redovisning av färdigheter. Både lärare och elever fick frågan om när 

eller vid vilka tillfällen visuellt stöd används i undervisningen. Varken lärare eller 

elever nämnde att det tillhandahålls i provsituationer eller andra tillfällen när eleverna 

ska visa sin kunskap. Det observerades inte heller i det syftet under något 

klassrumsbesök. Att visuellt stöd inte nämndes som ett redskap för ”output”, behöver 

dock inte innebära att visuellt stöd inte förkommer i det syftet. Det kan också bero på att 

lärarna tolkade frågan som om den endast handlade om deras eget användande eller på 

att ingen fråga ställdes specifikt om visuellt stöd för ”output”. 

Till skillnad från lärarna i Greenstock och Wrights studie (2011) var alla lärare i 

denna studie eniga om att visuellt stöd i första hand bör ges till eleverna som grupp. De 

uttryckte att stödet gynnar de flesta elever och att det inte ”skadar” någon även om inte 

behovet finns. Det är rimligt att anta att stöd som erbjuds alla elever i en klass, oavsett 

förutsättningar, i högre grad upplevs som en naturlig del av undervisningen än stöd 

riktat till enskilda elever. Förhållningssättet kan därmed antas minska risken att det 

visuella stödet upplevs som särskiljande.   

De studier (bl a Wellington & Stackhouse, 2011; Washington & Warr-Leeper, 2013; 

Matson & Cline, 2012; Quail et al., 2009 och Hoffman 2000) som visar att barn, både 

med och utan språkstörning, gagnas av visuellt stöd, bekräftas av de intervjuade lärarna. 

Samtliga lärare är mycket positiva till effekterna av sitt visuella stöd och refererar till 

stor del till bilder och symboler i struktur- och strategistöd. Utöver att öka elevernas 

förståelse för verbal information, har stödet också lett till en ökad självständighet hos 

många elever och främjat fler elever än lärarna förväntat sig. Även hos många av 
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lärarna själva, har användandet av bild- och symbolstöd lett till en utveckling. Trots att 

alla deltagande lärare arbetat många år i skolan, beskriver lärarna i reguljära klasser med 

stor entusiasm att handledning i hur bild- och symbolstöd kan användas, inneburit en 

betydande, positiv utveckling för deras undervisning. Två lärare uttrycker att 

utvecklingen varit ”som att öppna en dammlucka” och ”lite grann som en lavin” och 

flera lärare beskriver hur de efter fortbildning infört bild- och symbolstöd på ett mer 

systematiskt och medvetet sätt under hela skoldagen. Lärarnas beskrivningar stämmer 

väl överens med upplevelser hos lärare i internationella studier (t ex Greenstock & 

Wright, 2011; Wellington & Stackhouse, 2011), och visar på betydelsen av att 

implementering av visuellt stöd sker under handledning av en mentor för att nya 

möjligheter med det ska upptäckas. Till skillnad från Greenstocks och Wrights 

deltagare, av vilka många, trots positiva effekter, slutade att använda bild- och 

symbolstöd när handledningen avslutades, uttrycker majoriteten av lärarna i denna 

studie en önskan att utveckla arbetet med bild- och symbolstöd ännu mer. Tid för 

planering uppges dock vara en begränsande faktor, något som konstaterats även i 

tidigare nämnda studier (Greenstock & Wright, 2011 och Wellington & Stackhouse, 

2011). 

I alla besökta klasser finns elever som upplever att verbal information såväl i tal som 

skrift kan vara svår att förstå. I kontrast till lärarnas varierande uppfattningar, upplever 

majoriteten av eleverna att skrift, likt Snowling (2013b) beskriver, är svårare att förstå 

eftersom svåra ord oftare förekommer där. Det är värt att notera att många elever, 

förutom att de upplever muntlig information lättare att förstå, dessutom föredrar att lära 

sig nya saker genom att läraren berättar för dem. För att lärarnas kunskap ska nå alla 

elever, är det därför viktigt att lärare har kännedom om hur de kan anpassa och 

komplettera sitt muntliga språk så att det blir tillgängligt också för elever i språklig 

sårbarhet. Gällande svårigheter att förstå skrift, pekar det på vikten av att arbeta med 

skillnaden mellan tal- och skriftspråk och med strategier för läsförståelse.   

