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Syftet med den här studien är: (1) att undersöka vilken uppfattning klasslärare, 

specialpedagoger och logopeder har om språkstörning, samt hur de identifierar en 

språkstörning, och (2) att undersöka vilka arbetssätt och metoder klasslärare 

använder sig av för att stödja barnen i deras språkutveckling i årskurserna 1 – 3. De 

metoder som har använts i den här studien är intervjuer och observationer med 

klasslärare, specialpedagoger och en logoped. Resultatet i den här studien visar att 

man misstänker att ett barn lider av en språkstörning om det finns brister i 

exempelvis kommunikationen. Barn med språkstörning kan också lida av 

koncentrationssvårigheter. Resultatet visar främst att tydlighet i undervisningen är 

viktigt när man undervisar elever med språkstörning.  
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1 Inledning  
Enligt Lgr11 har språket en viktig roll i både kommunikationen och lärandet 

(Skolverket, 2011). Då språket är viktigt hos oss när det kommer till inlärning så är 

risken större för de elever som lider av språkstörning att drabbas av 

inlärningssvårigheter än för de elever som inte lider av språkstörning (Feagans & 

Applebaum, 1998). Hansson (2010) säger att språket är ett av de viktigaste redskapen 

för inlärning och ligger eleverna efter med språket kommer deras utveckling i skolan 

att saktas ner. När man som lärare ska undervisa elever med språkstörning finns ett 

styrdokument som man ska följa. Det är skollagen för grundskolan (SFS 2010:800) 

som slår fast att som lärare ska man stödja utvecklingen och lärandet hos alla 

eleverna samtidigt som man bidrar med en lust att lära till eleverna.  

        Då jag många gånger under min praktik har stött på elever som har svårigheter 

med språket så anser jag att det här området är intressant att undersöka. Jag ser det 

som en stor utmaning för mig som lärare att undervisa elever med språkstörning och 

är intresserad av vilka arbetssätt som kan vara lämpliga att använda sig av. Jag har 

även utifrån tidigare erfarenheter sett att en del klasslärare inte är så teoretiskt 

kunniga om språkstörning och blandar ihop språkstörning med språksvårigheter 

ibland. Språkstörning och språksvårigheter kan blandas ihop men en språkstörning 

är en diagnos vilket språksvårigheter inte är (Sjöberg, 2007). Språksvårigheter är 

någonting vem som helst kan få om den åker till tillexempel ett annat land och inte 

förstår språket. Däremot språkstörning är en diagnos som gör att man bland annat 

har svårigheter att uttrycka sig språkligt och förstå muntlig information (Leonard, 

1998). Dessutom har jag insett utifrån tidigare praktiker att det krävs extra arbete och 

annorlunda arbetssätt för att stötta de elever som har språkstörningar. Den här 

undersökningen sker ur ett lärarperspektiv då det kan gynna mig och andra lärare i 

framtiden då man som pedagog kan komma att stöta på barn med språkstörning. 

Med lärarperspektiv menas att undersökningen behandlas ur pedagogers synvinkel, 

genom att den bygger på intervjuer med lärare. Sjöberg (2007) menar att 

språkstörning är en diagnos som är vanligare än man tror, men att det är få som vet 

vad en språkstörning är, därför kan det vara nyttigt för alla att lära sig mer om 

diagnosen språkstörning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är dubbelt: (1) att undersöka vilken uppfattning 

klasslärare, specialpedagoger och logopeder har om språkstörning, samt hur de 
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identifierar en språkstörning, och vidare (2) att undersöka vilka arbetssätt och 

metoder klasslärare använder sig av för att stödja barnen i deras språkutveckling i 

årskurserna 1 – 3. 

För att uppfylla syftet används följande forskningsfrågor: 

 Vilka tecken går informanterna efter för att identifiera en språkstörning?  

 Vilka arbetssätt och metoder använder klasslärare sig av för att stödja barnen 

med språkstörning i deras språkutveckling?  

1.2 Begreppsförklaring  
Här har jag förklarat några begrepp som man bör förstå innebörden av i den här 

studien. De här begreppen återkommer i studien.  

Språkstörning – språkstörning innebär att en person lider av en störning som 

drabbar olika språkfunktioner (Nettelbladt, 1997).  

Specialpedagog – en specialpedagog är en pedagog som har tagit examen inom 

specialpedagogik. En specialpedagog har bland annat i uppgift att ge stöd och 

handledning åt klasslärare i deras undervisning när det kommer till elever som har 

svårigheter och särskilda behov (Specialpedagogutbildningen, 2006).  

Logoped – en logoped är en person som har behörigheten att sätta diagnoser på barn. 

En logoped får även ta hand om och behandla språkstörningar och andra språkfel hos 

barn som vuxna (Nationalencyklopedin, 2017).  

1.3 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2, redogörs för ämnets bakgrund. Tidigare forskning som rör den här 

forskningsstudien redogörs där. I kapitel 3, redogörs för vilka metoder som valts att 

användas i undersökningen. Under rubriken Datainsamling beskrivs intervjuerna, 

hur många som intervjuats och hur länge. Observationerna beskrivs också. Det 

förklaras även hur de två datainsamlingsmetoderna som använts bidrar till 

undersökningens syfte. Under rubriken Undersökningens material har 

datainsamlingsmetoderna sammanställts i en tabell som ger en överblick över 

materialet. Under rubriken Bearbetning av data, förklaras det hur intervjuerna och 

observationerna bearbetats så som transkription, renskrivning, kategorisering och 

analyser. Under rubriken Validitet och reliabilitet redogörs studiens kvalité och 

tillförlitlighet. Under den sista rubriken Etiska förhållningssätt redogörs det för de 
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etiska förhållningssätten som har tagits hänsyn till i den här undersökningen. I 

resultatdelen som är kapitel 4, presenteras studiens resultat. I kapitel 5, redogörs 

slutledningarna som dragits utifrån resultatet. Sedan diskuteras resultatet och de 

metoderna som används i kapitel 6. Sedan avslutas uppsatsen med kapitel 7, där det 

ges förslag på fortsatt forskning.  

2 Bakgrund 

2.1 Språkstörning  
Sjöberg (2007) säger att språkstörning är en typ av diagnos som är mer vanlig än man 

tror, dock är det få som vet om den. Det kan vara svårt att skilja på språkstörning och 

språksvårigheter men språksvårigheter är ingen diagnos vilket språkstörning är. 

Språksvårigheter är någonting alla kan få om de reser till ett land där de inte förstår 

språket, det är även någonting man kan jobba bort och bli av med. Språkstörning 

däremot är en diagnos som kan påverka ljudbildningen, ordförråd och ordförståelsen 

samt tolkning av språket eller grammatiken och är ingenting som man kan jobba bort 

helt och hållet (DHB, 2006). Om man misstänker att ett barn lider av en 

språkstörning eller om man är osäker på om barnet har språksvårigheter eller lider av 

en språkstörning kan man kontakta en logoped som gör en utredning (Hansson, 

2003).  

        Språkstörning är vanligare hos pojkar än vad det är hos flickor. Hos 

femåringarna är det cirka 7 % som lider av språkstörning (Reuterskiöld, 1999). De 

som lider av en språkstörning har svårt att lära sig språket trots att det kan vara deras 

modersmål och trots att de lever i en miljö som är enspråkig (Reuterskiöld, 1999). 

Bruce (2003) säger att det även är lätt att man kopplar språkstörning till andra 

diagnoser så som ADHD, aspergers och tourettes syndrom, utvecklingsstörning samt 

autismspektrumsstörning. Leonard (1998)  säger att barn som har språkstörningar 

har problem när det kommer till att uttrycka sig språkligt. De har även svårt att förstå 

och ta in muntlig information. De har helt enkelt svårt när det kommer till att både 

uttrycka sig och förstå språk. Andrahandsproblem som de eleverna med 

språkstörning kan få är koncentrationssvårigheter, sociala svårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter vilket drabbar inlärningen i skolan (Reuterskiöld, 1999). De som 

lider av språkstörning kan inte heller variera sitt språk lika lätt som de som inte lider 

av språkstörning kan göra (Leonard, 1998).  



7 
 

        Sjöberg (2007) säger att man ska i en sådan tidig ålder som möjligt försöka 

uppmärksamma och ge stöd åt de elever som lider av språkstörning. Som med det 

mesta bör man vara ute i sådan god tid som möjligt. Redan när barnet är 8 månader 

gammalt kan man börja med att göra språkundersökningar och när barnet är 4 år kan 

man göra en undersökning i grammatik (Westerlund, 1994; 1995). När man 

undersöker grammatiken hos barnet undersöker man om barnet kan använda 

komplexa syntaktiska och morfologiska strukturer. För att ett barn ska visa att det 

kan använda det svenska språkets grammatik på korrekt sätt i tal krävs det att de 

komplexa strukturerna används automatiskt utan att barnet behöver stanna till i talet 

var och varannan gång för att tänka innan den fortsätter. Men lider man av en 

språkstörning behöver man ofta stanna upp under tiden som man talar för att tänka 

och ibland hittar de eleverna inte de orden som de är ute efter och det dem försöker 

säga blir då otydligt och ibland inte förståeligt (Strömqvist, 2003). När barnet sedan 

är 5 år gammalt kan man göra undersökningar i hur barnet kan förstå grupp 

instruktioner. Då barn med språkstörning ofta lider av koncentrationssvårigheter 

vilket är ett av de andrahandsproblemen som de med språkstörning ofta lider av 

brukar logopeder och läkare även undersöka koncentrationen hos barnen. Den 

undersökningen kan göras vid femårsåldern är den sista undersökningen som man 

gör innan barnet börjar skolan och riktar in sig på allmänna språkförmågor. När 

barnet sedan börjar i skolan finns det många olika typer och modeller av 

språkundersökningar. De olika modellerna av språkundersökningarna fokuserar på 

ett strukturellt språk och läs- och skrivförmågor (Bruce, 2007).   

