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- Tatta ni inenntinn? Utbrister Alex frustrerat till sina klasskamrater under en av våra 

observationer. Alex har som flera andra elever på skolan vi valde att göra vår undersökning på 

funktionsnedsättningen språkstörning vilket kan leda till att han har svårt att förstå och göra 

sig förstådd i kommunikativa situationer. Syftet med studien är att belysa samspelet mellan 

tolv barn med och utan språkstörning i åldrarna sju - elva år för att få syn på vad som 

kännetecknar dialogen mellan barnen i detta samspel med avseende på språket som ett socialt 

redskap. För att uppnå vårt syfte och få svar på våra forskningsfrågor valde vi att göra 

videoobservationer av ett samspel mellan barn med och utan språkstörning. De delar vi la 

fokus på i vår undersökning var framförallt inkludering och språket som socialt redskap och 

det här arbetet inleds med en genomgång av tidigare forskning kring dessa två områden. 

Resultatet vi fick fram i vår undersökning var framförallt att kroppsspråket var en stor del av 

kommunikationen mellan eleverna samt vilka konsekvenser saknaden av ett gemensamt språk 

kan leda till. Vi uppmärksammade även att eleverna utan språkstörning var väldigt 

tillmötesgående och förstående i sitt bemötande med språkbarnen. Vi tror att vårt resultat kan 

ge pedagoger en förståelse för hur viktigt ett gemensamt språk i klassrummet är och detta kan 

även pedagoger som har klasser utan språkbarn dra nytta av i sin undervisning då vi menar att 

alla elever är och lär olika.  
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1. Inledning 

Diskutera, argumentera, instruera, resonera, informera, kommunicera eller bara fråga om 

vägen till busstationen eller beställa en kaffe på ett café. De flesta av oss är vana att nästan 

obehindrat kunna använda oss av det talade språket för att förmedla saker, skaffa oss 

information, lösa problem, samtala med andra och så vidare. Detta är dock inte en självklarhet 

för alla. Barn, som det här arbetet kommer att handla om, men även vuxna med 

funktionsnedsättningen språkstörning har mer eller mindre svårigheter med att göra sig 

förstådda eller förstå andra dagligen. Det vill säga, de har i vissa miljöer en begränsad 

förmåga att kommunicera. Utifrån egna erfarenheter och i samtal med pedagoger vi mött får 

funktionsnedsättningen språkstörning alldeles för lite uppmärksamhet i dagens skolor och 

enligt Carlberg – Eriksson (2009) är språkstörning en relativt okänd funktionsnedsättning. När 

en elev uppmärksammas för att vara i behov av särskilt stöd är det sällan en språkstörning 

som pedagogen tänker på i första hand, det är endast om eleven har svårigheter med talet som 

det blir aktuellt. Anledningen till att pedagoger inte ser en språkstörning i första hand tror vi 

framförallt beror på okunskap. En språkstörning innebär så mycket mer än att bara ha svårt 

för att tala, även samspel och att förstå andra kan vara problematiskt för barn med 

språkstörning. Enligt Vygotskij är den verbala kommunikationen det absolut viktigaste 

redskapet för inlärning och utveckling (Daniels, 2001). Dock finns det många alternativa 

kompletterande kommunikationssätt som kan användas i samspelet mellan barn med och utan 

språkstörning (Bergh & Bergsten, 1998). Säljö (2005) beskriver hur människor måste kunna 

samspela och integrera sig med andra för att utvecklas och att kommunikationen har en viktig 

roll för att detta ska ske. Vygotskij menar även att olika redskap vi använder underlättar för 

kommunikation, det är fysiska redskap till exempel bilder men även intellektuella redskap 

som exempelvis språket (Daniels, 2001). Vi vill med denna studie ta reda på vad som blir till 

redskap i kommunikationen mellan barn med och utan språkstörning samt hur barn utan 

språkstörning inkluderar språkbarnen i detta kommunikativa samspel. Vi hoppas att de 

strategier vi finner att barnen använder sig av kan bli till hjälp för de pedagoger som arbetar 

med språkbarn ute i verksamheten 
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2. Bakgrund  

2.1 Bakgrund till val av forskningsområde 

En av oss har genomfört de senaste VFU-perioderna (verksamhetsförlagd utbildning) på en 

grundskola som har ett språkspår vilket innebär att skolan tar in elever med 

funktionsnedsättningen språkstörning. I varje klass finns det 1-6 elever med diagnosen och 

skolan arbetar för att integrera och inkludera dessa elever i den ordinarie verksamheten. 

Eleverna får även det extra stöd som de behöver i form av assistent, fysiska och intellektuella 

redskap.  

 

För de flesta människor är språkstörning, enligt Carlberg – Eriksson (2009), en relativt okänd 

funktionsnedsättning. Studier har visat att 5-7 % av svenska förskolebarn har någon form av 

språkstörning som visar sig främst i termer av språksvårigheter (Nettelbladt & Salameh, 

2007). Språkstörning är oftast är ett kroniskt tillstånd men det är svårare att upptäcka hos 

äldre barn eftersom de många gånger har hittat strategier för att hantera det (Bruce, 2010). 

Efter erfarenheterna vi fått från våra VFU-perioder och efter att vår kunskap om 

funktionsnedsättningen har utvecklats har vi blivit mer intresserade av barn med diagnosen 

språkstörning. Vi har insett hur vanligt det är och hur stor bristen på kunskap om detta ämne 

är i skolorna då vi aldrig tidigare har stött på begreppet språkstörning som en egen kategori 

inom funktionsnedsättningar. Dock har vi tidigare stött på begreppet språksvårigheter i 

samband med andra diagnoser som exempelvis Asperger och ADHD vilket Nettelbladt och 

Salameh (2007) menar är väldigt vanligt. När vi nu har fått mer kunskap om 

funktionsnedsättningen språkstörning kan vi se tillbaka på våra tidigare VFU-perioder och 

känna igen olika tecken och yttringar som tyder på att elever vi mött kan ha haft 

språkstörningar. Vi kan även tänka tillbaka på vår egen skolgång och minnas elever som fått 

en stämpel att vara jobbiga, stökiga, ointelligenta och ointresserade när de egentligen kanske 

hade behövt extra stöd på grund av en språkstörning.  

 

Vi ser detta som ett mycket intressant ämne som bör uppmärksammas mer. Utan kunskap om 

funktionsnedsättningen kan vi inte uppmärksamma och hjälpa barn med språksvårigheter i 

skolan. Vi menar att alla skolor bör arbeta mer intensivt för en skola för alla, det innebär 

enligt Persson (2009) att alla elever oavsett svårighet ska ha möjlighet att känna den 

delaktighet som skapas i en inkluderande miljö. Vi anser att det talas mycket om en skola för 

alla ute i verksamheterna men frågan är hur det ser ut i praktiken. Detta ska vi försöka ge svar 
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på genom att göra vår studie på en skola som arbetar med att inkludera och integrera elever 

med språkstörning i den ordinarie verksamheten.  

 

2.2 Historik  

Synen på barn med funktionsnedsättningar har förändrats de senaste åren. Även synen på barn 

i allmänhet har förändrats och enligt Sommer (2008) är barn mer kompetenta än vi tidigare 

trott. Barn ska tidigt lära sig många kompetenser och enligt Sommer görs det framförallt 

genom kontinuerliga och varierande relationer med andra människor, både barn och vuxna. 

När det gäller språkutveckling hos barn och framförallt funktionsnedsättningen språkstörning 

var kunskapen, enligt Nettelbladt och Salameh (2007), återhållsam i den vetenskapliga 

litteraturen fram till 60-talet. Nettelbladt och Salameh beskriver att när språkstörning nämndes 

i läroböcker var det oftast i samband med andra funktionsnedsättningar. Vid 60-talets slut 

blev det vanligare att barnspråksforskning förekom i läroböcker och tidsskrifter, detta på 

grund av att nya och revolutionerande teorier inom språkutveckling introducerats. Exempel på 

teorier är fonologiska utvecklingsteorin grundad av Roman Jakobson och Noams Chomskys 

transformationsgrammatiska teori (Nettelbladt & Salameh, 2007). De båda teorierna innebar 

en ny syn på barns språk, det ansågs inte längre vara ofullständigt och felaktigt. Efter 1960-

talet och efter att barnspråksforskningen gick framåt utvecklades även forskningen av barn 

med språkstörning och detta innebar att man kunde beskriva, förstå och definiera 

språkstörning på nya sätt.  

 

2.3 Begreppsdefinition  

Vi kommer nedan att beskriva några av de centrala begrepp som återkommer kontinuerligt i 

vårt arbete. Ord och begrepp kan uppfattas olika av olika personer och för att inga begrepp 

ska misstolkas av er som läsare förtydligar vi dem nedan.  

 

2.3.1 Funktionsnedsättning och funktionshinder  

Med funktionsnedsättning menar vi en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga, i detta fall språkstörningen. Funktionshinder är de begränsningar som en 

funktionsnedsättning kan innebära för en person i relation till omgivningen. Funktionshinder 

är inte något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande (Socialstyrelsen, 

2011). Vi kommer konsekvent att använda begreppet funktionsnedsättning när vi talar om 
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språkstörning eftersom vi anser att det är miljön och omgivningen som är ett hinder och inte 

språkstörningen.  

