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Sammandrag 
 

Denna fallstudie syftar till att undersöka vad som krävs för att en elev ska ingå i 

Språkverksamheten på den berörda skolan. Den undersöker även hur eleverna diagnosti-

seras och vilka anpassningar och vilket stöd eleverna har rätt till samt vilka anpassningar 

och vilket stöd eleverna faktiskt får av personalen. Detta självständiga arbete utgår från en 

fenomenologisk teori där syftet är att se det som undersöks utifrån ett subjektivt sätt. 

Utifrån teorin har observationer gjorts och använts som det mest grundläggande mate-

rialet. Vidare har enkäter skickats ut till deltagarna i syfte att kombinera olika metoder via 

en kvalitativ metod. Materialet som samlats in har sedan analyserats utifrån en fenome-

nografisk analysmetod och med en abduktiv kategorisering har resultatkategorierna upp-

kommit efter att all data samlats in. Samtliga medverkande har haft en grundläggande 

kunskap om vad språkstörning innebär och hur undervisningen bör anpassas. Logopeden 

och språkresursen besitter mer kunskap om Språkstörning och vad det innebär än klass-

lärarna och gör således fler anpassningar för att underlätta för eleverna med en 

språkstörning. Eleverna har rätt till mer anpassningar och stöd än de faktiskt får och detta 

beror till stor del på brist på antalet lämpliga lokaler, viss okunskap hos framförallt klass-

lärarna samt brist på stöd av logoped och språkresurs. 
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1. Inledning 

Mellan 2% och 19% av Sveriges befolkning uppges ha en språkstörning (Ahlfont & Eiman 

Nilsson, 2017, s.3). Alla forskare är dock inte överens om detta procentantal. Det kan bero 

på, som Håkansson (2017, s. 22) & Miniscalo (2017) uttrycker, att logopeder och peda-

goger är oense om vilka kriterier en språkstörning innefattar. Det pågår även en interna-

tionell diskussion om vilka kriterier och vilken terminologi som ska användas inom 

språkstörningsområdet (Ahlfont & Eiman Nilsson, 2017, s.1). Ahlfont & Eiman Nilsson 

menar även att trots att denna funktionsnedsättning är relativt vanlig bidrar avsaknaden 

av en gemensam bild för vad språkstörning faktiskt innebär samt allmänhetens okunskap 

om diagnosen till att forskningsbidragen är låga och att på grund av det, forskningen 

brister (2017, s.3). Den gemensamma uppfattningen inom forskningen tycks dock vara att 

problemen som elever med språkstörning har kan påverka den expressiva förmågan 

(språkproduktion) eller den impressiva förmågan (språkförståelse)(Håkansson & 

Hansson, 2000, s.314., Carlberg Eriksson, 2016, s.7., Håkansson, 2017, s. 22., Miniscalo, 

2014, Holmström, 2015, s. 10). 

 De områden som kan vara påverkade i olika grad är fonologin, grammatiken, 

semantiken och pragmatiken (Miniscalo, 2014 & Carlberg Eriksson, 2016:17), dessa 

beskrivs i ett senare stycke. Det är alltså svårt för barn med språkstörning att göra sig 

förstådda samt förstå andra vid olika sorters kommunikation. Även andra problem kan 

uppstå när en elev har en språkstörning, såsom svårigheter med perception, arbetsminne, 

bearbetningstid, uppmärksamhet, koncentration, motorik, koordination, planering, 

tidsuppfattning och ordmobilisering (Carlberg Eriksson, 2016, s.7,17–18,20,29). Viktigt att 

undersöka när man ska diagnostisera ett barn är att konstatera att dessa problem inte 

beror på nedsatt hörsel, sen språkutveckling till följd av nedsatt kognitiv förmåga, 

neurologiska sjukdomar, utvecklingsstörning eller andra faktorer (Håkansson 2017, s. 22., 

Ahlfont & Eiman Nilsson 2017, s. 1). Slutligen menar både Håkansson & Hansson (2000, s. 

314), Holmström (2015, s. 3) och Ahlfont & Eiman Nilsson (2017, s. 19) att mängden 

forskning som bedrivits om språkstörning är otillräcklig inom flera olika aspekter. 

 I detta självständiga arbete berörs Språkverksamheten på skolan, det är den 

verksamhet som byggts upp för eleverna med en språkstörningsdiagnos. Anpassningarna 

de får består i huvudsak av logopedstöd och arbete med språkresurser vilket innebär att 

även om språkeleverna går i klasser som även innefattar barn utan språkstörning får 

språkeleverna extrastöd av andra instanser. Som språkresurs arbetar man med barn med 

språkstörning, även benämnda som språkelever, på olika sätt beroende på behov genom 

exempelvis förförståelse och repetition. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka vilka elever som ingår i språkverk-

samheten på skolan, om anpassningarna varierar beroende på elev samt vilka anpass-

ningar som faktiskt görs. Detta självständiga arbete syftar att ta reda på hur lärare och 

resurser arbetar med språkeleverna, om hur de anpassar undervisningen och vilket stöd 

språkeleverna får. Detta sker med fokus på årskurs 1–3. Detta självständiga arbete syftar 

även till att klargöra hur pedagogerna på lågstadiet samt rektorn definierar en språkstör-

ning och vilka svårigheter det kan innebära samt om de upplever att de har tillräckligt 

med resurser och medel för att kunna genomföra arbetet på önskat sätt.  

 Frågeställningarna som denna undersökning avser att besvara, med 

utgångspunkt i syftet, är följande: 

 

- Vad krävs för att en elev ska få ingå i Språkverksamheten på skolan? 

 

- Vilket stöd och vilka anpassningar anser personalen att eleverna har rätt till? 

 

- Vilket stöd och vilka anpassningar får språkeleverna på skolan – vad beror detta 

på? 
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3. Bakgrund 

I kapitel 3 redogör jag för definitionen av begreppet språkstörning, olika problemom-

råden inom diagnosen samt vilken teoretisk utgångspunkt detta arbete har.  

3.1 Definition av begreppet språkstörning  

Miniscalo menar att språkstörning ofta är ärftligt och förekommer vanligtvis i samband 

med andra utvecklingsavvikelser såsom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

läs- och skrivsvårigheter. Hon ger vidare följande beskrivning: 

 

Det finns ökad konsensus om att i de flesta fall av språkstörning kommer vi 

troligtvis inte att hitta en isolerad orsak. Istället anses språkstörning vara en 

komplex multifaktoriell störning där ett antal riskfaktorer samverkar med 

gener och stör språkutvecklingen. (2016).  

 

Som tidigare nämnts är begreppet språkstörning och dess innebörd diskuterat och man 

har olika uppfattningar om innebörden vilket leder till oklara kriterier för vad en språk-

störning innebär. Just begreppet språkstörning blev inte allmänt vedertaget i Sverige 

förrän i maj 2015 på en konferens angående barnlogopedi (Ahlfont & Eiman Nilsson, 

2017, s. 4). Ahlfont & Eiman Nilsson kommer i sitt vetenskapliga arbete fram till att trots 

att CATALISE-projektet startats för att öka internationell konsensus kring kriterierna 

finns det fortfarande stora oenigheter kring vad som ”krävs” för att få en språkstörnings-

diagnos samt vilken terminologi som ska användas. CATALISE är en expertpanel inom 

språkstörning som tillsammans kommit fram till vilka kriterier som ska ingå i diagnosen 

(2017, s.1). Ahlfont & Eiman Nilsson menar även att, trots att det finns ett klassifikations-

system som används på svenska kliniker, frångår vissa kliniker detta och försöker komma 

fram till egna kriterier (2017, s.1, 3). 

3.2 Problemområden inom språkstörning 

Den mest generella definitionen är att elever med språkstörning har svårigheter med 

språkförståelse och/eller språkproduktion, alltså impressiva och/eller expressiva svårig-

heter (Miniscalo, 2014, Holmström, 2015, s. 10). Dessa svårigheter kan förekomma mer 

eller mindre inom följande områden: 
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3.2.1 Pragmatik 

Har man en bristande pragmatisk förmåga, som är vanligt förekommande hos barnen 

med en språkstörning, innebär det att det sociala samspelet med andra och kommuni-

kationen med andra brister. Vi människor har ofta oskrivna regler för exempelvis hur 

länge man bör prata eller hur mycket ögonkontakt man tar med samtalspartnern. Barn 

som har problem med detta kan byta samtalsämne tvärt eller avbryta personen som talar 

(Carlberg Eriksson, 2016, s. 18, Miniscalo, 2014).  

 

3.2.2 Grammatik 

Handlar om språkets form, barn med språkstörning kan tappa ändelser på ord och böja 

orden fel. Även ordföljden kan bli fel och prepositioner och andra kortare ord kan lätt 

försvinna för elever med språkstörning. När barnen har svårigheter med detta kan de 

både utelämna vissa ord eller ersätta med andra ord de anser passar. (Carlberg Eriksson, 

2016, s. 17, 24). Bristande kongruens är också förekommande (Holmström, 2015, s.10). 

 

3.2.3 Semantik 

Semantik innefattar språkets innehåll och ordens betydelse. Har man en språkstörning är 

ordförrådet ofta begränsat, ordmobiliseringen kan även brista vilket innebär att det kan 

vara svårt för barnen att plocka fram rätt ord, även om det finns i ordförrådet (Carlberg 

Eriksson, 2016, s. 18). 

 

3.2.4 Fonologi 

Detta handlar om språkljuden i språket. För barn med språkstörning kan det vara svårt 

att uppfatta enskilda språkljud samt var i ett ord dessa finns. Det kan även vara svårt att 

förstå sambandet mellan bokstäverna och deras språkljud (Carlberg Eriksson, 2016, s. 17, 

23, 93).  
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Figur 1 visar exempel på vad områdena pragmatik, semantik, grammatik samt fonologi 

behandlar både inom den impressiva förmågan, att förstå, samt den expressiva förmågan, 

att uttrycka sig. Modellen har skapats av legitimerad logoped Ida Rosqvist och är hämtad 

från: http://logopedforum.se/2017/09/22/sprakstorning-vad-innebar-det-egentligen-och-

vad-kan-man-gora-i-skolan 

 

3.3 Teori - fenomenologi 

Detta självständiga arbete utgår från en befäst vetenskapsteori som skapades redan i 

mitten på 1800-talet av Edmund Husserl, denna teori är egentligen en beteckning som 

sammanfogar flera andra teorier varav samtliga fokuserar på det subjektiva. Denna teori 

heter fenomenologin och används ofta till kvalitativa forskningsperspektiv och observa-

tionsstudier (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 59, 65). I denna studie har jag valt att utgå ifrån 

fenomenologins synsätt vilket tydliggörs och resoneras kring nedan.    

Husserl introducerade, som nämndes ovan, fenomenologin för nästan 200 år sedan, 

han utgick då ifrån en filosofisk och icke-praktiskt ståndpunkt. Denna teori uppkom i 

första hand som en reaktion på positivismen vilket stod för att vår sinneserfarenhet är 
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neutral, något som Husserl således inte höll med om (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 60–61). 

Han menade istället att uppgiften som vetenskapen har är att ”ge en fördomsfri beskrivning 

av det som visar sig: nämligen fenomenen” (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 60). Vidare utveck-

lade en av hans elever, Alfred Schütz, den fenomenologiska riktningen mot en som var 

mer sociologisk. Även fransmannen Maurice Merleau-Ponty ändrade fokus och invol-

verade kroppen som en källa till kunskap. Trots olika inriktningar står teorin generellt sätt 

för läran om det som visar sig och den fokuserar på hur vi upplever ting just här och nu 

(Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 59–60). Vidare utvecklade grundaren, Husserl, en metod 

som kallas för epoché, denna uppkom genom inspiration från skeptiker redan i den gre-

kiska antiken. De, liksom Husserl, ville hålla förutfattade meningar borta till dess att de 

hade nog med material att kunna uttala sig om ämnet. Fokus skulle således endast ligga 

på fenomenet utan påverkan av våra grundantaganden, detta beskrivs som att vårt 

medvetande ska vara transcendent för sig själv. Transcendent kallas även för den fenome-

nologiska reduktionen vilket just innebär att man ska plocka bort vårt förhandsvetande 

(Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 62). På grund av att studien till stor del baseras på obser-

vationer, mer om detta under metoddelen, passade denna teori väl in. Avsikten med att 

denna teori valts är att analysera människor som subjekt och hur de agerar och under-

visar vilket är ett vanligt syfte inom just fenomenologin (Brinkkjær & Høyen, 2013, s. 65). 
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4. Tidigare forskning 

Kapitel 4 kommer behandla anpassningar för elever med språkstörning, diagnostisering 

samt vad elever med språkstörning har rätt till enligt tidigare forskning. 