        Enligt Bishops & Snowling (2004) är det större risk att barn med språkstörning 

lider av en annan diagnos som heter dyslexi. De barnen som lider av språkstörning 

riskerar även att få sämre akademiska resultat i skolan då kommunikationsförmågan 

är en viktig förmåga för att kunna prestera i skolan (Bruce, 2007). När man gör 

språktester på barnen som lider av språkstörning ligger deras resultat mycket lägre 

och långt ifrån de andra barnens resultat som inte lider av en språkstörning. Nivån de 

barnen med språkstörning ligger på är även långt ifrån den förväntade nivån som de 

bör ligga på om när man ser till deras ålder. Det kan finnas andra faktorer som spelar 

in när ett barn visar tecken på att de lider av en språkstörning, men när man 

diagnostiserar barn med språkstörningar har man inte kunnat ge någon annan 

förklaring på deras språkstörning. Andra förklaringar för varför ett barn visar tecken 
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på språkstörning kan vara exempelvis dålig hörsel eller neurologisk dysfunktion 

(Reuterskiöld, 1999).   

        Om man lider av språkstörning har man inte kontroll över orden. Språket som 

ska vara ett redskap i sociala sammanhang för att kunna kommunicera med 

människor runt omkring sig blir istället ett hinder i sociala sammanhang (Sjöberg, 

2007). Enligt Hansson (2003)  är det genom språket som lärare lägger märke till 

språkutvecklingen hos barn och om man som lärare märker att ett barn ligger efter i 

språkutvecklingen kan man kontakta en logoped som då gör en utredning, men oftast 

upptäcks språkstörning redan innan barnet börjat skolan. Språkstörning upptäcks 

oftast i en tidig ålder och kan upptäckas redan när barnet är två år gammalt. Som 

pedagog observerar man hur barnet pratar, vad barnet säger, hur det låter när barnet 

säger det och om vi förstår vad barnet säger samt om barnet förstår vad vi säger. 

Språkstörning innebär att språkutvecklingen inte fortskrider som de ska göra. En 

språkstörning innebär också att språket utvecklas både långsammare och senare än 

normalt. Man kan lida av olika typer av språkstörning då språkstörningen kan 

påverka olika områden hos barnet, antingen är det ljudbildningen som blir påverkad 

eller så kan språkstörningen påverka ordförrådet och ordförståelsen, tolkning av 

språket eller grammatiken. Ibland kan språkstörningen påverka endast en av de olika 

delarna men ibland kan språkstörningen påverka alla de olika delarna (DHB, 2006). 

Det finns lätt språkstörning, grav språkstörning och mycket grav språkstörning. Fler 

delar som språkstörningen drabbar, desto gravare blir språkstörningen hos barnet 

(Bruce, 2003).  

        När man lider av språkstörning påverkas även inlärningen. Bjar & Liber (2003) 

menar att barn som lider av språkstörning brukar ha vissa svårigheter inom 

inlärningen. De har oftast svårt med bokstavsljud, läsförståelse, ordförståelse, 

meningsuppbyggnad, att sätta samman ord till meningar samt svårt att få ihop ord. 

För att lära sig att läsa och skriva måste man kunna avkoda vilket innebär att man ska 

koppla ihop fenomen till ett ord. När man avkodar måste man även förstå ordet som 

man läser, vilket innebär att man har en läsförståelse. När man lider av språkstörning 

blir avkodnings- och läsförståelseprocessen svårare. Även om man lyckas att koppla 

ihop de olika ljuden till rätt ord så blir det ändå inte rätt då man inte förstår vad det 

är för ord man läser och inte ljudar ihop ordet ordentligt så att det uttalas så som det 

ska uttalas. Dessa barn har alltså problem med bokstavsljudet (Bjar & Liberg, 2003).  
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        Språkstörning kan vara svår att upptäcka ibland för lärare.  Men att upptäcka 

språkstörning hos barn som växer upp med mer än ett språk är svårare än att 

upptäcka språkstörning hos barn som växer upp i en enspråkig miljö. Det börjar även 

bli vanligare att barn växer upp med mer än ett språk. Om det är så att man 

misstänker att det flerspråkiga barnet lider av en språkstörning måste man 

undersöka båda språken hos barnet.  De orden och begreppen som barnet behärskar i 

det ena språket, kanske barnet inte behärskar i det andra språket. Man brukar vänta 

lite längre med att ge diagnosen språkstörning till flerspråkiga barn då man tror att 

flerspråkiga barns språk utvecklas långsammare, vilket resulterar i att man väntar 

längre med att diagnostisera de barnen med språkstörning då man inte vill ge dem en 

felaktig diagnos då det ibland kan handla om språksvårigheter hos dem (Holmström, 

2015).   

2.2 Språkstöttande arbetssätt 
Det finns en rad olika arbetssätt och metoder som är språkstöttande. Som lärare är 

det bra att man känner till olika språkstöttande arbetssätt som man kan använda i sin 

undervisning. Har man elever som lider av en språkstörning i sin klass krävs det även 

att man använder sig av anpassade arbetssätt för de eleverna. Man kan bland annat 

försöka använda sig av lekfulla aktiviteter i lärandet. Att använda sig av lekfulla 

aktiviteter i undervisningen är bra då det är naturligt för eleverna att lära sig av leken 

(Bruce, 2007). Vygotskij säger att lekfulla aktiviteter är bra då eleverna får socialisera 

med varandra på ett sätt som kommer naturligt för dem (Vygotskij, 2001). Det är 

alltid positivt att låta eleverna delta i sociala sammanhang då ordförrådet utvecklas 

när eleverna får socialisera med varandra (Bruce, 2007). Det är även viktigt att man 

får igång sociala samspel i klassrummet då kommunikation är viktigt för både 

språkutvecklingen inlärningen i skolan. När eleverna får delta i sociala sammanhang 

utvecklar de sitt ordförråd och går framåt i språkutvecklingen. Eleverna får även öva 

på att kommunicera och det är en bra träning då barn som har en språkstörning har 

svårigheter med att kommunicera då språket är ett hinder för dem i sociala 

sammanhang. Det är därför tydligt att man bör ge eleverna social träning och det är 

någonting som man ska starta med så tidigt som möjligt både i skolan och hemma 

(Vygotskij, 2001).  

        Ord som är bekanta för eleverna kan med fördel användas i undervisningen, men 

eleverna bör även stöta på okända ord i undervisningen. När man jobbar med 

ordförståelse i undervisningen kan läraren ta en bild eller ett föremål till stöd för 
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ordförståelsen. Men bilder kan man även använda i undervisningen oavsett vad man 

tränar på då det kan skapa en tydlighet. Att använda sig av bilder i undervisningen 

gynnar för övrigt alla eleverna (Nettelbladt & Salameh, 2013).  

        Man kan även ta hjälp av Bornholmsmodellen i sin undervisning. Enligt 

Lundberg (2007) är syftet med Bornholmsmodellen att den språkliga medvetenheten 

ska utvecklas hos barnen. Den modellen innehåller några olika inlärningssätt och 

aktiviteter som man kan använda sig av i sin undervisning för att förhindra att det 

uppstår läs- och skrivsvårigheter samt språksvårigheter. Här nedan kommer jag att ta 

upp två olika aktiviteter och inlärningssätt som är en del av Bornholmsmodellen. 

Dessa anses gynna eleverna i deras läs- och skrivutveckling samt språkutveckling. Då 

Bornholmsmodellen riktar in sig på den språkliga utvecklingen hos barnen är det bra 

att använda sig av Bornholmsmodellen när man jobbar med elever som lider av en 

språkstörning. Bornholmsmodellen är bra att använda sig av även fast man inte har 

barn som lider av en språkstörning då den språkliga utvecklingen är viktig hos alla 

barnen. Att exempelvis använda sig av högläsning i undervisningen är en del av 

Bornholmsmodellen och högläsning gynnar eleverna på så sätt att språket och 

ordförrådet hos eleverna utvecklas (Lundberg, 2007). När man som lärare väljer att 

använda sig av Bornholmsmodellen i sin undervisning skapar man ett intresse hos 

eleverna för det svenska språket genom att man för in lekens form i undervisningen . 

Genom att föra in lekens form i undervisningen skapar man glädje och lusten att lära 

hos eleverna (Häggström, 2007).  

        Enligt Bornholmsmodellen är det viktigt att få in lekfulla aktiviteter i 

undervisningen. Bornholmsmodellen vill att barnen ska lära sig genom ett lustfyllt 

lärandesätt, vilket betyder att barnen ska lära sig på ett intressant och roligt sätt. Att 

få in leken i lärandet är en del av Bornholmsmodellen och är inte endast bra för 

språkutvecklingen utan det gynnar eleverna på andra sätt också då de genom lek 

bland annat får delta i sociala sammanhang som uppstår i leken (Häggström, 2007). 

När man tar in olika former av lekfulla aktiviteter i undervisningen som exempelvis 

språklekar kan det förhindra att läs- och skrivsvårigheter uppstår då språklekar i 

olika former ska vara bra för läs- och skrivinlärningen (Häggström & Lundberg, 

1994).  

2.3 Språkstöttande lärandemiljö  
Det är inte bara viktigt med språkstöttande arbetssätt i undervisningen. Det är också 

viktigt med en språkstöttande lärandemiljö. Lärandemiljön har en stor påverkan och 
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betydelse för de eleverna som lider av språkstörning (Netteldbadt & Salameh, 2013). 

Lärandemiljön bör vara lugn då elever med en språkstörning kan ha 

koncentrationssvårigheter och behöver lugn och ro för att kunna koncentrera sig på 

sina uppgifter. En språkstöttande lärandemiljö innebär en miljö som är lugn och 

accepterande. Det är också en miljö som innehåller mycket bilder för att bilder ger en 

extra tylighet i undervisningen. Det är viktigt att miljön i klassrummet är 

accepterande då miljön även påverkar elevernas självförtroende under deras 

språkutveckling (Taube, 2007). Bruce (2007) säger att när man samtalar med de 

elever som lider av språkstörning skapas en språkstöttande lärandemiljö. Samtal kan 

användas på flera sätt. Man pratar alltså om samma sak men på flera olika vis. Man 

kan använda sig av exempelvis bilder eller filmer när man pratar med barnen med 

språkstörning. Enligt Netteldbadt & Salameh (2013) kan det även behövas att man 

anpassar lärandemiljön för de som lider av språkstörning. Ett exempel på en sådan 

anpassning är att man som lärare gör egna arbetsscheman åt de eleverna med 

språkstörning. Egna arbetsscheman kan behövas för elever med språkstörning då de 

eleverna bland annat kan ha svårt att ta in muntlig information. Man kan även tänka 

på hur man genomför sina genomgångar och hur man ger ut muntlig information. 

