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Abstrakt 

Utgångspunkten i vår undersökning har varit att ta reda på hur ett urval av pedagoger på ett 

urval fritidshem arbetar med elever med språkstörning. Syftet har varit att ta reda på hur våra 

informanter ser på de utmaningar och anpassningar som finns när det gäller elever med 

språkstörning på fritidshemmen. Undersökningens frågor handlar om anpassningar, stöd samt 

skillnader i arbetssätt i kontrast till den reguljära undervisningen som sker i skolan. För att 

besvara undersökningens frågor har en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Sammanlagt har fyra fritidspedagoger på fyra olika skolor intervjuats. 

Vi har utgått från aktuell forskning inom området och låtit vår egen undersökning präglas av 

sociokulturella och hermeneutiska perspektiv. 

 

Av vår undersökning framgår att kännedomen om språkstörning på de undersökta 

fritidshemmen har brister. Metodarbetet framstår i hela materialet som ganska ensidigt, och 

trots att specialpedagogiskt samarbete existerar anser informanterna att arbetet med de elever 

som har en språkstörning bör utvecklas.  
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Ämnesord  

 Språkstörning, fritidshem, anpassningar, bildstöd/visuellt stöd, sociokulturell teori och 

hermeneutik 
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Inledning  
 

Utgångspunkten för denna uppsats är ett intresse för fritidshemsverksamheten. När vi skulle 

skriva vår examensuppsats var vi båda nyfikna på ämnet språkstörning och hur vi som arbetar 

på fritidshemmen kan möta och stötta elever med språkstörning på bästa sätt. Det finns 

omfattande forskning inom språkstörning i förskola och skola. Däremot är språkstörning inom 

fritidshemmet mindre känt och utforskat. Vår förhoppning är att uppsatsen ska belysa detta 

relativt okända ämne. Språket är en stor del av vår identitet. Det är med hjälp av språket vi 

uttrycker vår uppfattning av andra och förstår hur andra uppfattar oss själva. 

 

Att ha svårt med språket påverkar vår kommunikation med omgivningen. När vi letade efter 

forskning inom detta område visade det sig att mellan 5–8 % av eleverna i skolan har någon 

form av språkstörning (Bruce, Ivarssson, Svensson & Sventelius 2016, s 68). Ett barn med 

språkstörning kan ha svårigheter inom ett eller flera olika områden inom språket; det kan 

gälla fonetik som har med språkljud att göra eller semantik som har att göra med förståelse av 

språket eller pragmatik, vilket har att göra med förmågan att kunna kommunicera och 

samspela med andra. Avvikelser i pragmatiska färdigheter kan gälla svårigheter i tolkningen av 

ögonkontakt, mimik och kroppsspråk, eller problem med att vänta på sin tur i ett samtal, att 

förstå bildliga uttryck och ironi, att berätta sammanhängande eller att anpassa språket till 

situationen. 

 Det är dessa svårigheter som står i fokus i det här presenterade arbetet. I uppsatsen fokuseras 

inte någon speciell språkstörning utan vi utgår från ett vidare perspektiv. Detta val motiveras 

av att merparten av de elever med språkstörning som finns på fritidshemmen inte har någon 

utredd diagnos. Istället måste fritidshemmenspersonalen förhålla sig till pedagogiska 

bedömningar och särskilda anpassningar för elevers språkutveckling som görs i skolan med 

hjälp av specialpedagoger. För att en språkstörningsdiagnos ska kunna ställas måste det skickas 

en remiss till en logoped som sedan utreder eleven.  
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Begreppsbeskrivning 
 

Vad är språkstörning? En vidare beskrivning 

 

Om ett barn inte utvecklar språket som förväntat kallas det språkstörning. För många barn 

kommer språkutvecklingen igång senare och går långsammare än vad som kan förväntas vid en 

kognitiv utveckling som följer normen (Bjar& Lidberg, 2003, s 202). Språkstörning bland barn 

är alltså vanligt. Ofta upptäcks och diagnostiseras språkstörning i samband med olika 

språkscreeningar som ingår i Barnavårdscentralens kontroller när barnet är 2 ½, 4 och 5½ år. 

De som tar kontakt med logoped är föräldrar, förskolepersonal eller personal från sjukvården 

som barnläkare, hörselvårdspersonal eller psykolog. Nuförtiden upptäcks språkstörning mycket 

tidigare än förr, tack vare forskningen om normal och störd språkutveckling (ibid).  

Kommunikativ och språklig kompetens är viktiga förmågor i dagens samhälle eftersom 

informationssamhället ställer stora krav på dessa kunskaper och förmågor. Barn med 

språkstörning utgör en riskgrupp då de har problem med muntlig kommunikation samt ofta 

också inlärningssvårigheter. Att kunna tänka om sitt eget lärande (metakognition), hantera 

information och begrepp och att analysera är förmågor som dagens elever förväntas kunna. Här 

gäller det att behärska språket väl (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018, s 9).   

Avvikelser i språkets form är det som märks tidigast. Det handlar då om uttal, 

meningssammansättning, betoning, om ord är korta eller långa eller att höra vilket ljud ett ord 

börjar eller slutar på. Lättare svårigheter inom detta område minskar med åldern, men svårare 

kan finnas kvar eller bli bestående. Avvikelser i förståelse av innehåll kan gälla problem att 

förstå framförallt muntliga instruktioner, att ha svårt att komma på ord, att ha ett litet ordförråd 

eller att ha problem med att kunna kategorisera och ordna ord i kategorier. 

Att vara flerspråkig är inget som påverkar språkstörningen men kan ibland vara förklaringen 

till ett litet ordförråd eftersom många flerspråkiga hör språket som används i skolan mindre ofta 

än andra barn. De flerspråkiga elever som har en språkstörning har det även på modersmålet. 

Här kan modersmålsläraren hjälpa till vid bedömningen (ibid). Elever med språkstörning har 

ofta också problem med andra saker, som socialt samspel, uppmärksamhet, koncentration, 

motorik eller att uppfatta ljud.  