4.1 Anpassningar  

Under de senaste åren har fokus inom specialundervisningen skiftat till att fokusera på 

miljön kring individen istället för på den enskilda individen. Genom detta relationella 

perspektiv fokuserar man på vilka orsaker som skapar svårigheter för eleven, såsom mil-

jön, bemötande i skolan, normer och värderingar (Carlberg Eriksson, 2016, s. 13). För att 

kunna stötta elever med en språkstörning måste pedagoger och resurspersonal på skolan 

identifiera varje elevs behov och anpassa sin undervisning efter detta (Nordin i Carlberg 

Eriksson, 2016, s. 7).         

Carlberg Eriksson menar att det finns många saker vi bör tänka på när vi arbetar med 

elever med språkstörning: 

 

 Ge tydliga uppmärksamhetssignaler 

 Rikta uppmärksamheten mot den som talar 

 Tala tydligt 

 Anpassa talhastighet, ordval och begrepp 

 Begränsa ord- och meningslängd 

 Pausera, ändra tempo, uttryck och styrka 

 Tala en i taget 

 Vänta på svar 

 Presentera gärna uppgifter både visuellt och auditivt 

 Presentera ej för många uppgifter samtidigt 

 Ta bort störande faktorer 

 Konkretisera och förstärk på olika sätt 

 Varva aktiviteter för att bibehålla koncentrationen 

 Ge struktur 

 Repetera många gånger (Carlberg Eriksson, 2016, s. 52) 

 

Vidare ska man skapa lugna undervisningsmiljöer och tänka på den visuella perceptionen 

genom att täcka för det eleverna inte ska fokusera på. Man ska förenkla och förklara 

texter, eventuellt använda sig av andra läroböcker, använda sig av mycket laborativt ma-

terial och spel samt använda olika AKK-sätt (alternativ och kompletterande kommunika-

tion). Dessa kan exempelvis vara signaler och gester, fotografier och bilder och TAKK 

(tecken som AKK) som aktiverar flera sinnen (Carlberg Eriksson, 2016, s. 81, 84–85, 89, 
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92). TAKK är en metod som används för att stödja kommunikationen genom att använda 

tecken från det svenska teckenspråket tillsammans med det talade språket (SPSM, 2018). 

Utöver dessa olika stöd har barnen även rätt till logopediskt stöd (Ahlfont & Eiman 

Nilsson, 2017, s. 2).       

 Personliga hjälpmedel kan underlätta för eleverna men tillgången till detta beror 

på i vilket landsting eleven bor i för att kommunen och landstingen måste ha lokala över-

enskommelser gällande detta. Dessa hjälpmedel ska tas upp i elevernas åtgärdsprogram 

och individuella utvecklingsplaner där man preciserar på vilket sätt de ska användas 

(Carlberg Eriksson, 2016, s. 94). Skolverket (2018) uttrycker att rektorn har det yttersta an-

svaret att se till att dessa hjälpmedel samt övriga stöd som elever med funktionsnedsätt-

ningar behöver blir tillgängliga i skolan.  

4.2 Diagnostisering  

En språkstörningsdiagnos är bland de vanligaste funktionsnedsättningarna hos barn i för-

skoleklass (Carlberg Eriksson, 2016, s. 17) och det är viktigt att särskilja elever med en 

språkstörning från elever med svenska som andraspråk. Har man en elev med svenska 

som andraspråk måste man alltså kartlägga samtliga språk eleven har för att kunna ge 

diagnosen språkstörning (Håkansson, 2017, s. 25). Det är även essentiellt att upptäcka en 

språkstörning tidigt då det påverkar flertalet utvecklingsområden. För yngre barn runt 

två år rekommenderas ett kortsiktigt omhändertagande för att underlätta vardagskom-

munikationen och främja samspel med andra samt ett långsiktigt omhändertagande för 

att förebygga tal-, språk- och lässvårigheter (Miniscalo, 2014).   

 I Sverige använder vi oss av ett klassifikationssystem som heter ICD10-SE vilket 

ger följande definition på språkstörning: ”störningar av den normala språkutvecklingen 

som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna” (Ahlfont & Eiman Nilsson, 2017, s. 1). 

Svårigheterna barnet har kan alltså inte direkt tillskrivas andra problem såsom miljöfak-

torer, neurologiska sjukdomar eller utvecklingsstörning (Ahlfont & Eiman Nilsson, 2017, 

s. 1).  Ofta upptäcker man diagnosen i barnhälsovårdsprogrammet där man screenar 

språk samt tal- och språkutveckling hos barn, men diagnosen kan vara svår att sätta då 

det, som tidigare nämnts, inte finns några internationellt överenskomna kriterier. Detta 

leder till att vissa kliniker ibland frångår det allmänt vedertagna synsättet och försöker 

enas om egna inklusionskriterier som beskriver vad som krävs för att få en språkstör-

ningsdiagnos. Det är därför viktigt att försöka komma fram till gemensamma kriterier för 

att kunna garantera ett likvärdigt logopediskt stöd (Ahlfont & Eiman Nilsson, 2017, s. 2–3, 

5).        

 Logopederna och logopedstudenterna som ingått i Ahlfont & Eiman Nilssons 

undersökning var även oeniga om när och till vem ett barn ska remitteras (2017, s. 10). 
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Även om dessa författare nämner att vissa kliniker försöker komma fram till inklusions-

kriterier menar Holmström (2015, s. 10) istället att språkstörning länge har definierats ut-

ifrån exklusionskriterier. Olausson Westermark (2013) refererar till Nettelbladt & Salameh 

(2007) som uttrycker att ”exklusionskriterier anges symptom hos barnet som omöjliggör diag-

nosen specifik språkstörning, tillexempel en generell utvecklingsstörning, där språkstörning anses 

ingå” (Olausson Westermark, 2013, s.6). Holmström uttrycker vidare att ytterligare ett 

problem som förekommer när man ska diagnostisera en språkstörning är sambandet med 

andra svårigheter såsom andra funktionsnedsättningar. Hon menar att problemet med att 

inkludera barn med andra funktionsnedsättningar i en språkstörningsdiagnos kan leda 

till att gruppen blir för heterogen och att det då blir svårt att kunna ge specifika insatser 

som rör just språkstörningen (Holmström, 2015, s. 11). För att kunna undvika att inklu-

dera barn med andra funktionsnedsättningar i en språkstörningsdiagnos presenterar hon 

en dynamisk bedömning av Hansson et al. (2013) vilket innebär att barnet genomför ett 

test, får träna på innehållet i testet och sedan testas en gång till. Detta ska även göra det 

lättare att bedöma flerspråkiga barn då exponeringen för varje språk minskar och tolk kan 

lättare uteslutas (2015, s. 14–15).  

4.3 Vad har eleverna rätt till?  

Samtliga barn med behov av särskilt stöd ska ha rätt att få det stöd och de anpassningar 

som behövs, detta ska genomföras oavkortat utifrån varje individs behov (Skolverket, 

2014, s. 4). De anpassningar som görs genomförs oftast av läraren inom den ordinarie 

undervisningssituationen (Skolverket, 2014, s. 11). Räcker inte detta till sätts särskilt stöd 

in för eleven. Detta är någonting som oftast sker utanför ordinarie undervisningstid och 

är betydligt mer omfattande än en anpassning. För att en elev ska få detta stöd krävs ett 

rektorsbeslut och detta ska dokumenteras i åtgärdsprogrammet och stödet som ges kan 

innefatta exempelvis elevassistent eller att eleven får ingå i en särskild undervisnings-

grupp (Skolverket, 2014, s.11). Åtgärdsprogrammet som skrivs utifrån rektorsbeslut ska 

innehålla vilket stöd eleven behöver, hur skolan ska genomföra detta, vilka som är an-

svariga samt hur skolan ska följa upp detta (Forsberg, 2015, s. 7). Även om man strävar 

efter att stödet ges inom elevens egen klass, fungerar inte alltid detta. Då kan rektorn även 

besluta att eleven får enskild undervisning eller anpassad studiegång via samråd med 

vårdnadshavare, detta benämns som ytterligare åtgärder (Skolverket, 2014, s. 6). Har en 

elev, på grund av en funktionsnedsättning, svårt att nå kunskapskraven måste eleven 

enligt lag få någon form av stöd som hjälper till att motverka de konsekvenser som ofta 

uppstår vid en funktionsnedsättning (SFS 2010:800, kap. 3 § 2).   
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5 Metod och material 

Under kapitel 5 redogörs för vilken metod och tillvägagångssätt som används vid denna 

studie.  

5.1 Val av metod 

Då endast en skola med språkverksamhet berörs i denna studie används främst en kvali-

tativ metod, mer om detta nämns nedan. De vanligaste metoder man använder sig av 

inom kvalitativa undersökningar är observationer och intervjuer (Eliasson, 2013, s. 22) 

vilket var grundtanken med denna studie. Observationsmetoden kvarstår men istället för 

intervjuer skickades istället enkäter ut som de observerade svarade på. Detta skedde på 

grund av tidsbrist hos personalen på skolan som inte hade möjlighet att hinna med inter-

vjutillfällen.  

5.2 Kvalitativ undersökningsmetod 

En kvalitativ undersökning innebär att resultatet som framkommer beskrivs i ord och inte 

i siffror vilket en kvantitativ metod innebär (Eliasson, 2013, s.21). Gibbs (2007) menar även 

att syftet med en kvalitativ undersökningsmetod är att analysera material utifrån en 

naturlig och vardaglig miljö. Vidare är det vanligt att man undviker att utgå ifrån en 

förutbestämd hypotes eller resultat, dessa framkommer istället vid undersökningen samt 

bearbetningen av materialet. Fallstudier är vanligt förekommande och materialet som 

samlas in består till stor del av anteckningar eller annan text. För att till fullo förstå det 

som undersöks tas ofta historien eller komplexiteten kring ämnet upp. För att sedan få ett 

kvalitativt resultat måste det insamlade materialet processas, analyseras och bearbetas, 

detta görs under hela arbetets gång (Gibbs, 2007).       

 

Figur 2 representerar skillnaden mellan de tidigare nämnda undersökningsmetoderna: att 

undersöka hela fingeravtrycket ger en generell och bred bild över området – en 

kvantitativ metod. Innehållet i förstoringsglaset representerar syftet med denna studie, att 

undersöka området närmare – en kvalitativ metod. Hämtad från: 

https://blog.realytics.io/fr/identifier-les-visites-issues-de-la-publicite-tv-elementaire-mon-

cher-watson  

https://blog.realytics.io/fr/identifier-les-visites-issues-de-la-publicite-tv-elementaire-mon-cher-watson
https://blog.realytics.io/fr/identifier-les-visites-issues-de-la-publicite-tv-elementaire-mon-cher-watson
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5.3 Analysmetod – fenomenografi 

När man skriver självständiga arbeten eller andra texter som innefattar empiri utgår man 

vanligtvis från frågeställningar och syfte vid val av teori och metod (Eriksson, 1999, s. 27). 

Analysmetoden som valts i denna studie är fenomenografi där man vanligtvis undersöker 

en viss grupp människor och hur de upplever ett särskilt fenomen snarare än att fokusera 

på en individs. Semistrukturerade intervjuer är det man oftast använder i samband med 

denna metod (Berge Birath, 2017, s.11). Grundtanken med studien var, som redan nämnts, 

att genomföra just intervjuer. Detta fick ändras till enkäter men genom att öppna frågor 

ställts anser jag det inte vara långt ifrån ursprungssyftet. Vidare innebär fenomenografin 

att materialet som samlas in inte analyseras var för sig utan empirin som helhet är 

grunden för resultatdelen (Berge Birath, 2017, s. 11). Detta leder även till en abduktiv kate-

gorisering vilket innebär att vilka kategorier som beskriver resultatet och analysen fram-

står först efter det att materialet bearbetats och beror således på vad empirin delgivit fors-

karen (Eriksson, 1999, s. 32). Med detta som grund kommer alltså resultatet att bearbetas 

och analyseras utifrån den fenomenografiska analysmetoden vilket innebär att all samlad 

data tillsammans utgör grunden för resultatet samt att kategoriseringar uppstår under 

arbetets gång. 

 

5.4 Urval  

Skolan som valts ut är en skola med Språkverksamhet. Denna skola ligger i norra Sverige. 