Det är bra om man har korta genomgångar och att instruktioner inte är för långa. 

Nettelbladt & Salameh (2013) säger att bortsett från att vara kortfattad så är det även 

viktigt att man är tydlig i genomgångar och instruktioner. Tydlighet behövs för att 

alla eleverna ska förstå och det kan behövas en extra tydlighet för att de eleverna med 

språkstörning ska förstå. Elever med språkstörning kan även ha 

koncentrationssvårigheter. Därför är det bra att man har tillgång till hörselkåpor i 

klassrummet. Hörselkåpor kan vara ett verktyg som gynnar barn med språkstörning. 

Det kan bidra till att de eleverna med språkstörning kan koncentrera sig och stänga 

ute störande ljud. Hörselkåpor kan även vara till användning för alla barnen då alla 

barnen oavsett språkstörning eller inte kan behöva stänga ute störande ljud 

(Netteldbadt & Salamed, 2013).  

        Sjöberg (2007) menar att sociala samspel i klassrummet har en stor betydelse. 

Då barn med språkstörning har svårt att uttrycka sig i tal, kan de ha problem med att 

få fram de orden de söker efter vilket leder till att de dem säger blir otydligt. De får 

inte alltid fram det de menar så det kan bli svårt för dem att delta i sociala 

sammanhang då de inte alltid blir förstådda av andra. Därför är det bra att man ser 

till så att den sociala kommunikationen även kan ske med hjälp av tecken och bilder 
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då det blir tydligare då för alla. På så sätt kan man få elever med språkstörning att 

känna sig delaktiga i sociala sammanhang. Det är även viktigt att man som lärare 

uppmuntrar och ger beröm till eleverna när de förtjänar det för att påverka deras 

självförtroende positivt. Självförtroendet under deras språkutveckling har en stor 

påverkan på eleverna (Sjöberg, 2007). 

3 Metod 
Undersökningen bygger på intervjuer, två med klasslärare, två med specialpedagoger 

och en med en logoped. I studiens material finns också klassrumsobservationer. De 

två utvalda datainsamlingsmetoder för den här studien används för att få svar på den 

här forskningsstudiens syfte och forskningsfrågor.  

3.1 Datainsamling 
Jag samlade in data genom att använda mig av datainsamlingsmetoderna intervju 

och observation. Båda datainsamlingsmetoderna genomfördes de första veckorna av 

den här undersökningen.  Intervjuerna skedde under de två första veckorna och 

observationerna skedde under en längre period i de två klasserna som de intervjuade 

klasslärarna befann sig i. Då jag under en längre period hade möjligheten att besöka 

de två klasserna som deltog i min undersökning kunde jag genomföra löpande 

observationer under tre veckors tid innan jag började med intervjuerna och de styrda 

observationerna. Jag genomförde intervjuerna innan jag la fokus på de styrda 

observationerna. Anledningen till det var att jag ville se om jag kunde upptäcka mitt 

resultat jag fick från intervjuerna i själva praktiken.  

        Fem personer intervjuades, varav två var klasslärare i varsin årskurs 1 klass 

(Klasslärare A och Klasslärare B), två var specialpedagoger (Specialpedagog A och 

Specialpedagog B) och en var logoped. Jag valde att intervjua en person åt gången 

eftersom att det annars fanns risk att de hade kunnat påverka varandras svar. Jag 

intervjuade först klasslärarna och sen specialpedagogerna. Jag använde mig av sju 

intervjufrågor när jag intervjuade dem (Bilaga 1) och alla intervjuerna spelades in. 

Till logopeden ställde jag andra intervjufrågor (Bilaga 2). Logopeden fick andra 

intervjufrågor än klasslärarna och specialpedagogerna eftersom logopeden har ett 

annat arbetsområde och andra arbetsuppgifter än klasslärarna och 

specialpedagogerna. Intervjuerna spelades in då trovärdigheten ökar och för att 

säkerhetsställa att allt som sagts i intervjun ska komma med. Det underlättar också 

bearbetningen av data. Då jag valde att spela in mina intervjuer så var jag väl 
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medveten om att inspelningar kan påverka de som intervjuas. Bryman (2011) säger 

att de som intervjuas kan påverkas av inspelningar på så sätt att de inte slappnar av 

och blir nervösa. För att undvika att sådant skulle ske så var det viktigt att jag som 

intervjuare visade att jag var trygg i de metoderna och med de frågorna jag hade valt. 

Under intervjuernas gång ansåg jag att de gick bra och att både jag och den 

intervjuade var avslappnade. Jag fick bra och utförliga svar på mina intervjufrågor 

och kunde ställa följdfrågor. Intervjuerna var kvalitativa och enligt Bryman (2011) 

skapar man en bättre kontakt och man har chansen att ställa följdfrågor under 

intervjun. Inspelningen tillåter att man hela tiden kan hålla fokus på informanten 

istället för att behöva lägga ner tid på att anteckna det informanten säger (Bryman, 

2011). 

        Efter jag genomfört intervjuerna gjorde jag ett observationsschema (Bilaga 3) 

utifrån resultatet från intervjuerna. Observationerna har skett i klassrummen hos de 

klasslärarna som är involverade i undersökningen. Då det har skett flera 

observationer under en längre tid fick jag möjligheten att observera olika 

sammanhang och olika ämnen.  Observationsschemat använde jag mig av i mina 

styrda observationer som pågick under fyra lektioner vilket var en hel skoldag. Två av 

de observerande lektionerna var i klassrummet som tillhörde Klasslärare A, medan 

de andra två observerande lektionerna var i klassrummet som tillhörde Klasslärare B. 

Det första tillfället var 1 timme och 20 minuter långt. Det andra tillfället var 50 

minuter långt, det tredje tillfället var 30 minuter långt och det fjärde och sista 

tillfället var 55 minuter långt. Med styrda observationer menar jag att jag hade 

anteckningar och bestämda saker om jag skulle titta efter i mina observationer. Jag 

hade ett observationsschema som jag följde under mina styrda observationer. Med ett 

observeringsschema kunde jag vara fokuserad på det jag skulle titta efter. Däremot 

när man har observationsscheman kan det vara svårt att få en helhetsbild av 

situationerna, men eftersom att jag hade gjort löpande observationer innan mina 

strukturerade observationer så kände jag att jag ändå hade en helhetsbild över 

situationerna. Jag hade innan intervjuerna försökt lägga märket till hur de jobbade 

med barn som hade språkstörning men det var inte förrän efter intervjuerna som jag 

kunde genomföra observationerna ordentligt då jag fått information att tänka på. 

Som jag nämnde användes ett observationsschema i mina styrda observationer och i 

observationsschemat hade jag skrivit ner saker som jag skulle titta efter i mina 

observationer och om jag sedan såg de skulle jag pricka av det från schemat. På så vis 
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kände jag att jag inte skulle missa någonting. Jag förde även anteckningar under och 

efter mina observationer.  

        Genom att använda mig av intervjuer och observationer kunde jag få svar på 

mina forskningsfrågor. Själva intervjufrågorna var kopplade till forskningsfråga 1 för 

att jag skulle kunna få svar på mina forskningsfrågor och mitt syfte. I observationerna 

kunde jag få svar på forskningsfråga 2 då jag kunde se hur de använde sig av de 

arbetsmetoderna i praktiken och hur de inverkade på barnen med språkstörning.  

3.2 Undersökningens material   
Det metoderna som jag använde mig av i min undersökning var intervjuer och 

observationer. Jag gjorde sammanlagt 5 intervjuer med lärare, specialpedagoger och 

en logoped. Här nedan har jag sammanställt mina datainsamlingsmetoder i en tabell 

som ger en överblick över materialet.  

Tabell 1 Sammanställning av undersökningens datainsamlingsmetoder. 

Data  

Intervjuer Observationer  

Klasslärare A – 17 minuter Löpande observationer – 3 veckor  

Klasslärare B – 8:30 minuter  Strukturerade observationer – 4 tillfällen 

Tillfälle 1: 1 timme och 30 minuter 

Tillfälle 2: 50 minuter 

Tillfälle 3: 30 minuter  

Tillfälle 4: 55 minuter  

Specialpedagog A – 14 minuter   

Specialpedagog B – 20 minuter   

Logoped – 25 minuter   

 

3.3 Bearbetning av data  
Intervjuerna spelades in för möjligheten att kunna lyssna av intervjuerna sen i 

efterhand. Jag transkriberade en intervju åt gången på datorn. Jag lyssnade även på 

inspelningarna flera gånger för att minska risken att jag skulle missat någonting och 

för att öka trovärdigheten. Under observationerna användes ett observationsschema 

samtidigt som det fördes anteckningar. Resultatet utifrån observationerna behövde 

också sammanställas, vilket gjordes på samma vis på en dator. Jag jämförde sedan 
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mina sammanställningar. När jag jämförde mina intervjuer sökte jag efter olikheter i 

de olika intervjuerna.  Jag ville se om specialpedagogerna hade andra uppfattningar 

och åsikter om språkstörning än vad klasslärarna hade, eller om alla hade liknande 

svar. Jag ville se om de alla såg på språkstörning på samma sätt.    

        Jag gjorde även en sållning av all text som jag transkriberat som blev till en 

sammanfattning på datorn. När man gör en sållning innebär det att man endast 

plockar ut den viktigaste informationen då man inte kan ta med all information man 

fått in i sin studie (Ahrne & Svensson, 2011). När jag gjorde min sållning utgick jag 

från mina forskningsfrågor. Då det sades mycket under intervjuerna så var jag 

tvungen att sålla ut det som var relevant och gav svar på mitt syfte och mina 

forskningsfrågor. Slutligen bestod min sammanfattning endast av det viktigaste som 

hade med min undersökning och mina forskningsfrågor att göra.       

3.4 Validitet och reliabilitet  
Det är viktigt att informationen som har samlats in till studien är pålitlig (Bryman, 

2008). Validiteten bestämmer studiens kvalité medan reliabiliteten bestämmer 

studiens tillförlitlighet (Tivenius, 2015). I alla undersökningar som görs är det viktigt 

att tillförlitligheten är så hög som möjligt (Thomsson, 2002).  