 

2.3.2 Språkstörning och språksvårigheter  

Dessa två begrepp är dem vi kommer att använda oss av i texten som definition för 

funktionsnedsättningen. Språkstörning är funktionsnedsättningen och ett barn med diagnosen 

är den med språksvårigheter. Vanligtvis används termen i svårigheter och inte med 

svårigheter eftersom funktionsnedsättningen inte är en egenskap. Dock används begreppet 

med när det gäller diagnosen språkstörning eftersom vi inte kan säga barn i språkstörning. 

Valet av termer beror på att begreppen används i relevant litteratur och av 

intresseorganisationer (t.ex., spsm, 2011; Anderson, 2002; Nettelbladt & Salameh, 2007). 

 

2.3.3 Språkbarn   

Med språkbarn menar vi de barn som har någon form av diagnos inom kategorin 

språkstörning. En utförligare beskrivning av vad språkstörning kan innebära finner ni under 

rubriken Kommunikation och samspel (sid 6). Vi använder begreppet språkbarn då det är det 

vi blivit bekanta med ute i verksamheten. Även litteraturen behandlar detta begrepp (t.ex. 

Nettelbladt & Salameh, 2007). 

 

2.3.4 Integrering, exkludering och inkludering 

Med integrering menar vi hur språkbarnen är delaktiga fysiskt i den ordinarie klassen. När ett 

barn exkluderas från klassen befinner de sig utanför klassrummet och ifrån sina 

klasskamrater. Vi anser att exkludering inte alltid är negativt, som det vanligtvis kan uppfattas 

som annars, utan vi menar att exkludering kan vara en hjälp för vissa språkbarn i vissa 

sammanhang. Inkludering innebär hur en elev är delaktig psykiskt i gruppen. Detta handlar 

framförallt om elevens egen uppfattning om delaktighet och kan vara svårt att avgöra som 

observatör. Det kan även innebära hur elever inkluderar varandra genom att göra alla 

inblandade delaktiga i olika samspel. Ett barn kan även exkluderas eller inkluderas i en 

barngrupp i andra sociala sammanhang än i klassrummet, exempelvis på raster (Persson, 

2009).  
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2.3.5 Redskap  

Många språkbarn har som vi tidigare nämnt svårt att kunna kommunicera verbalt och för att 

en elev med språkstörning ska kunna uttrycka sina tankar och känslor för att personer i 

omgivningen ska förstå krävs det ibland redskap och strategier av olika slag (Vernersson, 

2002). Om det inte finns alternativ till verbal kommunikation får språkbarnen det mycket 

svårt och det finns risk för att de blir ”strul-pellar” eller blir tillbakadragna eftersom de inte 

förstår eller kan hantera uppgifterna som de tilldelas. Bergh och Bergsten (1998) beskriver 

vikten av att vara positiv och uppmuntrande till barnets AKK (alternativ och kompletterande 

kommunikation) i olika kommunikativa möten med dem. Vissa språkbarn kommer aldrig att 

kunna utveckla ett funktionellt tal och då krävs det alternativ och kompletterande 

kommunikation (Bergh och Bergsten, 1998). Författarna beskriver två alternativa och 

kompletterande kommunikationssätt: Signaler och Symboler.  

 

Signaler innebär icke språkliga uttryck som gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

ögonspråk. Bergh och Bergsten (1998) nämner även att föremål och bilder kan användas som 

signaler.  

 

Teckenkommunikation, grafiska kommunikationssätt, tal och skrift är såkallade språkliga 

symboler. De symboliska redskap som vi stött på ute på vår VFU är TAKK, Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation och bilder av olika slag. Enligt Heister – 

Trygg (2004) är TAKK ett mycket bra redskap eftersom det alltid finns tillgängligt jämfört 

med andra AKK. Heister – Trygg menar att det inte bara är eleven som har språkstörning som 

använder sig av tecken utan att även personerna i hans/hennes omgivning ska kunna använda 

tecken för att det ska fungera som AKK. Författaren menar att det är en brygga mellan talet 

och tecknet och genom tecken förstärker vi talet. Ahlström (2000) beskriver att TAKK kan bli 

komplicerat då det ibland brister i kommunikationen och det sker missförstånd.  

   

Vi har inte sett huruvida elever med och utan språkstörning använder de olika redskapen vi 

beskrivit ovan sinsemellan, vilket vi hoppas kunna göra efter denna forskning. Under vår 

observation ska eleverna bland annat få tillgång till de fysiska redskapen papper och pennor 

där de kan skapa sina egna bilder. De är även bekanta med det intellektuella redskapet TAKK. 
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2.4 Kommunikation och samspel 

Vår studie inspireras av det sociokulturella perspektivet som har varit en viktig milstolpe i 

utvecklingen av språk och kommunikation. Detta perspektiv innebär att vi människor lär 

genom att integrera oss och samspela med varandra samt att vi med hjälp av språket utvecklas 

tillsammans (Säljö, 2005). Vi människor är sociala varelser och kommunikation och samspel 

är något som, förhoppningsvis, alla elever får chansen att delta i dagligen i skolan. Samspel är 

mycket viktigt för att barn ska utvecklas emotionellt och socialt. Ahlström (2000) och 

Michélsen (2005) betonar även hur vikigt samspelet är för att ett barn ska utveckla en 

kommunikativ – språklig förmåga. Enligt Anderson (2002) är kommunikation en social 

process där det krävs att två eller fler personer har någon slags relation mellan varandra. Den 

grundläggande betydelsen av kommunikation är att utföra handlingar som resulterar i att 

känna mening och delaktighet.  

 

Kommunikation är enligt Vygotskij väldigt viktigt för att barn ska utvecklas och när det talas 

om kommunikation är det framförallt om det verbala språket (Anderson, 2002). Det verbala 

språket är dock ingen självklarhet för barnen som vi observerat då några av dem har en 

språkstörning. Logopedisk forskning, som vi kommer att beskriva, väljer många gånger att 

beskriva språkstörning som en förmåga eller en egenskap som ett barn har. Det finns fyra 

olika grader av språkstörning: lätt, måttlig, grav och mycket grav språkstörning (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Alla språkbarn yttrar sina svårigheter på olika sätt och barn med 

språkstörning är som alla andra barn en mycket heterogen grupp. Elever med måttlig och grav 

språkstörning kan ha svårigheter med uttal, grammatik, språkförståelse och ordmobilisering. 

De kan även ha svårigheter med det sociala, det vill säga pragmatiken, vilket vi har valt att 

inrikta oss mest på då vi kommer att observera språkbarnen i en samspelssituation. Att ha 

svårigheter med pragmatiken innebär att användandet av språket som ett socialt redskap och 

att samspela med andra kan bli problematiskt (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

Carlberg- Eriksson (2009) menar att funktionsnedsättningen språkstörning kan innebära 

svårigheter med det impressiva, det expressiva eller båda delar samtidigt. När en person har 

svårigheter med det expressiva har den svårt med språkproduktionen och det är den typen av 

språkstörning som är lättast att upptäcka. Den impressiva problematiken är svårare att 

upptäcka eftersom barnen då har svårt med språkförståelsen. Nettelbladt och Salameh (2007) 
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menar att många barn med språkstörning har svårigheter med både språkproduktion och 

språkförståelse och därför är det svårt att dra en gräns mellan dessa två typer av svårigheter.  

Vi anser, till skillnad från logopedisk forskning, att svårigheterna inte är en egenskap som 

barnen har utan många gånger kan svårigheterna bero på miljön. Dessa svårigheter kan 

personerna i språkbarnens omgivning påverka genom att anpassa sig efter deras behov. Vi, 

liksom andra forskare (Anderson 2002), kritiserar Vygotskijs tankar om att det är det verbala 

språket som det viktigaste redskapet i kommunikation med andra då vi menar att 

kommunikation kan uttryckas på många fler sätt och Anderson menar att språket kan 

användas och uttryckas vokalt, grafiskt och motoriskt/manuellt. De gäller för pedagoger att 

finna de sätt som passar deras språkbarn bäst.  

 

Eftersom många språkbarn har svårigheter med verbal kommunikation och även med att 

använda språket som ett socialt redskap har vi valt att lägga fokus på dessa bitar i vår 

undersökning. Vi kommer att observera en samspelssituation och rikta in oss på hur barn med 

och utan språkstörning kommunicerar med varandra. Vi vill även uppmärksamma vad som 

blir till redskap och strategier för barn med och utan språkstörning och hur de använder dessa 

i kommunikationen mellan varandra.  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa samspelet mellan tolv barn med och utan språkstörning i 

åldrarna sju - elva år för att få syn på vad som kännetecknar dialogen mellan barnen i detta 

samspel med avseende på språket som ett socialt redskap. 

 

För att uppnå syftet kommer vi att utgå från följande frågeställningar: 

 

 Vad blir till redskap/strategier i kommunikationen mellan barn med och 

utan språkstörning i iscensatta lärandesituationer? 

 Hur inkluderar barn utan språkstörning barn med språkstörning i 

iscensatta lärandesituationer?  

 Hur fungerar språket som ett socialt verktyg mellan barn med och utan 

språkstörning? 
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4. Tidigare forskning 

I våra undersökningar av tidigare forskning gällande funktionsnedsättningen språkstörning har 

vi funnit mycket information om vad språkstörning är men inte hur kommunikationen ser ut 

mellan barn med och utan språkstörning, vilket vi avser att ta reda på i vår undersökning. 

Nedan kommer vi att beskriva hur forskningsläget ser ut i de två områden som vi anser är 

relevanta för det här arbetet. Områdena vi kommer att behandla är inkludering och språket 

som socialt redskap.  