I detta självständiga arbete ligger fokus på årskurserna 1–3 och de som observerats och 

svarat på enkäter är en logoped, 3 klasslärare samt en språkresurs i årskurs 1. Även rek-

torn fick lämna svar i en enkät men observerades inte. På grund av tidsbrist hade tyvärr 

inte klassläraren i årskurs 1 möjlighet att delta i studien. Varför dessa valdes är på grund 

av att samtliga arbetar med språkelever i lågstadiet, hade även mellanstadiet innefattats 

hade undersökningen och resultatet blivit omfattande vilket tiden inte tillåtit. Eliasson 

menar att om syftet är att uttala sig om en liten grupp, som är syftet i denna studie, kan 

man undersöka samtliga i denna grupp. Detta kallas för en totalundersökning. Har man 

inte möjlighet till detta, som även var fallet i denna studie, kan man välja ut några av 

dessa personer och göra ett så kallat stickprov för att få svar på frågorna (Eliasson, 2013, s. 

44) vilket gjordes. Detta låga antal leder till att studien inte är generaliserbar, resultatet 

representerar alltså endast denna skola och de pedagoger som deltagit. Nedan bifogas en 

tabell med information om de som medverkat i studien med fiktiva namn. 
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Tabell 1. Information om de medverkande i studien.  

 Ålder Utbildning År som 

verksam 

Titel 

”Mia” 25 år Logopedprogrammet 2,5 Logoped 

”Lotta” 50 år Tidigarelärare, 

årskurs 1-6 

13 Klasslärare 

årskurs 3B 

”Åsa” 25 år Grundskollärare 

med inriktning F-3 

1,5 Klasslärare 

årskurs 3A 

”Susanne” 40 år Lärare i 

grundskolans 

tidigare år 

13 Klasslärare 

årskurs 2 

”Annika” 49 år Förskollärare 25 Språkresurs 

årskurs 1 

”Tina” 63 år Ämneslärare årskurs 

4-6 samt 

rektorsutbildning 

2 som 

ämneslärare, 19 

som rektor 

Rektor 

 

 

5.5 Etiska aspekter 

De som medverkar i en studie måste vara fullt medvetna om vad de medverkar i samt att 

de när som helst kan välja att inte längre delta, detta måste meddelas innan undersök-

ningen och datainsamlingen börjar. Nackdelen med en kvalitativ metod är att det ten-

derar att bli personligt och utpekande för de deltagande vilket innebär att man måste göra 

deras identiteter så anonyma som möjligt. Detta är ofta svårt i samband med djupgående 

intervjuer där känslig information kan avslöjas (Gibbs, 2007, s. 8). I denna studie skicka-

des ett mejl ut till de jag önskade skulle delta. Förutom innehållet som nämns nedan, 

under tillvägagångssätt, försäkrades de deltagande om att deras identiteter skulle vara 

anonyma samt att de när som helst hade möjlighet att meddela att de inte längre ville 

medverka. Vidare utformades varken observationsprotokollet eller enkäterna på ett per-

sonligt sätt utan frågorna syftade till att ge en verklig bild av det frågeställningarna denna 

studie berör (se bilaga 1 – 5). Namnen på de deltagande har även ersatts med andra, 

påhittade namn vilket Gibbs (2007, s.13) rekommenderar.  För att vidare säkerställa deras 

anonymitet har varken skola eller kommun som fallstudien gjorts i, nämnts i detta arbete. 
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5.6 Validitet och reliabilitet 

Validiteten handlar om vad vi mäter och det är viktigt för läsaren att utan problem kunna 

se hur undersökningen genomförts, vilka utgångspunkter studien utgått ifrån samt olika 

faktorer som eventuellt påverkat utfallet. Det finns flertalet olika validitetskriterier som 

bland annat handlar om det undersökta faktiskt stämmer överens med verkligheten, om 

det är ett representativt urval av deltagare, hur väl undersökningens resultat överens-

stämmer med området i stort och om innehållet är relevant för läsaren (Mälardalens 

högskola, 2014). Se figur 3.     

 Reliabiliteten handlar om hur vi mäter och kvaliteten vid mätningen. Det är 

handlar om att någon annan kan göra samma undersökning och få liknande resultat och 

att resultatet framkommit genom ett tillförlitligt sätt. Vid kvalitativa studier används 

reliabiliteten på ett annorlunda sätt än vid kvantitativa där ofta siffermått ska kunna upp-

repas. Inom kvalitativa studier berör reliabiliteten snarare om att forskaren på ett pålitligt 

och lättförståeligt sätt beskriver hur datainsamling och bearbetning gått till (Mälardalens 

högskola, 2012). Se figur 3. 

 

Figur 3 representerar olika sorters studier och dess validitet samt reliabilitet samt olika 

variationer på detta. Pricktavlan längst till höger har högst validitet och reliabilitet vilket 

innebär att tillvägagångssättet och kvalitén på mätningen är hög, studien stämmer 

överens med verkligheten och kan göras av någon annan och liknande resultat. Hämtad 

från: https://www.researchgate.net/figure/Possible-combinations-of-validity-and-

reliability-of-measurement-instruments_fig1_319070974  

5.7 Tillvägagångssätt 

Det första jag gjorde var att skicka ut mejl till de som önskats skulle delta, i mejlet fråga-

des om de godtog att vara med i studien. Kortfattat beskrev jag syftet med studien, att 

fokus skulle ligga på undervisning för elever med språkstörning och att jag därför ville 

observera undervisningssituationer. Tanken med detta var att inte de deltagande skulle 

ha för mycket information om vad som skulle undersökas för att de inte medvetet eller 

omedvetet skulle ändra sin undervisning. Efter samtliga observationer gjorts skickade jag 

https://www.researchgate.net/figure/Possible-combinations-of-validity-and-reliability-of-measurement-instruments_fig1_319070974
https://www.researchgate.net/figure/Possible-combinations-of-validity-and-reliability-of-measurement-instruments_fig1_319070974
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sedan ut enkäter till de deltagande, (se bilaga 2–5). Dessa enkäter skilde sig åt något på 

grund av deras olika kompetenser och erfarenheter inom området.  

 

5.7.1 Observationer 

När observationer genomförs kan observatören vara mer eller mindre deltagande, det är 

dock av högsta vikt att observationsprotokoll eller andra former av anteckningar görs i 

nära anslutning till det man observerar (Eliasson, 2013, s. 22). Jag valde att inte alls vara 

deltagande utan syftet var att observera lektionerna utan att själv påverka innehållet 

utifrån den fenomenologiska teorin som nämndes ovan. I samband med detta skrev jag 

ett observationsprotokoll under lektionernas gång, se bilaga 1, vilket är en viktig material-

insamlingsmetod inom en kvalitativ undersökning (Gibbs, 2007, s. 24). Denna undersök-

ning är till stor del kvalitativ, Eliasson (2013, s. 30) menar att det ofta är en fördel att kom-

binera olika metoder och att just observationer fungerar bra för detta syfte.  

 

5.7.2 Enkäter  

Enkäter benämns inte som en typiskt kvalitativ metod vilket innebär att studien inte be-

nämns som renodlat kvalitativ men då svarsfrekvensen i studien är så låg används det i 

ett kvalitativt syfte. Iakttagelser man gör vid en observation kan exempelvis kontrollera 

de svar som lämnats vid enkätundersökningar (Eliasson, 2013, s. 30) vilket var syftet med 

datainsamlingsmetoderna som använts. Av denna anledning gjorde jag observationerna 

först och efter detta skickade jag ut enkäterna för att jag sedan skulle kunna analysera 

eventuella skillnader eller likheter mellan svaren och det som observerats.  

 För att skriva en lyckad enkät är det viktigt att man använder sig av ett enkelt, 

vardagligt språk utan svårare facktermer. Det är även viktigt att frågorna är tydliga och 

inte skrivs samman då det kan bli en oklarhet vilken fråga svaret syftar på (Eliasson, 2013, 

s. 39). Enkäternas utformning utgick från Eliassons riktlinjer som nämndes ovan samt att 

ett löfte om att skydda deras identitet tillades, vilket Gibbs (2007, s. 8) anser är av hög 

vikt. Enkäterna skickades som sagt ut efter observationerna gjorts. Detta på grund av att 

de som observerats inte skulle ha en för tydlig bild av vad som skulle undersökas. De 

flesta frågor på enkäten hör inte direkt ihop med punkterna på observationsprotokollet, 

se bilagorna, de skrevs dit i en förhoppning om att de kan ge svar på varför eventuella 

likheter och skillnader uppstår i analysen. 
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6 Resultat  

I kapitel 6 beskrivs först de observerade lektionerna, sedan vad som observerats samt 

svaren pedagogerna lämnat på enkäterna. Det som observerats har sammanfattats i en 

tabell i bilaga 6 och samtliga svar på enkäten bifogas i bilaga 7.  

6.1 Observerade lektioner                     

Nedan beskrivs kortfattat vilken lektion som observerats, i vilken klass samt hur många 

elever med en språkstörningsdiagnos som innefattas i lektionen. Då samtliga pedagoger 

är anonyma har dessa fått andra namn än deras riktiga. 

 

6.1.1 ”Susanne” 

Observationen genomfördes i en årskurs 2 med sex elever med språkstörning. Lektionen 

var i matematik och bestod av en genomgång av ett nytt arbetsområde- nämligen mäta. 

Lektionen pågick i 50 minuter och bestod även av eget arbete för eleverna. Under genom-

gången hade läraren tagit fram arbetsmaterialet via en projektor, materialet bestod av 

både bild, text och film. Efter genomgången löste elever och lärare tillsammans en uppgift 

som getts av personen i filmen. Genomgången var kort, ungefär tio minuter varpå elever-

na fick arbeta i sina böcker. I böckerna fick eleverna konkret träna på att mäta olika före-

mål såsom sin skolväska och sin arbetsbänk. ”Susanne” hade tidigare visat eleverna hur 

de skulle göra när de mätte med sina spann – måttet mellan tummen och pekfingret. 

Läraren skrev sedan upp på tavlan i vilken ordning de skulle arbeta med vad, under 

första punkten fanns även en bild på matematikboken uppsatt med tillhörande sidnum-

mer, under andra punkten satte läraren upp en bild på de arbetsblad de kunde ta om de 

arbetat klart i boken. Under enskilt arbete fanns klassassistent med och stöttar, hen spen-

derade en stor del av tiden runt eleverna med språkstörning. En elev med språkstörning 

hade en egen matematikbok och arbetade med annat under hela lektionen. Figur 4 och 5 

är exempel från genomgången samt uppgift i matematikboken. 
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Figur 4. Exempel på hur bilder från genomgången såg ut 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Eexempel på hur en arbetsuppgift i boken såg ut: 

 

 

6.1.2 ”Lotta” 

Den första lektionen som observerades var i en av parallellklasserna i årskurs 3 som 

innefattar fyra elever med en språkstörningsdiagnos. ”Lotta” och klassen observerades 

under en 30 minuter lång lektion som handlade om religion. På lektionen hann eleverna 

få en genomgång på arbetsområdet, de hann inte arbeta någonting själva utan all 

undervisning skedde i helklass. Samtliga elever arbetade således med samma material. 

Genomgången började med att repetera vad de lärt sig förra religionlektionen, sedan 

förklarades begrepp och ord för eleverna, med hjälp av bildstöd. Vidare fick eleverna se 

en kortare film om ämnet varpå de tillsammans kom fram till stödord för fortsatt 

diskussion. 
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6.1.3 ”Åsa” 

Lektionen hos ”Åsa” som har den andra årskurs 3:an pågick i 20 minuter och bestod av 

Grej of the day där eleverna, via en powerpoint, får kort och fakta kring en person eller en 

sak. Personen denna dag var Bach och läraren hade gjort powerpointen själv. Även i 

denna klass finns fyra elever med en språkstörning. När eleverna kom in i klassrummet 

stod en lista på tavlan om vad de skulle göra medan de väntade på sina klasskamrater. 

Lektionen började sedan med en ledtråd om vad innehållet skulle vara varpå 

powerpointen med bilder och text genomfördes. Det var många svåra ord och begrepp 

och det fanns endast lite bildstöd. Eleverna fick sedan en sammanfattningssida med 

punkter de skulle skriva av i en skrivbok, ingen hade något extrastöd under arbetet. 