        Informationen i den här studien har samlats in genom två olika metoder. Den 

ena metoden var intervjuer där sammanlagt fem olika personer intervjuades. Den 

andra metoden var klassrumsobservationer. För att reliabiliteten skulle bli hög 

spelades alla mina intervjuer in. Jag var medveten om att inspelning av intervjuerna 

kan påverka de jag intervjuar genom att de exempelvis blir nervösa. Därför försökte 

jag skapa en avslappnad stämning genom att jag som intervjuade var trygg och 

avslappnad under mina intervjuer. Detta ger intervjumaterialet en god kvalitet och 

bidrar därför till undersökningens pålitlighet. Det som sades på de inspelade 

intervjuerna sker jag ner på datorn ordagrant. Jag lyssnade även igenom de inspelade 

intervjuerna flera gånger för att vara säker på att jag inte missat att skriva ner 

någonting viktigt som sades i intervjuerna, vilket också bidrar till reliabiliteten.  Jag 

gjorde det även för att försäkra mig om att det nedskrivna materialet från 

intervjuerna stämde överens med det som sades i intervjuerna. Efter jag genomfört 

intervjuerna genomförde jag styrda observationer för att verifiera det jag hört i mina 

intervjuer och öka trovärdigheten. 

        Jag anser att min studie har en hög validitet och reliabilitet tack vare hur 

noggrant mina datainsamlingsmetoder var strukturerade och genomförda, samt även 
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genom att de som deltog i min undersökning har besvarat undersökningens syfte och 

forskningsfrågor.  

3.5 Etiskt förhållningssätt 
Jag har tagit hänsyn till de etiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2011). Personerna som 

har deltagit i undersökningen kommer att vara anonyma, vilket betyder att jag inte 

kommer att gå ut med några namn på de som har deltagit i intervjuerna. Jag kommer 

inte heller att gå ut med namn på skolan som undersökningen genomfördes i. Jag har 

tagit hänsyn till individskyddskravet som innebär att de som deltar i undersökningen 

inte kommer att skadas psykiskt eller fysiskt. De kommer heller inte att bli kränkta 

eller förödmjukade.  

        Individskyddskravet består av fyra huvudkrav vilket är; informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Jag har tagit hänsyn 

till de kraven i min undersökning genom att alla som har deltagit i min undersökning 

har blivit informerade om vilken roll de kommer att ha i forskningsstudien samt att 

de har blivit informerade om vilket syfte den här studien har. Jag har även förklarat 

för dem att de kan välja att avbryta sitt deltagande i undersökningen när de vill, vilket 

är informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Som jag nämnde tidigare under det 

här avsnittet kommer jag inte att gå ut offentligt med namnet på skolan som deltagit i 

den här undersökningen då skolan som medverkat i undersökningen ska känna sig 

trygg och anonym, vilket är konfidentialitetskravet och räknas till de etiska reglerna 

(Tivenius, 2015). Den informationen som jag samlat in kommer endast att användas 

till den här forskningens syfte, vilket kallas för nyttjandekravet. Samtyckeskravet 

innebär att om någon av de som medverkar i undersökningen inte hunnit fylla 15 år 

än ska det ske ett samtycke med barnets vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2011). Då 

ingen av de som deltog i undersökningen var under 15 år behövdes inte något sådant 

samtycke. De som medverkade i min forskningsstudie blev alla informerade om dessa 

ovanstående krav och de blev även informerade om att jag kommer att ta hänsyn till 

alla de kraven. Det skedde då en muntlig överenskommelse.  

4 Resultat 
I den här delen kommer jag att redogöra för resultatet från undersökningen. 

Resultatet bygger på intervjuer och observationer. Observationerna gjordes för att 

förstärka intervjuerna. Under 4.1 redogörs resultatet på forskningsfråga 1. Under 4.2 

redogörs resultatet på forskningsfråga 2. Resultatkapitlet har organiserats utifrån 
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dessa underrubriker för att det ska bli en tydligare och lättare läsning för läsarna 

samt att de ska få svar på forskningsfrågorna i det här avsnittet. Jag valde även att 

använda mig av dessa underrubriker eftersom det uppstod kategorier i analysen av 

materialet. 

4.1 Forskningsfråga 1 
Forskningsfråga 1 löd: Vilka tecken går informanterna efter för att identifiera en 

språkstörning?  I det här avsnittet under underrubriken: 4.1.1, redogör jag för 

resultatet på forskningsfråga 1. Resultatet på forskningsfråga 1 bygger mestadels på 

intervjuer med lärare, specialpedagoger och en logoped. Men resultatet bygger även 

på observationer.   

4.1.1 Att upptäcka språkstörning – signaler i kommunikationen 
4.1.1.1 Resultat från intervjuerna 

Ett gemensamt svar från alla de intervjuade var att en språkstörning kan märkas på 

att ett barn har svårt att använda språket. Barnet kan ha svårt att uttrycka sig vilket 

innebär att barnet har svårt att prata så att andra förstår vad den menar samt att 

barnet inte får fram de orden som hen menar. Det kan bero på att barnet saknar 

tillräckligt med ord i ordförrådet. Båda lärarna, specialpedagogerna och logopeden 

tillägger att barn som lider av språkstörning oftast pratar sluddrigt och har 

uttalssvårigheter. De säger även att barnen med språkstörning har även svårt att 

prata med rätt grammatik trots att de är födda här.  

        Specialpedagogerna och logopeden var mer säkra på vad en språkstörning var för 

något. Båda specialpedagogerna och logopeden poängterade på en gång att 

språkstörning var en diagnos men både Lärare A och Lärare B var lite mer osäkra på 

om det var en diagnos eller inte men när jag berättade till dem att jag hört att det är 

en diagnos så tyckte de att det lät rimligt då de även sa att språkstörning är någonting 

långvarigt. Lärare B poängterar även att det är lättare att upptäcka en språkstörning 

när man har jobbat ett tag och har erfarenhet.  

        Resultatet från intervjuerna visade även att det inte endast är genom talet som 

man upptäcker att ett barn har en språkstörning. Enligt alla de intervjuade märker 

man det även genom att barnen har svårt att uppfatta språket. Alla de intervjuade var 

överens om att det kan ta längre tid för barn med språkstöning att ta in instruktioner. 

Därför sker det lätt att de barnen ofta missuppfattar instruktioner för att det går för 

fort säger dem. Därför kan man som lärare i klassrummet misstänka språkstörning 
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hos en elev när eleven sällan förstår instruktioner och behöver extra genomgångar. 

Misstänker man att ett barn kan lida av en språkstörning kopplar man in 

specialpedagogen och logopeden som sedan gör en utredning.   

        Enligt både Lärare A och Lärare B kan diagnoser som exempelvis ADHD och 

autism ligga bakom språkstörningen. Även logopeden höll med lärarna om att andra 

diagnoser kan ligga bakom språkstörningen. När jag bad logopeden förklara vad hon 

menade sa hon att ADHD och autism kan göra så att barnen har svårare för språket 

då de kanske inte orkar tala klart eller har för brottom när de pratar vilket leder till 

att deras tal blir otydligt. Det kan även vara så att de inte orkar lyssna och ta in 

muntlig information det sker då missuppfattningar. Det kan alltså ligga en annan 

diagnos bakom språkstörningen. Logopeden fortsätter att förklara att om man 

exempelvis lider av autism eller intellektuell funktionsnedsättning behöver man inte 

alltid sätta diagnosen språkstörning då språkstörning så gott som ingår i de 

diagnoserna. Om ett barn har exempelvis har ADHD så kan barnet ha svårt att 

koncentrera sig, barnet kan ha svårt att sitta still, lyssna klart samt inte orkar prata 

klart eller formulera sig ordentligt så kan det leda till att det barnet får diagnosen 

språkstörning. Men ibland kan det även vara så att de kan visa tecken på 

språkstörning men att de inte får den diagnosen då den diagnosen ingår i den andra 

diagnosen. Det som menas när man säger att diagnosen ingår i den andra diagnosen 

som exempelvis kan vara ADHD är att barnet med ADHD kan visa likadana tecken på 

en språkstörning som ett barn med språkstörning kan göra då eleven kanske 

misstolkar information eller inte förstår informationen då eleven inte orkar lyssna 

klart på grund av att eleven har koncentrationssvårigheter som orsakas av diagnosen 

ADHD. Alla de intervjuade berättar att de som sätter den diagnoserna är oftast 

logopeder men även läkare kan sätta den diagnosen. Om man misstänker att ett barn 

lider av språkstörning så kontaktar läraren eller specialpedagogen en logoped som 

sedan gör en utredning.  

        Utifrån intervjuerna framkommer det dock att man oftast upptäcker 

språkstörning innan barnen börjar skolan. Logopeden berättar att språkstörning kan 

man upptäcka redan när barnet är två år gammalt. Språkstörning kan upptäckas 

tidigt när barnen går med föräldrarna på kontroller hos Barnavårdscentralen. Om 

man som tvååring inte har börjat säga sina första ord så är det ovanligt. Då brukar 

man skicka det barnet på en utredning med en logoped. Utredningar kan ta olika lång 

tid beroende på exempelvis barnets ålder. Om barnet endast är två år gammalt 
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brukar man i utredningar titta efter om barnet kan enstaka ord. Är barnet äldre kan 

man undersöka hur bra barnet kan kommunicera? Man kan även titta efter om 

barnet kan bilda meningar och om barnet förstår meningarna. Språkstörning brukar 

man som sagt upptäcka tidigt men när de barnen som lider av språkstörning kommer 

till förskoleklasen får de inte längre någon hjälp från logopeder, vilket resulterar i att 

det inte blir någon mer hjälp från logopederna förrän de börjar ettan. Lärare A säger 

att även fast språkstörning brukar upptäckas före skolåldern händer det ändå att 

språkstörning upptäcks i skolan.  

