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Sammanfattning 

Föreliggande examensarbete handlar om elever med diagnosen språkstörning. Syftet med 

den här studien är att få ökad kunskap genom att utforska nio pedagogers erfarenheter i att 

stödja lärandet hos dessa elever. För att uppnå syftet har arbetet riktats in mot följande 

frågeställningar: 

1. Hur bör skolmiljön vara utformad, enligt några tillfrågade pedagoger, för att stödja 

elevernas lärande och utveckling? 

2. På vilka sätt kan, enligt några tillfrågade, pedagoger stödja läsinlärningsprocessen? 

Den teoretiska delen tar upp grundskolans styrdokument, tankar kring lärandemiljö och 

läsinlärningsprocessen. En central plats tar presentationen av diagnosen och de 

konsekvenser det kan få i de olika språkliga delarna i sambandet med flerspråkighet och 

anpassningar i skolmiljön.  

Datainsamlingsmetoden som användes var kvalitativa intervjuer med semistrukturerade 

frågor, med nio utvalda pedagoger i en mellansvensk kommun. Resultatet på frågeställning 

ett sammanfattas enligt följande teman: klassrumsmiljö där ett individanpassat och varierat 

arbetssätt poängteras, struktur och förhållningssätt lyfter fram tydlig struktur och 

kontinuitet, kompensatoriska hjälpmedel tar fram vikten av individanpassade hjälpmedel, 

samt sociala relationer betonar vikten av vuxnas närvaro. Resultatet på frågeställning två 

enligt följande teman: språklig medvetenhet där Lundberg & Sterner (2010) 

Bornholmsmaterial lyfts fram samt läsinlärning där ljudningsmetoden anses framgångsrik. 

Diskussionen visar på en tydlig samstämmighet mellan den lästa teorin och informanterna 

erfarenheter. 

 

 

Nyckelord: inkludering, lärandemiljö, läsinlärning, språkstörning  
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1 Inledning 

När jag för något år sedan blev lärare för flera elever med språkstörning tog det lång tid att 

verkligen förstå denna mångfacetterade och då för mig relativt okända 

funktionsnedsättning. Fröher & Anckers forskning (2000) visar att språkstörnings-diagnosen 

är relativt ny och har blivit mer uppmärksammad genom att det kan leda till sociala 

begräsningar i relationer till kamrater och närstående, samt svårigheter i skolans 

inlärningssituationer. 

Min specialpedagogiska ansats i detta arbete är begreppet inkludering. 

Inkluderingsbegreppet presenteras som ett underliggande tema. Det visar sig främst genom 

de semistrukturerade intervjufrågorna som anger inriktningen mot ett inkluderande 

arbetssätt. Nilholm (2007) beskriver begreppet inom ramen för en skola för alla. I detta 

sammanhang betyder ordet inkludering ”allas rätt till närvaro i och delaktighet i 

klassrummet” (s. 93). Författaren skriver att poängen med begreppet är att skolan bör 

utformas utifrån att barn är olika utifrån en naturlig variation som vanligtvis finns bland 

barn, snarare än att barn i olika svårigheter ska integreras i en skola som inte är anpassad för 

dem.  

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa. ”Läskunnighet är 

nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap” (Taube, s.47, 2007). För en elev med 

nedsatt språkfunktion innebär det i de flesta fall en ökad risk att få inlärningssvårigheter 

bland annat med läsinlärningen. Taube påpekar att en framgångsrik läs- och skrivinlärning 

förutsätter fonologisk medvetenhet.  

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2011-02-04) innebär en språkstörning att en 

elevs språkförmåga är påtagligt nedsatt jämfört med andra elever i samma ålder. 

Problematiken kvarstår under skolåren upp i vuxenlivet. Funktionsned-sättningen ser olika ut 

för olika individer men omfattar språkets innehåll, form och användning: fonologi1, 

grammatik2  och pragmatik3. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad. 

En språkstörningsproblematik kan anges i olika grader. En lätt språkstörning innebär oftast 

enbart uttalsproblem. Ju fler områden som berörs desto gravare språkstörning. De 

vanligaste konsekvenserna vid detta funktionshinder är nedsatt språkförståelse, begränsad 

                                                
1 Fonologi, vetenskapen om språkens ljudstruktur. Källa: Nationalencyklopedin (NE) 
2 Grammatik är läran om hur språket är uppbyggt. Källa: NE 
3 Pragmatik, inom språkvetenskap och språkfilosofi läran om språkets användning. Källa: NE 
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språkanvändning, långsam språkutveckling, svårt att lära sig nya ord och 

koncentrationssvårigheter. Om man dessutom är flerspråkig har man svårigheter på båda 

språken om man fått diagnosen språkstörning. Det är också vanligt att barn med 

språkstörning även har ett nedsatt språkligt arbetsminne vilket innebär att det är svårt att i 

stunden behålla och bearbeta information man hör.  

1.1 Tidigare forskning 

Forskning kring elever med diagnos språkstörning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 

har varit svårt att finna. Det är inom logopedi och lingvistik som forskningen sker och som jag 

refererar till i mitt arbete. Författarna till de arbeten jag tar tagit del av ger delvis 

pedagogiska kopplingar som har varit till godo för denna studie. Salameh (2003) forskning 

rör sig kring språkstörning och flerspråkighet samt hur kulturella faktorer kan påverka 

arbetet med barnen. Magnusson (1983) studie är inriktad mot språkstörning hos barn som 

främst har grammatiska problem och Håkansson (2004) forskar kring en- och tvåspråkiga 

barns språkutveckling. Nettelbladt (1983) forskningsområde är barn med språkstörning som 

hon studerar utifrån olika synvinklar som pragmatik, fonologi samt grammatik. På den 

internationella forskningsarenan finns Bishop (1997) som studerat hur språket tolkas och 

används, den pragmatiska delen av språket samt Bloom & Lahey (1978) som forskat kring 

språkets grammatiska uppbyggnad. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att få ökad kunskap om diagnosen språkstörning, genom att 

intervjua ett urval av erfarna pedagoger om deras erfarenheter i att stödja lärandet hos 

elever med språkstörning i de tidiga skolåren från förskoleklass till skolår 3.  

 

För att uppnå syftet har arbetet riktats in mot följande frågeställningar: 

1. Hur bör skolmiljön vara utformad, enligt några tillfrågade pedagoger, för att stödja 

elevernas lärande och utveckling? 

2. På vilka sätt kan, enligt några tillfrågade, pedagoger stödja läsinlärningsprocessen? 

2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska delen tar upp grundskolans styrdokument, tankar kring lärandemiljö och 

läsinlärningsprocessen. En central plats tar presentationen av diagnosen och de 
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konsekvenser det kan få i de olika språkliga delarna samt i samband med flerspråkighet och 

anpassningar i skolmiljön.  

2.1 Grundskolans styrdokument 

I staden Salamanca, Spanien,1993 antog Unesco en deklaration, Salamanka- deklarationen 

(2006) som utfärdade standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionshinder. Där står att: 

”Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 

tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 

tillgodose dessa behov, ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det 

effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en 

välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma 

skolundervisning för alla” (Salamanca deklarationen, s.11). 

I skolan står vi i ett nytt skede då en ny läroplan, Lgr 114 (Skolverket, 2011), ska användas 

från och med hösten 2011. I Lgr 11´s första kapitel med rubriken: Skolans värdegrund och 

uppdrag kan man se en anpassning i texten till att Diskrimineringslagen infördes 2008. I Lpo 

945 (Skolverket, 1994) namngavs samtliga områden mot diskriminering men i Lgr 11 står det 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering eller för annan kränkande behandling (s. 3).  

Följande skrivning är gemensam i de båda läroplanerna: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen. 

Därför kan aldrig undervisningen utformas lika för alla (s.4). Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och där med 

få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket 2011, s. 5). 

2.2 Lärandemiljö 

Arnald (2007) skriver om vikten av att anpassa lärarens förhållningssätt och skolmiljön så att 

elever med nedsatt språkfunktion får så goda möjligheter till lärande som möjligt. Hon 

betonar att inlärning ofta kräver längre tid och att instruktioner och information måste 

upprepas många gånger och på olika sätt. Det är viktigt att man då använder andra 

inlärningssätt än de språkliga t ex bygga, göra studiebesök, spela rollspel, experimentera. 

Arnald menar också att man kan utnyttja praktiska ämnen som slöjd och idrott för att 

                                                
4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011. Källa: Skolverket. 
5 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 1994. Källa: Skolverket. 
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befästa kunskaper i basämnena. ”Använd din pedagogiska kunskap och kreativitet för att på 

alla sätt underlätta inlärningen och skapa intresse (s. 17). Nilholm & Alm (2010) beskriver i 

sin forskning av en heterogen klass där de intagit ett inkluderingsperspektiv. Författarna 

menar att klassrum kan vara mer eller mindre inkluderande. Författarna påpekar att 

inkludering inte är ett allt-eller-inget fenomen. Utifrån sin forskning kom författarna fram till 

att följande lärarstrategier är tecken på ett inkluderande förhållningssätt: att anpassa 

instruktioner till enskilda elevers behov, ge tydliga ramar i form av grundregler vilket innebär 

att alla har rätt att säga sin åsikt och bli bemötta på ett respektfullt sätt, de är viktigt att 

också betona att alla inte behöver tycka lika. Ytterligare tecken är en tydlig planering av 

skoldagen.  Carlberg Eriksson (2009) lyfter fram pedagogens roll och menar att det är viktigt 

att varje lärandesituation bör ha ett fågelperspektiv där vi pedagoger fokuserar på vår egen 

roll och frågar oss själva: Vad gjorde jag som fick barnet att förstå eller inte förstå? Hon 

menar att vi i första hand ska söka orsakerna hos oss själva om något inte fungerar för det är 

genom att anpassa sitt sätt att undervisa som läraren på många områden kan kompensera 

eleven. Sjöberg (2007) skriver att barnen inte ska behöva passa in i en elevmall i skolan utan 

skolan ska anpassa bemötande och pedagogik efter eleverna olika förutsättningar. Boström 

(2009) menar ”Vuxna kan bara skapa möjligheter för lärandet genom att vi stödjer, möter 

och utmanar deras lust att lära. En god lärandemiljö kommer således inte av sig själv utan 

måste skapas ” (s. 16). Boström (2009; Sjöberg 2007) betonar vikten av att vi tar emot elever 

med funktionshinder med förståelse och kunskap om funktionsnedsättningens pedagogiska 

konsekvenser vilket bidrar till att eleven kan utveckla en starkare självkänsla och känna tillit 

till läraren. ”Ett bra bemötande handlar om alla människors lika värde, om att alla har rätt 

att mötas med respekt och att accepteras som den man är” (Boström, s. 17). Sjöberg (2007) 

belyser situationen för elever med språkstörning och menar att när man inte har ordet i sin 

makt då får man kämpa mycket för att lära sig det andra lär sig utan medveten ansträngning. 

”Om man inte pratar som sina jämnåriga hamnar man ofta utanför i leken och i samtalet. 

Om man inte hänger med i samspelet och kommunikationen blir det svårt att lära sig de 

sociala koderna” (s. 106). 

2.3 Läsinlärningsprocessen 

Det här avsnittet innefattar texter kring språkligmedvetenhet samt metoder för läsinlärning. 

Enligt Fridolfsson (2010) sker barns språkutveckling i främst genom dialog med vuxna. 
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Författaren vill visa på att barn som har en sen språkutveckling har svårt att komma till tals t 

ex i en förskolegrupp där det är många som ska samsas om talutrymmet. Språksvaga barn är 

ofta tystlåtna och kan uppfattas som blyga men istället kan det vara ett tecken på språkliga 

svårigheter men författaren visar även på motsatsen att barn som ohämmat pratar glatt och 

gärna med sin omgivning att språket även där kan vara bristfälligt. Fridolfsson menar att 

brister på en eller flera nivåer kan leda till försenad språkutveckling som sedan kan få 

konsekvenser vid läs- och skrivinlärningen. En nedsatt språkfunktion kan innebära att barnet 

ofta missförstås av omgivningen som kan resultera i aggressivitet eller att barnet undviker 

att tala. Författaren påpekar att då barnet stärker och utvecklar sitt språk i samtalen med 

vuxna innebär det att vuxna måste vara barnets språkliga förebild och måste fundera över 

sitt eget språkbruk. Vuxna kan inte samtala på samma sätt med språksvaga barn utan måste 

anpassa sitt språk efter barnets förutsättningar. Fridolfsson visar på att man kanske måste 

tala i ett långsammare tempo och i kortare satser samt att man måste ha ögonkontakt med 

barnet då man samtala med det. Sterner & Lundberg (2010; Taube, 2007) skriver att det 

finns ett starkt samband mellan fonologisk medvetenhet och framgången i läsinlärningen.  