Det går inte att dra en tydlig slutsats kring hur eleverna upplever det visuella stöd 

lärarna använder eftersom deras åsikter skiljer sig så åt. Generellt kan ändå sägas att 

många elever, oavsett om de har språkliga svårigheter eller inte, ser fördelar med olika 

typer av visuellt stöd. De nämner att bilder kan öka förståelsen för svår text och att det 

finns en trygghet i den överblick som struktur- och strategistöd ger. Fler elever än lärare 

nämner dessutom att bilder/symboler hjälper dem att minnas vad som förväntas av dem. 

De forskningsresultat (exempelvis Adams & Gathercole, 2000; Archibald & Gathercole, 

2006 och Riccio et al., 2007) som visar på ett begränsat verbalt minne hos elever med 

språkstörning, bekräftas delvis. Tre av fem elever med språkstörning berättar att bilder 

hjälper dem att komma ihåg det läraren berättar. Under ett klassrumsbesök valde också 

hälften av eleverna i en reguljär klass att använda bildstöd vid en skrivuppgift. Huruvida 

bildstödet valdes som ett stöd för minnet eller av andra orsaker framgick dock inte, men 

precis som Quail et al. (2009) lyfter fram, tyder det ändå på att elever både med och 

utan språkliga svårigheter upplever bild- och symbolstöd som en hjälp i arbetet.  

Det är stor skillnad mellan i vilken omfattning lärare uttrycker att de använder 

visuellt stöd och i vilken omfattning eleverna uppfattar att de gör det. Särskilt elever i 

årskurs 2 och 3 från båda skolformer, uppger att bilder och symboler används väldigt 
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begränsat trots att de under klassrumsbesöken samma dag förekom i flera sammanhang. 

Det kan antas ha flera förklaringar. Dels är eleverna unga och har inte ännu förmågan att 

reflektera över undervisningen i samma utsträckning som äldre elever. Dels har de 

deltagande eleverna under en stor del av sin skoltid haft lärare som använder mycket 

visuellt stöd och det är därmed en sådan naturlig del av deras undervisning att de kanske 

inte lägger märke till det. Likt Filip i år 3, som under intervjun berättade om när hans 

lärare en gång missade att komplettera dagens schema med bilder, är det möjligt att 

eleverna i större omfattning skulle lägga märke till om bildstödet i stället togs bort.  

 

5.1 Fortsatt forskning  

Relativt omfattande forskning finns kring minneskapacitet hos barn med språkstörning 

samt interventionsstudier som pekar på att visuellt stöd är en fördel för dessa barn i en 

inlärningssituation. Mer forskning kring om eller hur även elever med andra 

förutsättningar kan gynnas av visuella hjälpmedel vore värdefullt ur pedagogisk 

synvinkel.  

De intervjuade eleverna är till största del elever med svenska som modersmål. Då 

svenska skolor har ett ökande antal elever med ett annat modersmål, är det också av 

intresse att se forskning kring hur dessa barns inlärningssituation kan underlättas genom 

visuellt stöd.   

Internationella studier har visat att samarbete mellan yrkesgrupper är framgångsrikt i 

arbetet med elever i språklig sårbarhet. Studierna har undersökt formerna för samarbete 

mellan klasslärare, logopeder och speciallärare eller specialpedagoger i inkluderande 

skolor, men har i huvudsak tittat på organisationen utanför Norden. För att på ett 

tillförlitligt sätt kunna omsätta resultaten, vore liknande studier i svenska skolor av stort 

värde.  

 

5.2 Slutord  

Arbetet med den här studien har gett mig en djupare kunskap om språkstörning och de 

komplexa svårigheter som för många elever uppstår i skolans språkfyllda miljö. Jag har 

haft nöjet att träffa fantastiska lärare som på ett generöst sätt delat med sig av sin 

kunskap om visuellt stöd och de har på ett genomgripande sätt inspirerat mig att föra 

den kunskapen vidare. Som framgår av denna och tidigare studier, spelar handledning 

en stor roll för att visuellt stöd på ett positivt och effektivt sätt ska kunna implementeras 

i undervisningen. I rollen som speciallärare ska jag försöka ta mig an det handledande 

uppdraget och förhoppningsvis kunna stötta klasslärare och elever i mötet med språkliga 

hinder. Studien har stärkt min tro på att jobba förebyggande och språkstärkande med 

visuellt stöd i inkluderande klasser och min förhoppning är att jag ska få bidra till att 

öppna fler ”dammluckor”.  
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Visuellt stöd i undervisningen 
 

Jag heter Linda Engde och går sista terminen på speciallärarutbildningen med inriktning 

språk-, läs- och skrivutveckling vid Umeå Universitet. Inom ramen för mitt 

examensarbete ska jag undersöka pedagogers och elevers erfarenheter av hur visuellt 

stöd kan användas i undervisningen för att stötta lärandet. Nu undrar jag om du dels har 

möjlighet att låta mig komma på besök för att se hur du/ni jobbar i er verksamhet och 

dels tid att träffa mig för ett samtal. Jag kommer i så fall att spela in samtalet för att 

efteråt kunna skriva ner det du berättar.  