Några elever med språkstörning har svårt att styra och samordna kroppens rörelser: de kan tappa 

saker, snubbla eller ha svårt att utföra en sport. För vissa kan det vara svårt att klippa eller skriva 
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för hand. Många tycker det är jobbigt att prata inför andra eller har social fobi. Svårigheterna 

förändras över tid eller överlappar varandra. Det finns barn som är helt tysta och inte pratar alls 

i vissa miljöer. Detta kallas selektiv mutism, men detta räknas inte som språkstörning även om 

avvikelsen innebär kommunikativa, ibland språkliga, svårigheter. I stort sett i varje klass finns 

elever som har någon form av språkstörning. Flertalet av dessa elever går på skolans fritidshem. 

Dagens läroplan ställer stora krav på undervisningen för fritidshemmet. Enligt det centrala 

innehållet i avsnittet om språk och kommunikation ska eleven lära sig att:  

  

• Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika 

områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.  

• Samtala om olika typer av texter.  

• Digitala verktyg och medier för kommunikation.  

• Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.  

• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och 

yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. (Skolverket 2019, s 24)  

 

 

I läroplanen heter det att: 

 

 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2019, s 6). 

 

 

Med utgångspunkt i dessa citat vill vi skapa oss en bild av hur elever med språkstörning ges 

möjligheter att i goda lärmiljöer och anpassad pedagogisk verksamhet utvecklas som individer 

på fritidshemmen. Det är den pedagogiska utmaningen som följer av dessa svårigheter som vi 

är ute efter att belysa. 

 

 I ”Få syn på språket – Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla 

skolformer verksamheter och ämnen” (Skolverket 2012, s 10) påtalas att skolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet har ett gemensamt uppdrag att stödja elevernas 

språkutveckling. ”Grundtanken är att en gynnsam språkutveckling gagnar elevernas lärande, 

utveckling och deltagande i olika situationer och sammanhang” (ibid). Ansvaret att medverka 
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till alla elevers språkutveckling ligger hos all personal som arbetar i skolan, oavsett ämne eller 

verksamhet. Alla lärare måste ha ett språkligt perspektiv på sin undervisning (ibid). I uppsatsen 

undersöks om det finns en gemensam syn på språkutvecklingsarbetet från förskoleklassen 

vidare till skolan och fritidshemmet. För att skapa ett gynnsamt lärande och utveckla elevernas 

språkutveckling krävs att undervisningen bygger på en levande dialog med fokus på elevernas 

förståelse och där personliga erfarenheter ses som resurser (ibid, s 29). 
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 Vad är bildstöd eller visuellt stöd 
 

Vad är bildstöd /visuellt stöd? I vårt arbete vanliga begrepp kan behöva förklaras. 

Anmärkningsvärt nog ger varken ordböckerna SAOL, SO, SAOB eller uppslagsverket 

Nationalencyklopedin upplysningar i frågan. I det material som pedagoger verksamma i Malmö 

arbetar med betonas att det visuella stödet kan ge tid för att tolka språk. Visuellt stöd kan även 

hjälpa till att förbereda inför förändringar och övergångar liksom att hjälpa personer att 

se vad det är du menar. Sammanfattningsvis är visuellt stöd en hjälp för alla elever (Rosqvist, 

2017). Enligt Rosqvist (2017) har bildstöd/visuellt stöd många fördelar, bland annat: 

• Visuellt stöd stannar kvar till skillnad från tal som är flyktigt och försvinner så fort det 

sagts. 

• Visuellt stöd kan ge tid för att tolka språk. 

• Visuellt stöd kan hjälpa till att förbereda inför förändringar och övergångar. 

• Visuellt stöd kan hjälpa personer att se vad det är du menar. 

• Visuellt stöd hjälper alla elever. 

• Visuellt stöd kan hjälpa till att göra eleverna självständiga. 

• Visuellt stöd är flyttbart mellan olika platser och personer. 

• Visuellt stöd är inte dömande. 

• Visuellt stöd kan hjälpa till att sänka stress och oro. 

Många barn med språkstörning som har svårt att tolka språk, ord och instruktioner, kan vara 

hjälpta av att få bilder som en förstärkning till det som sägs. Bilder kan därför användas för att 

förstärka det man säger. Att använda bilder som ett komplement till det talade ordet kan ge både 

trygghet och en känsla av sammanhang. Hur man väljer att ge bildstödet är en smaksak, och 

måste anpassas till barn och situation. Ett enkelt sätt är att använda bilder för att tydliggöra 

dagsschemat (Larsson, 2015). Det finns många datorprogram som kan hjälpa dig att skapa egna 

bildstöd, rutnät, scheman och arbetsblad, bland annat Widget Online, Bildstod.se, Pictogram 

och ARASAAC. Alla dessa program kan du ladda ner på datorn och skapa egna individuella 

eller färdiga bildstöd. 
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Syfte  
 

Uppsatsens syfte är att beskriva fritidshemmets anpassningar till elever med språkstörning och 

vilka fördelar och nackdelar ett urval pedagoger tycker sig kunna se i förbindelse med dessa 

anpassningar. Vilka konkreta anpassningar till elever med språkstörning känner 

undersökningens respondenter till på de fritidshem där de arbetar? 

 

 

Frågeställningar  

 

Våra frågeställningar är följande: 

• Vilka metoder arbetas det med när det gäller språkstörning av elever på fritidshemmet? 

• Vilka framgångar och svårigheter finns med dessa metoder? 

• Förekommer det någon form av handledning i samband med språkstörning och i så fall 

av vem? 

• Vilken betydelse har handledningen haft kring arbetet i så fall? 

• Finns skillnader mellan fritidshem och skola i fråga om hur man arbetar med elever med 

språkstörning? 
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Litteraturgenomgång med forskningsöversikt 

  

Språkstörning nämns för första gången i slutet av 1800-talet (Netterbladt & Salameh, 2007). 

Under 1900-talet förkommer även termen talrubbning som en sammanfattande term för språk-

, tal- och röstrubbningar. Den förste som beskrev språkstörning hos barn var Frans Joseph Gall, 

1835, även känd som frenologins upphovsman. Han skilde på språkstörning från 

utvecklingsstörning genom att skilja perifera talproblem från mer centralt betingade problem, 

där de sistnämnda skulle motsvara språkstörning.  