 

6.1.4 ”Annika” 

”Annika” är verksam som språkresurs i årskurs 1, lektionen som observerades var 

svenska och höll på i ungefär 30 minuter. På detta arbetspass deltog inte samtliga barn 

med en språkstörning utan fyra stycken medverkade. ”Annika” tog med sig barnen och 

satte sig i ett grupprum i nära anslutning till matsalen, där var väldigt trångt och det 

framgick att fler barn än så inte gick att ha i rummet samtidigt. Eleverna arbetade med 

samma sak som de övriga eleverna i klassen, nämligen en arbetsbok i svenska där de 

arbetade med några olika uppgifter. Första uppgiften var att höra vilket bokstavljud som 

kom först i flertalet ord, alla arbetade tillsammans. Vissa uppgifter hoppades över och de 

fortsatte sedan med vilka ord man ska sätta en respektive ett framför. Även här arbetade 

samtliga barn och läraren tillsammans, vidare fortsatte de med ett korsord som de bara 

hann börja med innan tiden var slut. Genom hela lektionen använde språkresursen 

väldigt mycket TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och 

visade tydligt med sin kropp genom att peka och gestikulera. 

 

6.1.5 ”Mia” 

Logopeden på skolan kallas här för ”Mia”, på grund av hennes höga sekretess fick hon en 

skriftlig tillåtelse av vårdnadshavare att jag fick närvara på denna träff. På denna lektion 

träffade hon en enskild elev med en språkstörningsdiagnos, syftet var att ta reda på hur 

eleven upplevde skolsituationen. Till att börja med visade ”Mia” ett kortare bildschema 

av vad deras träff skulle beröra, detta visades även med TAKK. Utvärderingen gjordes 

sedan med hjälp av en skala samt tillhörande ämnesbilder som samtliga lärare har på sina 

scheman. Se figur 6 och 7. 
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Figur 6 föreställer skalan och de bilder eleven och logopeden använde sig av under 

lektionen. 

 

 
Figur 7 är en tydligare bild av hur schemabilderna ser ut. 
 

Eleven fick, under samtalets gång, placera dessa ämnen på den färg/det ansiktsuttryck där 

hen tyckte det hörde hemma. Medan de samtalade använde sig logopeden av InPrint 

vilket är ett datorprogram som skriver ut bilderna som syns ovan. När eleven berättade 

skrev logopeden in det eleven berättade och lade även till bilder för att beskriva det som 

sades, detta gjordes så eleven kunde se. Medan eleven berättade använde sig logopeden 

konstant av TAKK för att fråga samt bekräfta det som sades. Rummet var även visuellt 

lugnt med tyg för alla skåp och hyllor, det enda som störningsmomentet var barn i 

korridoren utanför.  
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6.2 Sammanfattning av observation 
De två pedagoger som endast arbetar med elever med språkstörning, logopeden och 

språkresursen, använde sig väldigt mycket av TAKK (tecken som alternativ och komp-

letterande kommunikation) vid dessa tillfällen medan de övriga pedagogerna endast an-

vände sig av TAKK vid några ord. De observerade klasslärarna, samt logopeden, använde 

sig av samma bildstöd på schemat, detta var bilder med tillhörande text till varje lektion. 

Samtliga, förutom klasslärare ”Åsa” använde sig av ytterligare bildstöd vid lektionen. 

Samtliga klasslärare hade även ett alfabet med tillhörande tecken på i klassrummet samt 

en klocka som visade eleverna hur länge lektionen skulle pågå. I ”Susannes”, ”Åsas” 

och ”Annikas” klassrum fanns många visuella störningsmoment såsom pärmar, hyllor 

med material, bilder, scheman och matsedlar. ”Lotta” hade placerat dessa saker längst 

bak i klassrummet samt placerat samtliga språkelever långt fram i klassrummet. ”Mia” 

hade täckt över samtliga saker med vitt tyg och hade endast dagsschemat framför eleven, 

även ”Åsa” hade täckt över vissa hyllor med vitt tyg men detta var endast på sidorna i 

klassrummet och längst fram fanns mycket som inte var övertäckt. I tre av fem klassrum 

stördes arbetsron i klassrummet av ljud utanför eller ovanför, något som pedagogerna 

själva inte kan påverka men som påverkade samtliga barn inne i klassrummet.  

 Lärarna ”Susanne”, ”Annika” och ”Lotta” samt logopeden ”Mia” använde sig av 

muntlig information som stöttades av bildstöd vid lektionerna. ”Susanne”, ”Annika” 

och ”Mia” använde sig även av TAKK som stöd för eleverna. Återigen använde sig logo-

peden samt språkresursen av avsevärt mycket mer TAKK än klasslärarna.  

Lotta”, ”Susanne”, ”Annika” och ”Mia” repeterade innehållet i under eller efter 

lektionen. Samtliga elever med språkstörning använde sig av samma material som de 

övriga i klassen förutom en av eleverna i årskurs 2, denna elev arbetade dock i samma 

rum som de andra eleverna. Språkeleverna i ”Åsas” klass arbetade även dem i samma 

klassrum. I ”Lottas” klass befann sig en av språkeleverna med specialpedagogen, språk-

resursen arbetade i liten grupp med fyra språkelever och logopeden arbetade enskilt med 

en språkelev.  

6.3 Enkätsvar  

Då enkäterna utformades olika skiljer sig resultaten åt något, vissa frågor som ställdes var 

dock samma. Samtliga enkäter samlades in innan materialet analyserades utifrån den 

fenomenografiska analysmetoden som nämndes ovan. När resultaten sammanställdes och 

bearbetades gjordes detta på ett samlat dokument med pedagogernas fiktiva namn i syfte 

att skydda deras identitet utifrån de etiska aspekterna. Detta gjordes för att säkerställa att 
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de fiktiva namnen skulle användas genom hela arbetets gång. Återigen, för att öka relia-

biliteten finns samtliga svar på enkäterna bifogade i bilaga 7. Nedan sammanfattas svaren 

utifrån de frågor som ställts.  

 

Vad är/innebär en språkstörning? 

Språklig sårbarhet gällande både språkproduktion (expressivt) och språkförståelse (im-

pressivt) är en generell förklaring som samtliga deltagande lyfter fram mer eller mindre. 

Vidare beskriver även både logopeden ”Mia” samt klassläraren ”Åsa” att det kan påverka 

olika områden såsom fonologi, semantik, grammatik och pragmatik och logopeden på-

pekar även att ju fler av dessa områden man har problem inom, desto gravare språkstör-

ning. Vidare beskriver logopeden är det är en medicinsk diagnos som sätts av legitimerad 

logoped och att svårigheterna innebär att eleverna inte utvecklar sitt språk som förväntat 

och att detta kan komma till uttryck på olika sätt över tid. Hon förklarar även att det finns 

många olika procentantal som anger hur många som har en språkstörning, detta beror på 

hur hård gränsdragning man har men minst 4-5% uppfyller samtliga kriterier. ”Mia” me-

nar även att en språkstörningsdiagnos ofta förekommer tillsammans med andra diag-

noser inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) såsom autism eller ADHD. 

 

Vilka svårigheter möter dessa barn samt du som pedagog i ert dagliga arbete? 

Två av klasslärarna uttrycker specifikt att det är svårt att hinna ge språkeleverna den 

repetition som de behöver då tempot i skolan ofta är högt. Även det sociala samspelet 

med lärare samt andra barn beskrivs som svårt då språkelever kan ha svårt med att både 

uttrycka sig (expressivt) samt att förstå det någon annan säger (impressivt). ”Susanne” 

påpekar att det tar längre tid för eleverna att befästa kunskaper samt att läsa och skriva. 

Logopeden utvecklar dessa svar och menar att eleverna ofta har svårigheter med det 

komplicerade skolspråket, att lära sig nya ord då ungefär 5-10 repetitionstillfällen krävs 

för att en elev med normal språkutveckling ska lära sig ett ord medan det kan krävas flera 

hundra repetitioner för en elev med språkstörning att lära sig samma ord.   

 Det kan vara svårt för språkeleverna att kunna läsa mellan raderna och förstå 

olika uttryck och begrepp, läs- och skrivutvecklingen är ofta långsam och mödosam och 

samspel med andra kan vara problematiskt. Detta menar logopeden kan leda till att 

språkeleverna inte blir godkända i skolan och att det då är viktigt att anpassa exempelvis 

provsituationer då skriftliga prov ställer höga krav på deras språkliga förmågor. Elever 

med språkstörning bör få visa sina kunskaper på andra sätt som passar dem, det finns 

även en högre risk för att språkeleverna får låg självkänsla och mår sämre på grund av 

dessa svårigheter. Språkresursen ”Annika” nämner ett flertal saker man bör tänka på för 

att minska svårigheterna såsom mycket konkret material, korta instruktioner, långsam 
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takt, arbete i mindre grupper, så lite intryck som möjligt och många upprepningar samt 

repetitioner. Hon påpekar även att det är svårt att genomföra samma undervisning som 

de övriga barnen i klassen får då språkeleverna oftast hamnar efter. Är man ensam peda-

gog i klassen är detta mycket svårt att motverka. 

 

Vilket stöd får eleverna? 

Samtliga klasslärare uttrycker att eleverna får bildstöd samt logopedstöd, dock uttrycker 

en av dem att hon önskar att mer logopedstöd funnits då logopeden endast arbetar 50% 

på skolan. Samma lärare är även den enda som nämner vikten av repetition i klass-

rummet. Två av lärarna uttrycker att språkeleverna har stöd av språkresurs i perioder 

eller vissa lektioner varje vecka, ”Lotta” menar att syftet med det är att eleverna ska få för-

förståelse och repetition. ”Lotta” har även en klassassistent som stöttar språkeleverna 

både i och utanför klassrummet. Språkeleverna får extrastöd av vuxen både i klassrum-

met, enskilt samt i liten grupp. Rektorn uttrycker att språkeleverna får logoped- och 

språkresursstöd, anpassat läromedel, anpassad lärmiljö samt en anpassad undervisning. 

Språkresursen i årskurs 1 arbetar i klassen på heltid. Tillsammans med läraren kommer 

hon överens om vad som ska prioriteras i undervisningen då språkeleverna inte hinner 

med allt de andra arbetar med. Hon arbetar med språkeleverna i ett annat rum, i en 

mindre grupp med en specifikt anpassad undervisning för just de elever hon har. Hon 

nämner även att eleverna får stöd av logoped i perioder. 
 

Vilket stöd har språkeleverna rätt till? 

Rektorn ”Tina” uttrycker att språkeleverna har rätt till logoped, språkresurs, anpassat 

läromedel, anpassad lärmiljö samt anpassad undervisning. Logopeden ”Mia” menar 

att ”skolan ska erbjuda det stöd och de anpassningar som krävs för att eleven ska få förutsättningar 

att nå kunskapsmålen”. Logopedstöd är en del i detta och detta stöd ser olika ut i olika delar 

av landet och världen. Hon menar att hon är skyldig att arbeta evidensbaserat vid 

undervisning av eleverna, utifrån beprövade metoder. 

 

Ser du några begränsningar eller fördelar i ditt arbete med barn med språkstörning – är det 

någonting du skulle vilja ändra? 

Klasslärarna uttrycker att fördelen är att man får tänka på att vara tydlig samt hur man 

lägger upp genomgångar och lektioner. Två lärare menar att det bildas en tydlig och 

fyrkantig miljö med anpassningar såsom bildstöd och repetition som även gynnar de 

andra barnen. Dessa två lärare uttrycker även en önskan om att eleverna skulle haft mer 

tid hos logoped, ”Susanne” önskar även att hon skulle kunna sakta ner tempot i undervis-

ningen för att kunna ge mer repetition. Hon vill ha ett tätare samarbete gällande utveck-
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lande och anpassning av undervisningen samt mer tid för språkeleverna hos special-

pedagogen. ”Lotta” önskar även att det funnits mer planeringstid med både klassassis-

tenten och språkresursen.      