 

4.1 Inkludering  

Det optimala är enligt Haug (1998) att alla skolor ska arbeta med inkluderande integrering. I 

en sådan verksamhet arbetar alla elever i samma klassrum, lärarna ser elevernas olikheter som 

en tillgång och skillnaderna hanteras genom att individanpassa undervisningen till alla elever. 

Detta kan till exempel innebära att anpassa kommunikationsstilen i klassrummet. Vi vill med 

vårt arbete bidra med kunskap om hur elever inkluderar varandra i ett samspel samt hur 

pedagoger kan bygga vidare på detta för att skapa en inkluderande pedagogik.  

 

4.1.1 Inkludering i samspelet mellan barn med och utan språkstörning 

Det finns olika perspektiv på vad ordet inkludering betyder i skolans verksamhet. Linikko 

(2009) beskriver synen på inkludering utifrån olika författares perspektiv. Linikko menar att 

integrering kan kopplas samman med normalisering och författaren beskriver Nirjes (2003) 

tankar om begreppet normaliseringsprincipen, vilket innebär att alla ska ha rätt att vara med 

och delta i olika verksamheter, klasser, grupperingar och så vidare. Avramidis och Norwich 

(2002) menar att det som krävs för att titulera sin verksamhet som en inkluderande och 

integrerande skola är att skolan ska anpassa sig efter alla sina elevers behov oavsett 

funktionsnedsättning. 

 

Enligt Linikko (2009) krävs det att vi tar hänsyn till ett flertal olika saker när det gäller 

integrering av elever. Integrering är inte alltid den bästa lösningen för alla elever, bara för att 

en elev är integrerad i undervisningen betyder detta inte att hon/han känner sig inkluderad. 

Det kan även vara så att en elev som inte alltid är integrerad i klassrummet utan får extra 

undervisning utanför klassrummet inte nödvändigtvis känner sig exkluderad (Persson 2009).  

Tinglev (2005) menar att elever i svårigheter ibland inte ges möjlighet att få delta i det 

språkspel som pågår i skolans verksamheter, exempelvis i klassrummet. Tinglev menar att 
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detta kan medföra att eleverna i svårigheter alltför sällan bekräftas socialt, kulturellt och 

språkligt. Anderson (2002) beskriver hur viktigt det är att barn med språkstörning får 

integrera sig med andra och få gensvar på sina intentioner då detta leder till att barnet känner 

att dess kommunikation räcker till. I Linikkos (2009) studie visade det sig att barn med 

funktionsnedsättningar ibland exkluderades eftersom deras klasskamrater upplevde att det var 

svårt att förstå och kommunicera med dem. Eleverna i studien uttryckte sig sällan verbalt 

negativt mot eleverna med funktionsnedsättning, istället var de avvisandet i sitt bemötande 

och i sina handlingar. Enligt Tinglev (2005) arbetar allt för få skolor efter de nationella 

strävansmålen som innebär att undervisningen i verksamheterna ska sträva efter att passa alla 

elever samt att alla elevers olikheter och erfarenheter ska ses som en tillgång. I detta argument 

kan vi se en tydlig koppling till hur skolan som vi ska göra vår studie på arbetar gemensamt i 

klassen med olika redskap som är framtagna för språkbarnen. Det är inte bara språkbarnen 

som använder de redskapen som hjälpmedel, utan alla elever på skolan använder sig av dem 

mer eller mindre.  

 

4.2 Språket som socialt redskap 

Kommunikation är som vi tidigare nämnt viktig för både inlärning och utveckling (Säljö, 

2005) och det är en stor del av vårt arbete. En del av vårt syfte är att uppmärksamma vad som 

kännetecknar dialogen i ett samspel. Vi vill därför ta reda på vad som blir till strategier och 

redskap i kommunikationen och samspelet mellan barn med och utan språkstörning samt hur 

de använder sig av dessa för att upprätthålla en pragmatisk dialog. Vi kommer nedan att 

beskriva tidigare forskning kring kommunikativt samspel mellan barn med och utan 

språkstörning, vilka hinder som kan uppstå i kommunikationen samt vilka förutsättningarna är 

för god kommunikation.  

 

4.2.1 Kommunikativt samspel mellan barn med och utan språkstörning 

Språket som redskap är enligt Ahlström (2000) väldigt viktigt för att barn ska utvecklas och 

när det talas om kommunikation är det framförallt om det talade språket. Kommunikation kan 

dock vara mycket mer än så. Linikko (2009) menar att flera forskare poängterar att det är 

viktigt för språkutvecklingen hos elever med funktionsnedsättningar att de har tillgång till en 

teckenspråklig kommunikation som kan användas direkt till lärare och klasskamrater utan att 

det nödvändigtvis behöver gå via en assistent.  
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Michélsen (2004) menar att barn ska samspela och integrera sig med jämnåriga för att den 

kommunikativa kompetensen och samspelsförmågan ska utvecklas. Detta kopplar vi samman 

med att barn med språkstörning ska integreras och inkluderas i klasser tillsammans med barn 

utan språkstörningar. I Ahlströms (2000) studie angående barn med hörselnedsättning visar 

det sig att barns kommunikations - och samspelsmönster inte alltid är styrt efter barnens 

språkliga kompetens utan situationen har även stor påverkan. Det är viktigt att barnen känner 

sig trygga i situationen och delaktiga tillsammans med sina kompisar (Ahlström, 2000). Det 

som enligt Ahlström verkar ha störst betydelse för huruvida samspelet ska flyta på eller inte är 

om de andra barnen anpassar sig och är tillmötesgående till barnen med 

funktionsnedsättningar. Författaren menar även att bristen på ett gemensamt språk kan vara ett 

hinder för att kommunikation och samspel mellan barn med och utan funktionsnedsättning 

ska fungera. Linikko (2009) tar upp Selanders (2003) tankar om vikten av att ha tillgång till 

olika redskap för att underlätta och göra kommunikationsvillkoren likvärdiga med 

klasskamrater och andra i språkbarnens omgivning. Detta kan exempelvis innebära redskap 

som TAKK och bilder. Andersons (2002) studie visar på att många elever med 

språksvårigheter ofta använder sig av flera uttryckssätt samtidigt för att förstärka 

kommunikationen.  

 

4.2.2 Förutsättningar och hinder för god kommunikation 

Enligt Bruce (2010) finns det många svårigheter för barn med språkstörning när det kommer 

till att kommunicera. När ett barn har svårt att kommunicera och att uttrycka sig kan det lätt 

leda till att barnet blir överaktivt och dess handlingar blir impulsiva. I en situation där 

förståelsen brister för ett språkbarn kan det även leda till att barnet agerar aggressivt eller blir 

okoncentrerat (Johansson & Svedner, 2003). Anderson (2002) menar även att barn med olika 

funktionsnedsättningar i olika kommunikativa sammanhang ofta reagerar annorlunda än vad 

omgivningen förväntar sig och det beror framförallt på att de inte förstår eller kan göra sig 

förstådda. Även Ahlströms (2000) studie visar att barn med språksvårigheter kan säga saker 

som innebär att ett samtal tar en annan vändning än vad de andra barnen verkar ha förväntat 

sig. Vi är medvetna om att detta skulle kunna ske i någon av våra observationer.  

 

Vår studie av barns kommunikation utgår ifrån att studera hur språket används i en 

interaktion, så kallad dialogism (Anderson, 2002). Det centrala i dialogismen innebär att det 

ska finnas gemensam förståelse, vilket förutsätter att de som deltar använder ett 

kommunikationssätt som alla inblandade förstår. Även kontexten har betydelse inom 
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dialogismen och här kan vi se en tydlig koppling till det sociokulturella perspektivets syn på 

att sammanhanget är viktigt när det gäller hur elever utvecklas i samspel med andra. Om 

deltagarna inte använder sig av ett gemensamt kommunikationssätt blir det endast en 

överföring av ett budskap, en från-till process, så kallad monologism (Anderson, 2002).  

 

Anderson (2002) menar att i en kommunikation mellan barn med språkstörningar och andra 

elever kan budskapet misstolkas av mottagaren då hinder på vägen kan uppstå. Det kan vara 

hinder i form av de olika domänerna fonologi, semantik, pragmatik och grammatik. Anderson 

menar dock att det inte bara är den enskildes kommunikativa kompetens som påverkar en 

dialog eller ett samtal utan även omgivningen kan spela in. Anderson (2002) har gjort en 

studie angående hur elever med olika funktionsnedsättningar kommunicerar i särskolan. 

Anderson konkluderade att det är viktigt att det finns en gemensam kommunikationskod och 

ett gemensamt fokus kring något för att kommunikationen ska flyta på. Författaren menar 

även att en språklig förmåga är en tillgång i en kommunikation men genom att ha en stark 

kommunikationsvilja kan mycket förmedlas även med ickeverbala uttryck. Ahlströms (2000) 

studie visar att kroppsspråk, gester och mimik används flitigt för att förstärka 

kommunikationen för barn som har svårigheter med det verbala.  