 

År 1898 grundades Taleinstitutet i Köpenhamn. En läkare och tandläkare vid namn 

Viktor Haderup fick i uppdrag av skolmyndigheten i Köpenhamn att kartlägga antalet elever 

som led av någon form av talrubbning. Denna undersökning kan ses som den första 

kunskapsteoretiskt grundade kartläggningen i sitt slag. Resultaten visade att 2,2% av eleverna 

hade någon form av talrubbning, vilket kan jämföras med dagens siffror för aktuella 

prevalensstudier av elever med grav språkstörning (ibid, s 40). Haderups undersökning av 

elever med talrubbning visade att sådan var vanligare hos pojkar, vilket dagens undersökningar 

också visar. 

 

 Det sena 1800-talets ökade uppmärksammande av elever med språkstörningar har flera 

orsaker, bland annat urbaniseringen och industrialiseringen samt den kraftiga tillväxten av 

skolväsendet. Av stor betydelse är folkskolan som infördes 1842 och fick en obligatorisk 

skolplan 1882. Folkskolan innebar då att många barn sammanfördes i en institutionell kontext 

som gjorde att många elever fick svårt att klara skolans krav (ibid, s 41). 

 

Sveriges första pionjär inom området talrubbning var Alfhild Tamm (1876–1959). Hon var 

utbildad medicinare och specialutbildad i psykiatri och neurologi. Men mest känd är hon nog 

för att vara Sveriges första regelrätt utbildade psykoanalytiker och för att hon introducerade 

psykoanalysen i Sverige. År 1910 genomförde Tamm kroppsundersökningar och 

intelligenstester av elever vid Stockholms folkskolors hjälpklasser. Där fann hon många elever 

med talrubbningar som ofta bedömts som svagt begåvade. För att hjälpa dessa elever inrättade 

hon 1914 den första talkliniken i Sverige. År 1916 skrev Tamm en lärobok Talrubbningar och 

deras behandling. En handledning för lärare och föräldrar (ibid). Tamm ansåg att 

behandlingen borde startas så fort som möjligt helst vid fem års ålder för att underlätta för 

skolarbetet (ibid).  
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Under 1900-talets första hälft sattes barnets utveckling i fokus med brittiska och amerikanska 

forskare i spetsen för studiet av barn med språkstörningar. Begreppet språkstörning relaterades 

till typisk språkutveckling och beskrevs som långsam talutveckling och försenad taldebut (ibid). 

Barnavårdscentraler etablerades på 1930-talet med en expansion under 1940 och 1950-talen. 

Samtidigt påbörjades en förskollärarutbildning i Sverige (ibid).  

 

Under andra hälften av 1900-talet förändrades synen på barns språk genom Roman Jakobsons 

fonologiska utvecklingsteori och Noam Chomskys transformationsgrammatiska teori. Dessa 

båda forskare betraktade inte barns språk som ofullständigt och felaktigt i förhållande till de 

vuxnas språk. För att beskriva språkstörningen kom förslag på en term “specifik språkstörning” 

i början på 1980-talet, då man för att specificera diagnosen detaljerade vilka kriterier för typen 

av problem som skulle inkluderas och exkluderas. De barn som inkluderades skulle inte ha 

några andra påtagliga hinder än sin språkstörning (ibid). Under 1990-talet betonades 

pragmatiken och språkanvändandet i sociala kontexter. Detta har i sin tur spelat en stor roll för 

språkförskolornas framväxt i slutet av 1990-talet. Nettelbladt (2013) skriver att det inte är 

någon slump att pragmatiska svårigheter blev vanligare under slutet på 1900-talet. I dagens IT-

samhälle med massmedialinriktning på Literacy-förmåga är det inte konstigt att språkstörning 

och dyslexi uppmärksammas i högre utsträckning (Nettelbladt & Salameh, 2007). Språklig 

kommunikation har fått en större betydelse i form av projektarbeten och presentationer av egna 

arbeten.  
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Tidigare forskning 

 

Vad det finns för orsaker till språkstörning har inte helt fastställts. Men en känd faktor är 

hereditet, eller ärftlighet. Forskning har visat att mellan 30 och 40% av elever med 

språkstörning har en nära anhörig som har eller har haft språkstörning eller läs- och 

skrivsvårighet (Nettelbladt & Salameh, 2007). Det har även visat sig att det är 2–3 gånger 

vanligare att pojkar får diagnosen språkstörning än att flickor får den (Nettelbladt & Salameh, 

2007, s 21).  

 

Språkstörning i skolåldern är inte lika igenkännbar som i förskolan (Bruce, Ivarsson, Svensson 

& Sventelius, 2016). Under uppväxten förändras den språkliga förmågan och ändrar karaktär. 

Under förskoleåren är det mest problem med uttal och uttrycksförmåga som märks. I skolåldern 

är det den implicita förmågan med språklig bearbetning och språkförståelse, som inte är lika 

lätt att upptäcka, som ställer till det för elever med språkstörning. Vanliga tecken är att elever 

använder olika former av avledningstaktiker och undvikanden. Dagens tidspress försvårar 

också för dessa elever (ibid). 

  

På fritidshemmet spelar vänskapandet en viktig roll i all den kommunikation och interaktion 

som eleverna förväntas behärska. Det kan påverka självkänslan negativt om eleven känner ett 

utanförskap på grund av en språkstörning som kännetecknas av att de pragmatiska färdigheterna 

inte hänger med (Nettelbladt, 2013). Bruce et al (2016) tar upp de estetiska ämnena som 

språkligt krävande och svåra eftersom småpratande här inkluderas i undervisningen, till skillnad 

från i de andra ämnena där diskussionerna tar upp ämnesinnehåll. Vid dessa tillfällen ser Bruce 

et al (2016) fritidspedagogen och fritidshemmet som stöd i lärandet. Vid studier av två hundra 

elever som följdes i en brittisk studie 2014 visade det sig att eleverna med pragmatiska 

svårigheter hade mer svårigheter med kamratrelationer än andra elever (ibid, s 127). 

 

Det är viktigt att skapa en positiv relation mellan pedagogen och eleven med språkstörning. 