 Logopeden ”Mia” uttrycker att det är positivt att hon befinner sig så nära elever-

na fysiskt, det hjälper henne att förstå vilka krav som ställs på eleverna samt vilken kun-

skap övrig personal har om språk, språkutveckling och språkliga svårigheter. På hennes 

50% tjänst har hon mellan 25-30 elever och menar att det skulle gynna fler om hon arbe-

tade mer på gruppnivå. Nu arbetar hon vanligtvis med direkta insatser – specifik färdig-

hetsträning. Hon skulle vilja arbeta mer i team med andra elevhälsoprofessioner för att 

kunna utveckla anpassningar och stöd på bästa sätt. Hennes mål är att flytta sina insatser 

till klassrummet i större utsträckning än hon gör nu. Då det, som tidigare nämnts, är van-

ligt att språkstörning förekommer tillsammans med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar) såsom ADHD eller autism finns en önskan om att hon och övrig 

personal fick lära sig mer om detta. Språkresursen ”Annika” ställer sig kritisk mot skolans 

lokaler. Hon önskar att det fanns ett speciellt rum som var anpassat för hennes språk-

elever där hon alltid kunde arbeta med sin grupp, ett ljudisolerat rum där hon kunde för-

vara sitt material. Hon påpekar att man som pedagog måste vara beredd att snabbt kunna 

anpassa undervisningen utifrån varje individs behov och komma fram till olika lösningar 

för eleverna. Hon anser dock att det är positivt att arbeta i liten grupp då man skapar en 

nära relation med barnen och lär känna dem bra. 

 

Hur anpassar du din undervisning för eleverna med språkstörning? 

”Åsa” uttrycker att hon ger tydliga instruktioner, använder sig av bildstöd samt går 

igenom en del ord. ”Lotta” har strukturerade samlingar och genomgångar med bild-

stöd. ”Lotta” anpassar även material och arbetsuppgifter för att språkeleverna ska få 

känna att de lyckas. ”Annika”, språkresursen, försöker presentera så många uttrycks-

möjligheter som möjligt. Detta sker i form av bildstöd, TAKK och laborativa material. 

Hon uttrycker sig så kortfattat och konkret som möjligt för att underlätta förståelsen för 

eleverna. I förväg visar hon hur uppgifterna ska utföras och de gör oftast uppgifterna 

tillsammans. Hon talar långsamt och artikulerar tydligt samt genomför lektionerna på lik-

nande sätt så eleverna vet vad som ska utföras och på vilket sätt. Hon repeterar informa-

tionen och innehållet flertalet gånger. 

 

Vad är det viktigaste man bör tänka på för att underlätta för de med språkstörning? 

Rektorn menar att man måste möta varje elev där denne är, att de som arbetar med ele-

verna verkligen förstår innebörden av en språkstörning samt att vi ger det stöd språk-
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eleverna har rätt till. ”Mia” nämner en kartläggning gjord av SOU (Statens offentliga ut-

redningar) gällande behoven hos elever med grav språkstörning i skolan, hon bifogar en 

modell som gjorts utifrån kartläggningen, se figur 8. 

 

 

 
 

Figur 8 är modellen som logopeden bifogade som sammanfattar de behov elever med 

grav språkstörning har enligt kartläggningen som gjorts av SOU. Hämtad från: 

https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2016/8/9/sourapport2  
 

 

Vidare ger logopeden följande tips: 

 Fråga eleven: Kanske har eleven själv användbara strategier? När lär sig eleven 

som bäst? När upplever eleven själv att det blir svårt? 

 Nyttja starka sidor till inlärning: Hitta strategier tillsammans med eleven. 

 Sänka våra språkliga krav: Tala i korta, enkla meningar med pauser, kontrollera 

att eleven hänger med. Man lär sig språk genom att språka. Språkliga 

förutsättningar är inte enbart individberoende, utan varierar med omgivningens 

bemötande. 

 Visualisera: Använd bildstöd eller TAKK. Använd konkret material, skapa 

kontexter. Visa eleven, låt eleven uppleva/erfara. 
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 Visa acceptans och intresse: Hur fungerar just den här eleven i just den här 

situationen? Är det muntliga språkandet alltid det enda målet? Kommunikation 

kan fungera på många olika sätt. Kanske är det visuellt stöd, såsom bilder eller 

tecken, som fungerar bäst för vissa? 

 Ge eleven tid/utrymme: Både att förstå och att själv uttrycka sig. 

 Förbereda och repetera: Det ka behövas fler repetitioner och infallsvinklar än man 

kan tro.  

 Vara närvarande både i undervisningssituation och på raster. Språk finns och 

används överallt. 

 Samarbeta med vårdnadshavare: Ett välfungerande samarbete mellan skolan och 

hemmet är ett stort stöd. Kom ihåg att många föräldrar har negativa erfarenheter 

av kritik kring sitt barn och sitt föräldraskap. Se till att informationen mellan er 

fungerar. Finns några förväntningar på föräldrarna? Kom överens om vad ni ska 

prioritera. Vad ska eleven fokusera på? Kom överens om hur ni gör med läxor. 

Eleven behöver extra tid och fler repetitioner - men också tid för återhämtning! 

Var tydlig och konkret i kommunikationen med föräldrarna. Många föräldrar till 

barn med språkstörning och NPF har liknande svårigheter och kan behöva 

struktur och visuellt stöd, precis som eleven. 

 

6.3.1 Fråga till rektorn 

Ser du några svårigheter eller fördelar med att vara rektor över en skola med språkverksamhet? 

”Tina” anser att det är svårt att se till att eleven verkligen får det stöd den behöver men att 

fördelen är att andra elever drar nytta av den struktur, studiemiljö och undervisning som 

genomförs. 

 

6.3.2 Frågor till logopeden 

Vilket stöd får eleverna, träffar alla dig – om inte, varför? 

”Mia” menar att hennes insats kan ske både genom direkt eller indirekt kontakt. Den 

direkta kontakten innebär att hon arbetar med en elev och fokuserar på ett specifikt 

område denne har svårigheter med. En indirekt kontakt kan istället innebära att hon som 

logoped hjälper annan personal att anpassa undervisningen och skolvardagen för 

eleverna och att om man genomför en eller båda av dessa kontakter beror på behov. Hon 

gör en bedömning av vad som krävs för varje elev, således ser stödet olika ut.  
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Vilka elever ingår i Språkverksamheten? 

För att ingå måste barnen ha en diagnostiserad språkstörning vilket kan ha fastställts 

redan i förskoleåldern eller efter skolstart enligt logopeden. För att bli antagen i språk-

verksamheten måste de språkliga svårigheter barnet har förekomma på ett sådant vis att 

dagligt stöd och stimulans behövs i skolan för att eleven ska nå kunskapsmålen. Har en 

elev varit inskriven i språkförskolan på samma skola erbjuds dessa alltid en plats i språk-

verksamheten på skolan, det går dock att ansöka om plats även om man går eller har gått 

på en annan skola/förskola.  

  



26 
 

 

7 Diskussion 

I kapitel 7 görs en analys av resultatet som framkommit i kapitel 6. Vidare diskuteras 

metod och tillförlitlighet, slutsatser och förslag på vidare forskning inom området.  

 

7.1 Resultatanalys 

Nedan kommer en analys utifrån resultaten både från observationerna samt från enkät-

svaren, dessa jämförs nedan med utgångspunkt i den tidigare forskningen som presen-

terats. Nedan tas kategorier upp som framkommit efter resultatet bearbetats enligt den 

fenomenografiska analysmetoden som valts. Dessa kategorier tas upp då jag anser att de 

påverkar det slutgiltiga svaret på frågeställningarna i denna studie. 

 

7.1.1 Språkstörning 

Kunskapen om vad är språkstörning är och innebär var väldigt skiftande enligt enkät-

svaren. Den som visat mest kunskap inom detta var logopeden som benämnde flertalet 

områden som berörs samt hur det diagnostiseras, även språkresursen visade stor kun-

skap. Samtliga verkar dock vara överens om att det påverkar den impressiva- och expres-

siva förmågan vilket även forskningen visar på (Miniscalo, 2014 & Holmström, 2015, s. 

10). Vidare beskriver logopeden och klasslärare ”Åsa” en bredare kunskap än de andra 

om de påverkade områdena fonologi, semantik, grammatik och pragmatik, dock hade 

klassläraren klistrat in detta från en hemsida så hennes egen kunskap inom området 

förblir oklar. Många uttryckte även att det var svårt att hinna ge språkeleverna de förut-

sättningar som krävdes för att de skulle hinna befästa den kunskap som undervisningen 

berört.        

 Logopeden ”Mia” uttryckte, liksom forskningen, att det är svårt att få fram en 

procentandel gällande hur många barn som har språkstörning då kriterierna skiftar och 

det är olika hur hårt man drar gränserna för att innefattas eller uteslutas (Håkansson, 

2017, s. 22 & Miniscalo, 2017). Hon menade att det ofta låg mellan 4% och 5%, vilket är 

inom de procent som nämndes i inledningen. Å andra sidan är det en ganska markant 

skillnad från de 2%-19% som Ahlfont & Eiman Nilsson fastställt (2017, s.3). För att diag-

nostisera en språkstörning nämner ”Mia” att det krävs en legitimerad logoped och att be-

dömningen som görs sker med hjälp av standardiserade testmaterial som är anpassade 

utifrån barnens ålder. Ahlfont & Eiman Nilsson menar att man oftast upptäcker 

diagnosen redan i barnhälsovårdsprogrammet vid screeningar och nämner att det är 
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kliniker som sätter diagnosen (2017, s. 2-3, 5). Detta tänker jag kan bero på att logo-

peden ”Mia” endast arbetar på förskola och skola samt att hon nämner att logopedens 

uppdrag kan se annorlunda ut från kommun till kommun. Samtliga barn med en språk-

störning på denna skola har dock en plats i skolans Språkverksamhet och det logopediska 

stödet varierar beroende på behov.  

 

7.1.2 Anpassningar och stöd 

Då enkätsvaren till stor del varit korta och ganska skiftande i innehåll är det svårt att av-

göra vilken kompetens pedagogerna faktiskt besitter. Enligt enkäterna är kompetensen 

ganska grundläggande hos klasslärarna vilket jag tänker kan påverka vilka anpassningar 

som görs i skolan. Av den anledningen ville jag i förra stycket jämföra forskningen med 

de svar som getts. I denna del jämförs både enkätsvaren och observationerna med 

varandra samt vad forskningen säger om anpassningar av undervisningen. 

 Under enkätsvaren var det en fråga där minst information framgick, det var just 

frågan: Hur anpassar du din undervisning för eleverna med språkstörning? Endast två klass-

lärare svarade på frågan och där framgick att det görs genom tydliga instruktioner, bild-

stöd, genomgång av ord, strukturerade samlingar och genomgångar med bildstöd. Även 

anpassning av material och arbetsuppgifter nämndes. Detta stämde inte helt överens med 

anteckningarna på observationsprotokollen då fler anpassningar uppmärksammades. Där 

framgick, liksom lärarna själva nämnde, bildstöd. Vidare hade samtliga medverkande 

mer eller mindre TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), 

logopeden och språkresursen använde sig dock betydligt mer av TAKK än klasslärarna. 

De flesta var även duktiga på att repetera ord, begrepp och innehåll, både från tidigare 

lektioner men även innehållet under den dåvarande lektionen, någonting som de flesta 

även belyste vikten av under en annan enkätfråga. Vissa hade begränsat de visuella in-

trycken och genomförde undervisningen både visuellt och auditivt.  

Språkresursen ”Annika” verkar vara väldigt medveten om hennes anpassningar 

och samtliga svar i enkäten stämde väl överens med observationen samt den tidigare 

forskning som presenterats i början av denna studie. Hon nämner vikten av upprepning, 

korta instruktioner, mindre grupp, anpassningar av arbetsuppgifter, många uttrycks-

möjligheter samt ett enkelt och långsamt språk. Samtliga punkter observerades även 

under tillfället jag satt med på hennes lektion. Hon framför dock en önskan om ett mer 

anpassat rum för eleverna, även detta observerades vid observationstillfället.  

 Under alla observationer var det endast en språkelev som arbetade med annat 

material, även om materialet som användes anpassades hos både språkresursen och logo-

peden. Detta stämde inte överens med rektorns svar på vilket stöd eleverna har rätt till 

där hon uttrycker att anpassat läromedel, anpassad lärmiljö och anpassad undervisning är 
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språkelevernas rättighet. Huruvida detta berodde på att språkeleverna inte behövde 

andra läromedel framgick dock inte. Logopeden däremot nämnde inga specifika anpass-

ningar och stöd utan menade att eleverna skulle få alla de anpassningar och stöd som 

krävdes för att de ska nå målen. Hennes undervisning under observationen styrker 

hennes kommentar då hela rummet hon befann sig i samt undervisningen hade flertalet 

anpassningar. Samtliga punkter som nämns i forskningsbakgrunden gällande anpass-

ningar (se avsnitt 4.1), förutom personliga hjälpmedel, genomfördes under den korta tid 

observationen pågick.        