 

Det inspelade materialet kommer endast att användas i mitt examensarbete och därefter 

raderas. Du kommer att vara avidentifierad och din medverkan kan när som helst 

avbrytas. Alla dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga får tillgång till dem. 

Om du vill får du gärna läsa det jag har skrivit innan min uppsats examineras.   

 

Din medverkan skulle vara väldigt betydelsefull och förhoppningsvis kan studien bidra 

till ökad kunskap om hur visuellt stöd kan utformas i undervisningen för att verka 

språkstödjande och underlätta lärandet för elever med språkliga svårigheter.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare Yvonne 

Knospe, fil. dr, på Institutionen för språkstudier vid Umeå Universitet: 

yvonne.knospe@umu.se.  

 

Jag hoppas att du tycker att projektet verkar intressant och att du är positiv till att 

medverka. Meddela gärna senast X/X om du vill delta eller inte.  

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Engde  lindaengde@yahoo.se 
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Visuellt stöd i undervisningen 
 

Jag heter Linda Engde och går sista terminen på speciallärarutbildningen med inriktning 

språk-, läs- och skrivutveckling vid Umeå Universitet. Inom ramen för mitt 

examensarbete ska jag undersöka lärares och elevers erfarenheter av hur visuellt stöd 

kan användas i undervisningen för att stötta lärandet och jag kommer att göra ett besök i 

ditt barns klass. Nu undrar jag om jag kan få intervjua ditt barn vid ett tillfälle om ca 15-

20 min. Jag kommer att ställa frågor om hur ditt barn upplever det visuella stöd som 

lärarna använder i undervisningen. Om du väljer att låta ditt barn medverka kommer jag 

att spela in samtalet för att efteråt lättare kunna skriva ner det han/hon berättar.  

Det inspelade materialet kommer endast att användas i mitt examensarbete och därefter 

raderas. Ditt barn kommer att vara avidentifierad och hans/hennes medverkan kan när 

som helst avbrytas. Alla svar kommer att behandlas så att inte obehöriga får tillgång till 

dem. Om du vill, får du och ditt barn gärna läsa det jag har skrivit innan min uppsats 

examineras.   

 

Er medverkan skulle vara väldigt betydelsefull och förhoppningsvis kan studien bidra 

till ökad kunskap om hur visuellt stöd kan utformas i undervisningen för att verka 

språkstödjande och underlätta lärandet.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare Yvonne 

Knospe, fil. dr, på Institutionen för språkstudier vid Umeå Universitet: 

yvonne.knospe@umu.se.  

 

Jag hoppas att du tycker att projektet verkar intressant och att du är positiv till att ditt 

barn medverkar. Fyll i någon av rutorna på nästa sida och lämna sedan pappret till ditt 

barns klasslärare/mentor så snart som möjligt, dock senast X/X.  

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Engde  lindaengde@yahoo.se 

 

mailto:yvonne.knospe@umu.se
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Studie i visuellt stöd 
 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn intervjuas i denna studie.  

 

Jag/vi samtycker inte till att mitt/vårt barn intervjuas i denna studie.  

 

Elevens namn: ________________________________________________________ 

Skolans namn: ________________________________________________________ 

 

_______________________________ ____________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 
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Intervjuguide lärare 
 
Inledande frågor: 

• Kan du berätta lite om din klass… 

• Upplever du att det finns elever i klassen som har språkliga svårigheter?  

• Finns det elever i klassen som har svenska som sitt andraspråk? 

• Finns det elever med några särskilda behov? 

• Har du fått någon särskild fortbildning inom… 

 

Intervjufrågor: 

1. Upplever du att det finns eleverna i din klass som har svårt att förstå den 

muntliga informationen i undervisningen? 

a. Om ja: Hur märker du det? 

i. När upplever du att det är svårast för dem att förstå?  

ii. Vad är det som gör att informationen är svår att förstå tror du? 

 

 

2. Upplever du att det finns elever i din klass som har svårt att förstå skriftlig 

information? 

a. Om ja: Hur märker du det? 

i. Vad är det som gör att informationen är svår att förstå tror du? 

 

 

3. Upplever du att det är någon skillnad i hur eleverna uppfattar muntlig 

respektive skriftlig information? Är något lättare än det andra? 

a. Om ja: Hur märker du det? 

i. Vad beror det på tror du? 