Jobbar man tidigt med detta har det visat sig att eleverna med språkstörning klarar sig bättre i 

inlärningssituationer i klassrummet senare under skolgången. Samtidigt efterlyses mer 

forskning om hur lärar-elev-relationen kan påverka elevens läranderelaterande beteende 

(Rhoad-Drogalis, Justice, Sawyer & O´Connell, 2018). Just forskning kring relationer för elever 

med språkstörning tror vi kan ha en stor inverkan på hur elever med språkstörning upplever sin 

fritidshemssituation. 
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I en avhandling om språk och kommunikationsproblem hos barn (Bruce, 2007) jämfördes 

dialoger mellan barn med specifik språkstörning och dialoger med kamrater med typisk 

språkutveckling avseende språklig interaktion och språklig produktion. Konklusionen är att 

barn med språkstörning drar nytta av att ha tillgång till båda dessa samtalskontexter, fast på 

olika sätt. Slutsatsen tycker vi knyter väl an till vår undersökning då elever med språkstörning 

stöter på både elever med typisk språkutveckling på fritidshemmet samt andra elever med 

språkstörning. 

 

Bruce et al. (2016) beskriver språklig sårbarhet i förskola och skola och pekar på att 

lärandemiljön och pedagogiken har en avgörande betydelse för hur eleverna med språkstörning 

kan utvecklas och lyckas i en pedagogisk miljö. Det betonas också hur viktigt det är att skapa 

ett proaktivt pedagogiskt språkarbete med en målmedveten skolledning och rektor som ytterst 

ansvariga (ibid, s 238). Det gäller att se elevens möjligheter och inte fastna i bristerna vad gäller 

det pedagogiska förhållningssättet.  

 

Sandberg (2012) beskriver i sin avhandling hur bland annat specialpedagogiska insatser har 

påverkat elever under deras skolgång. I de studier hon refererar till har man bland annat 

undersökt unga människors syn på det individuella socialpedagogiska stöd de har fått under sin 

skoltid. Det framkommer att de både har behövt och har haft nytta av sådant stöd, men att de 

samtidigt har känt sig utpekade och segregerade. Sandberg anser därför att en lösning kan vara 

att sträva mot att den ordinarie undervisningen på den mer generella nivån ska utgå från barnens 

olika förutsättningar och så att säga inlemma de specifika åtgärder som vissa barn behöver. 

 

Ahlberg (2013) understryker vikten av skolutveckling och dess koppling till skolforskning och 

specialpedagogiskt utvecklingsarbete. Hennes bok från 2013 baseras på två forskningsprojekt 

som genomförts i skolans vardag, där forskare och lärare har arbetat tillsammans för att skapa 

kunskap om och utveckla skolans praktik. Forskningsperspektivet är riktat mot skolans och 

utbildningens möte med elever i behov av särskilt stöd. När det gäller särskilda stödinsatser 

skriver Ahlberg (2013) att för att detta ska kunna genomföras på bästa sätt så är det en 

förutsättning att läraren har starkt stöd av rektor och elevhälsan och ett givande samarbete med 

specialpedagog och/ eller speciallärare. En genomtänkt och adekvat organisering av de 

specialpedagogiska insatserna till elever i behov av särskilt stöd måste ses som en av den lokala 

skolans allra mest angelägna uppgifter, menar hon.  
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Hallin som är logoped och forskare på Karolinska Institutet inom språk-, läs och skrivutveckling 

och språksvårigheter hos barn och ungdomar, har nyligen givit ut en bok som heter Förstå och 

arbeta med språkstörning. Den riktar sig mot lärare, vårdnadshavare och andra vuxna som 

möter barn med språkstörning. I denna bok hävdar Hallin (2019) att språkstörning lätt drunknar 

i förhållande till andra funktionsnedsättningar. I en rapport som grundar sig på enkätfrågor som 

gjorts av huvudmän och skolor runt om i Sverige angående språkstörning, utförd av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Anderson, Fröding & Lundgren, 2018), hävdar 

författarna att både resurser och kompetens saknas för att möta och stötta elever med 

språkstörning (Hallin, 2019, s 5). Hallin föreslår också hur pedagoger kan skapa språkligt 

tillgängliga lärmiljöer för elever med språkstörning så att dessa elever kan ges möjlighet att 

känna delaktighet, trivas och uppfylla sina mål enligt läroplanen. Då språkstörning i vissa fall 

inte upptäcks förrän i skolåldern, då kraven på muntligt och skriftligt språk ökar, anser vi att 

denna bok är relevant i samband med vår undersökning. Hallin (2019) tar också upp bildstöd 

eller ”visuellt stöd” som är ett bredare begrepp. Hon påpekar att tal är flyktigt medan visuellt 

stöd både ökar förståelsen och stöttar minnet (Hallin, 2019, s 61). Det är dock viktigt, 

understryker Hallin, att de som använder bildstöd frågar sig varför det bör användas. Hallin 

anser att stödet ska vara just ett stöd och det inte ska öka det visuella bullret. Samma 

symbolsystem bör användas av alla skolans pedagoger för att underlätta för alla elever (ibid). 
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Teoretiskt perspektiv 
 

I vårt arbete utgår vi från det sociokulturella perspektivet. Här ser vi att Vygotskijs tankar om 

lärandet också har en stor inverkan på hur vi tänker kring elever med språkstörning, nämligen 

på så sätt att lärandet inte handlar om vilka begränsningar en individ har utan om vilka 

möjligheter denne har att lära sig om den får rätt hjälp. Vygotskij forskade utifrån olika 

vetenskapliga synsätt och prövade ofta pedagogiska och terapeutiska metoder på barn med 

skilda funktionsnedsättningar. Vygotskij och Mead ville visa att mänskligt beteende inte enbart 

kan studeras från ett behavioristiskt synsätt eller som mentala fenomen, utan som iakttagelser 

av det själsliga livet (Nettelbladt, 2013). Det primära uppdraget för Vygotskij och hans kollegor 

var att finna effektiva sätt att identifiera och rehabilitera barn med olika funktionsnedsättningar 

och planera en adekvat undervisning för barn med helt olika bakgrund. Allt språk, medvetande 

och tänkande har ett socialt ursprung i den sociokulturella utvecklingsteorin (ibid). Säljö skriver 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2017, s 256) att det är genom kommunikation med andra människor 

som vi kan uttrycka oss och att språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. Här 

refererar Säljö till Vygotskij som ansåg att språket är redskapens redskap (ibid). Vidare hävdade 

Vygotskij att språket är ett flexibelt teckensystem med vars hjälp vi kan utrycka oss och förstå 

världen (ibid). Att vi kan uttrycka oss med bilder och samtidigt kommunicera om dem är en 

dimension som inte minst idag kan användas genom den nya digitala tekniken (ibid). 