         

4.1.1.2 Resultat från observationerna 

Resultatet från intervjuerna och observationerna överstämde i hög grad. Lärare A har 

en elev i sitt klassrum som de börjat upptäcka språkstörning på, den eleven går i 

årskurs 1. Observationerna visar att den eleven har väldigt svårt för språket. Den har 

svårt att uppfatta språket och även att uttrycka sig i tal och det händer väldigt ofta att 

jag inte förstod vad den eleven sa när den försöker förklara någonting för mig. Den 

eleven är utländsk men har ändå varit i Sverige i flera år och gått om förskoleklassen 

en gång. Den eleven har alltså gått i förskoleklassen i två år. Lärare A berättade att 

hon trott eleven haft språksvårigheter och att den eleven med tiden kommer att lära 

sig det svenska språket. Men trots att den varit i Sverige i flera år nu har den eleven 

inte blivit mycket bättre på svenska. Under mina löpande observationer fick jag vara 

med när logopeden var på besök i klassen. Logopeden konstaterade då att den 

utländska eleven som har svårt för språket kunde ha en språkstörning. Logopeden 

säger att det kan vara svårare att upptäcka språkstörning hos utländska elever som 

har svenska som andra språk, då man ofta väntar för länge och tror att de med tiden 

lär sig språket. Även Lärare A konstaterade att hon tycker att det är svårare att 

upptäcka språkstörning hos elever som har svenska som andraspråk och därför har 

hon inte kopplat in än logoped förrän nu.  

4.2 Forskningsfråga 2  
Forskningsfråga 2 löd; Vilka arbetssätt och metoder använder klasslärare sig av för 

att stödja barnen med språkstörning i deras språkutveckling?  Den forskningsfrågan 

kommer att redogöras under 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3. Resultatet på forskningsfråga 2 

bygger på intervjuer med både lärare, specialpedagoger och en logoped. Resultatet 

bygger även på observationer. 
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4.2.1 Att arbeta med elever med språkstörning – tydlighet  
4.2.1.1Resultat från intervjuerna 

Även här ger intervjuerna ett enhälligt resultat. Intervjuerna visar att om man 

undervisar elever med språkstörning krävs tydlighet på så många sätt som möjligt. 

Resultatet utifrån intervjuerna visar att tydlighet kan ske på många olika sätt. I 

resultatet till forskningsfråga 1 framkom det att barn med språkstörning ofta har 

svårt att uppfatta språket vilket resulterar i att de lätt missuppfattar instruktioner om 

det går för fort. Alla de intervjuade är eniga om att det därför är viktigt att man är 

tydlig när man ger ut instruktioner och det är även bra om instruktionerna är korta. 

Specialpedagog A säger att en annan anledning till varför instruktionerna bör vara 

korta är för att barn med språkstörning ofta blir språktrötta när de lyssnar på någon 

som pratar. Specialpedagog A påpekar även att det finns forskning som visar på att de 

barnen blir språktrötta av att lyssna på lärarens prat under längre tid. Specialpedagog 

B säger även att bland kan det behövas en extra genomgång med just de eleverna som 

har språkstörning då de inte förstod instruktionerna vid första genomgången. 

Logopeden ger ett exempel på hur man kan genomföra en genomgång på ett tydligt 

vis. Om man har en genomgång om exempelvis Sverige kan man börja med att bara 

prata och ge information om Sverige och sedan kan man visa bilder och även en film 

som handlar om Sverige. Ett annat sätt är att man använda sig av en power point 

presentation. Då använder man sig av flera olika sätt vilket leder till at det blir 

tydligare.  

       Alla de intervjuade säger att det är bra att använda sig av bilder i undervisningen 

om man vill att undervisningen ska bli tydligt. Lärare A säger att genomgångar och 

instruktioner gärna ska vara kopplade till bilder för extra tydlighet. Att använda sig av 

bilder i undervisningen gynnar hela gruppen men bilderna används speciellt i tanke 

för de barn som har språkstörning. Man kan även använda sig av bilder med ord och 

begrepp på. Logopeden säger att man kan göra ett synligt ordförråd i klassrummet på 

tillexempel tavlan. Om eleverna har fått i uppgift att skriva exempelvis en berättelse 

så kan det vara svårt för eleverna att få ihop en berättelse och komma på orden. 

Därför kan det vara bra att man som lärare gör ett synligt ordförråd så att eleverna 

kan ta hjälp av det synliga ordförrådet när de skriver tillexempel berättelsen. Lärare B 

och logopeden säger även att man kan ge eleverna med språkstörning ett eget 

arbetsschema då korttidsminnet oftast inte är så bra. Att ge eleverna med 
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språkstörning ett eget arbetsschema är även det ett sätt som man kan skapa tydlighet 

på då eleverna kan titta på arbetsschemat för att bli påminda om vad de ska göra.  

        Alla de intervjuade säger att barn med språkstörning kan ha svårt att 

koncentrera sig och ta in information och poängterar att det är viktigt med ett lugnt 

klassrumsklimat. Ett lugnt klassrumsklimat resulterar även i att undervisningen blir 

tydligare då det inte uppstår onödiga störande moment. Barn kan lätt bli störda av att 

andra pratar eller inte sitter på sina platser utan springer runt i klassrummet.  

        Lärare A, Lärare B och logopeden tar även upp att det kan ske vissa konflikter på 

rasterna. Då barn som lider av språkstörning har svårigheter med att uppfatta tal och 

muntlig information kan det ske konflikter på rasterna. Det kan vara så att de leker 

en lek på ute på rasten och går de igenom reglerna. Alla förstår då reglerna förutom 

barnet med språkstörning vilket kan resultera i att det blir konflikter som leder till 

bråk. Lärare A och Lärare B säger att det kan man förhindra om man använder sig av 

rastförberedelser innan eleverna går ut på rast. Rastförberedelser är någonting som 

båda de intervjuade klasslärarna använder sig av i deras klasser. När de genomför 

rastförberedelser frågar läraren eleverna vad de kan bjuda in sina vänner till att leka 

på rasten. Då räcker eleverna upp handen och kommer med olika förslag. När 

eleverna sen har kommit med olika förslag frågar läraren vad de vill leka och får då se 

hur många elever som vill leka tillexempel affär eller kurragömma. Innan de får gå ut 

på rasten går de då igenom reglerna för leken och bestämmer vart de ska mötas på 

skolgården. Anledningen till rastförberedelser och varför de går igenom reglerna är 

bland annat att det ska underlätta för eleverna med språkstörning så att det blir 

tydligare och inte blir några missförstånd om reglerna säger både Lärara A och Lärare 

B. Men logopeden säger att ibland kan eleverna med språkstörning även behöva extra 

stöd på rasterna då det ändå kan bli konflikter när de leker och lekens regler ändras.  

 

4.2.1.2 Resultat från observationerna 

Även här stämde resultatet och intervjuerna överens i hög grad. Utifrån mina styrda 

observationer som jag genomförde efter intervjuerna kunde jag se mycket av det som 

de berättade om på intervjuerna i praktiken. Jag kunde se att båda lärarna försökte 

använda sig av bilder i undervisningen men att Lärare A använde sig mer av bilder i 

undervisningen än vad Lärare B gjorde. Jag kunde även se att de använde sig av flera 

olika undervisningssätt när de undervisade om ett ämne. Tidigare berättade jag om 

undervisningsexemplet som logopeden gav. Men under mina observationer jobbade 
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båda klasserna med djuret igelkotten. Jag kunde då se att både Lärare A och Lärare B 

använder sig av flera olika undervisningssätt. Innan barnen fick börja jobba 

självständigt om djuren hade de en genomgång. Först pratade de om djuret och 

berättade information om djuret, sedan fick de även se en film om djuret och tillsist 

fick de se olika bilder på djuret på tavlan.  

        Någonting mer som jag kunde se i praktiken som de berättade om i intervjuerna 

var rastförberedelser. Både Lärare A och Lärare B använde sig av rastförberedelser 

innan eleverna går ut på rast. När de har rastförberedelser går de igenom de olika 

lekarnas regler så att reglerna ska vara tydliga för alla och så att det inte ska ske några 

missförstånd. Sedan ser de även till så att alla har någon lek de kan vara med i på 

rasten så att ingen blir själv.  

4.2.2 Att arbeta med elever med språkstörning – placering i klassrummet   
4.2.2.1 Resultat från intervjuerna 

Det var endast Lärare A som kommenterade någonting om placering i klassrummet. 

Lärare A som har två elever med språkstörning i sin klass påpekade att det är bra att 

tänka på placeringen av eleverna i klassrummet. De elever som lider av språkstörning 

bör man ha nära sig så att man under genomgångar kan gå fram till dem snabbt för 

att se så att de har förstått då de kan ha svårt att förstå instruktioner under 

genomgångar på tavlan. Klasslärare A säger att hon genom att gå fram till de eleverna 

under genomgångar kan kontrollera om de eleverna med språkstörning har förstått 

instruktionerna eller inte och på så vis vet hon även om hon bör upprepa någonting 

eller göra någonting tydligare. Klasslärare A säger även att upprepning även kan vara 

bra för andra elever också. Om upprepning inte känns nödvändigt säger klasslärare A 

att hon istället kan välja att senare genomföra en enskild genomgång med eleverna 

som har språkstörning.  

4.2.2.2 Resultat från observationerna 

Jag kunde tydligt se att de eleverna som led av en språkstörning var placerade längst 

fram i klassrummet närmast tavlan där Lärare A stod. När eleverna var placerade 

nära läraren märkte även jag själv att det gjorde det lättare för Lärare A då hon 

endast behövde ta några steg från tavlan fram till de två eleverna med språkstörning 

för att titta till om de förstått instruktionerna. Hade de eleverna med språkstörning 

varit placerade längre bak i klassrummet insåg jag att läraren inte hade haft samma 

möjlighet att titta till de eleverna med språkstörning under genomgångarna.  
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4.2.3 Att arbeta med elever med språkstörning – samarbete med hemmet  
4.2.3.1 Resultat från intervjuerna 

Återigen gav intervjuerna ett enhälligt resultat. Alla de intervjuade säger att 

samarbetet med hemmet har en stor betydelse för elevernas skolgång. Klasslärare B 

säger att det behövs att föräldrarna engagerar sig i sina barns utbildning då det är 

viktigt för barnen att få stöd hemifrån. Alla som deltog i min undersökning säger att 

de samarbetar med hemmet. Samarbete med hemmet är även viktigt då föräldrarna 

är de som känner barnen bäst poängterar Klasslärare A. Klasslärare A visar exempel 

på samarbetsformer, som att varje vecka när det kommer upp ord som är lite svåra 

för barnen gör Klasslärare A en liten ordlista som hon skriver ner i en bok. Boken 

skickar hon hem till föräldrarna varje vecka så att de kan hjälpa till och förankra de 

orden hemma för sitt barn som lider av språkstörning. Båda klasslärarna poängterar 

även att det krävs att föräldrarna lägger ner mycket tid på sitt barn när det lider av 

språkstörning. Båda lärarna berättar även att de brukar ge föräldrarna tips hur de ska 

göra och hur de kan påverka deras barn språkutveckling. Klasslärare A berättade att 

logopeden brukar vara duktig på att stötta lärarna i deras samarbete med hemmet. 