 

4.2.3 Perspektivtagande och stöd i kommunikativa situationer  

Det är viktigt för språkutvecklingen hos barn med funktionsnedsättning att få utrymme och tid 

till att svara på frågor (Linikko, 2009). De måste även få hjälp med att sätta ord på ting och 

upplevelser och för att detta ska ske måste människorna i språkbarnens omgivning kunna sätta 

sig in i deras perspektiv. Ahlström (2000) har i sin avhandling studerat hur barn med 

hörselnedsättningar agerar och kommunicerar med varandra samt med barn utan 

funktionsnedsättningar i olika situationer som lek, samlingar och matsituationer. Ahlströms 

studie visar att många av pedagogerna hjälpte barnen med hörselnedsättning att sätta ord på 

saker och ting och detta var till stor hjälp för barnen i kommunikativa situationer. Författaren 

menar att de vuxnas medverkan vid kommunikativa situationer gjorde att barnen blev något 

att räkna med hos deras kamrater eftersom de fick hjälp att uttrycka sig och förtydliga sitt 

språk. När de vuxna inte fanns till hands visade det sig istället att barnen med 

hörselnedsättning hade svårt att komma till tals och de hamnade lätt utanför. Barnen backade 

istället undan och undvek att hamna i konflikter och diskussioner eftersom de kände att deras 

kommunikativa kompetens inte räckte till. Dock visar studier att vissa barn med 

språksvårigheter gärna tar för sig och tar kommandot i kommunikation och samspel 
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(Ahlström, 2000; Anderson, 2002). Johansson (1996) menar dock att omgivningen många 

gånger måste inta en mer medveten och aktiv roll när de kommunicerar med barn med 

språkstörning än om de kommunicerar med barn utan språkstörning. Vi vill i vår 

undersökning se om barnen utan språkstörning intar en mer aktiv roll när de kommunicerar 

med språkbarnen än med de andra eleverna.   
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Sociokulturellt perspektiv på samspel och kommunikation 

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt hos psykologen Lev Semjonovitj 

Vygotskijs tankar kring lärande, som vi tidigare nämnt i vårt arbete. Vygotskij menar att 

människor utvecklas genom att samspela och integrera sig med andra människor (Daniels, 

2001). Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet angående hur vi ser på vårt 

studieobjekt och hur kunskap utvecklas. Det centrala i det sociokulturella perspektivet är 

enligt Säljö (2005) språk, kommunikation och socialt samspel. Dessa tre domäner är 

huvudsakliga i vår forskning och de delar vi kommer att studera i vår observation. Enligt 

Säljö finns det olika redskap, både intellektuella och fysiska, som elever använder sig av för 

att lösa problem och kommunicera med varandra.  

 

Säljö (2005) beskriver Vygotskijs uttalanden om den proximala utvecklingszonen som innebär 

att man alltid ska sträva efter att lära sig nya saker och inte bara upprepa det man redan kan. 

För att utvecklas bör man integrera sig med andra och få kunskap av någon som vet mer än en 

själv. Vygotskij menar att särskilda former av störningar, i vårt fall språkstörningar, kan ge 

upphov till svårigheter i att medverka i olika situationer där de andra deltagarna inte har 

samma svårigheter (Daniels, 2001). På skolan där vi ska genomföra vår undersökning arbetar 

dem med att inkludera språkbarnen i den ordinarie undervisningen. Språkbarnen får på så sätt 

möjligheten att utveckla sitt språk genom att samspela och kommunicera med andra barn som 

har ett mer utvecklat språk. I undersökningen som vi kommer att genomföra får eleverna med 

och utan språkstörning tillsammans arbeta med problemlösning och gemensamt komma fram 

till ett svar. De kommer ha tillgång till olika redskap som kan vara hjälpmedel för 

kommunikationen och problemlösningen och detta menar Säljö (2005) har en stor betydelse 

för lärandet utifrån det sociokulturella perspektivet.  

 

Enligt Säljö (2005) beskrivs lärande ofta som ett färdigpackat paket med kunskap som förs 

över från en person till en annan, vilket vi anser kan liknas vid monologismen (Anderson, 

2002). Säljö (2005) kritiserar dock detta och anser att kunskap är mycket mer komplicerat än 

så. Författaren anser istället att Vygotskijs tankar om att vi i ett sociokulturellt perspektiv 

konstruerar kunskapen tillsammans med andra, framförallt genom kommunikation. Detta kan 

liknas vid dialogismen (Anderson, 2002) vilket är den utgångspunk vi har i vår observation av 

kommunikation.  



 15 

 

Enligt Vygostkij är det talande språket det viktigaste redskapet för lärande och utveckling. Vi 

anser dock att det talade språket inte är det enda språket för lärande och utveckling, istället 

menar vi att det likväl kan innebära tecken, bilder och symboler. För att vi som människor ska 

utvecklas krävs det att vi känner meningsfullhet i det vi gör och för att kunskapen ska betyda 

något är det är även enligt Säljö (2005) viktigt att kunskapen kan sättas in i ett sammanhang. 

Det är då viktigt med redskap som tilltalar oss och är passande till den tid och kultur vi lever i 

nu. Redskapen förändras i takt med att nya behov infinner sig hos människan. Enligt 

Vygotskij används de olika redskapen varierat beroende på sammanhanget och barnets egen 

utveckling (Daniels, 2001). Kunskaper om språkstörningar utvecklas och därmed konstrueras 

nya redskap som ger stöd och underlättar för att språkbarnen ska kunna kommunicera och för 

att omgivningen ska förstå dem. Säljö (2005) menar att den personliga erfarenheten vi har, det 

sociala sammanhanget vi befinner oss i, kulturen, språket och samspelet mellan kollektiv och 

individ är det mest avgörande för hur individen lär sig saker och utvecklas utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Vi menar att vårt arbete inspireras av alla dessa delar då språket 

och samspelet mellan eleverna är det centrala i vår undersökning. Även det sociala 

sammanhanget som eleverna befinner sig i under observationen, elevernas erfarenheter och 

den kultur som finns på skolan kommer att prägla vårt resultat.  

 

5.2 Relationellt perspektiv på specialpedagogik  

Det relationella perspektivet passar vår forskning och hur vi ser på specialpedagogik. Persson 

(2009) och von Wright (2009) menar att skolan är så pass komplex att vi måste arbeta 

tillsammans för att lyckas. Enligt Persson är det inte bara specialpedagoger som ska ha ansvar 

för barn i behov av särskilt stöd utan författaren menar att elever, pedagoger och 

specialpedagoger ska arbeta tillsammans för att få ett så bra klimat som möjligt på skolan. 

Persson (2009) menar att utifrån detta perspektiv är inte eleven den med svårigheter utan 

eleven är den i svårigheter. Det innebär alltså att det är skolan som ska anpassa sin 

undervisning och miljö efter elevernas behov och eleverna ska inte behöva anpassa sig efter 

skolan. Enligt det relationella perspektivet är elevernas begåvning, förmågor och färdigheter 

inte något statiskt utan de är beroende av sammanhanget och dessa kan förändras och 

utvecklas under gynnsamma omständigheter (von Wright, 2009). Kommunikation och goda 

relationer är enligt det relationella perspektivet de viktigaste faktorerna för att skapa trygghet 

och de bästa förutsättningarna för lärande (Persson, 2009). Vi menar att goda relationer 
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innebär att ha förståelse och visa respekt för varandras olikheter och detta är viktigt för att 

språkbarnen ska våga kommunicera och därmed utveckla sitt språk i samspel med sina 

klasskamrater och pedagoger. Detta är viktigt då eleverna i vår undersökning ska arbeta i 

grupp och gemensamt komma fram till svar på problemlösningarna vi ger dem. För att 

samspelet och kommunikationen ska flyta på måste eleverna anpassa sig till varandras behov 

och vi vill med vår undersökning bland annat undersöka vad som kännetecknar dialogen i 

detta samspel.  
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6. Metod  

Olika undersökningar kräver olika typer av metoder för att på bästa sätt uppnå syftet med 

arbetet och få svar på forskningsfrågorna. Vi kommer nedan att redogöra för vilken typ av 

metod vi valde för att ta reda på hur barn med och utan språkstörning kommunicerar med 

varandra i en lärandesituation. Vi kommer även att beskriva vårt urval, vilka hinder som 

uppkom på vägen, hur vi som observatörer agerade, hur observationerna gick till, hur 

materialet analyserades, etiska aspekter samt hur vi har fördelat arbetet mellan varandra. 

 

6.1 Bakgrund till val av metod  

För att få svar på våra forskningsfrågor och därmed vårt syfte valde vi att genomföra en 

kvalitativ undersökning och metoden var observation med hjälp av videokamera. Enligt 

Johansson och Svedner (2006) är observation en mycket givande metod för empirisk 

forskning och Patel och Davidson (2003) menar att genom observation kan vi studera 

händelser och beteenden i naturliga sammanhang och här- och nu situationer. Att observera 

med hjälp av en videokamera anser vi var den enda relevanta metoden för vårt arbete eftersom 

det krävdes att vi visuellt kunde se allt som skedde under observationstillfällena. Wehner – 

Godée (2003) poängterar fördelarna med att med hjälp av videokameran kunna se händelserna 

om och om igen. Detta var av stor vikt i vår studie då barn med språkstörning ofta enligt 

Bergh och Bergsten (1998) använder sig av tecken, mimik, gester och så vidare vilket skulle 

vara mycket svårt att fånga i en intervju eller i en observation utan videokamera. Med hjälp av 

videoinspelning kunde vi som forskare komma lika nära våra studiedeltagare som vi skulle 

göra i ett möte mellan person till person (Wehner – Godée, 2003). Vi hade även möjlighet att 

vid upprepade tillfällen gå in på detaljnivå och titta på olika sekvenser och här ökade 

tillförlitligheten eftersom vi kunde göra om observationen med hjälp av att titta på filmen 

upprepade gånger. Att vara två personer som utförde observationen anser vi även kan öka 

tillförlitligheten på studien då vi kunde se allt som hände ur två perspektiv och detta var även 

en fördel i vår analys.  