Kunskapen växer i samarbetet mellan elever och mellan elev och lärare. Mot den bakgrunden 

är det skolans uppgift att göra eleverna delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper (Lundgren, 

Säljö & Liberg, 2017, s 263). 

 

För att bredda uppsatsens referensramar har vi valt att också utgå från ett hermeneutiskt 

perspektiv. Här skiljer vi på den faktamässiga från den värderingsmässiga uppfattningen av den 

frågeställning vi utgår ifrån. Vi är ute efter att tolka våra informanters svar på våra 

frågeställningar och koppla dem till vår förförståelse av forskningsområdet. Detta sätt att arbeta 

på kan kallas en hermeneutisk spiral.  Målet är att få en fullständig bild av hur informanterna 

upplever sin situation (Holme & Solvang, 2012, s 97). Forskningsprocessen och resultatet sker 

hela tiden i en samverkan mellan empiri och teori. De intervjuades svar tolkas utifrån forskarens 

insamlade forskning och utifrån forskningens syfte och frågeställning (ibid). Förståelsen är den 

typ av förståelse eller förklaring som är avsedd att skapa inlevelse och fördjupad insikt i ett 

kulturellt och socialt sammanhang. En hermeneutisk forskare närmar sig informantens 

information subjektivt utifrån sin egen förförståelse. De tankar, känslor, intryck och kunskap 
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forskaren har är inte ett hinder utan en tillgång för att tolka den intervjuades information i 

relation till sin egen forskning. Här behöver forskaren empati och medkänsla för att förstå 

informanten, ytterst handlar det alltså om relation mellan två jämlika subjekt (Patel & 

Davidsson, 2011, s 28–30). Att ha ett holistiskt synsätt underlättar tolkningsprocessen då 

helheten är större än summan av delarna (ibid). Ofta har ett hermeneutiskt forskningssätt inslag 

av abduktion då det sker en pendling av del och helhet utifrån olika sätt att tolka sin 

inkommande information (ibid, s 30). Utifrån ett hermeneutiskt tankesätt har forskarens 

förförståelse en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen fram mot förståelsen (Patel & 

Davidsson, 2011). 
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Metod  
 

Metodbeskrivning 

 

Undersökningens mål är att få svar på frågorna: Hur anpassar fritidshemmen sin verksamhet 

till elever med språkstörning, och vilka framgångsfaktorer kan fritidshemspersonalen se utifrån 

sina anpassningar för elever med språkstörning? 

 

Vårt urval av informanter är fritidspedagoger från fritidshem i olika delar av en större svensk 

stad. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom att göra semistrukturerade intervjuer 

med pedagoger på fyra olika fritidshem på fyra olika skolor. I (bilaga 2) redovisas frågorna vi 

har tagit upp i vår intervjuguide. Valet av denna metod föll sig naturligt då intervjuer gör det 

möjligt att få svar som grundas i informanternas direkta erfarenheter och uppfattningar 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). En semistrukturerad intervju är en delvis strukturerad 

intervju med en intervjuguide med frågor som inte behöver ställas i samma ordning vid varje 

intervju men som ändå standardiseras genom att alla informanter i undersökningen får samma 

frågor. Den grundläggande strukturen underlättar sammanställningen av svaren (Christoffersen 

& Johannessen, 2015). Analysarbetet innebär att fråga för fråga kan jämföras på ett enkelt och 

mindre tidskrävande sätt. En intervjuguide är inte ett frågeformulär utan en hjälp till 

intervjuaren att hålla sig till den lista av frågor som intervjuaren vill ha svar på.  

Semistrukturerad intervju ger en bra balans mellan flexibilitet och standardisering (ibid). Vi har 

valt att i så hög utsträckning som möjligt delta tillsammans vid intervjuerna, för att lättare kunna 

tolka informantens svar. Vår avsikt har varit att förstå den intervjuades tankar och handlingar i 

en naturlig miljö. Detta är ett subjektivt sätt att skapa en helhet i intervjun. Vi har strävat efter 

att se mönster i informanternas svar som vi har velat jämföra med den aktuella forskningen som 

gjorts inom förskola och skola, samt att koppla detta till vårt teoretiska perspektiv och dra 

slutsatser utifrån hur det specifika och det generella i vår empiri belyser varandra. Detta genom 

att sammankoppla information och teorier utifrån ett trovärdighets- och 

tillförlitlighetsperspektiv på frågeställningen. Det finns två ord som beskriver tillförlitlighet 

(reliabilitet) och trovärdighet (validitet). I kvalitativa studier handlar validiteten om att tolka 

och upptäcka företeelser samt beskriva uppfattningar. Reliabiliteten i en kvalitativ intervju kan 

ses som bakgrund av den unika situation som sker vid intervjutillfället (Patel & Davidsson, 

2011). Validiteten bygger på om forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig 

tolkning utifrån informanternas vardag (ibid). 
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Forskningsetiska aspekter 
 

Vi har rättat oss efter vetenskapsrådet etiska regler och har noga övervägt de forskningsetiska 

aspekter som här beskrivs (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

• Informationskravet  

Syftet för forskningsuppgiften ska av forskaren informeras till alla berörda informanter. Vi 

informerar om vårt mål med forskningen och ger all information som rör vårt 

examensarbete (Christoffersen & Johannesen, 2018, s 46). 

 

 

• Samtyckeskravet  

Alla deltagare i en undersökning har rätt att bestämma över sitt deltagande och kan välja att 

när som helst bryta sitt deltagande. Informanterna kan när de vill välja att lämna 

undersökningen och ta tillbaka sitt samtycke. Gör de detta nämner vi det i vår 

sammanställning av resultat utan att det går att spåra (Denscombe, 2016). 

 

 

• Konfidentialitetskravet  

Alla uppgifter om berörda informanter ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Här gäller konfidentialitet i frågan om offentlighet och sekretess. Vi informerar 

våra informanter om att vi tar ansvar att ingen obehörig kan ta del av den information vi 

delgivits (Patel & Davidsson, 2011). 