De visar också på att ”det finns ett starkt samband som visar att det är de barn som visar 

tydliga tecken på fonologisk medvetenhet som lättare lär sig läsa; att knäcka den alfabetiska 

koden” (s. 19). Författarna menar att det innebär ansvar för förskolan i projektion mot 

skolan att stimulera barn och hjälpa dem att blir uppmärksamma och medvetna om sitt eget 

språk. Lundberg (2009) visar på att barn ”med svaga fonologiska talanger” (s. 20) har fått 

stor nytta av en regelbunden språklig stimulans i förskolan. Författarens egen forskning (i 

Lundberg, 2009) visar att barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter kan uppnå en 

genomsnittlig nivå i sin läsinlärning om de får vara med om språkprogrammet 

Bornholmsmodellen. Forskningen visar också att barn i riskzonen som inte fått den språkliga 

träningen under förskoletiden kan utveckla allvarliga läs- och skrivsvårigheter. Myrberg (i 

Myndigheten för skolutveckling, 2007:4) påpekar att ett av fem barn i Lundbergs 

Bornholmsstudie har programmet ingen effekt. Myrberg påpekar att fonologisk 

medvetenhet inte är det enda som krävs för en god läsutveckling. Barn som inte når 

framgång genom programmet kan ha svårigheter med fonologiskt arbetsminne och 

ordmobilisering från långtidsminnet. Druid Glentow (2008) menar att språklig medvetenhet 

innebär medvetenhet om ordets form och innehåll. Hon visar på att en allsidig språklig 

medvetenhet är beroende av kunskaper och erfarenheter samt emotionell, social och 
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kognitiv utveckling. Enligt författaren kan medvetenheten stimuleras i lekens form genom 

medvetna strukturerade språkövningar samt genom att lyssna och tala, beskriva och berätta 

upplevelser. Druid Glentow (2008; Lundberg, 2009; Sterner & Lundberg, 2010) lyfter fram 

högläsningen som ett viktigt moment. Författaren skriver ”genom högläsning (läs ofta, prata 

om bilderna, låt barnet återberätta, diskutera sagan)” (s. 126). Det författarna menar är att 

barnet får erfara att det finns en värld utanför deras omedelbara närhet, händelseförloppet 

blir synligt och berättelsens röda tråd, ordförrådet berikas genom högläsning samt att få 

uppleva skillnaden mellan skrift- och talspråk. Liberg (i Bjar & Liberg, 2010) betonar att de 

skriftspråkliga vägarna kan se olika ut för olika barn. Liberg lyfter fram att det är viktigt att 

barnet får olika kulturella upplevelser som att läs och skriva, se filmer, teater, dans och spela 

dataspel. Hon menar att det är viktigt för barn att få sociala och kulturella stödstrukturer för 

att kunna bli aktiva och medskapande i vår skriftspråkliga kultur. Liberg och Frykholm (i 

Myndigheten för skolutveckling 2007:4) lyfter fram begreppet meningsskapandet i 

inlärningen. De menar att kunskaperna förstärks och blir djupare om de kopplas till någon 

form av upplevelse. ”Drama, dans, rytmik, musicerande och skapande i bild, form och text är 

därför viktiga inslag i all verksamhet i förskolan och skolan. Uttryckssätten kan med fördel 

integreras med varandra för att skapa en rik lärmiljö där vi lär med alla sinnen” (s. 103). 

Enligt Fridolfsson (2010; Frykholm i Myndigheten för skolutveckling, 2007;4) finns det två 

traditionella svenska läsinlärningsmetoder. En utgångspunkt är helheten, texten som man 

tillsammans bryter ner till meningar, ord och språkljud. Den kallas helordsmetoden eller 

ordbildsmetoden. Den andra utgångspunkten är att man startar med de minsta 

beståndsdelarna, språkljuden, och sedan sätter ihop dem till ord, meningar och texter. Den 

metoden kallas syntetisk metod eller ljudningsmetoden. Den syntetiska/ljudningsmetoden 

grund innebär att skapa ett samband mellan grafem och fonem, avkodningen måste bli säker 

för att motverka senare misslyckanden. Metoden är mycket strukturerad och barnen får lära 

sig en bokstav och ett ljud i taget. När några frekventa bokstäver lärts in börjar man bilda 

ord. Skrivinlärning sker parallellt med läsinlärningen och är ett led i att skapa starka 

kopplingar mellan ljud och bokstäver. Fridolfsson skriver att det kritiska med den syntetiska/ 

ljudmetoden är att den kan leda till mekanisk läsning vilket leder till att barnen inte förstår 

eller upplever läsning som meningsfullt. Ytterligare kritik mot metoden att ordförrådet i 

läslärorna är för begränsat och att urvalet av ord inte är intressanta för barnen. Metoden 

ifrågasätts också för att den är lärarstyrd och inte tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att 
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lära. Fördelarna med metoden är för barn som har en långsam inlärning eller som befaras få 

svårigheter med att läras sig läsa och skriva. Författaren skriver att dessa barn behöver tydlig 

struktur med systematisk bokstavsinlärning samt sammanljudning för att få en säker 

avkodning och stavning. 

Fridolfsson ( 2010) beskriver helordsmetoden/ordbildsmetoden med att orden läses in som 

helhet eller som bilder, vart efter upptäcker barnet att orden går att plocka isär i mindre 

delar, bokstäver. Denna metod tränar inte kopplingen mellan bokstäverna och fonemen på 

ett systematiskt sätt. Tanken är att barnen själva ska upptäcka sambandet och små detaljer 

som skiljer ord från varandra. I metoden uppmuntras barnen att själva välja de ord som 

speciellt tilltalar eleven. Ett av syftena med helords/ordbildsmetoden är att barnen redan 

från början ska kunna läsa enkla böcker  

på egen hand. Tonvikten ligger på att uppleva läsglädje och tycka att det är meningsfullt att 

lära sig läsa. Författaren lyfter fram några kritiska synpunkter på metoden. Dels att inte alla 

barn på egen hand upptäcker sambandet mellan bokstav och ljud. Dessa barn behöver 

undervisning om hur den alfabetiska principen. Lundberg & Herrlin (2005)  skriver att 

läsningen har fem olika dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse samt läsintresse. Författaren skriver att delarna samspelar och 

skapar en helhet. 

” En god fonologisk medvetenhet befrämjar ordavkodningen och en god 

ordavkodning har en positiv inverkan på den fonologiska medvetenheten och även 

på flytet i läsningen av text. Flytet har positiv inverkan på läsförståelsen, samtidigt 

som god läsförståelse bidrar till bättre flyt i läsningen…God läsförståelse är en 

förutsättning för ett positivt läsintresse och läsintresset göra att förståelsen blir 

bättre” ( s. 9). 

2.4 Flerspråkighet  

Majoriteten av världens barn är flerspråkiga skriver Salameh (2007) och det finns olika vägar 

till flerspråkighet. De beskrivningar som finns över vad man kan förväntas kunna i olika 

åldrar är testade och framtagna på enspråkiga barn som bara mött ett språk. När man talar 

om flerspråkiga barns utveckling talar man om språklig ålder. Salameh påpekar att ”ett barn 

inte börjar tala senare för att det möter flera språk. Om språkutvecklingen börjar sent, beror 

detta inte på flerspråkighet utan troligare på en språkstörning” (s. 11). Författaren menar att 

den flerspråkiga utvecklingen ofta tar längre tid bland annat när det gäller ordförråd men att 

detta är helt normalt. Hos alla individer som är flerspråkiga, både vuxna och barn, påverkar 
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de olika språken varandra skriver Salameh (2010). Att tillägna sig ett nytt vardagsspråk tar ca 

1-2 år för ett barn.  Författaren skriver att vid en ankomstålder 5-8 år så tar det 3-8 år att 

tillägna sig det nya språket för att nå en infödds språknivå i skolans ämne, vid en 

ankomstålder 8-11 år tar det 2-5 år att nå fram till en infödds skolnivå. Den tiden är kortare 

eftersom man ofta kan läsa och skriva på sitt modersmål. Vid en ankomstålder 12-15 år tar 

det 6-8 år att nå fram eftersom skolans krav är mycket högre i stigande ålder. Lindberg (i 

Bjar, 2010) betonar att det kan finnas flera skäl till att flerspråkiga barn misslyckas i skolan. 

En orsak är bristande kunskaper i undervisningsspråket. Författaren menar för att dessa 

elever inte ständigt ska komma efter i sin språk- och kunskapsutveckling krävs långsiktigt, 

medvetna och systematiska satsningar på språkutveckling i alla ämnen. Salameh (2003) har 

forskat på språkstörning i kombination med flerspråkighet. Deltagarna i studien var 10 

svensk-arabiska barn med grav språkstörning och 10 svensk-arabiska barn utan 

språkstörning. Syftet med forskningen var att öka kunskapen om tvåspråkiga barn med 

språkstörning eftersom det är svårt att upptäcka tvåspråkiga barn med nedsatt 

språkfunktion. Resultaten visar att proportionen tvåspråkiga barn som remitterats till 

logoped var signifikant lägre jämfört med enspråkiga barn. Det fanns också en signifikant 

högre risk för de tvåspråkiga barnen att remitteras efter fem års ålder. Forskningen visar 

också att ”den fonologiska utvecklingen hos flerspråkiga barn följer i stora drag den 

utveckling, som finns hos enspråkiga barn i respektive språk, även om det kan finnas 

avvikelser” (s. 14). Det flerspråkiga barnet utvecklar också två skilda lexikon. De blir sällan 

identiska, eftersom barnet behöver olika ord för olika aktiviteter t.ex. svenska ord för det 

som sker i skolan och sitt modersmål för det som sker i hemmet. Salamehs forskning om 

språkstörning och flerspråkighet visar också att ärftlighet var nära signifikans i den 

enspråkiga gruppen vilket innebär en stark trend. Manligt kön visade sig vara en riskfaktor 

för enspråkiga barn men för tvåspråkiga blev det en riskfaktor först i samband med miljön. 

För pojkar som var födda ett år efter moderns ankomst var risken stor för att utveckla en 

grav språkstörning dubblad jämfört med övriga tvåspråkiga pojkar. Vissa faktorer var 

specifika riskfaktorer för en språkstörning i den tvåspråkiga gruppen, som att vara född +1 år 

kring moderns ankomst och föräldrarnas behov av tolk efter mer än fem års vistelse i 

Sverige. Ju längre tid som föräldrarna, som behövde tolk, hade bott i Sverige, desto oftare 

framkom det ärftlighet för språkstörning.  
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2.5 Språkstörning 

 Avsnittet om språkstörning innehåller texter kring diagnostisering av språkstörning, olika 

språkliga delar som kan leda till svårigheter i samband med språkstörning samt intervention. 

Den sista delen handlar om anpassningar i skolmiljön sett ur flera perspektiv. 

”Diagnosen språkstörning ges i de fall där utvecklingen av barnets språk är påtagligt försenat 

jämfört med jämnåriga barn” (Nettelbladt & Salameh, 2007 s.15). Författarna skriver att 

karakteristiska drag i en språkstörning är att de inte jollrar i samma utsträckning som 

jämnåriga, har en långsam språkutveckling och börjar inte säga sina första ord vid 2 års ålder 

eller ännu senare, de börjar inte kombinera ihop ord till meningar förrän i förskoleåldern. De 

är svåra att förstå i talet även för närstående, en del barn har svårt att lära sig nya ord för att 

bygga upp sitt ordförråd men kan också ha svårt att hitta orden när de ska berätta något, 

begränsad språkanvändning och nedsatt språkförståelse, vilket leder till att barnet har svårt 

att göra sig förstått. Barnen är ofta språkligt och kommunikativt passiva. Författarna menar 

att om ett barn i förskoleåldern uppvisar några av dessa symptom brukar diagnosen 

språkstörning ges. Arnald (2007) beskriver om ett barn i skolåldern visar följande tecken kan 

det vara signaler på en språkstörning: om ett barn endast använder några få ord, har en 

förenklad grammatik t.ex. utelämnar ord eller sätter orden på fel ställe, har ett svårförståligt 

tal, har svårt att följa med under högläsning, har svårt att berätta eller hitta ord och verkar 

generad över sitt tal, har svårt att lära sig bokstäverna och koppla dom till ljuden, har svårt 

att knäcka ”läskoden”, har svårt att följa instruktioner som ges till många t.ex. i klassen samt 

har svårt med kamratkontakterna t.ex. går ensam på rasterna, hamnar i slagsmål eller blir 

retad. En språkstörning kan också förekomma med andra funktionsnedsättningar, men 

definieras av att det är barnets mest framträdande funktionsnedsättning. Salameh (2007) 

påpekar att man skiljer mellan primär och sekundär språkstörning. Primär är när det är 

barnets huvudsakliga problem och sekundär innebär att språkstörningen finns tillsammans 

med t ex utvecklingsstörning eller ADHD 6. Författaren visar att det är samma karakteristiska 

drag som utmärker en språkstörning oberoende av språk. När det gäller ett flerspråkigt barn 

så är det viktigt att ta reda på om barnet har lika stora svårigheter på båda sina språk. 

Salameh skriver att om barnet följer samma utveckling i sitt modersmål som andra 

flerspråkiga barn och problemen endast gäller svenska är det troligt att problemet är 

                                                
6 ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en diagnos och ett funktionshinder. Källa: 
Nationalencyklopedin. 
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bristande kunskap i svenska. ” En språkstörning drabbar alltid båda språken och barnet får 

då också stora problem på modersmålet. Flerspråkighet orsakar aldrig en språkstörning, 

barnets problem är orsakade av språkstörningen, inte av flerspråkigheten. Ett flerspråkigt 

barn har en språkstörning endast om den uppträder i båda språken” (Salameh, 2007 s.12). 