 

6.2 Urval  

6.2.1 Val av skola 

Vi valde att genomföra studien och samla in det empiriska materialet på en medelstor 

grundskola i Sverige som har ett språkspår. Språkspåret innebär att skolan arbetar för att 
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integrera och inkludera elever med språkstörning, som huvudsaklig funktionsnedsättning, i 

klasserna. Anledningen till att vi valde att göra vår undersökning på denna skola är att en av 

oss har gjort sin VFU där och fick på så sätt en inblick i verksamheten och hur pedagogerna 

arbetar med språkbarnen. Pedagogerna är utbildade och har mycket kunskap om elever med 

språkstörning. De arbetar även aktivt för en skola för alla där de inkluderar alla elever i 

undervisningen på bästa sätt. Alla klasser har 1-6 elever med någon slags språkstörning och 

flera av eleverna kommer från en förskola som även de arbetar med inkludering och 

integrering av barn med språkstörningar. Dock kommer det kontinuerligt in språkbarn till 

skolan även i senare årskurser. Även elever som gått på skolan en längre tid kan i en högre 

årskurs uppmärksammas och diagnostiseras med funktionsnedsättningen språkstörning.  

 

6.2.2 Val av undersökningsgrupp 

Undersökningen genomfördes i tre blandade grupper, både med elever med och utan 

språkstörning. Alla grupper var heterogena och innehöll tre elever utan språkstörning och en 

elev med språkstörning. Vi ansåg att fyra elever var ett passande antal för vår undersökning 

då vi inte ville ha för många elever i gruppen då vi ansåg att det fanns en risk att språkbarnet 

kunde hamna i skymundan och de andra eleverna kunde ta över kommunikationen.   

 

Vi var tvungna att tänka på hur överförbar vår undersökning är på andra typer av grupper och 

vi var därför noga när vi gjorde vårt urval (Denscombe, 2004). Vi gjorde ett medvetet val när 

vi tog ut vilka elever som skulle delta i undersökningen. Enligt Patel och Davidson (2003) ska 

gruppen gärna vara heterogen för att resultatet ska bli så verklighetstroget som möjligt. Vi 

valde därför att sammanställa en grupp där både tjejer och killar ingick. Vi menar att detta 

ökar överförbarheten, det vill säga att samma studie skulle kunna utföras på liknande grupper, 

då klasser ute på skolorna ofta är heterogena. Valen gjorde vi utifrån de erfarenheter vi har 

efter VFU-perioderna och i samråd med klasslärarna. 

 

Valet av språkbarn grundades först och främst på vilka elever som ville vara med och fick ett 

medgivande att delta från sina föräldrar. För att smalna av vår undersökning valde vi endast 

att ta med språkbarn med måttlig eller grav språkstörning. Antalet elever som deltog i 

undersökningen var 12 stycken varav tre grupper med fyra elever i varje grupp. Eleverna var 

mellan sju och elva år men grupperna var inte åldersblandade då vi menar att detta kan 

minska tillförlitligheten på studien eftersom eleverna vanligtvis går i olika klasser på olika 

delar av skolan och vi vet inte hur bra de känner varandra sedan innan. Det skulle då finnas en 
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risk för att barnen inte skulle känna sig bekväma och på så vis inte bete sig som de vanligtvis 

brukar göra. 

 

6.3 Genomförande  

Vi valde att observera en planerad lärandesituation och observationen var ostrukturerad då vi 

inte utgick ifrån ett förutbestämt schema utan istället var ute efter att samla in så mycket 

material som möjligt i undersökningen (Patel & Davidson, 2003). Vi använde oss av en 

videokamera vid observationen och vi valde även att anteckna under tiden som observationen 

pågick. Vi hade vårt syfte och våra forskningsfrågor med oss för att vi skulle kunna hålla 

fokus och notera det väsentliga. Noteringarna var till för att hjälpa oss när vi sedan skulle titta 

på det vi spelat in. Enligt Denscombe (2004) kan det vara en fördel för oss som forskare att 

skriva ned tankar under arbetets gång som vi sedan kan gå tillbaka till när den slutliga 

analysen ska skrivas. 

 

Observationerna genomfördes i tre mindre grupper där det i varje grupp ingick ett språkbarn 

och tre elever utan språkstörning. I en av grupperna fanns även språkbarnets assistent med 

som stöd och hjälp. För att öka tillförlitligheten fick alla grupperna samma förutsättningar 

gällande typ av uppgift och redskap. Observationerna genomfördes i tre olika avskilda 

grupprum som var närliggande till elevernas hemklassrum. Grupprummen var snarlika 

varandra och alla tre var utrustade med ett rektangulärt bord och ett antal stolar. Vid 

undersökningstillfället placerades eleverna på så sätt att alla kunde se varandra och 

videokameran placeras på ett sätt som gjorde att alla elever kom med i bild.  

 

Uppgiften som eleverna skulle genomföra var att tillsammans med hjälp av kaplaklossar 

bygga en eller flera byggnader som finns på deras skolgård. Uppgiften valde vi utifrån 

kriterierna att det skulle krävas samarbete, samspel och kommunikation. Eleverna hade 

tillgång till papper, blyertspennor, färgpennor, linjaler och tilldelades vid observationens start 

25 kaplaklossar var men fick använda fler vid behov. Vi förklarade tydligt för eleverna hur 

uppgiften skulle gå till och vi var noga med att förklara att eleverna skulle använda alla 100 

kaplaklossar och samarbeta för att tillsammans bygga en eller flera av byggnaderna som finns 

på deras skolgård. Vi talade även om för dem att det inte fanns något rätt eller fel vid 

genomförandet, att vi inte skulle bedöma dem på något sätt och att de gärna fick använda de 

fysiska redskapen vi lagt fram.  
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6.4 Analysmetod  

Vi analyserade vårt material genom att använda oss utav en kvalitativ innehållsanalys och 

enligt Gillham (2008) finns det inga strikta regler för hur en sådan analys ska gå till förutom 

att analysen av materialet ska bidra till ett strukturerat och riktigt resultat. Enligt Rennstam 

och Wästerfors (2011) bör vi försöka få en överblick över materialet redan i 

materialinsamlingen. Vi försökte därför att analysera det vi såg under tiden vi utförde 

observationen genom att notera olika saker som vi hoppades kunna ha användning för i den 

slutliga analysen. Vi påbörjade även transkriberingen av videomaterialet och analysen direkt 

efter observationen vilket bidrog till att det låg färskt i vårt minne (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Vi började med att titta igenom filmerna en gång med hjälp av en dator. Vid andra 

genomgången av filmerna använde vi två datorer. Vi tittade på filmerna på den ena datorn och 

skrev ned alla händelser samt tidpunkter där språkbarnen var i interaktion med eleverna utan 

språkstörning på den andra. Vi tittade sedan igenom filmerna en tredje gång för att kontrollera 

att vi inte missat något av betydelse för vår undersökning. Vi skrev sedan ut alla de händelser 

och citat som vi transkriberat, klippte ut de olika händelserna och placerade ut dem på golvet 

för att få en överblick.  

 

Det var en utmaning för oss att utföra denna typ av analys eftersom vi hade samlat in mycket 

material som vi sedan försökte förstå, tolka och få ordning på, vi stötte på kaosproblemet. Det 

innebär att vi samlat in mycket material som var oöverskådligt och vi hade svårt att veta hur 

vi skulle ta oss an det (Rennstam & Wästerfors, 2011). För att få ordning och reda i materialet 

skapade vi olika kategorier som vi analyserat och arbetat fram utifrån våra frågeställningar 

och vårt syfte. Vi placerade in de olika händelserna och citaten vi kunde se i den 

transkriberade texten under de olika kategorierna (Rennstam & Wästerfors, 2011). Vi försökte 

hitta ett mönster i materialet vilket blev lättare efterhand då vi fann återkommande och 

liknande sekvenser i texten och vi reducerade sedan de bitar som inte var relevanta för vår 

analys för att skapa koncentration och skärpa (Rennstam & Westerfors, 2011). Vi analyserade 

sedan fram olika teman genom att dela in de olika kategorierna i grupper där vi ansåg att det 

fanns gemensamma nämnare. Efter analysering och diskussion kom vi slutligen fram till de 

tre övergripande temana förtydligande, bemötande och bekräftelse av pedagog samt 

kategorierna kroppsspråk, fysiska redskap, uppmuntran, ignorering och förlöjligande.  
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6.4.1 Hermeneutisk ansats  

Den kunskapsansats som vi inspirerades av när vi analyserade vårt material var 

hermeneutiken. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) handlar hermeneutiken om att tolka 

och förstå andra människors handlande och se en helhet i forskningsproblemet genom att 

studera och växla mellan del och helhet när man undersöker något. Patel och Davidson (2003) 

menar att den hermeneutiske forskarens subjektivitet är en tillgång i en undersökning. Vår 

förförståelse, våra tankar och tidigare erfarenheter var därför en resurs och inte ett hinder när 

vi tolkade och försökte förstå vår empiri och få svar på våra forskningsfrågor.  