 

 

• Nyttjandekravet  

De uppgifter som insamlats om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet. Vi informerar våra informanter om att den information vi tagit emot 

endast kommer att användas i vår examensuppsats och sen raderas och förstöras efter att 

uppgiften är avslutad (Christoffersen & Johannessen, 2018).  
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Sammanfattningsvis har all den information vi inhämtat från våra informanter behandlats 

konfidentiellt då namn, skola och annan viktig information inte ska kunna identifieras. Vi 

har även tänkt igenom vilka konsekvenser vår undersökning kan medföra innan vi 

genomförde den (Patel & Davidson, 2011). För att genomföra vår undersökning skickade 

vi mail eller ringde till berörda rektorer på respektive skola för att få tillstånd att intervjua 

pedagogerna på fritidshemmen. När vi fått tillåtelse att intervjua pedagogerna delade vi ut 

ett missivbrev (bilaga 1) till berörda informanter. Intervjuerna gjordes på informanternas 

arbetsplats för att skapa trygghet i en van miljö och ge oss som forskare en bättre uppfattning 

om de intervjuades verklighet. I en kvalitativ intervju är både forskare och informant 

medskapare i ett samtal (ibid). För att lyckas med detta bör forskaren hjälpa informanten att 

i samtalet bygga upp ett sammanhängande resonemang om det som ska undersökas (ibid). 
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Urval 
 

I vår uppsats har vi använt explorativt urval, viket är vanligt i småskalig forskning med 

kvalitativa data. Detta arbetssätt används ofta när området är relativt outforskat, för att 

identifiera nya teorier och idéer. Vi har också utgått från ett icke-sannolikhetsurval då vi inte 

gör en större kvantitativ undersökning med av den typ av data som förknippas med storskaliga 

surveyundersökningar. Vi har haft som avsikt att intervjua utbildade fritidspedagoger på fyra 

olika fritidshem i olika delar av en större stad med skilda sociokulturella och socioekonomiska 

förutsättningar, för att öka chanserna att få en varierad empiri. De två första intervjuerna gjorde 

vi gemensamt medan de två andra gjordes enskilt, på grund av tidsbrist. Men alla informanter 

fick samma intervjufrågor att besvara utifrån vår intervjuguide. Rektorerna på respektive skola 

valde ut representanter utifrån erfarenhet och kunskap i ämnesområdet. Detta kallas ett 

subjektivt urval då de utvalda ansågs kunna ge oss den bästa informationen. Ett sådant 

tillvägagångsätt passar när forskaren har en viss kunskap och kännedom om vad som ska 

undersökas och vad som ger mest värdefulla data (Denscombe, 2018). 

 

Vidare forskning 
 

Undersökningen av språkstörning på fritidshemmen har visat att detta är ett viktigt område att 

forska vidare inom. Vår undersökning har skett i liten skala men för att få en mer generell bild 

av forskningsområdet ser vi gärna att fler vågar ta över stafettpinnen och utöka 

kunskapsområdet när det gäller arbetet med språkstörning på fritidshemmen. Större kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar men även observationer skulle kunna ge en bättre bild av 

forskningsområdet. 
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Redovisning av resultat 

 

Efter att vi utfört intervjuer med våra informanter på respektive skola påbörjade vi 

transkribering av det material vi samlat in i våra intervjuer. Vi valde att avkoda informanternas 

svar i förhållande till vår studies syfte och vår frågeställning. I denna analys kunde vi sedan 

särskilja de tre olika temana metodarbete, handledning och skillnader i arbetssätt, som vi 

markerade för att jämföra informanternas svar. Vi ville så tydligt vi kunde ringa in vår 

frågeställning och knyta informanternas svar till vårt syfte med uppsatsen, det vill säga få svar 

på hur de sinsemellan arbetade på respektive fritidshem med elever med språkstörning. Vi vill 

understryka att informationen är utsagor från våra informanter, det vill säga deras egna 

beskrivningar av verkligheten. Efter analysarbetet av det empiriska resultatet har vi sett mönster 

som vi menar är särskilt framträdande och som vi därför väljer att redovisa här (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

Metodarbete 
 

Här kan vi kan vi se ett upprepat mönster i alla informanternas svar om bildstöd. Det är något 

de genomgående arbetar med på samtliga fritidshem. Utsagorna från våra informanter pekar på 

att just arbetet med bildstöd är väl förankrat i fritidshemmens verksamheter. Det framkommer 

tydligt i intervjuperson 2:s svar om metodarbete: ”Vi har bildstöd som vi jobbar mycket med 

på alla avdelningar. Men det är inte individuella bildstöd utan det är generellt för hela 

avdelningen”. 

 

När det gäller fördelar respektive nackdelar ser vi ett mönster i att informanterna överlag ser 

fördelar kring sitt metodarbete, med vissa undantag. Informanterna är tydliga med att bildstöd 

är ett viktigt stöd för alla elever på fritidshemmen inte bara för de eleverna med språkstörning. 

Intervjuperson 4 svarade så här när det gäller fördelar med bildstöd: ”Nja, alltså ju fördelen är 

ju att det blir tydligt och det blir inte bara för dom som har språkstörning utan det blir för alla”. 

Nackdelar när det gäller bildstödet är enligt informanterna tiden, att fritidshemspersonalen inte 

hinner med att förbereda för bildstöd på samma sätt som i skolan. Även här svarar 

intervjuperson 4 om det: ”Eeeeh, ja nackdel, ja det skulle ju i så fall kanske vara rent praktiskt, 

liksom det är någon, någon måste byta bilder”.  
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Handledning 

 

När det gäller stöd och handledning kring språkstörning för personal på fritidshemmet och dess 

betydelse av detta har vi fått homogena svar från våra informanter. Dessa svar visar på att 

fritidshemmen har tillgång till handledning av logopeder och speciallärare/specialpedagoger. 

Det tyder på att arbetet med språkstörning i fritidshemmets regi har alla möjligheter att kunna 

utvecklas i en positiv anda. Intervjuperson 1 nämner tillgången i sitt svar: ” Vi har ju duktiga 

logopeder på skolan. Som är liksom hjälper till och stöttar och det, och har vi nåt behov att ta 

upp diskussionen kring någon elev liksom och ska, kan vi få lite tips och hjälp hur man kan gå 

med det eleven så, brukar man, brukar man få det”.  