 Stöd som språkeleverna har enligt enkäten är just logoped och språkresurs, samt 

klassassistent i en av klasserna. Detta stöd har eleverna rätt till menar rektorn ”Tina” och 

Skolverket (2014, s. 4) menar att stöd och anpassningar som krävs oavkortat ska genom-

föras utifrån varje individs behov. Logopeden påpekar att om hon arbetat med grupper 

istället för enskilt hade fler kunnat ta del av stödet, lärarna uttrycker även en önskan om 

att ha mer logopedstöd, mer speciallärarstöd samt mer planeringstid med klassassistenter 

och språkresurs. Detta bör betyda att det oavkortade stödet som ska ges till varje individ 

inte är så oavkortat som det borde och att alla språkelever kanske inte får de stöd och de 

anpassningar som de faktiskt behöver och har rätt till. 

 

 

7.1.3 Svar på frågeställningarna 

Utifrån ovanstående analys har följande svar framkommit på frågeställningarna studien 

baserats på: 

 

- Vad krävs för att en elev ska få ingå i Språkverksamheten på skolan? 

För att en elev ska bli inskriven i Språkverksamheten på den aktuella skolan krävs en 

språkstörningsdiagnos. Denna ställs av en legitimerad logoped och bedömningen 

utgår från ålderanpassade test. Vilket logopedstöd som ges till dessa elever varierar 

beroende på behov. 

 

- Vilket stöd och vilka anpassningar anser personalen att eleverna har rätt till? 

De har rätt till obegränsat med stöd och anpassningar för att nå målen. De har mer 

specifikt rätt till logopedstöd och språkresurs för att stötta eleverna i deras utveckling, 

de har även rätt till anpassad undervisning, anpassat material och en anpassad 

lärmiljö. 
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- Vilket stöd och vilka anpassningar får språkeleverna på skolan– vad beror detta på? 

Eleverna har delvis anpassad undervisning, material och lärmiljö. Samtliga 

språkelever har stöd av logoped och språkresurs men inte i den utsträckning som 

behövs, endast årskurs 1 har fri tillgång till en språkresurs. Framförallt lärarnas 

kunskap om språkstörning och anpassningar brister vilket innebär att även 

anpassningarna gör det. Logopeden har många elever hon ska arbeta med på sina 50% 

vilket innebär att tiden inte räcker till. Tiden brister även när det gäller stöttning av 

logoped och planeringstid med språkresurser och klassassistent. Både logopeden och 

språkresursen besitter mer kunskap om språkstörning och ger även bättre stöd och 

anpassningar för språkeleverna. De har även en större möjlighet att anpassa 

undervisningen på ett bra sätt då de endast arbetar med elever som ingår i 

Språkverksamheten. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Denna studie har varit väldigt givande och har till stor del ökat min kunskap inom om-

rådet. Jag upplever att det har varit svårt att ge en faktisk bild av hur undervisningen är 

anpassad för eleverna med en språkstörningsdiagnos, särskilt i undervisningen genom-

förd av klasslärarna. Detta beror på den korta tid observationerna genomförts, ofta var 

det även korta lektioner som observerades då det var den enda tid som passade för samt-

liga inblandade. Logopedens och språkresursens undervisning gav en tydligare bild på 

hur de genomför sin undervisning då de endast arbetade med en eller några språkelever 

och innefattade alltså inte andra elever utan språkstörning. Jag hade hellre observerat hela 

dagar i varje klass för att få en tydligare bild av de anpassningar som görs. På många 

enkätfrågor var svaren dessutom kortfattade och jag tror inte heller att klasslärarna inser 

alla de anpassningar som de faktiskt gör för språkeleverna.   Vissa svar gav inte 

heller de svar jag önskat få såsom en mer tydlig bild av pedagogernas tankesätt gällande 

anpassningar, om alla elever faktiskt får det stöd av extrainstanser som de har rätt till 

samt en mer ärlig och tydlig bild av hur verksamheten faktiskt fungerar. Det hade även 

varit önskvärt att istället ha haft möjlighet att genomföra intervjuer med de medverkande, 

då detta gett mig en större möjlighet att be dem utveckla svaren eller att direkt kunnat 

fråga dem om jag hade några funderingar i deras formuleringar. Jag önskar även att 

svaren jag fått varit mer utvecklade hos vissa då det hade gett mig en större möjlighet att 

jämföra svaren gentemot varandra, nackdelen med enkäterna var även att vissa sökt upp 

information från andra källor vilket inte var min grundtanke. Syftet var att ta reda på vad 

de i förväg visste så det är svårt att veta hur mycket kunskap som var medverkarnas och 

hur mycket som de sökt upp. Lokaltillgången hade tydliga brister trots att språkeleverna 
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har rätt till anpassade lärmiljöer, det var ofta väldigt högljutt, trångt och många visuella 

intryck för eleverna vilket jag tror kan vara svårt för lärarna att påverka och således är 

något som rektorn bör kämpa för att förbättra. 

7.3 Slutsats 

Det mest generella som framkommit i denna studie, både enligt tidigare forskning samt 

enligt de medverkande är att elever med språkstörning har svårigheter med den expres-

siva och/eller impressiva förmågan. Logopeden och språkresursen har en fördjupad kun-

skap gällande både svårigheter och anpassningar vilket inte är så konstigt, de har även en 

större möjlighet att anpassa undervisningen då de endast arbetar med språkeleverna i 

Språkverksamheten. Klasslärarna anpassar generellt undervisningen mer än de själva 

beskriver men de skulle kunna göra ännu fler anpassningar. Varför detta inte görs verkar 

bero på en viss okunskap men även, som språkresursen uttrycker, att det är svårt att vara 

en ensam pedagog och bedriva en undervisning som passar både språkeleverna och 

eleverna med normal språkutveckling. De förutsättningar som ges i form av lokaler, logo-

ped- och språkresursstöd är inte heller optimala och det finns en önskan hos pedagogerna 

att detta skulle förbättras för att ge språkeleverna större möjligheter att nå målen.  

 

7.4 Vidare forskning  

Som förslag på vidare forskning anser jag att det skulle vara av stort intresse att under-

söka hur undervisningen anpassas för elever med språkstörning även på andra skolor och 

i andra årskurser. Att undersöka och jämföra skillnader på anpassningar och stöd i olika 

åldrar hos eleverna samt tydligare komma fram till ett samband mellan pedagogernas 

kunskap och de anpassningar som görs. Det hade även varit väldigt intressant att under-

söka i vilken utsträckning anpassningar och stöd underlättar för eleverna med språkstör-

ning och hur väl det kan hjälpa dem att uppnå målen. 
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Bilagor  

Bilaga 1 
 

Observationsprotokoll 
 

Vilket stöd ges till språkeleverna i klassrummet (exempelvis bildstöd, TAKK, 

konkretiseringsmaterial)? 

 

Hur anpassat är klassrummet? 

 

Hur är miljön kring barnen? 

 

Hur är undervisningen anpassad? 

 

Vilket material använder sig språkeleverna av? 

 

Arbetar språkeleverna enskilt, i grupp, med logoped eller språkresurs? 
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Bilaga 2  
 

Enkät – logoped 
 

Vid sammanställningen av dessa frågor kommer din identitet vara anonym och du kan när som 

helst välja att inte längre delta. 

 

Vad är/innebär en språkstörning? 

 

Hur diagnostiseras en språkstörning – vilket material används och vad är det man 

utgår ifrån? 

 

Vilka svårigheter möter dessa barn? 

 

Vilka elever ingår i språkverksamheten? 

 

Vilket stöd får eleverna, träffar alla dig – om inte, varför? 

 

Vilket stöd har språkeleverna rätt till? 

 

Ser du några begränsningar eller fördelar i ditt arbete med barn med 

språkstörning – är det någonting du skulle vilja ändra? 

 

Vad är det viktigaste man bör tänka på för att underlätta för de med 

språkstörning? 

 

Övriga kommentarer du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

 

Enkät – klasslärare 
 

Vid sammanställningen av dessa frågor kommer din identitet vara anonym och du kan när som 

helst välja att inte längre delta. 

 

Vad är/innebär en språkstörning? 

 

Vilka svårigheter möter dessa barn samt du som pedagog i ert dagliga arbete? 

 

Vilket stöd får eleverna? 

 

Ser du några begränsningar eller fördelar i ditt arbete med barn med 

språkstörning – är det någonting du skulle vilja ändra? 

 

Hur anpassar du din undervisning för eleverna med språkstörning? 

 

Övriga kommentarer du vill tillägga 
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Bilaga 4 

Enkät – språkresurs 
 

Vid sammanställningen av dessa frågor kommer din identitet vara anonym och du kan när som 

helst välja att inte längre delta. 

 

Vad är/innebär en språkstörning? 

 

Vilka svårigheter möter dessa barn samt du som pedagog i ert dagliga arbete? 

 

Vilket stöd får eleverna, arbetar du med alla elever med språkstörning – om inte, 

varför? 

 

Ser du några begränsningar eller fördelar i ditt arbete med barn med 

språkstörning – är det någonting du skulle vilja ändra? 

 

Hur anpassar du din undervisning för eleverna med språkstörning? 

 

Övriga kommentarer du vill tillägga? 
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Bilaga 5 

Enkät – rektor 
 

Vid sammanställningen av dessa frågor kommer din identitet vara anonym och du kan när som 

helst välja att inte längre delta. 

Vad är/innebär en språkstörning? 

 

Vilket stöd får eleverna med språkstörning? 

 

Vilket stöd har språkeleverna rätt till? 

 

Vad är det viktigaste man bör tänka på för att underlätta för de med 

språkstörning? 

 

Ser du några svårigheter eller fördelar med att vara rektor över en skola med 

språkverksamhet? 

 

Övriga kommentarer du vill tillägga 
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Bilaga 6 

Observationstabell 
 

Har pedagogerna arbetat/anpassat på liknande sätt eller om någonting mindre bra 

förekommer hos olika pedagoger markeras detta med samma färger i samband med varje 

fråga.       

 

 Årskurs 2 

”Susanne” 

Årskurs 3  

”Lotta” 

Årskurs 3 

”Åsa” 

Språkresurs 

”Annika” 

Logoped 

”Mia” 

Vilket stöd ges i 

klassrummet? 

Bildstöd på schemat, 

bildstöd vid 

undervisningen, viss 

TAKK-användning, 

klassassistent 

Bildstöd på schemat, bildstöd 

vid undervisningen, viss 

TAKK-användning. 

Bildstöd på schemat, 

viss användning av 

TAKK. 

Mycket användning 

av TAKK, bildstöd i 

boken. 

Väldigt mycket 

användning av 

TAKK, bildstöd med 

tillhörande text 

Hur anpassat är 

klassrummet? 

På schemat finns text 

med tillhörande bilder 

för varje lektion, magnet 

som pekar på vilken 

lektion de för tillfället är 

på, stöd med klocka som 

är inställd på hur länge 

lektionen ska pågå, 

alfabet med tillhörande 

tecken finns längst fram i 

klassrummet. 

 

 

 

Mycket visuella 

störningsmoment längst 

fram i klassrummet 

På schemat finns text med 

tillhörande bilder för varje 

lektion, pil som pekar på 

vilken lektion de för tillfället 

är på, språkeleverna sitter 

långt fram, stöd med klocka 

som är inställd på hur länge 

lektionen ska pågå. Samtliga 

teckningar, pärmar och andra 

visuella störningsmoment 

finns längst bak i 

klassrummet, alfabet med 

tillhörande tecken finns längst 

fram i klassrummet.  

På schemat finns text 

med tillhörande bilder 

för varje lektion, pil som 

pekar på vilken lektion 

de för tillfället är på, 

stöd med klocka som är 

inställd på hur länge 

lektionen ska pågå, 

alfabet med tillhörande 

tecken finns längst fram 

i klassrummet.  

 

Mycket visuella 

störningsmoment längst 

fram i klassrummet, 

skåp och hyllor är 

övertäckta med vitt tyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väldigt litet rum 

 

Mycket visuella 

störningsmoment 

Schema med 

tillhörande bilder, 

skåp och hyllor är 

övertäckta med vitt 

tyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga visuella 

störningsmoment.  

Hur är miljön kring 

barnen? 

Tyst under genomgång, 

lite pratigt när eleverna 

ska jämföra med 

varandra. 

Tyst, arbetsro.  I korridoren utanför 

lever det om. 

Elever ovanför har 

rörelse, låter väldigt 

högt. 

Elever i korridoren 

utanför hörs 

Hur är 

undervisningen 

anpassad? 