Författaren menar att ett av de stora problemen med språkstörning är den långsamma 

utvecklingen. Den långsamma utvecklingen gäller ordförråd men också grammatik eftersom 

det inte går att bygga grammatik med ett fåtal aktiva ord. Det lilla ordförrådet medför att 

språkförståelsen blir nedsatt. Nettelbladt & Salameh (2007) visar att språkförmågan 

utvecklas under hela barndomen. ”Språkstörning är inte ett statiskt tillstånd utan förändras 

hela tiden. Vissa barn utvecklas så att deras språk kommer i nivå med jämnårigas, medan 

andra även i fortsättningen kommer att ha problem med språket fast symtomen förändras” 

(s. 19). Bishops (1997) forskning visar också att språk-störning inte är ett statiskt tillstånd 

utan kan variera från individ till individ samt att en språkstörning kan visa sig på olika sätt i 

möte med olika personer och i olika situationer. Författaren menar att man därför inte kan 

definiera specifik språkstörning i absoluta termer eftersom språkförmågan utvecklas under 

hela uppväxten. Bishop föreslår istället för en kategorisk klassifikation att använda en 

dimensionell klassifikation där olika språkförmågor hos barnet bedöms där man inkluderar 

uppgifter om hur barnet klarar sig i det dagliga livet. Graden av språkstörning bör därför 

bedömas efter hur barnets tillvaro påverkas. 

2.6 Diagnostisering av språkstörning  

Nettelbladt & Salameh (2007) presenterar olika definitioner på språkstörning som varierar 

beroende på vilket perspektiv den används i. Arnald (2007) skriver att forskarna ännu inte 

vet vad språkstörning beror på men oftast är den ärftlig genom att någon i den närmaste 

släkten har en nedsatt språkfunktion. Forskning pågår för att hitta en specifik genetisk 

avvikelse som kan ligga bakom problematiken. Författaren påpekar att det finns forskning 

som visar att det finns brister i hjärnans nätverk hos personer med språkstörning. Det 

innebär att förmågan att bearbeta det man hör är påverkad. Det påverkar det språkliga 

arbetsminnet och ger svårigheter att minnas språkljud och samtidigt tolka och minnas 

information. Nettelbladt & Salameh (2007) skriver att förutom hereditet7 finns det 

riskfaktorer som har en negativ inverkan på språkutvecklingen. Riskfaktorerna orsakar inte 

                                                
7 Hereditet, ärftlighet i biologisk mening. Källa: Nationalencykolpedin (NE). 



 14 

en språkstörning men kan på olika sätt medverka till de språkliga svårigheterna. 

Riskfaktorerna är tillväxthämning i moderlivet, alkoholkonsumtion och rökning hos modern, 

infektioner hos modern, prematuritet8, hörselproblem, miljö samt kön. Språkstörningar 

drabbar pojkar i högre utsträckning än flickor. Författarna skriver att i den internationella 

forskningslitteraturen används termen specifik språkstörning, SLI, Specifik Language 

Impairment. Inom forskningen är det viktigt att ha strikta kriterier, vid en språkstörning 

används gränsvärden för testresultat. Dessa gränsvärden anger hur många 

standardavvikelser barnet får avvika från medelvärdet. DSM IV, Diagnostic and Statistical 

Manual 1994, utgiven av the American Psychiatric Association definierar språkstörning som 

“störd språklig förmåga” och/eller ”störd språkförståelse kombinerat med störd språklig 

uttrycksförmåga” (s. 15). ICD 10, International Classification of Diseases, framtagna av FN:s 

Världshälsoorganisation WHO definierar språkstörning som “Störningar av den normala 

språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte 

direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, 

psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer”(s. 15). Författarna påpekar att WHO gör 

skillnad mellan impariment (störning) som anger det medicinska tillståndet och disability 

(funktionshinder) som visar på de funktionella konsekvenserna samt handicap (handikapp) 

som inkluderar de sociala konsekvenserna.  

2.7 Språkliga svårigheter 

Språkliga svårigheter presenteras genom tre olika huvudområden; fonologiska, grammatiska 

och lexikala9 svårigheter. 

Nettelbladt & Salameh (2007) delar in språket i fyra olika domäner. Den fonologiska 

domänen innefattar både språkljud och regler för hur ljuden får kombineras samt talets 

prosodi10 . Den grammatiska domänen innefattar morfologi11 och ”småord” som 

konjunktioner, prepositioner, pronomen, och obestämd artikel. Den semantiska12 domänen 

är innehållet i språket. Den pragmatiska domänen är den övergripande 

kommunikationsförmågan och själva användningen av språket. Den innehåller även 

                                                
8 Prematuritet, för tidig förlossning (förtidsbörd, prematurbörd).Källa: Nationalencyklopedin (NE). 
9 Lexikal, analys och igenkänning av orddelar. Källa: NE. 
10 Prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi. Källa: 
Nationalencyklopedin (NE). 
11 Morfologi, inom språkvetenskapen läran om morfemen, deras varianter och grammatiska funktion. Källa: NE. 
12 Semantik, studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening. Källa: NE. 
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ickeverbal kommunikation som blickar, mimik och gester. Den pragmatiska domänen 

förutsätter samspel med en partner. Författarna skriver att barn med språkstörning kan ha 

problem inom en eller flera av dessa domäner. Den vanligaste formen av språkstörning gäller 

fonologin. Nettelbladt & Salameh (2007) visar på att gruppen av barn med språkstörning är 

mycket heterogen inte minst graden av språkstörning. Det förkommer lätta, övergående 

problem till grava eller mycket grava språkliga problem. Bishop (1997) gör följande 

indelning: Vid lätt språkstörning har man uttalsproblem som kan vara övergående, måttlig 

språkstörning innebär svårigheter med fonologin, lätta till måttliga svårigheter med 

grammatik. Grav språkstörning innefattar omfattande problem med fonologi, grammatik 

samt problem med ordförråd och språkförståelse. Om man har dessa svårigheter 

sammanfaller det ofta med samspelsproblem. Mycket grav språkstörning innebär ett mycket 

begränsat tal och stora svårigheter att förstå språk. Författaren skriver att ju gravare 

språkstörning ett barn har desto fler språkliga domäner är involverade. 

Fonologiska svårigheter  

Ingman (i Nettelbladt & Salameh, 2007) har presenterat en stadiemodell över den 

fonologiska utvecklingen. Författaren betonar att även hos barn med en normal 

språkutveckling finns det en stor variation i utvecklingen så de åldersangivelser som visas i 

texten är inte exakta utan ska ses som ett riktmärke. 

1. Förspråklig vokalisation, jollerutvecklingen – 1 år sammanfaller i stort sett med barnets 

första levnadsår och det första uttrycket, skriket. Lika viktigt som det första skriket är att 

blickkontakten utvecklas mellan mor och barn. Detta är en förutsättning för all senare 

mellan mänsklig kommunikation. Under den här perioden utvecklar barnet även en 

känslighet för ansikten och röster samt en samordning mellan perception och motorik.  

2. De första ordens fonologi, 1;0 – 1;6 år där den tid då de första orden börjar komma. Det 

startar ofta med en återkommande sträcka av stavelsejoller som kan vara en symbol för 

något t ex nam-nam som betydelse för mat. Barnet utökar antalet benämningar till ca 50 

som regelbundet återkommer i bestämda situationer.  

3. De enkla morfemens fonologi 1;6 – 4;0 år är den stora ordförråds explosionen samtidigt 

som barnet utvecklar ettords- till flerords- yttranden samt fonologisk utveckling från 

kontextkänsliga till kontextberoende förenklingar t ex klocka blir ”gcka,” frysa blir ”fy:sa”.  
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4. Färdigställande av fonem ordförrådet 4;0 – 7;0 år innebär att fonem ordförrådet 

färdigställs. Barnet för ett vuxenlikt tal och blir under den här tidsperioden lättförståliga 

för andra utomstående personer som inte känner barnet.  

5. Fonologisk utveckling under den tidiga skolåldern 7;0 – år innebär att den typisk 

språkutvecklingen är avklarad. Barn mellan 5-7 år kan fortfarande låta barnsliga men har 

alla fonemkontraster men använder dem på ett annat sätt än vuxna. 

Nettelbladts forskning (1983; Magnusson 1983) visar att ett gemensamt draget hos barn 

med språkstörning är att de är svåra för omgivningen att förstå sig på. Det vanligaste är 

fonologiska problem hos barn i förskoleåldern. Problemet kan förekomma ensamt vid lätt 

eller måttlig språkstörning eller kombineras med ett eller flera andra svårigheter på andra 

språknivåer. Författaren menar att det grundläggande problem hos många barn med 

språkstörning bottnar i en bristande auditiv förmåga. Det visar sig genom att de har svårt att 

särskilja korta och snabbt förbiilande information men om informationen är längre och 

kommer långsammare visar barnen inte samma problem. Barn med språkstörningar har 

också svårt att hålla kvar långa sekvenser av ord i minnet. För att lyckas med det måste 

barnet upprepa det tyst för sig själv. Barnen har också svårt att sortera ljud, vad som är 

viktigt och oviktigt. Författaren menar att den auditiva kanalen är särskilt viktig för 

språkinlärningen och får allvarliga konsekvenser för språkutvecklingen. Nettelbladt beskriver 

att forskningen visar att yngre barn med språkstörning har större problem med både 

auditiva och visuella stimuli. Äldre barn har problem enbart med auditiva stimuli. Ett 

kärnproblem för språkstörda barn är det fonologiska korttidsminnet, studier visar att det har 

en begränsad kapacitet och innehållet i inkommande information försvagas snabbt. 

Grammatiska svårigheter   

Håkansson & Hansson (i Nettelbladt & Salamech, 2007) skriver att det är svårt att beskriva 

den grammatiska utvecklingen i form utvecklingssteg. Det handlar mer om att utveckling 

sker när barn visar att de upprepande gånger använder sig av någon viss grammatisk 

struktur. Författarna har sammanställt en stadium översikt för grammatiskt utveckling på 

svenska enligt svenska forsningsresultat (Håkansson & Hansson, 2000).  

I. Ålder 1;0 – 1;6 innefattar till stor del tal utifrån ett ord eller någon inlärd fras. 

Böjningar förkommer på substantiv.  

II. Ålder 1;6 – 2;6 sker utveckling av ord till satser. Tvåords satser blir flerords satser. 

Substantiv böjs i singular och plural och verbböjningar börjar komma. Har i stort sett 
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samma ordföljd som vuxna. Frågeord är utan verb och negationer står oftast före 

verbet.  

III. Ålder 2;6 – 3;0 bisatser kommer till de nu något längre satserna. Negationen placeras 

nu efter verbet, prepositioner utelämnas allt mer sällan.  

IV. Ålder 3;0 – 4;0 förkommer användningen av olika korrekta tempusformer. Över 

generaliseringar är vanligt. Alla olika typer av frågor och bisatser finns med. 

V. Ålder 4;0 – då är alla enklare former av meningskonstruktioner formade. Över 

generaliseringar ökar men sen avtar dom. 

I Håkansson & Hanssons forskning (2000) gjordes en studie av textdomänen hos svenska 

barn med språkstörning. Resultatet visar att de grammatiska problemen med ord och fraser 

klarar barnen bäst. Däremot visar det sig att barnen har stora problem i satser och texter. 

Barn med språkstörning har ofta svårt med svenskans ordföljd, såväl huvudsatser som 

bisatser. De vanligast förkommande ordföljdsproblemen visar sig vara verbets placering och 

negationsplaceringen. Resultatet visar att barnen sällan använder bisatser när de skriver och 

när de försöker göra det så utelämnas ofta flera ord, så att det bara blir ett fragment av en 

bistats. Hansson & Håkansson (i Nettelbladt & Salameh, 2007) påpekar att det inte har 

forskats på språkstörda barns språkförståelse som det har på barns 

språkproduktionsförmåga. Språkförståelseproblem innebär oftast en gravare språkstörning. 

Barn som tidigt visar dålig språkförståelse i jämförelse med jämnåriga löper större risk för 

mer beständiga språkliga problem än barn som har produktionsproblem t ex fonologiska 

problem eller har ett mindre ordförråd. Men det finns barn med språkstörning som visar det 

omvända att de har svårare med förståelsen än produktionen. 

Lexikala svårigheter  

 Den senare lexikala utvecklingen av ordförrådet utvecklas starkt i senare delen av 

förskoleåldern och även under skolåldern då barn mer deltar i formell undervisning beskriver 

Nettelbladt (1983). Författaren skriver att vid ett års ålder har barnet ca 50 aktiva ord och 

vid sex års ålder ca 14.000 ändå har barnet lång väg att gå för att nå en vuxens ordförråd. 

Man räknar med att ett barn i skolåldern förvärvar 3000 nya ord på ett läsår och från 10 års 

ålder utsätts barnet för ca 10 000 nya ord per läsår. Bishop (1997) skriver att det är svårt att 

mäta ordförrådet med tillförlitlighet. Bishop menar att det enda man med säkerhet kan mäta 

är de första 50 orden vid ett års ålder men samtidigt menar hon att ordförrådsberäkningar 

ger viktig information om utveckling. Genom skolans undervisning får barn erfarenhet av att 
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ord kan användas på många olika sätt. Enligt Nettelbladt (1983) utvecklas under den senare 

lexikala utvecklingen, polysemi13. Nettelbladt ger exemplet på svamp som kan betyda 

tvättsvamp, kökssvamp, flugsvamp eller fotsvamp. Begreppsorden utvecklas t ex framför och 

bakom är svåra då yngre barn relaterar det till att föremål har en naturlig fram och baksida. 