 

Skillnader i arbetssätt  
 

Vi har analyserat våra informanters svar angående skillnader i skolans kontra fritidshemmens 

arbetssätt och metoder för elever med språkstörning. Här kan vi se många likheter i 

informanternas svar. Arbetet med elever med språkstörning ansåg våra informanter fungera 

bättre under skoltid, då det i tydligare grad anpassas konsekvent under den reguljära 

skolundervisningen. Intervjuperson 2 belyser detta i sitt svar: ” Njae, jag tror nog att vi är bättre 

på att göra det under skoltid än vad vi är under fritidstid om jag ska vara ärlig”.  
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Sammanfattande analys av resultat 

 

Metoder och fördelar / nackdelar kring dem  
 

Informanternas svar om metoder är ganska ensidiga, då de flesta endast nämner bildstöd som 

en arbetsmetod för elever med språkstörning. Metodarbetet i samband med elever med 

språkstörning är ju mer komplext än bara bildstöd. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM, 2018, s 26) tar i sin skrift Arbeta med språkstörning i förskola och skola upp många 

exempel på hur man kan arbeta metodisk kring elever med språkstörning och då är bildstöd 

bara en av många metoder. Här nämns vikten av att dramatisera och använda rörelser, använda 

ett enkelt språk med korta meningar, för att nämna något. Det kan tyckas vara lite 

motsägelsefullt att vi endast fick bildstöd som svar kring frågan om vilka metoder som används, 

när det uppenbarligen finns mycket kunskap att tillgå om just arbetsmetoder för pedagoger på 

fritidshemmen när det gäller elever med språkstörning. 

 Liberg, Lundberg & Säljö (2017) skriver om Vygotskij och det som på engelska kallas 

Scaffolding. Resultatet av en sådan process är en viktig princip för hur man i ett sociokulturellt 

perspektiv ser på samspel och lärande.  Det går ut på att ge den lärande mycket stöd 

inledningsvis för att sedan upphöra successivt när den lärande har lärt sig att behärska 

färdigheten. Ett sådant fall fick vi upp ögonen för i en av våra intervjuer. Den intervjuade 

pedagogen uppmärksammade hur språket och den sociala oförmågan hämmade en elevs 

samhörighet på fritidshemmet. Eleven och pedagogen arbetade tillsammans fram en metod för 

att lära eleven att hantera exempelvis spelsituationer på ett bättre sätt. Med stöttning från 

pedagogen och uppföljning så gick det efterhand bättre och bättre.  

Utifrån frågan om fördelar / nackdelar gav informanterna oss till övervägande del svaret att 

deras metodarbete är till fördel för de språkstörda eleverna. De nackdelar som togs upp gällde 

i stor utsträckning tidsbrist. Detta finner vi problematiskt med tanke på skrivningarna i Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019) som understryker vikten 

av att eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som 

integrerar omsorg och lärande i undervisningen. 
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Handledning 

 

De flesta av informanterna har fått handledning av logoped eller specialpedagog och merparten 

kan få hjälp vid behov, antingen vid möten eller genom att de söker hjälp i specifika fall. 

Logopeder och specialpedagoger har en djupare kunskap om elever med språkstörning och har 

också ett vidare sätt att se på lärandet när det gäller elever med särskilda behov. Det är med 

andra ord viktigt att denna specialkompetens tas till vara och utnyttjas på bästa sätt.   

Mot bakgrund av informanternas tidigare tämligen ensidiga svar om metodarbete kan man ju 

fråga sig hur detta arbete rent konkret ser ut, då det rimligtvis borde ha kunnat rendera ett 

bredare spektrum av arbetssätt, om samarbetet med specialpedagoger och logopeder verkligen 

fungerar som det är menat att göra. Här är det angeläget att aktualisera den forskning (Ahlberg 

2013) pekar på, om hur viktigt det är att det specialpedagogiska stödet när det gäller elever i 

behov av stöd fungerar, för att det ska hjälpa eleven på bästa sätt. Även Hallin (2019) tar upp 

bristerna i kompetens och resurser utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens enkät från 

2018 angående hur huvudmän och skolor arbetar med elever med språkstörning (Anderson, 

Fröding & Lundgren, 2018). 

 

Skillnader i arbetssätt 

 

Överlag svarade våra informanter att skolans arbetssätt när det gäller elever med språkstörning 

fungerade bättre under skoltid, där det är mer strukturerat. Orsakerna till detta anser merparten 

av informanterna vara att undervisningen i fritidshemmet är mer situationsstyrd och bygger mer 

på det informella lärandet. Lärandemiljön och pedagogiken har en avgörande betydelse för hur 

eleverna med språkstörning kan utvecklas och lyckas i en pedagogisk miljö, enligt aktuell 

forskning (Bruce et al, 2016), och det gäller även under elevernas fritidshemstid, inte att 

förglömma. 
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Diskussion 
 

Vad vi kan avläsa ur informanternas svar är att bildstöd är något alla använder genomgående 

på sina fritidshem, och helt i linje med Vygotskijs beskrivning av det sociokulturella 

perspektivet ser våra informanter också behovet av att stötta alla elever på samma sätt för att 

inte utesluta någon, men samtidigt ge dem som behöver stöd, rätt anpassning. I intervjusvaren 

gavs exempel både på anpassningar och på utvecklande samarbeten för eleverna med 

språkstörning. 

Bildstöd är något som används genomgående i verksamheterna, och det är tydligt att det finns 

en bra, utvecklad, tanke bakom den. På några av fritidshemmen har bildstödet arbetats fram i 

samråd med specialpedagoger och logopeder. Ahlberg (2013) beskriver tydligt hur viktigt det 

är att samarbetet och samverkan på olika nivåer fungerar. Det kan vara avgörande för hur man 

lyckas i arbetet med att stödja elever i svårigheter. Bruce (2016) skriver om vikten av att 

fritidshemmet och skolan samarbetar när ett eventuellt behov av särskilt stöd utreds. Ett 

didaktiskt samtal pedagoger emellan ökar möjligheterna för ett utvecklat arbete med denna 

grupp av elever. Läraren i klassen och på fritidshemmet i samarbete med specialpedagogen kan 

skapa en helhetsbild av elevens hela skoldag och lärandesituation, för att på så sätt se till att de 

åtgärder som utarbetas i klassen, såväl som tiden på fritidshemmet, är anpassade till elevens 

behov av stöd och utmaning. Det är därför intresseväckande och hoppfullt att i våra intervjuer 

kunna se att informanterna har ett bra och omfattande nätverk med stöd i form av 

specialpedagoger och även logopeder att tillgå. 