Text lästes upp medan 

eleverna fick se 

tillhörande bild. Läraren 

visar mycket med 

kroppen och delvis med 

TAKK. Filmen repeterar 

det läraren sagt och 

fördjupar innehållet. 

Visar konkret hur en 

uppgift kan lösas. 

Återberättar vad de jobbat 

med tidigare, muntligt och 

visuellt i form av text på 

tavlan och bild på 

dokumentkameran. Upprepar 

ord och begrepp frekvent, 

visar ord och begrepp med 

bilder. Jämför och diskuterar 

kring begrepp. Visar med 

TAKK och med kroppen. 

Visuellt stöd i form av film. 

Eleverna har rörelse när 

de kommit in i 

klassrummet. Förenklar 

delvis texten på 

powerpointen.  

Eleverna arbetar 

tillsammans med 

varandra och 

läraren. Läraren 

visar mycket med 

kroppen och med 

TAKK. Bild- och 

textstöd i boken. 

Anpassning av vilka 

uppgifter som ska 

Förmedlar allt 

muntligt samt 

visuellt med bilder 

och TAKK, protokoll 

skrivs med InPrint-

bilder, repetition av 

det eleven säger, 

jämför med tidigare 

samtal de haft. 
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Eleverna får arbeta 

praktiskt. Visar på tavlan 

med bild och text vad de 

ska arbeta med. 

Repeterar vad de arbetat 

med i slutet av lektionen. 

Repeterar vad de arbetat med 

i slutet av lektionen. 

göras. Repeterar 

många gånger. 

Vilket material 

använder sig 

språkeleverna av? 

En elev med en 

språkstörning har annat 

arbetsmaterial. 

Samtliga barn använder sig av 

samma material.  

Samtliga barn använder 

sig av samma material.  

Samtliga barn 

använder sig av 

samma material. 

Utvärderings-skala 

med bilder. 

Arbetar 

språkeleverna 

enskilt, i grupp, med 

logoped eller 

språkresurs? 

Alla elever arbetar i 

klassrummet.  

En elev med språkstörning 

arbetar med specialpedagog. 

Två elever har inbokad tid hos 

logoped samma dag. Detta 

beskrivs genom bild på 

logopeden, tid samt initialer 

på den elev som ska dit. 

Alla elever arbetar i 

klassrummet.  

Fyra elever arbetar i 

liten grupp med 

språkresursen. 

Enskilt med 

logoped. 
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Bilaga 7  

Enkätsvar 
 

 

”Susanne” ”Åsa” ”Rektor Tina” ”Lotta” ”Mia” ”Annika” 

 

Vad är/innebär en språkstörning? 

Språklig sårbarhet i många situationer, att man har svårigheter att tolka och förstå talat språk och 

att man kan ha svårt att lyssna på instruktioner och svagheter audiotivt. Svårt med tal och att 

uttrycka sig begripligt i det talade språket. 

Personer med språkstörning kan trots en bra hörsel behöva stöd att förstå och tolka språklig 

information. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad. Språkstörning kan 

anges i olika grader från lätt till mycket grav. En grav språkstörning innebär omfattande 

svårigheter att förstå och/eller göra sig förstådd. 

Språkstörning kan förekomma med andra funktionsnedsättningar, men definieras av att det är 

personens mest framträdande funktionsnedsättning. Vid flerspråkighet uppträder en 

språkstörning i båda språken. 

En språkstörning kan påverka olika områden 

Förmåga att motta och hantera språkljud samt uttal, fonologi 

Gäller språkljud och hur de kombineras, talets rytm och melodi. Fonologisk förståelse kan gälla 

förmågan att skilja mellan olika språkljud eller att dela upp ett ords ljuddelar. 

Ordförståelse och ordproduktion, semantik 

Gäller ordets betydelse och framplockning av ord. Semantisk förståelse innebär bland annat att 

kunna koppla en viss sträng av språkljud till en bestämd betydelse och att känna igen ord och 

relatera till överordnade begrepp. 

Språkförståelse och språkproduktion på satsnivå, grammatik 

Gäller ordböjning, småord och satsbyggnad. Grammatisk förståelse är att kunna tolka svåra 

meningar, till exempel satser med omvänd ordföljd eller bisatser. 

Situationsanpassad språkförmåga, pragmatik 

Den pragmatiska språkförmågan handlar om att kunna anpassa sin språkanvändning till 

situationen. Till exempel genom att hålla en röd tråd när man berättar, att växla repliker på ett 

smidigt sätt, att ge lagom mycket information, att kunna forma en serie yttranden till en 

sammanhängande enhet och att förstå det underförstådda i språket. Här ingår även blickbeteende, 

gester och mimik. 

Språkligt arbetsminne. Även tillräckligt språkligt arbetsminne är sannolikt en kritisk faktor för 

språkinlärning, det vill säga förmåga att i stunden hinna behålla och bearbeta den språkliga 

information man hör. 

 

Innebär att ett barn inte utvecklar sitt språk som förväntat jämfört med andra barn i 

jämförbar ålder. 
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Det kan vara svårt att förstå ord och meningar. En del har svårt att använda språket, en del har 

svårt med uttal. Man behöver extra tid och mycket repetition av ord och begrepp. 

 

En språkstörning innebär att barnet/eleven inte utvecklar sitt språk som förväntat jämfört med 

jämnåriga. Språkutvecklingen är oftast långsammare och ser annorlunda ut än hos de flesta 

jämnåriga.  

Man kan ha svårigheter med: 

 att förstå vad andra säger (impressiva språksvårigheter) 

och/eller: 

 att själv kunna uttrycka sig för att andra ska förstå (expressiva språksvårigheter) 

Svårigheterna varierar från lätta till grava. Ju fler språkliga områden man har svårigheter inom, 

desto gravare språkstörning. Men man kan också ha grava svårigheter inom bara ett språkligt 

område. 

Språkstörning är en medicinsk diagnos som sätts av legitimerad logoped. 

Språk kan grovt delas in i olika områden (som alla innefattar både förståelse (impressivt språk) och 

den egna uttrycksförmågan (expressivt språk): 

 Pragmatik (användning av språket i sociala sammanhang) 

 Semantik (Språkets innehåll: ordförråd och begreppsbildning) 

 Fonologi (språkets form: språkljud och uttal) 

 Grammatik och syntax (språkets form: böjningsformer/variationer av ord (morfologi) och 

meningsbyggnad) 

Se förklaringsmodeller, ”Språktriangeln” (Rosqvist, 2016), samt SPSMs modell i slutet av 

dokumentet. 

En språkstörning kan ta sig uttryck på olika sätt över tid, på ett sätt i förskoleålder, ett annat i 

skolåldern, och kanske ytterligare ett i vuxen ålder. 

”F80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen 

Perturbationes specificae progressionis linguae et sermonis 

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillstånden 

kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk 

utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa tal- och språkstörningar är ofta följda av andra störningar 

såsom inlärningssvårigheter, kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar.” (ICD-

10) 

 

“Man kan beskriva det som om att man hela tiden måste uttrycka sig med och förstå ett språk som man inte 

riktig kan, fast hela tiden.” (Hallin, 2016) 

Om en individ talar två eller flera språk måste svårigheterna förekomma på båda/alla språket för 

att diagnosen språkstörning ska kunna sättas. Det finns inga bevis på att flerspråkighet påverkar 
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språkutvecklingen negativt, snarare tvärtom. Det är viktigt att exponeras för de olika språken. Hör 

man inte ett språk tillräckligt ofta kan det påverka ordförrådet. 

Det finns många olika siffror på hur vanligt förekommande språkstörning är. Olika siffror anges 

beroende på hur hård gränsdragning man väljer att ha i olika populationsstudier. Minst 4-5% av 

barn i skolåldern har svårigheter som uppfyller kriterier för språkstörning, ca 1-2 barn i en 

normalstor klass. Gruppen med barn som befinner sig i språklig sårbarhet är betydligt större, dvs 

de barn som inte uppfyller kriterierna för en språkstörningsdiagnos, men har språkliga svårigheter 

som påverkar individens fungerande i vardagen. På så sätt är språk och språkliga förutsättningar 

aldrig helt individburna, utan är i högsta grad kontextberoende. Vi lär oss språk genom att språka 

tillsammans, och vilka förutsättningar vi får från omgivningen påverkar alltid hur vi använder vårt 

språk. 

Språkliga svårigheter och språkstörning förekommer inte sällan i kombination med andra 

beteendediagnoser/symptomdiagnoser inom NPF. Vad som visar sig som språkliga svårigheter i 

förskoleåldern kan senare ta sig uttryck på andra sätt, ex drag inom autismspektra eller ADHD. 

 

Språkstörning innebär att man har svårt för att uttrycka sig verbal och/eller forma språkljud 

(expressiva svårigheter) eller ha svårt att förstå vad andra säger till mig och göra det begripligt 

(impressiva svårigheter) eller ha en kombination av båda svårigheterna. 

 

Vilka svårigheter möter dessa barn samt du som pedagog i ert dagliga arbete? 

Eftersom det är svårt att förstå instuktioner så behöver jag som pedagog tänka på att ge extra 

tydliga instruktioner till eleven med språkstörning, det är svårigheter att lära sig att läsa och skriva 

och det tar längre tid att befästa kunskaper. Man behöver ge mycker repetition och det känner jag 

att det är svårt att hinna ge till alla i alla ämnen. 

 

Det är självklart individuellt men vissa elever har svårt att förstå instruktioner och kommunicera. 

De kan hamna i konflikter med sina kompsar eftersom de missförstår varandra.  

Som pedagog får man vara väldigt tydlig och tänka på att vissa elev med språkstörning tar allt 

man säger ordagrant. 

I skolan är det ofta ett högt tempo. Många ämnen och arbetsområden ska hinnas med. Elever med 

språkstörning har svårt att befästa ord och begrepp varför repetition är nödvändig. Det hinner man 

sällan med... I sociala samspelet kan det bli svårigheter då elever med språkstörning kan ha svårt 

att uttrycka vad de menar och svårt att förstå regler och samspel. 

 

För att kunna analysera, hantera information och begrepp - och dessutom reflektera över det egna 

lärandet (vilket vi förväntar oss av eleverna i skolan), behöver eleven kunna behärska språket väl. 

 Skolspråket svårt att förstå och använda: Det är ofta stor skillnad på de språkliga krav 

som ställs i vardagen (vardagsspråk) respektive i skolan (skolspråk). I vardagen handlar 

samtalen oftare om det som är ”här och nu” och det är lättare att använda sin 

situationsförståelse för att förstå. I skolan ska eleven däremot ofta lära sig om det som 
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är ”där och då”, eller förstå och redogöra för mer abstrakta fakta och sammanhang (ex vad 

som hände förr i tiden – vasatiden – eller olika fenomen i naturen - fotosyntesen). 

 

 Går långsamt att lära in nya ord: Det krävs många repetitioner för att befästa nya/svåra 

ord och begrepp. För en elev med typisk språkutveckling krävs det ca 5-10 repetitioner av 

ett ord som ska läras in. En elev med språkstörning kan det krävas flera hundra 

repetitioner för att befästa samma begrepp. För dessa elever är det är extra viktigt att skapa 

en kontext kring orden och begreppen, att erfara språk/ord/begrepp för att kunna befästa 

dem.  

 Svårt med långa instruktioner, ex genomgångar, förklaringar: För mycket muntlig verbal 

information kan vara mycket svår att bearbeta för en elev med språkstörning. I skolan 

förekommer dock ofta just detta.  

 Svårt att förstå abstrakt språk, tolka, läsa mellan raderna: Uttryck som ”hoppa över en 

uppgift”, eller ”kasta ett öga på” kan vara svåra att tolka och förstå.  

 Läs och skrivutvecklingen är långsam och mödosam: (kan gälla både avkodning och 

läsförståelse) Det är vanligt att läs- och skrivutvecklingen är påverkad. Det är viktigt att 

följa utvecklingen av både lästeknik (avkodning) och läsförståelse. När vi gör anpassningar 

för läsningen är det viktigt att tänka på att elevens hörförståelse kan vara nedsatt. Inlästa 

texter kanske inte alltid är bästa hjälpmedlet för eleven. 

 Relationer och kamratskap, språket spelar viktig roll: Ju äldre barnet/eleven blir desto 

större krav ställs på de språkliga förmågorna i leken och kamratrelationerna. Det gäller 

både att förstå och hänga med i leken/samtalet, och att själv kunna producera det språk 

som krävs i situationen. 