 

Vi arbetade utifrån ett abduktivt arbetssätt som innebar att vi varvade teori med empiri vilket 

är en del av hermeneutiken. Vi utgick från tidigare forskning men hoppades även att empirin 

vi samlade in skulle leda till att vi fick nya tankar och teorier inom ämnet (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Enligt Patel och Davidson (2003) är det en fördel att arbeta abduktivt 

eftersom vi som forskare inte blir lika låsta som vi lätt kan bli ifall vi skulle arbeta utifrån ett 

induktivt eller deduktivt arbetssätt. Vi tycker att det var viktigt att vi kunde sätta oss in i 

studiedeltagarnas situation och förstå och tolka deras agerande. Inom hermeneutiken kan vi 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008) pendla mellan att inta studiedeltagarnas perspektiv och 

vårt eget perspektiv som forskare för att kunna uppnå vårt syfte och få svar på våra 

forskningsfrågor. För att verkligen försöka förstå svårigheterna med att leva med en 

språkstörning samt vad som blev till intellektuella och fysiska redskap för studiedeltagarna i 

det samspel vi observerade försökte vi i analysen att inta våra studiedeltagares perspektiv. 

Den hermeneutiska ”grundcirkeln” som Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver blev en 

inspiration för oss i vår tolkningsprocess. Processen växte fram genom att vi tolkade delarna 

för att vi skulle förstå helheten samt se helheten för att förstå delarna. För att förstå vårt 

material var vi tvungna att ha förförståelse om vad språkstörning innebär samt kunskap om 

kommunikation och samspel. För att den förförståelse vi hade skulle utvecklas var vi tvungna 

att skaffa oss ny förståelse genom att tolka vårt material. Den förståelsen vi skaffat blev sedan 

ny förförståelse för vidare tolkning av materialet och så vidare (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

6.5 Vi som observatörer 

Vi genomförde observationen som deltagande och kända observatörer. Enligt Patel och 

Davidson (2003) är det viktigt som känd observatör att få tillåtelse att genomföra en 

observation. Vi tog därför kontakt med dem som vi avsåg att observera och andra berörda 
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genom samtyckesbrev. Mer om detta kan du läsa under avsnittet Etiska aspekter (sid 23). 

Eftersom vi på förhand hade planerat en situation och hade en uppgift som eleverna skulle 

genomföra valde vi att utföra observationen som deltagande observatörer. Vid observationens 

start informerade vi eleverna om hur uppgiften skulle genomföras och så vidare. Vi försökte 

sedan att hålla oss utanför bild och inte påverka eleverna i deras arbete. Vi undvek att svara på 

frågor och vi bad istället eleverna att fråga och hjälpa varandra. Dock fanns vi till hands om 

gruppen inte kunde lösa problemen själva. Som deltagande observatörer är det enligt Ejvegård 

(2003) svårt att inte påverka eleverna då författaren menar att elever identifierar samtliga 

vuxna i skolan som pedagoger. Detta kan leda till att eleverna agerar på ett annorlunda sätt än 

vad de hade gjort om vi inte hade befunnit oss i rummet. Eftersom vi hade besökt skolan 

tidigare hade många av eleverna sett en skymt av oss men alla hade inte talat med oss. I en av 

grupperna kände vi eleverna väldigt väl då en av oss har gjort sina senaste VFU-perioder i 

klassen. Detta tror vi ledde till olika resultat i de olika grupperna då eleverna kände sig mer 

eller mindre bekväma i situationen.  

 

6.6 Utmaningar under observationen 

En utmaning som vi stod inför var att få så hög validitet på studien som möjligt. Stukát (2005) 

menar att det är en stor utmaning under en videoobservation att få eleverna att bete sig som de 

vanligtvis gör eftersom elever gärna gör sig till vilket kan leda till falsk insamling av data och 

det i sin tur ett missvisande resultat. Vi visste dock att eleverna är vana vid att bli filmade 

eftersom att skolan ofta genomför videoobservationer av språkbarnen. Vi hade därför 

förhoppningar om att eleverna inte skulle känna sig obekväma med videokameran och agera 

naturligt. Vi försökte även att avdramatisera observationstillfället genom att få situationen att 

vara så lektionslik som möjligt och även berätta för eleverna att filmen endast kommer att 

spelas upp för oss forskare och eventuellt för våra handledare. Vi talade även om att det inte 

fanns något rätt eller fel i utförandet av uppgiften och att vi inte skulle bedöma dem. Det var 

viktigt för oss att eleverna skulle känna sig trygga vid observationstillfället eftersom vi ansåg 

att chansen då skulle vara större att de skulle agera som de vanligtvis gör i skolan.  

 

6.7 Arbetsfördelning  

Vi har till mestadels arbetat tillsammans under hela processen då vi båda kände att vi ville 

vara delaktiga i alla moment. Vi valde dock att fördela viss läsning av litteratur mellan 

varandra för att spara tid men vi gjorde alltid en gemensam genomgång av det vi läst. Vi 
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genomförde observationerna tillsammans men vi turades om att anteckna och sköta kameran 

under de tre observationstillfällena. Vi valde även att dela upp viss textproduceringen i 

kapitlet om tidigare forskning men skrev sedan ihop kapitlet tillsammans. All övrig 

textproducering samt analys genomfördes gemensamt då vi anser att de diskussioner som 

uppkom var av betydelse för vårt arbete.  

 

6.8 Etiska aspekter 

Johansson och Svedner (2006) menar att all forskning måste bygga på respekt för 

människorna som deltar. Vi var därför noga med att informera de som var inblandade i vår 

studie om vilka regler vi skulle följa under arbetets gång och de var tvungna att ge oss ett 

informerat samtycke till sin medverkan i undersökningen. Informationen om vår forskning 

och vår observation tilldelades pedagoger, föräldrar och elever via brev. Vi utgick från 

vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav när vi genomförde vår forskning och kraven 

består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska ge varje deltagare en rättvisande och 

begriplig beskrivning av undersökningens syfte och undersökningsmetoden samt att 

deltagandet är frivilligt. För att förhålla oss till samtyckeskravet bad vi om samtycke till 

deltagande av elever och pedagoger. Eftersom att eleverna inte är myndiga krävdes det även 

att vi fick föräldrarnas samtycke. Konfidentialitetskravet innefattar hur vi skulle samla in, 

förvara och förvalta materialet. Här fick de inblandade information om att de kommer att 

förbli anonyma i vår rapport vilket innebär att inga namn eller identiteter kommer att avslöjas. 

I den färdiga rapporten är det inte möjligt att identifiera vare sig skola, lärare eller elever. 

Nyttjandekravet innefattar vad vår forskning kommer att användas till och de inblandade fick 

reda på att det som samlats in endast kommer att användas för detta forskningsändamål.  

Genom att följa dessa forskningsetiska anvisningar har vi visat respekt för dem som deltog i 

studien och vi hoppas att de medverkande på så sätt kände sig trygga och hade förtroende för 

oss som forskare.  
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7. Resultat och Analys 

Vi kommer nedan att redogöra för det resultat vi fick fram med hjälp av vår analysmetod. 

Resultatet kommer att presenteras genom de olika kategorierna vi analyserat fram utifrån våra 

forskningsfrågor och vårt syfte. Dessa kategorier är kroppsspråk, fysiska redskap, 

uppmuntran, ignorering och förlöjligande. Vi har delat upp de olika kategorierna i tre olika 

temana förtydligande, bemötande och bekräftelse av pedagog. De olika temana innehåller 

citat och händelser som vi anser är relevanta och kan representera vår empiriinsamling. De 

varvas med vår tolkning och vår egen analys av materialet. Vi kommer i slutet av detta kapitel 

även presentera en sammanfattning av resultatet i en resultatdiskussion.  

 

7.1 Studiedeltagarna  

Vi observerade tre grupper med fyra elever varav ett språkbarn i varje grupp. Då det i vissa 

konversationer kan vara svårt att tyda vem som är språkbarn har vi valt att markera 

språkbarnen med ett (s) efter deras namn. Dock kan det vara svårt att förstå vissa uttalanden 

som ett utav språkbarnen gör och vi har därför valt att förtydliga dessa i kursiverad stil. På 

grund av de etiska riktlinjerna som bland annat innefattar konfidentialitetskravet har vi 

anonymiserat eleverna och assistenten och gett dem fiktiva namn. För att få bättre överblick 

över materialet och för att förtydliga för er som läsare har valt att kalla grupperna för ett, två 

och tre. De som deltog i observationerna var följande: 

 

Grupp ett: Alex (s), Robin, Frida, Kevin och Karin (assistent). 

Grupp två: Stefan (s), Anna, Jonas och Klara. 

Grupp tre: Ester (s), Simon, Alvin och Lisa.  

 

7.2 Förtydligande  

7.2.1 Kroppsspråk  

Många gånger under de tre observationerna uppmärksammande vi att det som språkbarnen 

oftast tog hjälp av för att förtydliga och förstärka det verbala språket i kommunikationen med 

de övriga eleverna var att uttrycka sig med hjälp av sin kropp. Vi hade förkunskaper om att 

skolan arbetar mycket med TAKK, dock såg vi inte att eleverna använde sig av detta mer än 

vid ett tillfälle. Det var istället redskapen gester och kroppsspråk som dominerade. Detta kan 
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enligt vår tolkning bero på att eleverna i de olika grupperna känner varandra och att de med 

åren har lärt sig att förstå varandras verbala uttryck. 

 

I grupp tre använde språkbarnet Ester kroppsspråket kontinuerligt för att förtydliga och 

beskriva olika tings utseende i kommunikationen med sina kamrater. Ester tog för sig mycket 

och var till skillnad från språkbarnen i de andra grupperna väldigt framåt. Hon ville gärna 

vara ledaren i gruppen och tog stor plats, i positiv bemärkelse.  