Däremot verkar arbetet på fritidshemmen skilja sig något från hur det fungerar i skolmiljön just 

vad beträffar bildstöd. Det som skiljer sig åt, enligt våra informanter, är främst tidsaspekten och 

det faktum att lärandet i fritidshemmet är mycket mer spontant och oförutsägbart. Några av 

informanternas svar tyder på att man försöker kompensera för dessa skillnader genom att 

förklara saker mer ingående för de som är i behov av det. Det är emellertid tydligt att 

fritidshemmen har mer att jobba på vad beträffar elever med språkstörning och det framkommer 

tydligt i våra intervjuer att det finns mycket arbete kvar.  

Inkludering är något det arbetas med väldigt tydligt i skolans värld. Även fritidshemmens 

verksamhet bör inkluderas i detta arbete. Ahlberg (2013) skriver om att mångfald ska 

välkomnas och elevers olikheter ska ses som en tillgång, inte som ett hinder. 

Inkluderingsarbetet i skolan handlar om alla elevers rätt till likvärdig utbildning och om att 
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skapa möjligheter för dem som riskerar att ställas utanför. Givetvis bör samma synsätt finnas 

på våra fritidshem. Några av våra informanter var tydliga med att anpassningen för barn med 

språkstörning även inkluderar de som inte har någon språkstörning, och att det inte är något 

som påverkar dem negativt utan istället är ett bra sätt att inkludera alla elever i undervisningen 

utan att på något sätt peka ut någon. En av våra informanter beskrev hur hens skola arbetar 

medvetet kring bildstödet genom att logopeder har plockat fram bilderna och sett till att 

bildstödet ser likadant ut från förskoleklass och upp till årskurs nio på skolan. Eftersom 

bildstödet är detsamma för alla genom hela skolgången blir det inte utpekande, och dessutom 

får alla samma möjligheter att ta till sig det stöd som finns. Hallin (2019) tar också upp hur 

viktigt det är att samma bildstöd eller Widgets ges av alla pedagoger på skolorna, för att 

underlätta för alla elever med språkstörning, men även för alla skolans elever. 

Det är oroväckande att bildstöd är det enda som våra informanter nämner som metod i sitt 

arbete, trots att de uttrycker att det finns ett bra samarbete med skolans speciallärare, 

specialpedagoger och logopeder kring elever med språkstörning. Vi anser att det borde finnas 

många fler metoder att arbeta med. Varför nämns inte dessa? Informanterna är tydliga med att 

de bara ser fördelar med att använda bildstöd, men att tiden är den avgörande faktorn till att det 

inte används i samma utsträckning som under skoltid. Elever med språkstörning har 

språkstörning hela tiden, inte bara under skoltid, därför kan det tyckas anmärkningsvärt att 

överhuvudtaget använda sig av bortförklaringar, oavsett om dessa gäller tid eller resursbrist, 

när det handlar om att stötta dessa elever på rätt sätt. Kan det vara så att personalen på 

fritidshemmen saknar tillräcklig kunskap och utbildning om elever med språkstörning? 

För att få en mer omfattande uppfattning om hur arbetet ser ut för elever med språkstörning på 

fritidshemmen måste fler intervjuer göras. Vi kunde även ha haft fler kompletterande 

följdfrågor, möjligtvis. I efterhand tycker vi också att observationer kunde ha varit en bra 

kompletterande undersökningsmetod för att lättare kunna jämföra informanternas svar, 

eftersom vi misstänker att det arbetas mer kring dessa elever än vad som framkom vid våra 

intervjuer. Pedagoger gör många saker som de inte är medvetna om att de gör, till exempel 

rörelser, mimik, gester och kroppsspråk för att förstärka. Vi tror att om vi hade observerat och 

utökat intervjuerna hade svaren varit mer uttömmande och informativa, och givit oss fler svar 

än endast bildstöd som en arbetsmetod.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev om studie 

 

Malmö den 25/9–2019 

Adress: 

Till pedagoger på fritidshemmet……. 

Detta är en förfrågan om att delta i en studie om språkstörning på fritidshem. 

Vi heter Henrik Elvström och Per Ekdahl och går vår sista termin på utbildningen till Grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem. Det övergripande syftet med vår examensuppsats är att 

belysa hur det arbetas i fritidshem med barn som har språkstörning. Vår förhoppning är att lyfta 

intresset för språkstörning på våra fritidshem. 

Deltagaren förväntas svara på några frågor om språkstörning och arbetet med detta på 

fritidshemmet. Intervjun förväntas ta ungefär 20–30 minuter och utförs vid ett enstaka tillfälle. 

Själva intervjun kommer vi att spela in och sedan kommer ljudfilen att sparas på vår dator. När 

arbetet är godkänt kommer ljudfilen att raderas. 

 Alla som deltar i studien kommer att vara anonyma. 

Vill man ta del av resultatet av vår studie när den är godkänd är man välkommen att kontakta oss 

per mail, i slutet av januari 2020. 

 

Mvh 

Henrik Elvsröm 

henrik.elvström0013@stud.hkr.se 

 

Per Ekdahl 

per.ekdahl0029@stud.hkr.se 

mailto:henrik.elvström0013@stud.hkr.se
mailto:per.ekdahl0029@stud.hkr.se
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till Fritidspedagoger 

Våra frågeställningar är följande: 

 

• Vilka metoder arbetar ni med när det gäller språkstörning av elever på fritidshemmet? 

• Vilka framgångar och utmaningar ser ni kring dessa metoder? 

• Har ni fått någon form av handledning kring språkstörning och i så fall av vem? 

• Vilken betydelse har det haft kring ert arbete i så fall? 

• Ser du någon skillnad i ert arbete på fritidshemmet med elever med språkstörning 

jämfört med hur ni arbetar med dessa elever under skoldagen? 
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