Jag frågade därför logopeden om hur brukar stötta klasslärarna i deras samarbete 

med hemmet. Logopeden berättade att hon brukar göra det. Logopeden sa att hon vill 

skapa en helhet mellan skolan och hemmet. Logopeden brukar även ge lärarna stöd 

och förslag på vad läraren kan ge föräldrarna för uppgifter som de kan öva på i 

hemmet. De förslagen kan läraren då förmedla vidare till föräldrarna till de barnen 

som lider av språkstörning. Logopeden gav exempel på olika förslag som logopeden 

brukar ge till klasslärarna. Ett förslag är att föräldrarna kan öva på ord och begrepp 

hemma som de använder i skolan. För de orden och begreppen som de använder i 

skolan är det bra att de använder sig av i vardagen. Den typen av träning kan ske 

hemma så enkelt som vid middagsbordet. Då jag tidigare intervjuat klasslärarna så 

vet jag att Klasslärare A brukar be föräldrarna att öva på sådant hemma med sina 

barn som har språkstörningar. Klasslärare A brukade skriva ner nya ord och begrepp 

i en bok som hon skickade hem med eleverna som hade språkstörning en gång i 

veckan. De orden och begreppen övade de på hemma. Logopeden gav även mer 

exempel på förslag som hon brukar ge till klasslärarna. Ett annat förslag är att 

uppmana föräldrarna att läser böcker för deras barn. Samtidigt som de läser böcker 

är det positivt om de tittar på bilder och pekar. När de pekar på bilderna ska de även 

prata om bilderna vilket gör texten tydligare för barnen och de kan koppla händelsen 



24 
 

i texten till en bild. En annan anledning till varför det är positivt om man som 

förälder läser en bok för sitt barn flera gånger samtidigt som de pratar om bilderna är 

för att barnet sedan kan återberätta boken med hjälp av bilderna. Återberättande är 

någonting som är bra att jobba med enligt logopeden. Logopeden berättar även att 

man kan återberätta andra saker som har hänt under exempelvis helgen, det behöver 

inte endast vara en bok. Som förälder kan man ta bilder med mobilkameran från 

olika händelser och från helgen. Sedan ska barnet återberätta helgen utifrån att titta 

på bilderna i mobilen. Logopeden berättade att det gynnar även barnen med 

språkstörning om föräldrarna sätter upp lappar på saker hemma så som tillexempel 

på en spis eller stol. De exemplen som logopeden berättade om är förslag på övningar 

som logopeden brukar ge klasslärarna. Klasslärarna berättar sedan för föräldrarna 

om dessa övningar och att de kan genomföras hemma för att stötta eleverna i deras 

språkutveckling.  

        Logopeden berättar att hon även kan stötta klasslärarna i deras samarbete med 

hemmet genom att hon skickar hem övningsmaterial till föräldrarna. De 

övningsmaterialen innehåller förslag på olika områden som de kan öva på hemma. 

Hon låter även klasslärarna ta del av de övningsmaterialen. Jag fick ta del av tre olika 

pappren med övningsmaterial på som logopeden brukar skicka hem till föräldrarna 

som har barn med språkstörning. Det första pappret handlade om språkträning. På 

det pappret fanns det olika förslag på hur man kunde öva hemma. Man kunde öva på 

ordmobilisering, språk, meningsbyggnad, grammatik och på att uppmärksamma 

språkljuden. När man jobbar med ordmobilisering/språk hemma kan man öva på ord 

och begrepp som barnet känner sig osäkra på. Man kan då prata med sitt barn om 

vad ordet betyder och sen kan man försöka sätta in ordet i olika meningar. När man 

jobbar med meningsuppbyggnad/grammatik hemma ska man som förälder vara 

uppmärksam på när barnet använder sig av omogen grammatik. När barnet då 

använder sig av omogen grammatik ska man som förälder korrigera meningen. Om 

barnet säger tillexempel ”Hunden är hungrig nog” ska man som vuxen svara ”Ja, 

hunden är nog hungrig”. När föräldrarna över på språkljuden hemma med sina barn 

är det viktigt att föräldern inte pratar om vad bokstäverna heter utan man ska prata 

om hur språkljuden låter. Man kan exempelvis spela ett memoryspel eller titta i en 

reklamkatalog. När man gör det ska man lyssna efter olika språkljud. Man kan lyssna 

efter exempelvis bokstaven ”S” i början av ett ord. Den som hittar flest ord där man 

kan höra s i början av ordet vinner. Det andra pappret handlade om återberättande 
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som jag nämnde lite tidigare. Pappret tar upp att man exempelvis kan läsa en bok 

flera gånger och titta på bilderna. Sedan kan föräldern låta barnet återberätta boen. 

Barnet kan även ta stöd i texten eller i bilderna om den behöver det. Det tredje 

pappret handlade om hur man kunde öva på ordförrådet. När man övar på ordförråd 

hemma kan man samla in nya ord. När man samlar in nya ord kan man skriva ner 

dem på ett papper eller i en bok. Man bör även spara de orden som man skrivit ner 

för då kan man repetera orden och gå igenom dem vid andra tillfällen för at se om 

barnen kommer ihåg vad orden betyder. Man ska även skriva ner dagens datum så att 

man vet vilken dag det var som man samlade in de orden. När man skrivit ner nya 

ord ska man prata om vad orden betyder. Man kan även prata om ordens betydelse i 

olika sammanhang. Man ska försöka sätta in orden i olika meningar. Sedan ska man 

försöka använda ordet i vardagen så mycket som möjligt för då befäster man 

kunskapen hos barnet. När föräldrar övar på ordförrådet tillsammans med deras 

barn kan de göra på följande vis. De skriver ner nya ord, datum, ordets betydelse och 

meningar. Det kan se ut såhär (autentiskt exempel): 

  

Exempel 

 

ORD 15 maj  BETYDELSE  MENING  

 Gigantisk  Väldigt stort  Huset är gigantiskt.  

Acceptera  Godkänna  Jag accepterar din åsikt.  

Brasa   Brinner, eld  Pappa har tänt en brasa. 

 

4.2.3.2 Resultat från observationerna 

Utifrån observationerna var det svårt att se hur mycket de samarbetade med hemmet 

hos de eleverna som hade språkstörning. Däremot kände jag igen övningsexempel i 

skolan som de brukade be föräldrarna öva på med barnen hemma.  Jag kunde jag se 

att de jobbade med återberättande även i skolan. De fick återberätta vad de hade gjort 

i helgen flera gånger. Ibland fick de återberätta vad de hade gjort om de hade varit 

bortresta några dagar. Det ena barnet med språkstörning hade varit bortrest några 

dagar uppe i fjällen och fick då återberätta det för resten av klassen när de satt på 

mattan. Jag märkte att de andra barnen poängterade att han pratade tyst och att de 

inte hörde vad han sa. I vanliga fall brukar klassläraren säga åt eleverna att tänka på 

att prata högt så att alla hör vilket jag har märkt utifrån mina löpande observationer, 
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men i det här fallet gjorde hon inte det utan hon sa åt eleverna att vara tysta och 

försöka lyssna. Jag frågade då Klasslärare A varför hon sa åt eleven med 

språkstörning att öva på att prata högre då hon brukar säga det till de andra eleverna. 

Klasslärare A berättade att hon inte bad honom att prata högre för att eleven har en 

språkstörning och hon ville inte att han skulle fokusera på att prata högt utan hon 

ville bara att han skulle fokusera på att återberätta och så länge han gjorde det var 

hon nöjd. Även i båda klassrummen kunde jag se att båda klasslärarna har satt upp 

lappar på olika möbler så som tavla och dörr då de tidigare i intervjuerna hade 

framkommit att det gynnar barnen med språkstörning att sätta lappar på möbler då 

barnen kan koppla ett ord till ett föremål.  

5 Slutsatser 
Efter att jag analyserat mitt resultat har jag dragit slutsatsen att begreppet 

språkstörning av mina informanter används när ett barn har svårigheter med 

språket. De tillfrågade lärarna uppger att de upptäcker att ett barn har språkstörning 

när man upptäcker brister i barnets kommunikation. Brister i barnets 

kommunikation kan vara när barnet har svårigheter med att uttrycka sig, har svårt att 

få fram de orden de egentligen menar och har uttalssvårigheter. De har även 

svårigheter med att ta in information och missuppfattar lätt instruktioner.  

       Jag har även dragit slutsatsen att det är viktigt med tydlighet och bra struktur i 

undervisningen när man undervisar barn med språkstörning. Anledningen till detta 

är att barn som lider av språkstörning ofta har inlärningssvårigheter och 

koncentrationssvårigheter samt att deras korttidsminne inte är så bra. Bildstöd är bra 

att använda sig av då det gynnar hela klassen men framförallt är det bra som stöd för 

de med språkstörning. Det är även bra att få in bilder i instruktionerna då det är ett 

språkstöttande arbetssätt. När man använder sig av bilder i sin undervisning kan 

eleverna koppla informationen, orden eller begreppen till en bild eller ett föremål. Att 

göra ett arbetsschema till de eleverna som lider av språkstörning är också bra då 

deras korttidsminne ofta inte är så bra. Då kan de lätt titta på arbetsschemat och bli 

påminda om vad de ska göra. Någonting annat som också är bra är att tänka på 

placeringen av eleverna i klassrummet. Att placera barnen med språkstörning nära 

sig som lärare är positivt då man kan gå fram till dem under genomgångar för att se 

så att de har förstått informationen. Ibland kan man även behöva ge eleverna med 

språkstörning en extra genomgång då de kan ha missuppfattat informationen. När 
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man har genomgångar är det även bra att tänka på att vara kortfattad då elever med 

språkstörning har svårt att uppfatta språket samt ofta blir språktrötta.  