 

I de två följande citaten ser vi hur kroppsspråket används för att förtydliga och förstärka det 

eleverna vill säga till varandra. Här har vi precis förklarat för eleverna hur uppgiften ska gå 

till och de börjar diskuterar vad och hur de ska bygga.  

 

Ester (s) – Så kan vi bigga såhär och så där. (Ester visar med händerna hur högt och 

brett huset ska vara. Hon ritar kvadrater i luften och visar tydligt med kroppsspråket 

hur hon menar att huset ska se ut) Kan vi bigga en stenhuset? 

Simon – Nej vi kan…ahh…sådär. (Simon börjar bygga med klossarna) 

Ester (s) – Jag vet vi kan sä att vi kan bigga stenhuset. 

Simon – Vi kan bygga vårat hus.  

 

 

Eleverna pratar om sitt bygge och de börjar diskutera om det ska finnas statyer med på huset.  

 

Simon – Vi kan ta några hästar över! 

Ester (s) – Jaa, som satier. 

Simon – Ja exakt. 

Ester (s) – Ja men stenhuset har inte satier. 

Simon – Joo, kom igen, det blir kulare. 

Ester (s) – Okej då. 

Alvin – Vad är satier? 

Ester (s) – Satier e sånna stenar me. (Hon visar med hela kroppen hur hon uppfattar 

att en staty ser ut vilket innebär att hon ställer sig upp i en position och står blixtstilla i 

några sekunder ) s..s..såå. 

Alvin – Aha… 

 

 

Språkbarnet i grupp ett, Alex, använde sig också utav kroppsspråket men till skillnad från 

Ester använde han det för att förtydliga ord, inte för att beskriva ting. I den här situationen 

skissar eleverna på varsin ritning av vad de ska bygga. Frida kommer i vägen för Alex 

teckning och han flyttar sig mer och mer ifrån henne.  
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Alex (s)– Fida…du atta ditt hue! (Frida akta ditt huvud) 

Frida – Vaaa?  

Alex (s) – Atta ditt huuue. (Alex pekar på sitt huvud och sedan på sin penna) 

 

 

I följande situation kan vi se hur Alex förtydligar ordet ”två” med hjälp av TAKK. Uppgiften 

är avslutad och eleverna pratar om hur det har gått. Alex fortsätter trots detta att bygga.  

 

Alex (s) – Kan jag få tåssa. (Säger Alex till sina kamrater) 

Alex (s) – Du tu tuten tåssa.  

Kevin – Här har du Alex. (Kevin sträcker fram några klossar till Alex) 

Alex (s) – Tå tåssar. (Alex förtydligar genom att hålla upp två fingrar) 

Kevin – Två till? 

Alex (s) – Mm tåå. 

 

Tecknet för ”två” blev här en hjälp för Alex för att förtydliga för Kevin att han ville ha två 

klossar.  

 

7.2.2 Fysiska redskap  

Vid observationerna hade eleverna tillgång till kaplaklossar, blyertspennor, färgpennor, 

papper och linjaler. Varje grupp valde att göra ritningar på hur de skulle bygga. Två grupper 

gjorde en gemensam ritning och en valde att göra varsin. Det var inget redskap som endast 

språkbarnen använde sig av utan alla redskap användes av alla elever i alla grupper. Vi ansåg 

att redskapen var viktiga och att eleverna använde dem för att förtydliga det verbala och 

beskriva olika saker, till exempel använde de papper och pennor för att rita upp hur de skulle 

bygga de olika byggnaderna.  

 

Följande citat visar hur språkbarnet Ester och två elever utan språkstörning kommunicerar 

tillsammans med hjälp av olika redskap. Ester förklarar inledningsvis hur hon tycker de ska 

bygga genom att rita upp huset på ett papper.  

 

Ester (s) – Stenhuset, asså man gör bara såhär, och sen å sätter upp å sätter upp å sen 

kan man göra såhär, ett kloss där och en kloss där och kan man bigga upp så. (Ester 

visar med händerna hur hon menar) 

Simon – Du menar såhär väl? Så att man tar upp så flera gånger? (Simon ritar med 

penna och papper för att beskriva hur han menar) 

Ester (s) – Ah…ah….(Ester pekar förstående uppåt) 

Simon – Sen gör man så gör vi bara så. 

Ester (s) – Mmm…att ne men vi kan sätta upp sådär…enne…där, där, och sätter vi. 

(Ester visar med händerna och med klossarna hur hon menar) 

Simon – Så kan vi inte ta såhär. 
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(Eleverna pratar i mun på varandra) 

Ester (s) – Såhär på sidan. (Ester ritar och visar med hjälp av papper, penna och 

klossar) 

Simon – Så åsså fortsätta så. (Simon fortsätter att rita på den gemensamma ritningen) 

Ester (s) – Nää. (Ester drar pappret till sig) Såhhär…såhär. (Ester börjar bygga med 

klossarna och visar hur hon vill bygga) Såhär kan vi bygga! 

Lisa – Neej, inte så, såhär. (Lisa river Esters torn och visar hur hon tycker att de ska 

bygga med hjälp av klossarna) 

Ester (s) – Kan vi inte göra så…då går det mycket snabbare! Ska vi gö så? 

 

 

I grupp två används även papper och pennor flitigt av eleverna. I följande situation skissar 

Jonas på en byggnad och Stefan tittar på ritningen och kommenterar det han ser.  

 

Stefan (s) – Man har väl inte fönster bakom en dörr… 

Jonas – Det är ju inte bakom dörren 

Stefan (s) – Fattar du inte vad jag menar, sådär ser det inte ut alls… 

Jonas – Men dörren är där och fönstrena där och så… 

Stefan (s) – Jag ska visa dig…(Stefan ritar upp hur han menar med hjälp av penna och 

papper) 

 

De fysiska redskapen papper och penna blir här en hjälp för Stefan när han vill förklara för 

Jonas hur han menar att de bör bygga.  

 

7.3 Bemötande 

7.3.1 Uppmuntran  

I två av grupperna, grupp ett och två, uppmärksammade vi att eleverna utan språkstörning 

ansträngde sig extra mycket för att få med språkbarnen i konversationen genom att ställa 

frågan vad tycker du? direkt till språkbarnet. Detta gjorde inte eleverna utan språkstörning 

sinsemellan. I följande situation står eleverna runt bordet och eleverna utan språkstörning 

diskuterar vad de ska bygga och hur de ska gå tillväga. Alex har börjat lägga ut några klossar 

på bordet.     

 

Kevin – Vad tycker du Alex, vad gör du? (Artikulerar Kevin till Alex) 

Alex (s) – Eh…de hä de hä dö ja jyntan…hä ta dara bitet, eh va hete de? Fitiset! 

(Eh…det här ska vara gympan…här ska vara bitet….eh eller va heter det? Fritiset!) 

Kevin – Aha Gripen? Aha så du börjar med eh…ene…med gympasalen och gripen? 

Frida – Ska vi rita upp det? 

Robin – Vänta…Ja, eh, vem ska kan rita? 

Kevin – Eh jaaaaa… 
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Alex (s) – Ah ja kan jita, ja kan jita, ja är ba jita. (Alex tar en penna och ett papper och 

börjar rita) 

 

Eleverna utan språkstörning har inga invändningar utan låter Alex rita. Detta tolkar vi som om 

de tar hänsyn till Alex önskemål om att han vill rita och säger inte emot även om de övriga 

eleverna också vill göra ritningen.  

 

Även följande citat visar på att eleverna utan språkstörning försöker få med språkbarnets 

åsikter genom att ställa direkta frågor till honom. Här har vi precis förklarat uppgiften för 

eleverna och de börjar diskutera hur de ska gå tillväga.   

 

Anna – Vad tycker du att vi ska göra Stefan? (Artikulerar Anna till Stefan)  

Stefan (s) – Vet inte…det blir svårt. (Viskar Stefan och tittar ned i bordet) 

 

 

Att eleverna utan språkstörning behandlar språkbarnen annorlunda, nästan som om de vore 

yngre barn, tror vi beror på att de är väl medvetna om att språkbarnen ibland har svårt att 

förstå uppgifter och därmed uttrycka sina åsikter spontant.  

 

I grupp ett uppmärksammar vi att eleverna utan språkstörning vid ett flertal tillfällen 

uppmuntrar och berömmer Alex. De behandlar honom som om han vore yngre och vi får en 

känsla av att de anpassar sig och blir försiktiga för att undvika att göra Alex arg.  

 

Eleverna diskuterar i följande situation vems ritning de ska använda när de ska bygga 

skolgården. 

 

Frida – Man kan väl ta ihop några, asså för vissa har ju gjort några grejer. Som Alex 

har gjort dom två men har kanske inte gjort det andra. 

Kevin – Så på det sättet Alex gjorde kan vi göra. (Alex tittar frågande på Kevin) 

Alex (s) – Mmmm. 

Frida – För tyyy….ja tror eh ingen eeh någon, har någon ritat så? 

Kevin – Alex ritar ju jättebra! 

 

 

Eleverna utan språkstörning har i följande situation börjat prata med varandra medan de 

bygger. Alex bygger för sig själv. Eleverna pratar om ”hans teckning” och pekar på Alex. 

Eleverna pratar om Alex som om han inte är riktigt närvarande i situationen.   
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Frida – Jag tror Alex redan har byggt upp det. (Frida pratar med eleverna utan 

språkstörning och tittar mot Alex bygge) 

Kevin – Ja han ha ju redan bygget ett eget. 