Förmågan att förstå homonymi14 utvecklas. Det är ord som låter lika med har olika betydelse 

som ordet ren som kan betyda djuret ren, ren om handen eller en vägren. Förmågan att 

förstå synonymi utvecklas. Synonymi15  är olika ord som betyder samma sak som varm, het, 

kokande.  

Nettelbladt (i Nettelbladt & Salameh, 2007) påpekar att ord inte har någon absolut 

betydelse. Hon menar att för att vi ska förstå den lexikala utvecklingen under de tidiga 

skolåren är begreppen kärnordförråd och icke - kärnordförråd viktiga. Icke-kärnordförråd är 

specialuttryck och olika fackterminologier. Kärnordförrådet innefattar ord som används av 

alla både i tal och skrift och som förekommer i många olika situationer. Nettelbladts studie (i 

Nettelbladt & Salameh, 2007) visar att det finns en signifikant korrelation mellan storleken 

på ordförrådet och förmågan till läsning och läsförståelse.  Författaren menar också att barn 

lär sig gradvis speciella ord som används i olika sammanhang särskilt under de första 

skolåren. I den senare lexikala utvecklingen innebär även att förstå och använda bildspråk. 

Olika bildspråkuttryck är metaforer, liknelser samt ordspråk. Den förmågan är fullt utvecklad 

först vis 10-12 års ålder. Enligt Bishop (1997) har många barn med språkstörning svårigheter 

att lära sig nya ord samt förstå och använda ord. Lexikala problem, att fylla på ordförrådet, 

försvårar också läsinlärningen eftersom ett begränsat ordförråd ger problem med avkodning 

av för barnet okända ord.  Barn med språkstörning visar också benämningssvårigheter och 

ordmobiliseringsproblem. Bruce (i Bjar, 2010) betonar också att en förutsättning för att 

förstå språk är att barnet har orden i sitt ordförråd. Hon menar att särskilt svårt är det att 

förstå inferens16. Att uppfatta skämt och ironi är också svårt. Nettelbladt (i Nettelbladt & 

Salameh, 2007) skriver det vanligast förkommande när barnet saknar orden är stereotypa 

fraser, som å sen, du vet och fyllda pauser t. ex. äh! Barnen gör ofta omskrivningar när de 

inte hittar orden t. ex. man använder den så här…den är rund…ganska liten. Det som 

                                                
13 Polysemi, som har många betydelser, flertydighet, förhållandet att ett ord eller ett morfem har två eller flera 
betydelser. Källa: Nationalencyklopedin (NE). 
14 Homonymi, sammanfall i uttal och stavning mellan olika ord. Källa: NE 
15 Synonymi, olika ord med samma betydelse. Källa: NE. 
16 Inferens, att förstå och tolka dolda budskap i ord och uttryck. Källa: NE. 
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underlättar för barn att minnas ord är att orden är grupperade i olika kategorier samt att 

fonologiskt olika ord är lättare att minnas än fonologiskt lika ord. Bruce (i Bjar, 2010) menar 

att nya ord måste upprepas och repeteras många gånger för att lagras i långtidsminnet. Hon 

menar också att svårigheterna ökar vid ökad belastning som tidspress. Bishop (1997) skriver 

att när ett barn saknar speciella ord blir deras förmåga att uttrycka sig begränsad och som 

ger pragmatiska problem som följd. Författaren beskriver typiska pragmatiska symptom 

enligt följande: att barnet avbryter samtalsregler t.ex. börjar prata utan varsel; att barnet 

ofta vägrar att svara, att barnet uppvisar ekolali17, att barnet gör abrupta ämnesbyten eller 

att det förkommer ämnesglidning dvs. samtalet till synes okontrollerat driver iväg, att 

barnets tal är påfallande långrandigt eller övertydligt samt att barnet inte märker att 

samtalspartnern missförstår; att barnet inte klarar av att reda ut missförstånd. Ett barn med 

pragmatisk språkstörning behöver stöd i att hantera regler för turtagning i samtal, förstå vad 

den andre redan vet och ge lagom mycket information, tolka det underförstådda budskapet i 

det som sägs samt att hålla den röda tråden i samtal utan tvära ämnesbyten. Bruce (i Bjar, 

2010) beskriver ytterligare ett tecken på språkförståelseproblem är att barnen hamnar i 

ständiga konflikter som oftast handlar om missförstånd då man inte kan bedöma avsikten t 

ex med en knuff. 

2.8 Intervention 

Intervention18 är den term som används i den internationella litteraturen och innebär de 

åtgärder som görs för att på olika sätt hjälpa barn med språkstörning skriver Nettelbladt, 

Håkansson & Salameh (i Nettelbladt & Salameh, 2007). Författarna påpekar att intervention 

är den specifikt riktade språkliga stimulansen som ges individuellt till barn och på barnets 

språkliga utvecklingsnivå. De betonar att det inte är likställt med undervisning eftersom de 

anser att det är svårt att anpassa undervisning på annat än på en mycket allmän nivå. De 

förstärker ytterligare skillnaden mellan undervisning och intervention. Intervention riktar sig 

endast till barn som behöver något särskilt utöver vanlig undervisning. ” Språklig 

intervention kan utföras av olika slag av professionella, särskilt logopeder och 

specialpedagoger med inriktning mot språk, och inkludera ofta även föräldrarna” (s. 290). 

Intervention kan vara många olika insatser både indirekt och direkt träning riktad till barnet 

                                                
17 Ekolali, upprepning av annans tal. Källa:Nationalencyklopedin (NE). 
18 Intervention, ionom medicinen vetenskapligt samlingsbegrepp som omfattar förebyggande eller behandlande 
åtgärder. Källa: NE. 
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som placering i språkförskola/skola, föräldrar rådgivning, språklig träning enskilt eller i 

grupp. Det kan också vara handledning till lärare och förskollärare eller till föräldrar.  

2.9 Anpassningar i skolmiljön 

Anpassningar i skolmiljön presenteras genom fyra olika områden: Klassrumsmiljön, struktur 

och förhållningssätt, kompensatoriska hjälpmedel och sociala relationer. Arnald (2007) 

skriver om vikten av att anpassa lärarens förhållningssätt och skolmiljön så att elever med 

nedsatt språkfunktion får så goda möjligheter till lärande som möjligt. Hon betonar att 

inlärning ofta kräver längre tid och att instruktioner och information måste upprepas många 

gånger och på olika sätt. Det är viktigt att man då använder andra inlärningssätt än de 

språkliga t ex bygga, göra studiebesök, spela rollspel, experimentera. Arnald menar också att 

man kan utnyttja praktiska ämnen som slöjd och idrott för att befästa kunskaper i 

basämnena. ”Använd din pedagogiska kunskap och kreativitet för att på alla sätt underlätta 

inlärningen och skapa intresse” (s. 17) 

Klassrumsmiljön 

Arnald (2007; Sjöberg, 2007) lyfter fram att många elever med nedsatt språkfunktion 

behöver en anpassad klassrumsmiljö. Hon menar att det är vanligt att eleverna är 

ljudkänsliga och behöver en ljuddämpad miljö eller använda hörselkåpor samt att rummet är 

så rent från material som möjligt så det inte finns så mycket att titta på som distraherar. Vi 

behöver också tänka på var eleven är placerad så till finns möjlighet till koncentration och 

arbetsro. Författaren påpekar att många elever behöver får arbeta i mindre grupper, 

behöver enskild hjälp och träning hos specialpedagog, talpedagog och logoped. 

Struktur och förhållningssätt 

Arnald (2007) förslår att vi använder ett enkelt och tydligt schema gärna med bilder som 

förtydligar dagens och lektionens innehåll. Sjöberg (2007) påpekar att vi ska lyssna aktivt på 

barnet och visa att vi är intresserade av det den vill berätta samt att genom samtalet knyta 

an till barnets intresseområden. Samtalet bör ske under lugn former. Det är viktigt att ge det 

tid och att hålla kvar ett samtalsämne en lång stund.  

Arnald visar på användandet av uppmärksamhetssignaler som Titta!, Kom! Lyssna! för att 

fånga elevens uppmärksamhet samt att vara vänd till eleven och inte tala förrän man fått 

ögonkontakt. Sjöberg (2007) visar på att eleverna behöver påtagligt stöd i att komma igång 

med att lyssna och arbeta och då är uppmärksamhetssignaler viktiga. Ibland behövs även 
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stöd i att rikta uppmärksamheten åt rätt håll t ex ”–Titta på Kalle –nu är det han som pratar”. 

För elever med språkstörning är det viktigt att tala en i taget. Arnald (2007; Sjöberg, 2009) 

menar att vi behöver tänka på att tala tydligt och inte för fort, använda korta meningar och 

inga svåra ord. Sjöberg (2007) skriver att det är bra att variera sin röst som ett sätt att fånga 

och behålla uppmärksamheten. Författarna påpekar att det är bra att förstärka talet med 

gester, tecken, bilder och annat som underlättar hörförståelsen. Ge barnen orden samtidigt 

med upplevelserna. Det är viktigt att genomgångarna inte är för långa, att repetera 

instruktioner, varva aktiviteter samt konkretisera lektionsinnehållet på olika sätt för att 

bibehålla uppmärksamheten. Efter en genomgång behöver man kontrollera att eleven 

förstått genom att be den repetera centrala delar. Sjöberg (2009) menar att det är det 

begränsade arbetsminnet gör att det blir för mycket information att processa. Långa 

meningar och särskilt instruktioner i flera led blir belastande för arbetsminnet. En elev med 

nedsatt arbetsminne kanske förstår vad som ska göras men inte kommer ihåg i vilken 

ordning man skulle göra allt. Sjöberg visar också på att det är en konst att vänta på ett svar 

som inte kommer direkt från en elev som behöver längre tid för sina processer. Om vi då 

börjar omformulera oss då avbryter vi den signal som höll på att processas hos eleven. 

Arnald (2007) påpekar att det kan vara svårt för en elev med språklig nedsättning att lyssna 

och samtidigt göra anteckningar samt att eleven kan behöva längre tid än andra att ställa om 

från en aktivitet till en annan. Författaren betonar att man inte ska ge för långa texter att 

läsa och använd bilder som hjälp med läsförståelsen. Texten kan behöva bearbetas till en 

enklare version av innehållet för att underlätta förståelsen. ”Viktigast av allt är ett 

respektfullt bemötande. Fråga eleven själv vad hon eller han behöver. Glöm inte bort att 

sändigt uppmuntra elevens starka sidor ”(Arnald, 2007 s.18). 

Kompensatoriska hjälpmedel 

Föhrer & Magnusson (2009) beskriver de svenska studierna kring elever med läs- och 

skrivsvårigheter och hur de använder kompenserande hjälpmedel. De påpekar att de krävs 

noggranna utredningar för att den enskilda eleven ska få rätt sorts hjälpmedel. Deras studie 

visar att lärare inte har kunskap kring tekniken eller hur man kan använda den i 

undervisningen. De betonar också att alla lärare, inte bara speciallärare eller 

specialpedagoger, som arbetar kring en elev behöver ha denna kunskap. Författarna påpekar 

att det är viktigt att lärare har kännedom om att elever med läs- och skrivsvårigheter i 

allmänhet har svårare att lära sig hantera datorer, har mer negativa attityder till 
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användandet av hjälpmedel samtidigt som de inser att t ex en dator kan ge dem nya 

möjligheter i skolarbetet. Föhrer & Magnusson skriver ”Gruppen svaga läsare skulle kunna 

dra nytta av kompenserande hjälpmedel för att öka sin förmåga att läsa med högre 

hastighet, bättre läsflyt och större förståelse” (s. 90). Författarna lyfter fram följande 

exempel på läshjälpmedel: talböcker, läromedelskassetter, DAISY och cd-rom och menar att 

lyssna på inläst text ger tillgång till det skrivna språket men det är inte självklart att 

läsförståelsen ökar. Att lyssna till inspelade texter hjälper ofta elever med 

ordavkodningsproblem. Författarna ger även talsyntes som exempel på hjälpmedel men 

påpekar samtidigt att alla inte drar nytta av lyssna på texter. En del blir störda av att både se 

och höra andra förstår inte bättre för att de lyssnar. ”Elektroniska texter med lässtöd 

erbjuder alltså helt nya möjligheter, men omgivningen måste ha realistiska förväntningar och 

inte tro att teknologin är ett universalmedel, som löser alla problem en elev med läs- och 

skrivsvårigheter möter” (Föhrer & Magnusson, s.107). Sjögren (2007) beskriver att de 

viktigaste och mest användbara hjälpmedlen är klockan, miniräknaren, datorn och 

mobiltelefonen. Särskilt lyfter hon fram mobiltelefonens användbarhet med alla dess 

funktioner. Där kan man göra minnesanteckningar, där finns alarm, timer och kalender som 

stöd för tidsuppfattning och tidsorientering. 

Sociala relationer 

Arnald (2007) skriver att lärare behöver avsätta tid för att stödja det sociala samspelet för 

eleven i relation till jämnåriga och andra vuxna. Sjöberg (2007) betonar att barn med 

språkstörning behöver mer än andra barn ha vuxna till hands som kan förklara och vägleda. 