6 Diskussion 
I den här delen diskuterar samt reflekterar jag kring olika faktorer som hade kunnat 

påverka resultatet i min forskningsstudie. Under Resultatdiskussion diskuteras syfte 

och forskningsfrågor i undersökningen. Under Metoddiskussion diskuteras 

undersökningens metoder. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med den här forskningsstudien är dubbelt: (1) att undersöka vilken uppfattning 

klasslärare, specialpedagoger och logopeder har om språkstörning, samt hur de 

identifierar en språkstörning, och (2) att undersöka vilka arbetssätt och metoder 

klasslärare använder sig av för att stöda barnen i deras språkutveckling i årskurserna 

1 – 3. Studiens forskningsfrågor är: (1) Vilka tecken går informanterna efter för att 

identifiera en språkstörning? (2) Vilka arbetssätt och metoder använder klasslärare 

sig av för att stödja barnen med språkstörning i deras språkutveckling? Jag kommer i 

det här avsnittet att diskutera mitt resultat under två underrubriker som utgörs av 

forskningsfrågorna. 

6.1.1 Vad är språkstörning och hur visar elever tecken på språkstörning? 
Under den här underrubriken ligger fokus på forskningsfrågan: Vilka tecken går man 

efter för att identifiera en språkstörning?  Det resultatet som jag har kommit fram till 

kommer att diskuteras här.  

        Enligt Sjöberg (2007) är språkstörning en funktionsnedsättning som få känner 

till. Språkstörning är även en diagnos som är relativt vanlig (Sjöberg, 2007). 

Resultatet visar att klasslärarna var lite osäkra på om språkstörning var en diagnos 

eller inte medan specialpedagogerna på en gång kunde poängtera vad språkstörning 

var för någonting och att det var en diagnos. Språkstörning kan vara relativt likt 

språksvårigheter. I resultatet framkommer det att språkstörning är en diagnos och 

någonting långvarigt. Språksvårigheter är någonting som alla kan få om de 

exempelvis reser till ett nytt land och inte kan språket och det är någonting som man 

kan jobba bort. Barn som lider av språkstörning har svårigheter att använda språket. 

De har bland annat svårt att uttrycka sig i tal, pratar otydligt, har 

koncentrationssvårigheter. De har även svårt att uppfatta tal och ta in information 
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(Sjöberg, 2007). Resultatet utifrån observationerna visade att de barnen som hade 

språkstörningar talade otydligt och jag hade även svårigheter att förstå vad de sa 

ibland. Enligt Leonard (1998) har barn som lider av språkstörning svårigheter att 

variera språket vilket kan leda till att barn med språkstörningar kanske inte varierar 

språket på den nivån som jag som klasslärare önskar.  

        Resultatet visar att man misstänker att ett barn lider av språkstörning om barnet 

ligger efter i språkutvecklingen och oftast märker man att ett barn har en 

språkstörning redan innan barnet börjar skolan. Språket ska vara ett redskap som 

man använder i sociala sammanhang men när ett barn lider av en språkstörning blir 

språket istället ett hinder för barnet när den deltar i sociala sammanhang (Sjöberg, 

2007). Resultatet visar att klasslärare i klassrummet exempelvis kan misstänka att ett 

barn har språkstörning om man har en elev som sällan förstår instruktionerna och 

genomgångarna man har, vilket är ett tecken på att eleven har svårigheter att förstå 

muntlig information.  

        Enligt resultatet säger Klasslärare B att det blir lättare att upptäcka 

språkstörning med tiden när man har fått erfarenhet av det. Då resultatet visar att det 

kan vara svårt för lärare att avgöra om ett barn lider av en språkstörning eller inte 

påvisar även resultatet att det kan vara extra svårt att avgöra om en elev lider av 

språkstörning om man har en elev som är utländsk och har svenska som andraspråk. 

Man kan tro att den eleven lider av språksvårigheter då den inte har svenska som 

modersmål och väntar då istället på att tiden ska gå och att det barnet så småningom 

kommer lära sig språket. Det kan ibland vara farligt för i vissa fall kan det vara så att 

de barnen har en språkstörning och då kan man ibland ha väntat för länge innan man 

tar till en utredning och därför får det barnet diagnosen senare än de andra barnen 

som har en språkstörning. Jag har av egna erfarenheter på min praktik insett hur 

svårt det kan vara att avgöra om ett flerspråkigt barn har en språkstörning eller bara 

har svårigheter med språket. Den här undersökningen ger stöd för att det är 

fördelaktigt att koppla in logopeden om man är osäker på om barnet lider av en 

språkstörning eller av språksvårigheter. Holmström (2015) säger att man brukar 

vänta lite längre med att diagnostisera flerspråkiga barn med diagnosen 

språkstörning då man tror att de barnen som är flerspråkiga utvecklas långsammare 

än de barnen som är enspråkiga. Det är tydligt i undersökningen att det kan vara 

problematiskt att vänta för länge med att ge de flerspråkiga barnen diagnosen 

språkstörning då de inte får den hjälpen de behöver i tid. Resultatet visar att det är 
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logopeder och läkare som kan sätta diagnosen språkstörning och resultatet talar för 

att man så snart som möjligt bör kontakta en logoped för att så tidigt som möjligt 

kunna ge de eleverna med språkstörning det stödet de behöver i undervisningen.  

         

6.1.2 Språkstöttande arbetssätt och metoder  
Under den här underrubriken kommer jag att fokusera på forskningsfrågan; Vilka 

arbetssätt och metoder använder klasslärare sig av för att stödja barnen med 

språkstörning i deras språkutveckling?  

        De eleverna som lider av språkstörning presterar oftast sämre i skolan då de 

bland annat har svårigheter med kommunikationen. Kommunikationsförmågan är 

viktigt för att kunna prestera bra i skolan och uppnå fina resultat (Bruce, 2007). 

Därför anser jag att man som lärare bör veta hur man kan stötta de eleverna som 

lider av språkstörning. Det kan vara allt från att veta vilka arbetsmetoder som är bra 

att använda sig av i undervisningen, arbetsmetoder som är språkstöttande. Det är 

även viktigt att veta hur man kan stötta hemmet i en sådan här situation. Resultatet 

visar att lärare och logopeder försöker skapa ett bra samarbete mellan skola och hem, 

vilket resulterar i att föräldrarna får vara med och påverka deras barns utveckling i 

skolan hemifrån. Om man har ett barn i klassen som lider av en språkstörning så 

påverkas oftast barnets akademiska resultat negativt (Bruce, 2007). Bjar & Liber 

(2003) menar att barn som lider av en språkstörning har en del olika 

inlärningssvårigheter beroende på vilket område hos barnet som blir drabbat av 

språkstörningen. De områdena inom inlärningen som oftast blir påverkade hos de 

barnen med språkstörning är ljudning då de ofta har svårt för bokstavsljud, 

läsförståelse, ordförståelse, meningsuppbyggnad, att sätta samman ord till meningar 

samt att de har svårt att få ihop ord. Resultatet visar att om man har elever som lider 

av språkstörning i klassen är det jätte viktigt med tydlighet. Då barnet har 

koncentrationssvårigheter samt har svårt att ta in muntlig information behöver man 

vara tydlig och det kan man vara på flera olika sätt. Ett sätt att vara tydlig på är att 

använda sig av tillexempel bilder i undervisningen så att de eleverna som lider av en 

språkstörning då de kan koppla informationen och orden till bilder (Nettelbladt & 

Salameh, 2013). I resultatet framkommer det även att det är bra att peka på bilder 

och att prata om bilder. Logopeden säger att som förälder kan man under tiden som 

man läser en bok titta på bilderna tillsammans med sitt barn. Man kan peka på 

bilderna och prata om bilderna och det är även någonting som man kan göra överallt, 
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inte bara hemma utan även i klasrummet i undervisningen. Som klasslärare kan man 

prata om någonting eller läsa ett ord och sedan peka på en bild som hör ihop med det 

man nyss läst vilket jag har sätt förekomma i undervisningen på min 

undersökningsskola.  

        Resultatet visar även att man kan vara tydlig genom att ge eleverna med 

språkstörning ett eget arbetsschema. Arbetsschemat är till för att de eleverna med 

språkstörning ska kunna titta på för att påminnas om vad de ska göra om de 

exempelvis glömmer bort. Att ge eleverna ett eget arbetsschema kan också behövas 

då barnen med språkstörning har svårt att ta in muntlig information och kan då 

istället titta på arbetsschemat för att förstå vad de ska göra (Nettelbladt & Salameh, 

2013).  

        Resultatet påvisar att när man går igenom någonting med de eleverna som har 

språkstörning kan man behöva använda sig av flera olika metoder. Man kan börja 

med att prata och ge ut information om ämnet, sedan kan man visa en bilder och en 

film som handlar om ämnet och tillslut kan man använda sig av tillexempel en power 

point presentation. Att använda sig av flera olika metoder när man undervisa om 

något för barn med språkstörning är bra och blir extra tydligt för dem. Resultatet 

visar att det är bra att använda sig av flera olika metoder för att skapa en tydlighet 

hos eleverna med språkstörning. Att endast sitta och lyssna på muntlig information 

kan bli jobbigt för de eleverna då de har koncentrationssvårigheter och ofta blir 

språktrötta. Därför anser jag att det är bra att visa bilder och filmer för att skapa en 

variation och tydlighet i undervisningen. Jag anser även att alla är olika och vissa 

kanske lär sig lättare eller tycker att det är roligare att lära sig genom att titta på en 

film. Man kan som sagt använda sig av flera olika metoder när man undervisar barn 

med språkstörning för att skapa en tydlighet men resultatet påvisar även att ibland 

kan det krävas att läraren har en extra genomgång med de eleverna som har 

språkstörning, Leonard (1998) anser även han att då de barnen som lider av 

språkstörning har svårt att förstå muntlig information kan det vara nödvändigt med 

enskilda genomgångar ibland. Det kan vara så att man har en genomgång på tavla för 

hela klassen men när genomgången är klar kan man behöva ha en extra enskild 

genomgång för de eleverna med språkstörning.  