 

b. Om nej: Vad beror det på tror du? 

 

4. Använder du visuellt stöd som en medveten del av undervisningen? 

5. Vad är ditt syfte med att använda visuellt stöd? 

6. Vid vilka tillfällen/i vilka sammanhang under skoldagen använder du visuellt 

stöd? Kan du ge några exempel? 



 

7. Hur kan det visuella stödet/bildstödet vara utformat? Kan du ge några 

exempel? 

8. Ger du det visuella stödet till elever som grupp eller till eleverna individuellt?  

9. Vid individuellt stöd: På vilket sätt används det visuella stödet för den 

eleven? 

10. Upplever du att det är vissa elever som har större behov av visuellt stöd än 

andra?  

a. Om ja: Vad är gemensamt för de eleverna? 

11. Upplever du att det är någon skillnad i elevers förståelse när du använder 

någon form av visuellt stöd och när du inte gör det? 

a. Om ja: Hur märks det? 

b. Om ja: Upplever du att olika former av visuellt stöd bidrar olika mycket till 

elevernas förståelse? 

i. Om ja: Hur märks det? 

ii. Finns det någon typ av visuellt stöd som har större effekt för 

förståelsen än någon annan? 

 

c. Om nej: Hur märks det? 

i. Vad beror det på tror du? 

 

12. Till lärare i reguljära klasser: Använde du visuellt stöd i samma utsträckning i 

undervisningen innan du fick handledning i det? 

a. Om nej: Tycker du att det har påverkat klassen på något sätt? 

i. Hur kan du märka det? 

13. Det var alla frågor jag hade. Har du något övrigt som du skulle vilja tillägga? 
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Intervjuguide elever 
 
Inledande frågor: 

• Vad heter du? 

• Hur gammal är du? 

• Vad tycker du om att göra i skolan? 

• Vad tycker du om att göra på rasterna? 

 

Intervjufrågor: 

1. Händer det att det är svårt för dig att förstå vad din lärare berättar på lektionerna? 

a. Om ja: Vad brukar det vara för något som är svårt att förstå?  

i. Vad gör du om du inte förstår? 

 

2. Brukar din lärare använder bilder eller symboler när hon förklarar saker? 

a. Om ja: Vad tycker du om det? 

i. Skulle du vilja att hon gjorde det ännu mer? 

 

b. Om nej: Vad tycker du om det? 

i. Skulle du vilja att hon gjorde det? 

 

3. Om ja på fråga 2. När brukar hon använda visa bilder? Kan du beskriva? 

 

4. Om ja på fråga 2. Vad brukar det vara för typ av bilder? Kan du ge några exempel? 

 

5. Är det lättare eller svårare för dig att förstå det läraren säger när hon/han visar bilder 

samtidigt? 

 

6. När tycker du att det är bra att läraren använder bilder i undervisningen? 

 

7. Har du lärt dig att läsa? 

 

8. Brukar det vara svårt att förstå vad du läser? 

a. Om ja: Vad är det som gör att det blir svårt? 

i. Vad gör du om du inte förstår? 

 

9. Tycker du att det lättare eller svårare för dig att förstå det du läser om det finns bilder att 

titta på samtidigt? 

 

10. Brukar din lärare använda tecken när hon undervisar/berättar? Vad tycker du om det? 

 

11. När tycker du att du lär dig bäst? (Visa bilder: läraren berättar, läsa själv, titta på en bild/film 

eller göra något med händerna?) 
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läraren berättar 
 

 

 

 

 
 

läsa själv 



 

 

    
 

titta på bilder eller film 
 

 

 

 

 
 

göra något med händerna 
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Exempel på strukturstöd 
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Exempel på strategistöd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategistöd för en skrivuppgift, visad på interaktiv tavla. (År 2, reguljär klass) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategistöd för parläsning, visad på interaktiv tavla. (År 2, reguljär klass) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategistöd för multiplikationstest, visad på interaktiv tavla. (År 4, reguljär klass) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuellt strategistöd för en skrivuppgift. (År 3, språkklass) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuell checklista vid skrivuppgift. (År 3, språkklass) 
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Exempel på regler och individuella mål 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler för antimobbningsarbete (År 3, språkklass) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matsalsregler (År 3, språkklass) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påminnelse om förväntat beteende. (År 2 och 3, reguljära klasser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Individuellt utvecklingsmål Individuell anpassning i form av 

social berättelse  

(År 3, språkklass)   (Å 2, reguljär klass) 

 