Författaren menar att användningen av språk i mänskliga kontakter förutsätter att vi förstår 

både språkliga och sociala samtalsregler. Ett barn som har en nedsatt språkförmåga och inte 

kan göra sig förstådd med sitt tal kommer inte till sin rätt i sociala sammanhang, om inte 

omgivningen gör allt den kan för att underlätta, uppmuntra, tolka, visa och hitta andra sätt 

att kommunicera på. Arnald menar att det är nödvändigt att alla i barnets omgivning gör allt 

kan för att öka delaktigheten i kommunikationen. 

2.10 Sammanfattning teoretisk bakgrund 

Arnald (2007) skriver om vikten av att anpassa lärarens förhållningssätt och skolmiljön så att 

elever med nedsatt språkfunktion får så goda möjligheter till lärande som möjligt. Sterner & 

Lundberg (2010) påtalar att det finns ett starkt samband som visar att barn som är 
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fonologiskt medvetna har lättare att lära sig läsa och menar att det är viktigt av att arbeta 

regelbundet med språklig medvetenhet i förskolan. Fridolfsson (2010) beskriver de två 

traditionella läsinlärningsmetoderna; helordsmetoden/ordbildsmetoden och 

syntetiska/ljudningsmetoden. Salameh (2007) påtalar barn inte börjar tala senare för att de 

talar flera språk utan om språk-utvecklingen är sen kan det bero på en språkstörning snarare 

än flerspråkigheten. 

Diagnosen språkstörning ges när utvecklingen av språket är påtagligt försenat i jämförelse 

med jämnåriga barn och är inte ett statiskt tillstånd utan förändras hela tiden. Det finns olika 

definitioner på språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007) som varierar beroende på vilket 

perspektiv den används i. Barn som har en nedsatt språkfunktion kan uppvisa språkliga 

svårigheter på olika områden; fonologiska, grammatiska och lexikala svårigheter. 

Intervention är det begrepp som används för de åtgärder som görs för att hjälpa barn med 

språkstörning och utför endast av logopeder eller specialpedagoger med inriktning mot 

språk. Avslutningsvis beskrivs hur skolmiljön kan anpassas inom olika områden; 

klassrumsmiljön, struktur och förhållningssätt, kompensatoriska hjälpmedel och sociala 

relationer. 

3 Metod 

Jag har valt en femenologisk ansats till detta arbete. Denscombe (2010) skriver att 

fenomenologi fokuserar på att studera uppfattningar och inte orsaksförklaringar. ”En 

fenomenologisk infallsvinkel koncentrerar sin insats på den typ av mänskliga erfarenheter 

som är oblandade, grundläggande och obearbetade i bemärkelsen att (ännu inte) ha utsatts 

för analysprocesser och teoretisering” (s.111). Denscombe (2010, Kvale & Brinkmann, 2010) 

menar vidare att i fenomenologisk forskning arbetar forskaren oftast med öppna, kvalitativa 

intervjuer där den intervjuade ges möjlighet att beskriva sin uppfattning av språkstörning 

med sina egna ord.  Enligt Denscombe är fördelarna med femenologi att den erbjuder 

möjligheten att redogöra autentiskt för olika företeelser, att det är en humanistisk 

forskningsstil där det finns en inbyggd respekt för människan, lämplig för mindre 

forskningsprojekt samt att den beskriver erfarenheter som kan vara intressanta för många 

olika läsare eftersom det beskriver vardagslivet. Samma författare tar också upp nackdelarna 

med fenomenologisk forskning. Dels att den saknar vetenskaplig stränghet eftersom 

betoningen ligger på subjektivitet, att forskningen kan ses som en beskrivning och inte en 
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analys av ett fenomen eftersom stor tonvikt läggs på att noggrant beskriva detaljer, 

erfarenheter och händelser samt att  fenomenologisk forskning sällan beskriver ett större 

antal fall av en företeelse och att det då blir svårt att göra generaliseringar. 

3.1 Urval av undersökningsgrupp 

Urvalet omfattar nio lärare på olika skolor och arbetsplatser i en mellansvensk kommun. De 

utvalda lärarna har lång yrkeserfarenhet. Valet av pedagogerna till undersökningen gjordes 

dels genom personlig kännedom samt på rekommendation av en av kommunens 

specialpedagoger med fokus på erfarenhet, stor spridning och bredd i yrkesinriktning och 

arbetsplats. Följande yrkesgrupper är representerade; förskollärare, fritidspedagog, 

småskollärare, lågstadielärare och grundskollärare. Åtta av nio informanter har en 

specialpedagogisk och/eller annan påbyggnadsutbildning. Kvale & Brinkman (2010) skriver 

att det nödvändiga antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte: ”Intervjua så 

många som behövs för att ta reda på det du behöver veta” (s. 129). 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, vilket är (Johansson & 

Svedner, 2010; Denscombe, 2010) den primära metoden att få fram den information man 

söker. Det finns två syften med intervjuerna: dels att studera informanternas erfarenhet 

kring utformandet av en god lärande miljö för elever med språkstörning samt utforska 

informanternas erfarenheter av läsinlärningsprocessen för dessa elever. Johansson & 

Svedner (2010) menar att ”den kvalitativa intervjun är den tillsammans med kvalitativa 

observationer, den primära metoden för att få fram den information man söker” (s.30).  

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervju som enligt Denscombe (2010) innebär att 

forskaren har en lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras (bilaga 2). 

Författaren betonar att intervjuaren måste vara inställd på att vara flexibel när det gäller 

ämnenas ordningsföljd samt att låta den intervjuade tala utförligt och utveckla sina idéer. 

Svaren ska vara öppna och fokus ligger på informanten som utvecklar sina synpunkter. 

3.3 Genomförande 

Under förberedelsearbetet till intervjuerna testades de semistrukturerade frågorna i en 

provintervju. Utifrån provintervjun gjordes justeringar i intervjuguiden (bilaga 2). Jag 

genomförde också en observation på prov. Vid en analys av observationsresultatet visade 
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det sig inte ge något ytterligare till rapporten. Observationen gav svar på en nutidssituation 

och frågeställningarna var mer riktade mot pedagogens totala erfarenhet. Därför valdes 

observationsmetoden bort.  

Som tidigare nämnts valdes pedagogerna utifrån lång yrkeserfarenhet samt spridning av 

arbetsplatser och yrkesinriktningar. Samtliga utvalda fick en skriftlig förfrågan och gav ett 

skriftligt svar tillbaka. I samråd beslutades datum, tid och plats för intervjun. I samband med 

detta skickades ett informationsbrev (bilaga 1) till informanten. Åtta intervjuer utfördes i ett 

enskilt rum på respektive informants arbetsplats, en intervju utfördes i informantens bostad. 

Innan samtalets början klargjordes undersökningens syfte, ramar kring samtalet samt 

Vetenskapsrådets etiska krav (Vetenskapsrådet, 1990). Jag hade stöd under intervjun av 

intervjuguiden (bilaga 2) där jag förberett ämnesområden och förslag till frågor. Intervjuerna 

spelades in på band med informantens godkännande. Intervjumaterialet transkriberades till 

text som informanterna sedan har godkänt. För att uppfylla det konfidentiella kravet har 

informanterna numrerats från 1-9 (I:1, I:2, I:3 osv.) utan inbördes intervjuordning. 

3.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (1990) skriver att forskaren är skyldig att följa de forskningsetiska 

principerna. De är till för att skydda individerna som deltar i forskningen. Individ-

skyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanterna om forskningens 

innehåll och syfte samt vilken uppgift deltagarna har i forskningsuppgiften. De ska 

informeras om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande när 

som helst. Skriftligt eller muntligt ska deltagarna informeras om att de uppgifter som de 

lämnar ut endast kommer att användas i forskningssyfte. 

Samtyckekravet innebär att informanterna i har rätt att själva bestämma över sitt 

deltagande samt rätt att själva fatta beslut om hur länge de ska delta i projektet. De ska 

själva kunna avbryta sitt deltagande utan att det får negativa konsekvenser för den enskilda 

deltagaren. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska skyddas och ges anonymitet. 

Forskaren ska garantera att de uppgifter som kommer fram i arbetet behandlas 

konfidentiellt samt att forskaren förvarar materialet på en säker plats. Forskaren ska 

presentera resultatet på ett sätt så att anonymiteten säkerställs. 
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Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som kommer in under arbetet endast får användas 

till forskning. 

De intervjuade lärarna har frivilligt deltagit i studien och har innan undersökningens start 

skriftligt informerats om ämnet (bilaga 1) samt muntligt vid intervjuns start. Samtliga 

informanter gav sitt tillstånd till att intervjun spelades in på band samt fick information om 

att dessa inspelningar kommer att förstöras efter att magisteruppsatsen är godkänd. De 

inspelade intervjuerna transkriberades till text som sedan har godkänds av informanten. De 

fick information om att informanterna själva samt den information de gav under intervjun 

skulle behandlas konfidentiellt.  

3.5 Databearbetning 

 Patel & Davidson (2003) skriver att forskaren efter intervjutillfället transkiberar och 

analyserar sedan arbetet i fyra steg: 1. Läser texten för att få ett helhetsintryck, 2. 

Uppmärksammar materialet utifrån likheter och skillnader i texten, 3. Kategoriserar 

informanternas åsikter i kategorier samt 4. studerar den underliggande strukturen i  den 

kategori forskaren valt. Jag valde analysverktyget kodning som enligt Kvale & Brinkman 

(2010) har utvecklats genom praktik utan någon teoretisk grund. Jag har läst texterna flera 

gånger för att få ett helhetsintryck då utkristalliserades olika teman som kodades med 

överstrykningspennor med olika färger för att innehållet skulle bli tydligt. Därefter läste jag 

texterna med perspektivets likheter och skillnader samt jämförde det tematiska innehållet. 

Detta presenteras i resultatet där jag även har utgått från mina frågeställningar. 

4 Resultat 

I resultatdelen presenteras mina två frågeställningar med de teman som kommit fram under 

sammanställningen av resultatet. Frågeställning ett har följande teman: klassrums miljö, 

struktur och förhållningssätt, kompensatoriska hjälpmedel samt social relationer. 

Frågeställning två har tema: språklig medvetenhet samt läsinlärnings. I texterna finns citat 

hämtade från den nio intervjuerna.  

De nio intervjuade pedagogerna har olika pedagogisk utbildning; förskollärare, 

fritidspedagog, småskollärare, lågstadielärare och grundskollärare. Många med 

specialpedagogisk och/eller annan påbyggnadsutbildning. Informanterna har stor spridning i 

olika typer av arbetsplatser inom den utvalda mellansvenska kommunen.  Pedagogerna har 

arbetat inom skolan olika lång tid, från 22 år - 42 år, lång yrkeserfarenhet var ett kriterium i 
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valet av informanter. Resultatet redovisas utifrån examensarbetets frågeställningar samt de 

teman som framkommit under arbetet med analysen. Arbetets frågeställningar var: 

1.  Hur bör skolmiljön vara utformad, enligt några tillfrågade pedagoger, för att stödja 

elevernas lärande och utveckling? 

2. På vilka sätt kan, enligt några tillfrågade, pedagoger stödja läsinlärningsprocessen? 

Intervjuguiden finns som bilaga 2. Informanterna namnges genom nummer från 1-9; I:1, I:2 

osv. 

4.1 Hur bör skolmiljön vara utformad, enligt några tillfrågade pedagoger, för 

att stödja elevens lärande och utveckling? 

Frågeställningens svar redovisas genom fyran teman; klassrumsmiljö, struktur och 

förhållningssätt, kompensatoriska hjälpmedel samt social relationer. 

Vår gemensamma utgångspunkt var samtalet kring hur man organiserar en 

undervisningssituation med ca. 20-25 elever i skolans lägre åldrar (Förskoleklass till skolår 

tre) där det finns en eller flera elever med diagnosen språkstörning. Majoriteten av 

informanterna betonade vikten av att eleven var noggrant kartlagd. 

” Det jag tycker är viktigt är att man ringar in så gott man kan. Alltså var finns det styrkor 

och svårigheter, att vi förfinar våra kartläggningsverktyg” (I:5), ”Vilket också handlar om att 

följa barnen. Jätteviktigt från F-klass: Vart står dom i sin utveckling, vad kan barnet, vad 

behärskar man och det jobbar man jättemycket med. Vad är nästa ministeg som han ska 

utveckla?” (I:7),”Det jag också har tänkt på är det här med åtgärdsprogram. Jag tror vi 

måste bli duktigare på att ha åtgärdsprogram som ett verktyg i arbetet” (I:2). Informanterna 

menar att de anpassningar och metoder som de har erfarenhet av är funktionella oberoende 

av vilket modersmål eleven har. ”Vi jobbar enhetligt med alla för alla ska ju lära sig svenska” 

(I:1), ”Eleverna är hjälpta av den strukturerade och tydliga verksamhet som vi arbetar i” (I:3), 

” Jag tror att man kan använda samma metod men ännu mer konkret” (I:4), ”Men att 

samarbeta med hemspråksläraren/modersmålsläraren tror jag är jätteviktigt” (I: 5). 

Klassrumsmiljön 

Det finns en stor flexibilitet hos informanterna att organisera klassrumsverksamheten. Deras 

erfarenhet var att eleven ska följa klassundervisningen så mycket som möjligt. 