        Enligt resultatet är det även viktigt att man tänker på elevernas placering i 

klassrummet. Det är bra om man placerar de eleverna med språkstörning långt fram i 

klassrummet så att man som klasslärare under genomgångarna kan gå fram till de 
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eleverna med språkstörning för att titta till om de hänger med och förstår 

informationen som ges under genomgångarna. Då de eleverna som lider av 

språkstörning dessutom oftast har koncentrationssvårigheter anser jag att man inte 

bör sätta dem längst bak i klassrummet då det då kan hända att de störs av 

exempelvis elever som sitter framför dem. 

        Resultatet visar att lärare kan använda sig av någonting som kallas för 

rastförberedelser innan barnen ska ut på rasten. Med hjälp av rastförberedelser kan 

man undvika tillexempel konflikter och bråk på rasten. Enligt Leonard (1998) kan de 

barnen som lider av språkstörningar ha problem när det kommer till att förstå och ta 

in muntlig information. Därför kan det uppstå problem på rasterna om barnen ska gå 

igenom reglerna själva med varandra. Därför kan man som lärare gå igenom reglerna 

för rastlekarna innan eleverna går ut på rast. På så sätt kan man undvika konflikter 

och bråk på rasten.  Resultatet visar att man kan använda sig av rastförberedelser i 

flera olika syften. Det är positivt att man går igenom lekens regler innan eleverna går 

ut på rasten då reglerna oftast blir tydligare när man som klasslärare går igenom dem 

med eleverna än när eleverna går igenom dem med varandra på rasten. Resultatet 

visar även att det är bra för att man som klasslärare kan se till så att ingen elev blir 

utanför på rasten då rastförberedelser även innebär att man frågar vilka elever som 

vill leka vad vilket ska resultera i att man som klasslärare ser att ingen inte har 

någonting att göra på rasten. Resultatet utifrån mina observationer visar att 

rastförberedelserna fungerade bra. Reglerna i rastförberedelserna förklarades väldigt 

noggrant innan varje rast och som klasslärare kunde man alltid se till så att alla hade 

någonting att göra på rasten.  

        Resultatet visar att om man ska genomföra en så bra undervisning som möjligt 

för alla elever och speciellt för de eleverna med språkstörning så är det viktigt med ett 

lugnt klassrumsklimat. Ett klassrumsklimat som är lugnt innebär ett klimat som är 

accepterande eftersom att klassrumsklimatet kan påverka elevernas självförtroende 

under elevernas språkutveckling. En positiv klassrumsmiljö för de eleverna med 

språkstörning är även en miljö som innehåller mycket bilder då det ger en extra 

tydlighet (Taube, 2007). Då de eleverna som lider av språkstörning behöver en lugn 

och tyst miljö där de kan koncentrera sig på sina uppgifter och inte bli störda av ljud 

och andra barn som rör sig fram och tillbaka i klassrummet kan det även vara bra att 

det finns tillexempel hörselkåpor tillhands så att de barnen som behöver kan isolera 

sig från störande ljud (Nettelbladt & Salamed, 2013). Resultatet utifrån mina löpande 
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observationer har visat att det finns tillgångar till hörselkåpor i klassrummen som 

kan användas av eleverna för att skärma av störande ljud. De barnen som lider av en 

språkstörning är barn som kan vara extra känsliga mot ljud och störande moment då 

de kan lida av koncentrationssvårigheter vilket är ett andrahandsproblem för de som 

lider av språkstörning. De kan då behöva använda sig av hörselkåporna 

(Reuterskiöld, 1999). 

        Resultatet antyder att om man arbetar med elever med språkstörning är det 

viktigt att man har ett bra samarbete med hemmet. Det är viktigt att eleverna får 

extra träning hemma och får öva på tillexempel språkljud, ordförrådet och 

återberättande när eleven kommer hem. När man över på att exempelvis minnas och 

återberätta saker anser jag att man övar korttidsminnet. Undersökningen visar att 

lärare brukar samarbeta med hemmet och det brukar även specialpedagoger och 

logopeder men däremot krävs det att föräldrar är positiva till ett samarbete med en 

logoped för att ett samarbete ska kunna ske där. Resultatet visar att logopeden brukar 

skicka hem lappar med övningsmaterial till föräldrarna som har barn med 

språkstörning. Även klasslärarna får ta del av de lapparna som innehåller exempel på 

övningsmaterial. Jag som har fått tagit del av lapparna tycker att det är väldigt bra av 

logopeden att ge föräldrarna och klasslärarna det stödet och förslag på hur man kan 

öva på de olika områdena hemma. Papprena var även lättlasta och lätta att förstå. Det 

fanns flera olika typer av övningar på papprena som man kunde genomföra hemma. 

Bland annat fanns det en övning där man som förälder kunde läsa en bok för sitt barn 

flera gånger och sedan kunde man låta barnet återberätta boken genom att ta stöd av 

bilderna. När man över på det hemma anser jag att man övar flera olika saker. Om 

man som i det här fallet använder sig av högläsning hemma så använder man sig av 

Bornholmsmodellen. Enligt Bornholmsmodellen gynnar just högläsningen barnens 

språk och ordförråd (Lundberg, 2007). När man använder sig av den här uppgiften 

som logopeden skickat hem på papper till föräldrarna övar barnet på både sitt språk 

och ordförråd samt på återberättande vilket gynnar deras korttidsminne.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Då den här studien riktade sig mot lärare ansåg jag att de mest relevanta metoderna 

var intervjuer med lärare, specialpedagoger och logopeder. Jag ansåg även att 

observationer var relevant för studien då jag fick se det jag fick höra i intervjuerna i 

praktiken. Jag använde mig inte av andra datainsamlingsmetoder då jag inte ansåg 
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att det var nödvändigt. Av de datainsamlingsmetoderna som jag valde att inte 

använda mig av finns det bara en som jag anser att jag skulle kunna använda mig av i 

min undersökning. Den datainsamlingsmetoden var enkäter. Anledningen till att jag 

inte använde enkäter var att det blir svårare att ställa följdfrågor samt att svaren i 

enkäterna inte blir lika utvecklade som svaren man får i intervjuer. Någonting som 

hade varit positivt om jag använde mig av enkäter är att jag hade kunnat samla in 

svar från fler än fem personer. Men för mig var det viktigare att kunna ställa 

följdfrågor och få utvecklade svar. Enkäter hade varit lämpligt för att skapa en bild 

hos en större grupp informanter, medan denna undersökning syftade till att skapa en 

djupare förståelse för erfarenheter och arbetssätt hos en mindre grupp informanter. 

        Jag anser att de datainsamlingsmetoderna som jag valde fungerade bra i min 

studie. Nu i efterhand hade jag inte gjort några förändringar i undersökningen 

angående datainsamlingsmetoderna då jag fortfarande känner att inga andra 

metoder hade fungerat lika bra och gett mig lika tydligt och bra resultat.  I en större 

studie med mer tid till förfogande skulle det kunna varit fördelaktigt med fler intervju 

personer.    

7 Förslag till fortsatt forskning  
Förslag på fortsatt forskning kan vara att man undersöker utifrån ett elevperspektiv. 

Syftet kan då vara att man undersöker vad elever med språksvårigheter känner kring 

arbetssätten och metoderna som används för att stödja deras språkutveckling. Man 

kan även undersöka vad eleverna har för erfarenheter och åsikter kring de 

arbetssätten och metoderna som används för att stödja dem i deras språkutveckling. 

En forskningsfråga man kan använda sig av i undersökningen kan vara; Vad känner 

elever med språksvårigheter kring arbetssätten och metoderna som pedagoger och 

specialpedagoger använder för att stödja deras språkutveckling? Då det i vissa fall 

som i en av de klasserna jag genomförde min undersökning i kan finnas någon elev 

med ett utländskt ursprung som både har svårigheter med att förstå svenskan samt 

har språkstörning kan man använda sig av en person som kan fungera som tolk.  
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8 Bilagor 
Bilaga 1 – intervjufrågor till klasslärare och specialpedagog 

Bilaga 2 – intervjufrågor till logoped 

Bilaga 3 – observationsschema  

 

8.1 Bilaga 1 – intervju frågor  
 

Intervjufrågor 

1. Vad är språksvårigheter och språkstörning enligt dig? Hur gör du denna 
definition, vad stödjer du dig på?   

2. Är språksvårigheter och språkstörning samma sak? 
3. Hur vet man att en elev har språksvårigheter/språkstörning? Gör man någon 

utredning? Finns det några svårigheter eller tveksamheter i att göra 
utredningar? 

4. Hur arbetar ni för att stötta de eleverna i deras språkutveckling? I 
klassrummet, utanför, samarbete med hemmet, material, lärarrusurser? 

5. Hur ofta får de eleverna träffa specialpedagog och får de någon mer hjälp från 
någon annan? 

6. Hur bör lärandemiljön se ut i klassrummet för att stödja elever som har 
språksvårigheter/språkstörning? 

7.  Finns det något mer du vill berätta?  
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8.2 Bilaga 2 – intervjufrågor till logoped 

  
1. Vad är språksvårigheter och språkstörning enligt dig? Hur gör du denna 

definition, vad stödjer du dig på?   
2. Är språksvårigheter och språkstörning samma sak? 
3. Hur vet man att en elev har språksvårigheter/språkstörning? Gör man någon 

utredning? Finns det några svårigheter eller tveksamheter i att göra 
utredningar? 

4. Hur går utredningar till? 
5. Barn som lider av språkstörning har vissa svårigheter inom inlärningen. Vad 

för typ av svårigheter har dem? 
6. På vilket sätt är kommunikationen viktig för språkutvecklingen? 
7. Hur bör lärandemiljön se ut i klassrummet för att stödja elever som har 

språksvårigheter/språkstörning? 
8. Finns det något mer du vill berätta? 
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8.3 Bilaga 3 – observationsschema 

 

Språkstöttande arbetssätt: Användning: Exempel: 

Bilder    

Synonymer   

Enskilda genomgångar   

Placering av elever    

Rastförberedelser   

Hörselkåpor    

Korta genomgångar    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