 Riskerar i högre grad att inte nå mål eller godkända betyg i skolan: I skolan är det inte 

ovanligt att ett arbetsområde eller ämne avslutas med prov, skrivuppgifter el dyl, som 

sedan bedöms utifrån kunskapsmålen. Detta är uppgifter och situationer som ställer stora 

krav på de språkliga förmågorna. Elever med språkstörning kan, som många andra elever, 

behöva visa att de har förstått på andra sätt, ex att berätta, rita, spela teater eller annat. 

 Risk för lägre självkänsla och sämre mående: Kanske inte en direkt konsekvens, men på 

sikt. Det är viktigt att skolan arbetar för att förebygga psykisk ohälsa och att hjälpa eleven 

att hitta strategier för att må bra och fungera i samhället som en självständig individ. 

Det är också mycket viktigt att komma ihåg att antalet elever i en klass som riskerar att hamna i 

språklig sårbarhet är betydligt större än gruppen med diagnosticerad språkstörning. Därför är det 

viktigt att göra anpassningar, inte bara på individnivå, eftersom fler kan vara gynnade av dessa 

anpassningar. 

 

Människor med språkstörning behöver mer konkreta material, kortare instruktioner, långsammare 

takt, mindre grupp, så lite stimuli som möjligt runt om kring sig när de arbetar och många 

upprepningar för att lyckas i den språkbaserade undervisningen. Det är svårt att som pedagog att 
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genomföra detta utan att språkbarnen hamnar på efterkälken gentemot de normal störda barnen 

och är man ensam pedagog i klassen, väldigt svårt. 

 

 

 

Vilket stöd får eleverna? 

Bildstöd, extra tydliga instruktioner (korta), förklaringar, stöd av vuxen enskilt och i mindre 

grupp, logoped i perioder. Mindre krav på skrivandet, stöd i att formulera sig i skrift. 

 

Eleverna får bildstöd, tecken som stöd. Ibland enskilda instruktioner och hjälp att starta upp. 

Träffar logoped och språkresurs i perioder. Får ibland jobba i en mindre grupp.  HAr bildschema 

på dagen. 

 

Logoped. resurslärare, anpassat läromedel, anpassad lärmiljö, anpassad undervisning. 

 

Vi använder bildstöd och till liten del tecken som stöd. Jag försöker repetera så mycket som möjligt 

och ge eleverna tid att uttrycka sig muntligt (även om det tar tid). Det finns en klassassistent som 

finns nära eleverna och har möjlighet att stötta i och utanför klassrummet. Språkpedagog finns 

vissa lektioner i veckan. Tanken är att eleverna ska få förförståelse och repetition. En logoped finns 

knuten till skolan på 50 %. Önskar dock att språkeleverna fick mer träning hos logopeden. 

 

I vår klass (ettan) har vi en språkresurs på heltid. Språkresursen har tillsammans med läraren 

kommit överens om tyngdpunkten ska ligga i undervisningen för språkeleverna eftersom 

språkbarnen inte hinner utföra allt arbete de normalstörda gör. Språkpedagogen jobbar i mindre 

grupp i ett annat rum med eleverna och anpassar undervisningen för dem. Eleverna har också 

behandlingsperioder tillsammans med logoped. 

 

 

Ser du några begränsningar eller fördelar i ditt arbete med barn med språkstörning – är det 

någonting du skulle vilja ändra? 

Jag ser fördelar i att det blir en tydlig och fyrkantig undervisning som gynnar flera barn, även 

elever som inte har språkstörning. Ibland känner jag mig begränsad då man inte har möjlighet att 

sakta ner och ge mer repetition till elever med språkstörning.Jag skulle vilka ha mer tid för 

eleverna hon logoped, ett tätare samarbete som bygger på undervisningen så att möjligheter att 

klara undervisningen skulle öka. Med tid för eleverna hon specialpedagog som kan stötta och 

hjälpa individuellt. 

 

Jag tycker det är en bra erfarenhet och man får själv tänka på att vara tydlig. 
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Övriga elever blir hjälpta av bildstöd och repetition. Jag får tänka mig för i mitt taltempo, mina 

genomgångar och lektioner. Mer tid för eleverna hos logoped och mer planeringstid med 

klassassistent och språkpedagog! 

 

Den största fördelen att arbeta på plats på en skola är att vara så nära elevens vardag. Det är alltid 

svårare ju ”längre från” verksamheten en befinner sig som logoped. Det är lättare att förstå vilka 

krav som ställs på eleven i skolvardagen, och att veta vilken kunskap skolpersonalen har om språk, 

språkutveckling och språkliga svårigheter. 

I dagsläget arbetar jag mycket med direkta insatser, alltså specifik färdighetsträning. Med tanke på 

omfattningen av mitt arbete på Furuviksskolan (50%) och antalet elever (mellan 25-30 st), känner 

jag ofta att min insats skulle kunna gynna fler om jag arbetade mer på gruppnivå.  

Jag skulle gärna arbeta mer i team tillsammans med andra elevhälsoprofessioner, för att på bästa 

sätt kunna utforma anpassningar och stöd till elever. Att i större utsträckning flytta 

logopedinsatsen från logopedrummet till klassrummet (och elevens andra lärmiljöer) är en målbild 

för mig som logoped. Det finns vissa evidensbaserade metoder som jag kikar på, ex: 

http://www.linksresources.com.au/. Med tanke på att språkliga svårigheter ofta förekommer i 

kombination med andra beteenden inom NPF vore det värdefullt – både för mig och den 

skolpersonal jag arbetar tillsammans med – att lära sig mer om detta, ex: 

https://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/essence--early-symptomatic-syndromes-eliciting-

neurodevelopmental-clinical-examinations- 

Skolans lokaler är en begränsning. Jag skulle vilja att det fanns ett anpassat rum för mina elever dit 

vi alltid kunde gå för att arbeta. Ett tyst rum med material som alltid stod där så man slapp bära 

med sig allt varje gång. Som pedagog måste du vara bra på att anpassa din undervisning snabbt 

utifrån den enskilda individens behov och vara beredd med olika lösningar för att kunna hjälpa 

eleven och material. Fördelarna är att man har förmånen att få arbeta i just en liten grupp som gör 

att man skapar en bra relation med eleverna och lär känna dem bättre. 

 

 

Hur anpassar du din undervisning för eleverna med språkstörning? 

Se svar på frågan om stöd, tycker nästan det hör ihop med det. 

 

tydliga instruktioner, använder bildstöd och går igenom endel ord. 

 

Jag har strukturerade samlingar och genomgångar med bildstöd. Jag anpassar material och 

arbetsuppgifter så de ska få lyckas.  

 

Jag försöker ge eleverna så många uttrycksmöjligheter som möjligt ex. Bilder, teckenstöd, 

laborativa material. Jag försöker skala av mitt eget språk så att blir enklare för eleven att ta in 

information. Jag visar hur uppgifterna ska utföras innan vi utför dem och oftast gör vi uppgifterna 

tillsammans I den lilla gruppen för att jag ska slippa säga samma sak till alla eleverna igen. 

http://www.linksresources.com.au/
https://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/essence--early-symptomatic-syndromes-eliciting-neurodevelopmental-clinical-examinations-
https://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/essence--early-symptomatic-syndromes-eliciting-neurodevelopmental-clinical-examinations-


47 
 

Försöker tala långsamt och artikulera tydligt. Jag har ett liknande upplägg för lektionerna så 

eleverna vet vad som ska utföras så de kan koncentrera sig på det som de ska lära sig och repeterar 

igen och igen och igen. 

 

 

Vilket stöd har språkeleverna rätt till? 

Logoped. resurslärare, anpassat läromedel, anpassad lärmiljö, anpassad undervisning. 

Skolan ska erbjuda det stöd och de anpassningar som krävs för att eleven ska få förutsättningar att 

nå kunskapsmålen. Logopedstöd i skolan är ett stöd för de elever som är i behov av detta. 

Logopedstöd i skolan ser olika ut på olika orter, i olika kommuner och delar av landet (och 

världen). 

En logoped är i sin profession skyldig att arbeta evidensbaserat, alltså utifrån (genom forskning) 

beprövade metoder. Detta gäller givetvis även logopeder i förskola och skola. 

 

Vad är det viktigaste man bör tänka på för att underlätta för de med språkstörning? 

Att möta eleven där elev är, och att verkligen förstå vad det innebär att ha en språkstörning och att 

vi på skolan uppfyller ovanstående stöd till eleven. 

 

2016 gjordes en stor kartläggning av SOU (Statens Offentliga Utredningar) av behoven hos elever 

med grav språkstörning i skolan. Kika på den! (se modell med sammanfattning i slutet av 

dokumentet) 

Läs också hur SPSM resonerar kring detta i “Arbeta språkstörning i förskola och skola”. 

Ett par viktiga tips: 

 Fråga eleven: Kanske har eleven själv användbara strategier? När lär sig eleven som bäst? 

När upplever eleven själv att det blir svårt? 

 Nyttja starka sidor till inlärning: Hitta strategier tillsammans med eleven. 

 Sänka våra språkliga krav: Tala i korta, enkla meningar med pauser, kontrollera att eleven 

hänger med. Man lär sig språk genom att språka. Språkliga förutsättningar är inte enbart 

individberoende, utan varierar med omgivningens bemötande. 

 Visualisera: Använd bildstöd eller TAKK. Använd konkret material, skapa kontexter. Visa 

eleven, låt eleven uppleva/erfara. 

 Visa acceptans och intresse: Hur fungerar just den här eleven i just den här situationen? 

Är det muntliga språkandet alltid det enda målet? Kommunikation kan fungera på många 

olika sätt. Kanske är det visuellt stöd, såsom bilder eller tecken, som fungerar bäst för 

vissa? 

 Ge eleven tid/utrymme: Både att förstå och att själv uttrycka sig. 

 Förbereda och repetera: Det ka behövas fler repetitioner och infallsvinklar än man kan tro.  

 Vara närvarande både i undervisningssituation och på raster. Språk finns och används 

överallt. 



48 
 

 Samarbeta med vårdnadshavare: Ett välfungerande samarbete mellan skolan och hemmet 

är ett stort stöd. Kom ihåg att många föräldrar har negativa erfarenheter av kritik kring sitt 

barn och sitt föräldraskap. Se till att informationen mellan er fungerar. Finns några 

förväntningar på föräldrarna? Kom överens om vad ni ska prioritera. Vad ska eleven 

fokusera på? Kom överens om hur ni gör med läxor. Eleven behöver extra tid och fler 

repetitioner - men också tid för återhämtning! Var tydlig och konkret i kommunikationen 

med föräldrarna. Många föräldrar till barn med språkstörning och NPF har liknande 

svårigheter och kan behöva struktur och visuellt stöd, precis som eleven. 

 

 

Ser du några svårigheter eller fördelar med att vara rektor över en skola med språkverksamhet? 

Svårigheterna är att vi verkligen ger eleven det stöd den behöver. fördelar är att många av våra 

andra elever drar nytta av den struktur, studiemiljö och undervisning som bedrivs. 

 

Vilket stöd får eleverna, träffar alla dig – om inte, varför? 

En logopedkontakt/logopedinsats kan se olika ut: direkt eller indirekt kontakt. Ibland består den av 

enskild kontakt, dvs specifik färdighetsträning, där man träffar logopeden och tränar på ett 

specifikt, avgränsat område = direkt kontakt. Men logopedinsatsen kan även innebära att 

logopeden hjälper till att anpassa i skolvardagen för eleven, genom samarbete med berörd 

skolpersonal = indirekt kontakt. Ibland behövs båda delarna, ibland läggs fokus på en av dem. 

Logopeden gör en bedömning av vilken insats som är aktuell för respektive elev. 

Språkverksamheten erbjuder alltså stöd under grundskoletiden för alla inskrivna elever, med 

stödet ser olika ut. 

 

Vilka elever ingår i språkverksamheten? 

De elever som är inskrivna i Språkverksamheten har en diagnosticerad språkstörning, antingen 

sedan förskoleåren, eller en diagnos som satts efter skolstart. Kriterier för antagning är att de 

språkliga svårigheterna förekommer i den omfattningen att dagligt stöd och stimulans behövs i 

skolvardagen för att nå kunskapsmålen. 

De barn/elever som haft plats på Språkförskolan erbjuds alltid inskrivning i Språkverksamheten, 

men det går även att ansöka om man går/gått på annan förskola/skola. 

 

Övriga kommentarer du vill tillägga? 

Logopeden bifogade det nedan.  

Rosqvist (2016) 
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SPSM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad behöver elever med grav språkstörning? (SOU, 2016) 

 

 