”Jag tror att det är viktigt att man finns med i ett sammanhang, att man har en trygg miljö 

där man har människor omkring sig som man kan lita på och som förstår ens svårigheter” 
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(I:6). Två informanter tycker ”Viktigt att inte särskilja eleven utan använda samma sätt mot 

alla” (I:2, I:3). En informant visar på att ”man måste ju träna på samarbete och träna på att 

lyssna på andra” (I:8). Gruppundervisning är fördelaktigt för genomgångar och enskild 

undervisning när det gällde elevens specifika svårigheter. ”Det optimala är ju om eleven kan 

följa klassundervisningen så mycket som möjligt. Jag tror att de behöver både vara i mindre 

grupp och ha enskild undervisning” (I:7), ”Jag tror man får växla mellan klassaktiviteter med 

mer fria saker, även mindre grupper och en del i helklass” (I:4).  Majoriteten av informanter 

väljer att placera eleven i den främre delen av klassrummet. ”En elev med språkstörning 

måste sitta så att han ser pedagogen och när man talar” (I:9), ”Jag tror att de behöver sitta 

så att man hela tiden kan ha ögonkontakt med sin lärare och nära till tavlan så att man ser 

och hör ordentligt” (I:8). De betonar att det underlättar undervisningen då de kan se att 

informationen de gett nått fram till eleven, att snabbt kunna ge en enskild instruktion, 

repetera och förtydliga arbetsuppgifter. Någon beskriver ”… sitter i ett hörn bredvid andra 

barn men hon har som ett vägghörn på sin vänstra sida” (I:5). En påpekar att barnen 

behöver pausar, inte kortare dagar utan fler avbrott med möjlighet till lek och annan 

avkoppling eftersom rasten är en krävande situation för elever med språkstörning. 5 

informanter tycker att ”Så rent som möjligt när det gäller klassrum och även arbetsmaterial, 

ljud kan vara störande så det behöver man tänka på även synintryck” (I:2). 

Struktur och förhållningssätt 

Samtliga informanter talar om vikten av visuellt stöd i alla situationer. ”Bilder på alla vis!” 

(I:9). Den samlade erfarenheten visar fördelen av klassgemensamt bildschema över dagens 

aktiviteter, individuellt schema på sin egen plats, samt bilder vid inlärningssituationer och 

genomgångar. ”Det räcker inte för alla att ha ett gemensamt schema på väggen som är 

allmängiltigt utan ett personligt schema på sin plats” (I:6).  Bilderna ritas, tas med hjälp av 

digitalkamera eller hämtas från datorprogram. Vidare talar deras erfarenhet av visuellt stöd i 

form av konkret material, film, datorprogram och undervisning via Smartboard. ”De behöver 

få genomgångar på ett annat sätt. Sen tror jag att det måste vara på flera olika nivåer, inte 

bara prata och prata utan det måste vara bilder, film, kanske ha jordgloben framme för att 

känna på, för att få krokar att hänga upp saker på” (I:7). Informant 1 berättar om hur de 

förtydligat barnens närvaro visuellt, ”Vi fotade alla barnen och så hade vi en närvarotavla 

där vi satte upp bilden på skolhuset, var dom hemma hade vi ett litet hemma hus och en liten 



 29 

sjuksäng”. Hälften av informanterna talar positivt om att ”…har man så stora svårigheter så 

tror jag att det är jätteviktigt att man tar teckenspråket till hjälp ” (I:2).  

Den samlade erfarenheten talar för vikten av schemats struktur och kontinuitet i arbetet och 

arbetsuppgifterna, att ge tydliga och riktade instruktioner, att repetera och återkoppla. 

”..man tänker på att tala lugnt och långsamt, att man inte har för långa meningar. Korta 

instruktioner. Det är viktigt att man återkopplar till eleverna och speciellt om man ser att de 

inte förstår” (:9), ”Det handlar om att ta det långsamt, ta det en gång till och att vara tydlig, 

tydlig” (I:7), ”…och repetition och att visa ofta med konkret material” (I:5). Vid oförutsedda 

förändringar under dagen är det viktigt att ge en särskild genomgång för att förbereda 

eleven och ge så bra förutsättningar att klara situationen som möjligt. Flertalet informanter 

talar om hur viktigt det är att ge eleven förförståelse för olika ämnen, centrala begrepp och 

situationer genom att ge eleven ”krokar” att hänga upp information eller begreppen på. 

Genomgående berättar alla om vikten av repetition, att upprepa begrepp många gånger för 

att förankra och befästa kunskaper. Återkoppla till eleven så att man får bekräftelse på att 

den har förstått. Deras erfarenhet är att allt tar lång tid och går långsamt. Informant 9 

vänder på sammanhanget ”Det är inte bara läraren som ska prata utan också få barnet att 

utveckla sig”. Informanten menar också ”Jag tror inte att man ska omskriva ord som dom 

inte förstår utan använda dom begrepp som finns och istället förklara orden”. Informant 6 

betonar hur viktigt det är att eleven känner sig respekterad av sin lärare, ”Den ”gyllene 

regeln” fungerar väldigt bra tycker jag. Att man är tydlig, att man ger tydliga instruktioner 

och att man håller vad man lovar och att man är konsekvent, att man är mjuk och visar att 

man respekterar eleverna för den man är”. 

Kompensatoriska hjälpmedel 

Samtliga informanter har erfarenhet av kompensatoriska hjälpmedel för att kompensera 

elevens svårigheter. ”Det beror lite på individen och vilka svårigheter den har” (I:3). De tre 

mest frekventa hjälpmedlen som nämndes var Audiofon som förstärker auditivt, ”Vi har 

använt audiofon de sista åren till olika elever. Både barn som har koncentrationssvårigheter 

och även barn som har autistiska drag, barn med utvecklingsstörning samt barn med 

språkförsening” (I:9), datorn som stöd i form av talsyntes, rättstavningsprogram, 

pedagogiska dataprogram ”Dels finns det ju olika dataspel, om barnet är mottagligt för det. 

Det finns ju spel som är gjorda för barn med språkstörning. Beroende på problemet så kan 

man ju använda dator med talsyntes, rättstavningsprogram, att man inte behöver bekymra 
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sig om stavning utan ta det sen via datorn” (I:7) samt Daisy spelare att lyssna på om man har 

stora auditiva svårigheter. ”Det är så mycket man ska öva och öva i skolan men att använda 

en Daisy spelare för att få en läsupplevelse” (I:9). Övriga kompensatoriska hjälpmedel som 

nämndes var mobiltelefonen, talapparat, Alfa smart, ”Det kan vara bra att få skriva på en 

Alfasmart om man har svårt att forma, att inte behöva använda så mycket tid åt hantverket” 

(I:2), läsplatta, scanner, diktafon, digitalkamera, ”Digitalkameran är ett fantastiskt 

hjälpmedel för att inte tala om telefonen men det är inget för det här åldersspannet” (I:9), 

tidshjälpmedel, hörselkåpor. Informant 7 påpekar vikten av att jobba tillsammans med 

barnet vid datorn.  ”Jag tror de behöver samspela även vid datorn. Eleven behöver få ställa 

frågor och som lärare behöver man vara där för att ställa frågor: Varför blev det så här? så 

att eleven startar en process i sitt tänkande. Tillsammans är nyckelordet”.  

Sociala relationer 

Majoriteten av informanter bekräftar hur stor betydelse språket har i det sociala samspelet 

och vilka svårigheter som uppstår när orden inte räcker till. ”Det är så svårt! Det finns barn 

som blir utsatta”(I:1). Många betonar de vuxnas ansvar att närvara i leken som stöd, att 

tolka regler och signaler för att underlätta. ”Det handlar om att jobba med gruppen, att 

gruppen ska förstå olika beteenden” (:7), Informanternas samlade erfarenhet berättar att 

det är bra att lära ut olika lekar, förklara regler och träna på turtagning. ”Jag tycker att man 

får vara med ganska mycket och försöka lära ut olika lekar och förklara regler. Det är bra att 

ha gemensamma lekar som man vet hur man ska leka så att det inte blir en massa 

missförstånd” (I:4). Att som lärare inte bara skicka ut eleverna på rast utan fråga vad dom vill 

göra och hjälpa till att organisera och se till att alla kommer med i olika aktiviteter samt följa 

upp när rasten är slut. ”Att veta innan vad man har att välja på att göra på rasten, finnas 

med som vuxen för att kunna stötta i situationen, vara ett hjälpjag, hjälp att tolka regler och 

signaler” (I:3). Att sätta upp bilder som ger förslag på olika aktiviteter. Att jobba med 

gemenskapen i klassen så att ingen hamnar utanför och reda ut missförstånd så långt det 

går, att det är okey att säga att man inte förstår. ”De barn jag träffat vill helst inte låtsas om 

att de inte förstår, utan man låtsas att man förstår. Vilket gör det hela ännu värre när dom 

låtsas att dom förstår och kompisarna märker att dom inte förstår och låtsas inte om det. 

Det blir bara helt fel!” (I:7) Använda Kompissamtal, sociala berättelser eller drama, ”Med 

sociala berättelser  förstås! Det är ett sätt att arbeta där man beskriver situationer. Nästan 
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som ett litet rollspelfast man ritar och berättar eller skriver berättelsen. Det här gör man 

aldrig i en affektsituation, aldrig!” (I:6) 

4.2 På vilka sätt kan, enligt några tillfrågade, pedagoger stödja 

läsinlärningsprocessen? 

Frågeställningens svar redovisas genom följande teman; Språklig medvetenhet och 

läsinlärning.  

Språklig medvetenhet 

Samtliga informanter påpekar hur viktigt det är att barn med en försenad språkutveckling 

uppmärksammas redan på förskolan. ”Där skulle vi börja redan på förskolan. De barn som 

har en försenad språkutveckling måste man ju jobba specifikt med och medvetet” (I:7), 

”Skolan ska fixa och skolan ska göra! Det viktiga jobbet ligger hos förskolan. Det är ett 

superviktigt uppdrag som finns där (I:5), ”Det all forskning visar på är att ju tidigare insatser 

desto bättre resultat. En stor procent av barnen som sen får svårigheter kan man fånga upp 

tidigt och minska antalet barn som får svårigheter i skolan” (I:2). Majoriteten av informanter 

beskriver hur ett medvetet arbete på förskolan senare kan minska risken för läs- och 

skrivsvårigheter senare i skolan. ”Att alltid ha fokus på språket i allt man gör, alltid prata och 

sätta ord på vardagen” (I:1). Informant 1 berättar också om ett språkutvecklande arbetssätt 

med de allra yngsta barnen, ”Babblarna var ju ett material som kom, med de första 

språkljuden så man kan lära sig språket sen: Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo 

heter Babblarna, då får man sätta tungan på rätt ställe för att kunna få ett språk sen. Även 

barn som inte har en försenad språkutveckling tränar vi på det här. Det hjälper ju igång 

språket”. I arbetet med språklig medvetenhet i förskoleklass lyfter samtliga 9 informanter 

två viktiga ingredienser. Den ena är Lundbergs Bornholmsmodell (2009) och Sterner & 

Lundbergs (2010) Före Bornholmsmodellen som framgångsrika material i arbetet med 

fonologisk medvetenhet. ”Det är materialet Före Bornholm som vi har på våran skola. 

Materialet handlar mycket om det här med språklekar men ett steg innan och det har vi 

behövt använda när det gäller elever med språkstörning” (I:9), ”Träna enligt 

Bornholmsmodellen, det handlar inte bara om rim och ramsor utan systematisk regelbunden 

träning, inte bara en ”dutt” en gång i veckan utan mer regelbundet” (I:6),” Inte bara sjunga 

sånger och leka lekar utan vilka moment måste vara med, att lyssna efter ljuden är ju själva 

poängen i Bornholm” (I:7), ”Bornholm går mer på djupet och tar upp fler grenar av den 
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språkliga medvetenheten” (I:4). Informanternas erfarenhet visar att i arbetet med barn som 

har språkliga svårigheter är det viktigt att man ger tid för inlärning genom att repetera och 

befästa de olika momenten. Den andra är skönlitterär högläsning av bilderböcker. 

Informanternas samlade erfarenhet säger att det inte bara handlar om att läsa en saga rakt 

upp och ner ”…dramatisera, rita bilder till, att komma in i språket, agera själva, att få en 

känsla för vad orden står för” (I:9)  Det handlar om att komma in i språket genom t ex drama, 

leva sig in i texten genom att få ta en roll, säga repliker, arbeta med handdockor, måla bilder 

och uttrycka det dom har hört. Det är viktigt att återkoppla till texten, stödja med bilder, 

återberätta, förklara ord och begrepp och gå djupare in i språket hela tiden. 3 informanter 

talar om att tidigt träna örat på att lyssna efter ljud och särskilja ljud som finns i vardagen,” 

att tala om ljud i allmänhet så att barnen vet vad ljud är. Man kan börja med knackningar, 

ringsignaler, hundar som skäller och andra ljud man kan höra” (I:4). Nästa steg är att lyssna 

till ljud i korta ord som ros, r, o, s. Majoriteten talar om vikten av ett medvetet strukturerat 

arbete med språklekar, ramsor och sånger för att utveckla den fonologiska medvetenheten 

för barn i riskzonen. De menar inte att man ska ha traditionell skolundervisning utan 

medvetet i dagliga leken, ”att som pedagog vara aktiv hela tiden t ex om man leker med 

klossar så kan man fråga hur många ljud är det i röd” (I:8). 

 

 

Läsinlärning 

De flesta informanter talar om att en lärare måste ha en hel uppsättning metodverktyg i sin 

verktygslåda som man ska kunna använda vid läsinlärning. Samtliga talar om 

ljudningsmetoden som den mest framgångsrika metoden för barn med svårigheter. ” Det är 

ljud + bokstavssäkerhet som är det avgörande!” (I:3), ”Säkerhet ljud+ bokstav! Absolut!” (I:5), 

”Struktur och ljudmetoden det känner jag är en grundplåt för de här barnen” (I:9), ”Men barn 

som har svårigheter för dom är det ett stöd att jobba med ljudmetoden” (I:6). ”Min 

erfarenhet är att om man bara undervisar enligt helordsmetoden så blir det att de sitter och 

läser och läser och gissar och gissar och lär sig utantill. Dom får inte förståelsen för vad 

läsning är, dom kopplar inte det”(I:9). Några talar om att arbeta parallellt med ljud och 

ordbild som förstärkning. Många arbetar med ordbilder i inlärning av frekventa småord. Man 

talar om att arbetet med bokstavsljud är ett mödosamt arbete men att det lönar sig i 

längden. ”Det är viktigt att ge den tid! När man väl kan alla bokstavsljuden då har man också 
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förutsättningar till att kunna läsa allt” (I:4), ”Ge dem tid! Fuskar man med ljuden blir det 

problem. Låt ljuden ta ett halvår eller ett år så när det väl sitter kan läsningen börja” (I:7), ” 

Den samlade erfarenheten talar om att lära in några frekventa ljud, en handfull, först som 

sedan kan ljudas ihop och bilda ord och sedan fylla på med nya ljud. ”Tar dom inte alla 

bokstäver och tycker det är svårt med det så kan man börja med s, i ,o, u, de som kallas 

medljud tidigare, de som man kan hålla ut på. Sen lägger man till en vokal i taget. Så jobbar 

jag!” (I:5) ”Man kan börja med att lyssna efter ljud t ex i ros, man sätter inte till bokstäverna 

direkt. Man lyssnar efter r, o och s. När man har fem, sex, ljud som man kan och känner igen 

då visar man på bokstaven. R som vi har pratat om ser ut så här! Sen tar man en bokstav i 

taget och visar väldigt nog hur man skriver samtidigt som man ljudar så att de kopplar ljud 

och bokstav”(I: 4). Att lära sig med många sinnen, att lyssna, känna, förstärka med bilder, 

handalfabetet, dramatisera, forma, känna var ljudet finns i mun och hals. Flera talar om att 

hitta krokar att hänga upp ljudet på, ”Jag försöker koppla varje bokstav till ett bokstavsdjur. 

Det är bra för dom att haka upp ljudet och minnet på en bild” (I:9). Majoriteten talar om 

kontinuerlig intensiv träning där det gäller som pedagog att vara uppfinningsrik och göra 

arbetet lustfullt.  

4.3 Sammanfattning resultat 

Med utgångspunkt från undersökningens syfte har jag sökt svar på mina fråge-ställningar 

som redovisas genom teman utifrån nio informanters erfarenheter. Informanterna menar 

att de anpassningar och metoder som de har erfarenhet av är funktionella oberoende av 

vilket modersmål eleven har. 

1.Hur bör skolmiljön vara utformad, enligt några tillfrågade pedagoger, för att stödja 

elevernas lärande och utveckling? 

Klassrumsmiljö: Det är viktigt att eleven finns med i ett sammanhang och ska ges möjlighet 

till ett individanpassat och varierat arbetssätt. Struktur och förhållningssätt: Arbetet i skolan 

ska ha en tydlig struktur och bygga på kontinuitet. Det är viktigt att ge tydliga korta 

instruktioner, repetera många gånger och ge återkoppling till eleven. Allt skolarbete, samt 

information behöver förstärkas visuellt. Kompensatoriska hjälpmedel: Det är viktigt att 

använda rätt kompensatoriskt hjälpmedel som stöd för elevens lärande. Socialgemenskap: 

Det är vuxnas ansvar att stödja eleven. 

2. På vilka sätt kan, enligt några tillfrågade, pedagoger stödja läsinlärningsprocessen? 
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Språkligmedvetenhet: Före Bornholm (Sterner & Lundberg, 2010) samt Bornholms-modellen 

(Lundberg, 2009) anses av informanterna vara framgångsrika material i arbetet med 

fonologisk medvetenhet samt skönlitterär högläsning. Läsinlärning: Kontinuerlig intensiv 

träning enligt ljudningsmetoden visar sig vara  framgångsrik metod. 

5 Diskussion 

Under den här rubriken lyfter jag först fram en diskussion kring arbetets metodval sedan 

frågan om arbetets tillförlitlighet och en diskussion kring resultatet utifrån de teman som 

presenterats tidigare i detta arbete samt förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Jag valde en semistrukturerad intervjuform och intervjuade nio olika pedagoger. Jag 

genomförde också en observation på prov. Vid en analys av observationsresultatet visade 

det sig inte ge något ytterligare till rapporten. Observationen gav svar på en nutidssituation 

och frågeställningarna var mer riktade mot pedagogens totala erfarenhet. Därför valdes 

observationsmetoden bort.  Jag valde pedagoger med lång yrkeserfarenhet, med stor 

spridning i utbildning, arbetsplatser och arbetsinriktningar. Efter nio intervjuer nådde jag 

”mättnad” då mina informanter visar sig ha en samsyn i samtliga frågeställningar. I efterhand 

kan jag se att valet av informanter kunde ha gjord på flera andra sätt för att få en större 

svarsvariation. En möjlighet kan vara att intervjua en grupp erfarna pedagoger och en grupp 

nyutbildade pedagoger och jämföra deras synsätt eller att jämföra en grupp förskollärare 

med en lärargrupp.  

5.2 Tillförlitlighet 

Denscombe (2010) skriver att ”vid kvalitativ forskning har forskarens ”jag” en tendens att 

vara mycket nära knutet till forskningsinstrumentet – ibland som en väsentlig del av det” (s. 

381). En viktig fråga till detta arbete är frågan som dess tillförlitlighet, om någon annan 

forskare utför forskningen skulle de då få fram samma resultat? ”Som en kontroll av 

tillförlitligheten kräver detta en tydlig redogörelse för metoder, analys och beslutsfattande” 

(Denscombe, 2010, s. 381). Som jag tidigare nämnt har jag valt en femenologisk ansats till 

detta arbete, som fokuserar på att studera uppfattningar och inte orsaksförklaringar. Jag har 

använt en semistrukturerad intervju som enligt Denscombe (2010) innebär att forskaren har 

en lista med ämnen som ska behandlas. Jag har intervjuat nio pedagoger, antalet intervjuer 
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berodde på att jag ”nådde mättnad” (Johansson & Svedner, 2010 s. 38) då informanterna i 

stort sett uttryckte sig likartat. Samtliga 9 informanter fullföljde intervjun. Intervjuerna 

spelades in på band för att säkra tillförlitligheten. Samtliga intervjuer transkriberades i sin 

helhet och utskriften har sedan godkänts av informanten. Utifrån detta har jag analyserat 

materialet i fyra steg enligt Patel & Davidsson (2003) som framgår under rubriken 

Databearbetning. Intervjuerna visade tydliga teman som framgår i resultat delen av detta 

arbete. Undersökningens nackdel är att den endast består av 9 kvalitativa intervjuer. En 

nackdel med att samla in undersökningens material genom intervjuer är att data från 

intervjuerna baseras på vad pedagogerna säger och inte vad de gör. Det kan, enligt 

Denscombe (2010), innebära en risk att sanningen återspeglar på ett felaktigt sätt. Det finns 

också en risk att jag som intervjuare påverkar pedagogernas svar genom så kallad 

intervjuareffekt. Det innebär enligt Patel & Davidsson (2003) att jag som intervjuare 

uppträder på ett sätt så att informanterna förstår vad som förväntas av dem och att svaren 

inte då blir ”sanna”. Johansson & Svedner skriver att kvalitativa intervjuer tillsammans med 

kvalitativa observationer är det sätt man ska använda för att få fram den information man 

söker. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att detta forskningsresultat  uppfyller kraven 

för tillförlitlighet. 

5.3 Resultatdiskussion 

Min ansats med den här rapporten och ett underliggande tema har varit inkludering enligt 

Nilholm (2007) ”allas rätt till närvaro i klassrummet” (s. 93). Jag har inte ställt specifika 

intervjufrågor kring begreppet utan valt den kategori frågor som utgår från hela klassen i 

klassrummet och organisationen utifrån detta (bilaga 2) på så sätt har jag också påverkat 

svaren och informantens hållning i frågan. Följande diskussion har sin utgångspunkt i 

undersökningens resultat och de frågeställningar som undersökningen utgått ifrån. 

Diskussionen knyter an till den teoretiska bakgrunden och presenteras genom de teman som 

redovisas under rubriken Resultat och med citat från intervjuerna. Då informanterna menar 

att de anpassningar och metoder som de har erfarenhet av, är funktionella oberoende av 

vilket modersmål eleven. I teoriavsnittet belyses flerspråkighet utifrån språkut-

vecklingsperspektivet och inte anpassningar och metoder, därför lyfter jag inte fram en- eller 

flerspråkighet i förhållande till språkstörning på något särskilt sätt i diskussionen.  
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1. Hur bör skolmiljön vara utformad, enligt några tillfrågade pedagoger, för att stödja 

elevernas lärande och utveckling? 

Arnald (2007) betonar vikten av läraren anpassar sitt förhållningssätt och skolmiljön så att 

elever med nedsatt språkfunktion får så goda möjligheter till lärande som möjligt.  

Klassrumsmiljö: Det finns en samstämmighet i Arnald (2007; Sjöberg, 2007) och från samtliga 

nio informanter att barn med språkstörning behöver en anpassad klassrumsmiljö. 

Informanternas erfarenheter visar att det är bra om eleven följer klassundervisningen så 

mycket som möjligt men att det är fördelaktigt vid genomgångar att vara i mindre grupp 

samt att enskilt få hjälp och träning med sina specifika svårigheter. ”Det optimala är ju om 

eleven kan följa klassundervisningen så mycket som möjligt. Jag tror de behöver vara i 

mindre grupp och ha enskild undervisning”(I:7). Författaren uttrycker att det är viktigt att 

hitta en plats som ger koncentration och arbetsro, informanterna om fördelen med att 

placera eleverna så att de kan ha ögonkontakt så att de snabbt kan ge ett extra stöd när det 

behövs. ”Jag tror att de behöver sitta så att man hela tiden kan ha ögonkontakt med sin 

lärare och nära tavlan så att man ser och hör ordentligt” (I:8).Både Arnald och några 

informanter påpekar att klassrummet ska vara rent från stimuli, ljus och ljudintryck för att 

inte distrahera eleven. ”Så rent som möjligt när det gäller klassrum och även arbetsmaterial, 

ljud kan vara störande så det behöver man tänka på även synintryck” (I:2). Min egen 

erfarenhet är att det är viktigt för barnen att känna tillhörighet till en klass men utifrån detta 

och utifrån olika behov sedan arbeta i mindre grupp och enskild undervisning. Det är en stor 

fördel att vara flera pedagoger knutna till klassen och att ha flera rum att tillgå, att alla vuxna 

är kända för barnen för att skapa trygghet. Det är betydelsefullt att vara två i 

helklassundervisning också då en kan ha extra fokus på barn i behov av extra stöd. Min 

erfarenhet är att ett lugn och ett stimuli fritt rum har en lugnande inverkan och ger en ökad 

koncentration på skolarbetet. 

Struktur och förhållningssätt: Arnald (2007) och samtliga informanter påpekar vikten av att 

ge visuellt stöd i alla skolsituationer. ”Bilder på alla vis!” Arnald betonar att inlärningen ofta 

kräver längre tid och måste upprepas många gånger. Repetition lyfter även informanterna 

fram som ett nyckelord som samtidigt påpekar vikten av schemats struktur och 

kontinuiteten i arbetsuppgifter. Samstämmigheten är stor mellan informanternas 

erfarenheter, samt Arnald och Sjöberg (2007) i sättet att tala till eleven, att tala långsamt 
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med korta meningar, ge korta instruktioner, tala en i taget samt att förstärka talet med 

gester, mimik, tecken som stöd mm. Arnald visar på att uppmärksamhetssignaler kan för 

fånga elevens uppmärksamhet, någon talar om att ändra tonläge på rösten. Samtliga talar 

om att lektionsinnehållet måste konkretiseras på olika sätt. ”De behöver få genomgångar på 

ett annat sätt. Sen tror jag att det måste vara på flera olika nivåer, inte bara prata och prata 

utan det måste vara bilder, film, kanske ha jordgloben framme för att känna på, för att få 

krokar att hänga upp saker på” (I:7). Min egen erfarenhet är ett igenkännande till 

informanters och författarens erfarenheter som sättet att tala, att förstärka det jag säger 

med gester och mimik samt att använda visuellt stöd i undervisningen. 

Kompensatoriska hjälpmedel: Föhrer & Magnusson (2009) påpekar att det krävs en 

noggrann kartläggning för att den enskilda eleven ska få rätt sorts hjälpmedel. ”Det beror lite 

på individen och vilka svårigheter den har” (I:3). Författarna påtalar hur viktigt det är att 

samtliga pedagoger har kunskap om hur hjälpmedlen fungerar. Mina nio informanter räknar 

upp många olika typer av kompensatoriska hjälpmedel men det framkommer inte om de vet 

hur de ska användas. En informant påpekar hur viktigt det är att inte lämna eleven ensam 

vid t ex en dator utan att pedagoger måste finnas till hands och stödja lärandet. ”Jag tror att 

de behöver samspela även vid datorn. Eleven behöver få ställa frågor och som lärare behöver 

man vara där för att ställa frågor: Varför blev det så här? så att eleven startar en process i 

sitt tänkande. Tillsammans är nyckelordet” (I:7). Jag instämmer i att det är viktigt ge rätt 

kompensatoriskt stöd. Det är lätt att tro att DASIY-spelare underlättar för alla men har man 

svårigheter med ordförståelse så blir det inte lättare för att man lyssnar på en Cd. Det är 

också lätt att tro att barnen klara sig själva bara för att de sitter vid datorn men för att 

säkerställa att arbetet verkligen blir en övning så behöver vi pedagoger finnas med i den 

lärprocessen också. Det finns ett igenkännande i att teknik inte är enkelt och att det ofta 

känns som det krånglar. Om undervisning med kompensatoriska hjälpmedel ska utnyttjas 

fullt ut så måste det finnas nära tillhands och som pedagog vara säker på hur det fungerar. 

Sociala relationer: Arnald (2007) och Sjöberg (2007) samt samtliga informanter talar 

enhälligt om vikten av de vuxnas ansvar att närvara i leken som ett stöd. Samtliga visar 

samtidigt på hur viktigt arbetet är med hela klassen för att ingen ska hamna utanför den 

sociala gemenskapen. ”Jag tycker att man får vara med ganska mycket och försöka lära ut 

olika lekar och förklara regler. Det är bra att ha gemensamma lekar som man vet hur man 

ska leka så att det inte blir en massa missförstånd” (I:4). Jag tycker också att det är viktigt att 
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skapa ett gott klassklimat där man kan få vara den man är utifrån sina egna förutsättningar. 

Men det här är svårt för språket har en avgörande betydelse i mötet med andra, att förstå 

och göra sig förstådd. Vi vuxna kan göra mycket genom att öva turtagning, leka lekar så att 

klassen får en gemensam lek repertoar och inte minst kan vi vara en länk emellan och 

försöka förklara missförstånd och annat som kan uppstå. Min erfarenhet är att den här svåra 

uppgiften är lättare att få att fungera på klassnivå men på en skola är vi många barn och 

vuxna och då är det inte alltid lätt att ni fram på alla olika nivåer utan att för den skull 

utelämna enskilda elever. 

2. På vilka sätt kan, enligt några tillfrågade, pedagoger stödja läsinlärningsprocessen? 

Språklig medvetenhet: Fridolfsson (2010) skriver att barns språkutveckling främst sker 

genom dialog med vuxna. Samtliga informanter betonar att som pedagog måste man alltid 

ha fokus på språket i allt man gör, alltid prata och sätta ord på vardagen. ”Att alltid ha fokus 

på språket i allt man göra, alltid prata och sätta ord på vardagen” (I:1). Sterner & Lundberg 

(2010; Taube, 2007) menar att det finns ett samband mellan fonologisk medvetenhet och 

framgång i läsinlärningen medan Myrberg (i Myndigheten för skolutveckling, 2007:4) menar 

att fonologisk medvetenhet inte är det enda som krävs för en god läsutveckling utan 

svårigheter med det fonologiska arbetsminnet och ordmobilisering kan försvåra processen 

för eleven. Druid Glentow (2008) påpekar att  en allsidig språkligmedvetenhet kan stimuleras 

i lekens form genom strukturerade språkövningar samt genom att lyssna, tala, beskriva och 

berätta. Samtliga informanter berättar om erfarenheter utifrån Lundbergs Bornholmsmodell 

(2009) , några refererar till Sterner & Lundbergs, Före Bornholmsmodellen (2010). De 

hänvisar till materialet för att fokus ligger på att stimulera den fonologiska medvetenheten. 

”Träna enligt Bornholmsmodellen, det handlar inte bara om rim och ramsor utan 

systematiskt regelbunden träning, inte bara en ”dutt” en gång i veckan utan mer 

regelbundet” (I:6). Informanterna lyfter fram högläsning av skönlitteratur som viktig språklig 

aktivitet men inte bara läsningen i sig utan att sedan bearbeta texten på många olika sätt 

genom att t ex återberätta med drama och bild. ”…dramatisera, rita bilder till, att komma in i 

språket, agera själva, att få en känsla för vad orden står för” (I:9). Liberg (i Bjar & Liberg, 

2010) menar att det är viktigt att barnet får olika kulturella och sociala stödstrukturer för att 

bli medskapande i vår skriftspråkliga kultur. När jag hör ordet språklig medvetenhet går 

tankarna direkt till Bornholmmodellen, som det för mig mest kända materialet med en 

genomtänkt arbetsgång. Men det är inte materialet i sig som utan modellen bygger på att 
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öva upp den fonologiska förmågan regelbundet under en längre period samt att få pröva på 

språket med alla sinnen. Jag har inte själv jobbat så aktivt med modellen eller tagit emot 

någon grupp elever som har gjort den erfarenheten så att det går att bedöma vilken effekt 

den har haft.  Högläsning med olika typer av bearbetning, deltagande i olika 

kulturarrangemang som teater, konst och musik har varit vanligt förkommande i mina 

arbetsår i skolan. 

Läsinlärning: Frykholm (i Myndigheten för skolutveckling 2007:4) menar att en samstämmig 

forskning visar att läsinlärning ska ske i ett funktionellt sammanhang. Fridolfsson (2010) 

skriver om två olika läsinlärningsmetoder, den syntetiska/ljudningsmetoden och 

helordsmetoden/ordbildsmetoden. Författaren uttrycker sig kritiskt mot den sistnämnda 

dels för att inte alla barn på egen hand upptäcker sambandet mellan bokstav och ljud. Dessa 

barn behöver undervisning om hur den alfabetiska principen fungerar. Informanterna talar 

om att en lärare måste ha en hel uppsättning metodverktyg i sin verktygslåda som man ska 

kunna använda vid läsinlärning. Samtliga talar om ljudningsmetoden som den mest 

framgångsrika metoden för barn med svårigheter. ”Det är ljud + bokstavssäkerhet som är 

avgörande!”(I:3). Informanterna visar på att arbetet med bokstavsljuden är ett mödosamt 

arbete som måste få ta tid, att det är viktigt att använda alla sinnen vid inlärningen samt att 

hitta ”krokar” att hänga upp ljuden på. ”Det är viktigt att ge dem tid! När man väl kan alla 

bokstavsljuden då har man också alla förutsättningar till att kunna läsa allt” (I:4). 

Majoriteten av informanter talar om kontinuerlig intensiv träning där det gäller som 

pedagog att vara uppfinningsrik och göra arbetet lustfullt.  Utifrån min erfarenhet av 

läsinlärning är det ljudningsmetoden som är vanligast förekommande samt att komplettera 

med ordbilder som t ex vid frekventa småord. Jag instämmer med informanterna att som 

lärare bör man ha många metoder i sin verktygslåda och i arbetet med barnen gäller det att 

vara uppfinningsrik. Jag tror att man som pedagog måste erfara hur mödosamt det kan vara 

för en elev med nedsatt språkfunktion att lära sig läsa för att själv för att riktigt förstå vidden 

av det men också få erfara hur tillfreds eleven blir när väl läsningen sitter. 

5.4 Fortsatt forskning 

Språkstörning sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv är ett angeläget och outforskat 

område. Det är av stor vikt att den forskningen fortsätter för att kunna ge stöd i lärandet där 

skolans personal måste upptäcka det specifika som behövs hos den enskilda eleven och 
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skapa anpassade lärsituationer. Som lärare i skolan behöver vi kunskap, pedagogiska idéer 

och metoder för att kunna möta elever med nedsatt språkfunktion. Utifrån de erfarenheter 

det här arbetet har gett mig så har tankarna vuxit kring fortsatt forskning. Det skulle vara 

mycket intressant att göra en longitunell studie utifrån samma frågeställningar som i denna 

rapport och då även ta med ett elevperspektiv. Ytterligare ett område att utforska är skolans 

sociala arena där elevens hela dag, även vistelse på fritidshemmet berörs med utgångspunkt 

från språkets pragmatiska del. Vilka är framgångsfaktorerna i att vara och känna sig 

accepterad bland kamrater och vilken betydelse har det sedan för inlärningssituationen?  

5.5 Slutord 

Avslutningsvis vill jag betona att det här arbetet ger en generell bild av en mycket heterogen 

grupp av barn/elever med diagnosen språkstörning. Den bygger på nio informanters 

erfarenheter samt den teori jag valt att läsa. Jag menar att i det praktiska pedagogiska 

arbetet ska hänsyn tas till varje enskilds elevs specifika kompetenser och svårigheter. Det är 

en utmaning att skapa så många framgångsrika situationer som möjligt för våra elever. Även 

om vi inte kan göra allt vi drömmer om så kan vi göra väldigt mycket. Vi lär av våra 

framgångar, både elever och pedagoger. Som avslutning på detta arbete med att utforska 

hur en god lärande miljö kan se ut för elever med diagnosen språkstörning samt på vilket 

sätt vi pedagoger kan stödja deras läsinlärningsprocess lånar jag några ord av logopeden  

Ylva Segnestam (i Sjöberg, 2007) som kallar barnens svårigheter för ”språkbaserade 

lärandeutmaningar” ( s.116) . 

” Det är inte barnen som ska anpassa sig till en elevmall i skolan, utan skolan som 

ska anpassa sin pedagogik och sitt bemötande efter elevernas förutsättningar. Med 

ett sådant synsätt ger man barnet all rätt att få det stöd det behöver. Det kan också 

hjälpa läraren att se det som en tillgång att ha en elev med språkstörning i klassen. 

Det betyder ju att läraren behöver vara tydlig, tala lugnt, se varje elev och att pröva 

nya pedagogiska metoder när de gamla inte fungerar” (s. 116). 
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Bilaga 1. 

 
UPPSALA UNIVERSITET 
Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier.    
     xx 2011-02-18 
 
Informationsbrev! 
 
Hej! 
Jag heter Gun Niklasson och arbetar som lärare i xx. Under den här terminen arbetar jag med 
min magisteruppsats i Specialpedagogik, 15 hp, som handlar om språkstörning. Jag söker svar 
på frågor om hur en bra lärandemiljö / skolmiljö ska se ut för elever med språkstörning samt 
hur man som lärare på bästa sätt kan påverka läsinlärningsprocessen för eleverna. 
 
För att få ett underlag för mina studier behöver jag intervjua erfarna pedagoger på olika skolor 
i mellansverige. Intervjuerna kommer att ta ca. 45 minuter/ person. Det är till stor hjälp för 
mig att spela in intervjun på band. Dessa kommer sedan att transkriberas till skriftlig text och 
du kommer att få godkänna utskriften. Banden sparas endast tills arbetet är godkänt. 
 
Jag kommer att följa Vetenskapsrådets etiska regler som innebär att dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt enligt gällande normer. Inga namn, varken person eller skola, 
kommer att nämnas. Resultatredovisningen kommer att ske så att alla möjligheter till 
identifikation undanröjs. 
Att delta är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 
 
Handledare är Universitetsadjunkt Elisabeth Ekegren Johansson 
E-post:  
 
Jag är mycket tacksam för ditt deltagande och att du vill dela med dig av dina kunskaper, 
erfarenheter och tid. 
 
 
 
 
                                                          Med vänliga hälsningar 
 
                                                          
                                                          Gun Niklasson 
                                                          E-post:  
                                                          Tel.  
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 

• Utbildning 

• Antal år i yrket 
 

 

Frågeställning: 
Hur bör skolmiljön vara utformad för att stödja elevernas lärande och utveckling? 
 
1. Hur organiserar man en undervisnings situation (med ca 20-25 elever) där det finns en elev 
med språkstörning?  a) helklassundervisning/ mindregrupp/enskild undervisning 
 
2. Ge exempel på hur en bra dag schemamässigt kan se ut?  
 
3. Vad behöver man tänka vid möblering av ett klassrum och ev. grupprum? 
 
4. Hur gör man lektionsinnehållet begripligt och tillgängligt för eleven? 
 
5. Vad finns det för hjälpmedel som underlättar inlärningssituationen? 
 
6. Hur kan man som lärare stödja elevens kamratrelationer? 
 
 
 

Frågeställning: 
På vilka  sätt kan pedagoger stödja läsinlärningsprocessen?  
 
1. På vilket sätt kan lärare i Förskoleklass till och med årskurs tre stödja elever med 
språkstörning inför läsinlärningen? 
 
2. Vad är viktigast att fokusera på? 
 
3. Vad finns det för metoder? 
 
4. Vilket läsinlärningsmetod använder/rekommenderar du? 
 
5. Vad är det centrala innehållet i den? 
 
6. Hur ser arbetsgången ut? 
 
7. Arbetar du på något särskilt sätt om eleven är flerspråkigt?  
 