(Alex tittar glatt på Frida och ler mot henne) 

Frida – Coolt!! (Säger Frida till Alex) 

(Alex ser väldigt nöjd ut och beundrar glatt sitt arbete i ca 10 sekunder) 

Alex (s) – Aaah…sende soolt. 

 

Vi tror att de behandlar honom på detta vis på grund av tidigare erfarenheter av liknande 

händelser när de istället bett Alex att förändra något han gjort eller nekat hans idéer och detta 

har inneburit att Alex blivit arg. Detta vet vi kan hända på grund av våra egna erfarenheter 

och i samtal med Alex assistent.  

  

7.3.2 Ignorering  

Genomgående i hela uppgiften i grupp två talar eleverna utan språkstörning mycket med 

varandra men de inkluderar inte Stefan i alla diskussioner. Stefan tar sällan egna initiativ till 

att starta en diskussion eller få fram sina åsikter och ofta när han uttalar sig om något blir det 

inte uppmärksammat eller besvarat av de andra eleverna.  

 

Exempel på uttalanden som blev ignorerade är:  

 

Stefan (s) – Om jag skulle bygga ett hus skulle jag i alla fall inte ha fönster. (Detta 

säger Stefan i samband med att de andra eleverna tidigare diskuterar hur de ska bygga 

fönster på huset)  

 

Stefan (s) – Ska vi inte sätta på taket? (Detta säger Stefan när de andra eleverna 

diskuterat hur de ska bygga ett tak)  

 

Detta tror vi beror på att språkbarnens uttalande inte känns relevant för det som diskuteras vid 

tillfället. Vi tolkar det som om Stefan snappat upp något som de andra eleverna utan 

språkstörning nämnt tidigare och därefter funderat på detta. När han kommit fram till något 

han vill framföra, vilket kan inträffa flera minuter senare, har de andra eleverna redan gått 

vidare i arbetet och ignorerar hans uttalande.  

 

I grupp ett och två uppmärksammar vi att språkbarnen har svårt att förstå våra instruktioner 

och därmed är det oklart för dem vad uppgiften går ut på. När vi ställer frågan om de har 

förstått och om de har några funderingar svarar samtliga ja på den första och nej på den andra 

frågan. Trots detta märker vi när de kommit igång med uppgiften att språkbarnen sitter tysta 
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och observerar eller gör någon helt annat vilket vi tolkar som om att de inte förstått uppgiften. 

Barnen utan språkstörning ansträngde sig inte för att få med språkbarnen i samspelet. Nedan 

följer två exempel från grupp ett och grupp två.  

 

 Eleverna pratar om att de börjar bli klara, Alex tittar bara rakt ut i luften och sedan på 

de andras ritningar, vi märker att Alex inte förstår vad som händer och vad som ska 

göras. Alex är inte med i diskussionen om hur de ska bygga upp klossarna utan sitter 

och leker med pennan och verkar inte lyssnar på när de andra berättar om sina 

ritningar. 

 

 Vi uppmärksammade att Stefan långa stunder under undersökningstillfället endast 

observerade när de andra eleverna byggde och han var inte fysisk delaktig i bygget. Ett 

exempel på detta är att när eleverna i slutet av observationen skulle bygga ett torn 

tillsammans. Stefan sitter en lång stund och observerar de andra eleverna innan han tar 

initiativ och tar del av uppgiften.  

 

Eleverna utan språkstörning anstränger sig inte för att försöka få med Alex och Stefan i 

diskussionerna trots att de ser att de inte förstår eller är delaktiga i uppgiften.  

 

7.3.3 Förlöjligande 

Trots att språkstörningen är mycket märkbar hos språkbarnet i grupp ett påpekas detta inte av 

de övriga eleverna i gruppen. I grupp tre ser vi dock hur eleverna utan språkstörning påpekar 

och härmar språkbarnets ”felsägningar” på ett förlöjligande sätt. I följande situation håller 

eleverna på att bygga ett torn tillsammans.  

 

Ester (s) – Men see…om vi bara bygger mindre går det inte plats! (Tornet rasar) 

Simon – Går det inte plats. (Simon härmar Ester) 

Ester (s) – Lägg av Simon. 

 

 

I följande situation har barnen börjat bygga ett torn tillsammans, deras mål är att göra det så 

högt som möjligt.  

 

Ester (s) – Men hallå…jag kan inte ens ligga! (Ester försöker placera en kloss högst 

upp på tornet men når inte eftersom Alvin hela tiden sitter i vägen för henne) 

Alvin – Vadå ligga…(Alvin förvränger sin röst) 
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Ester (s) – Ligga klossarna…l..lll…lägga! 

Alvin – Okej, ja de heter ju lägga.  

Simon – Ligga ligga. (Säger Simon retsamt) det heter faktiskt lägga  

Ester (s) – Lägg av Simon, vi ska ju inte säga så vet du…  

 

Esters språkstörning är inte speciellt märkbar av oss som utomstående då hennes svårigheter 

är att finna rätt ord och att använda grammatiken rätt. De andra eleverna i gruppen påpekar 

hennes ”felsägningar” trots att eleverna utan språkstörning vid ett flertal tillfällen böjer vissa 

ord fel men detta påpekas inte. Vi tror detta beror på att de är medvetna om Esters 

språkstörning och att de därför uppmärksammar hur hon uttrycker sig. Detta beteende tror vi 

kan bero på att den här gruppen inte har gått i samma klass lika länge som de andra grupperna 

och därför är de inte lika vana vid situationen och hur de ska bete sig.  

 

7.4 Bekräftelse av pedagog 

I grupp ett och tre uppmärksammar vi att språkbarnen vid ett flertal tillfällen söker 

uppmärksamhet och bekräftelse från oss vuxna. De ställer frågor till oss vuxna istället för till 

sina kamrater och de vill även ha bekräftelse om de gör rätt eller fel. Alex har svårt med 

uttalet och söker vid några tillfällen kontakt med sin assistent och oss vuxna för att få 

bekräftelse och hjälp med att finna rätt ord.  

  

I följande situation ska Alex berätta vad han har ritat och söker vid tillfället hjälp av 

assistenten. 

 

Alex (s) – Ehh….jita jympam, åh va hete den nu….bii…fitisen. (Alex tittar frågande  

på Karin för att få bekräftelse på att han sagt rätt) 

Karin – Mm…fritids. 

Alex (s) – Ah Fiten. 

Alex (s) – Ba dom ha ja jitat. (Alex håller upp sin teckning) 

 

 

I följande situation bygger eleverna på sina hus. Alex leker med klossarna och är inte delaktig 

i de andras arbete.  

 

Alex (s) – Va ta vi bydda? (Frågar Alex och tittar Petra) 

Petra – Du får fråga de andra. 

Alex (s) – Va bygge ni? (Frågar Alex de andra eleverna) 

De andra eleverna förklarar för Alex vad de bygger och fortsätter sedan att bygga.  
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Att språkbarnen söker mer kontakt med oss vuxna än vad de övriga eleverna gör tolkar vi som 

om de behöver mer stöd i sin kommunikation och att de har större förtroende för oss vuxna. 

Vi gör även tolkningen att språkbarnen väljer att vända sig till vuxna eftersom de inte alltid 

får svar från sina kamrater när de ställer en fråga eller uttalar sig om något.  

 

7.5 Resultatdiskussion  

I analysen av vårt videomaterial uppmärksammade vi både likheter och olikheter hos 

språkbarnen i kommunikationen och samspelet. Alex och Stefan var under observationerna 

tillbakadragna medan Ester gärna tog för sig och visade framfötterna. Alex och Stefan deltog 

inte i samtalen i samma utsträckning som Ester och många gånger var de inte delaktiga i 

samspelet förrän de övriga eleverna ställde frågor eller ansträngde sig för att få med dem.  

 

Kroppsspråk, gester och användning av fysiska redskap för att förtydliga och beskriva verbala 

uttalanden var gemensamma strategier som språkbarnen använde kontinuerligt i alla tre 

observationerna. Dock använde eleverna utan språkstörning också dessa redskap men inte i 

samma utsträckning. Vi såg en skillnad mellan hur två av språkbarnen använde sig av de 

intellektuella redskapen. Alex använde kroppsspråket för att förtydliga ord medan Ester till 

största del beskrev olika tings utseende med hjälp av kroppsspråket. Vi tror att detta beror på 

att Alex har svårigheter med fonologin, det vill säga uttalet, och han behöver därför använda 

kroppsspråket för att förtydliga ord. Ester däremot har svårigheter med att finna rätt ord och 

med att böja orden rätt vilket innebär att ett uttalande kan missförstås av hennes kamrater. 

Ester använde sig av kroppsspråket för att beskriva olika ting som hon inte fann rätt ord för.  

Redskapen blev även till strategier för att undvika missförstånd och konflikter i 

kommunikationen men de var inte tillräckliga vid alla tillfällen. Eftersom att det fanns brister i 

den talade kommunikationen och att eleverna saknade ett gemensamt språk, framförallt i 

grupp ett där Alex språkstörning var mer påtaglig än i de andra grupperna, uppkom det 

missförstånd som ledde till små konflikter. Att konflikterna inte blev större antar vi beror på 

att eleverna är medvetna om varandras olikheter, språkbarnens funktionsnedsättning.  

 

Språkbarnen blev mestadels inkluderade av sina kamrater i de pågående kommunikationerna 

och samspelen. De bemötte språkbarnen på ett uppmuntrade sätt och försökte att inta deras 

perspektiv i de olika situationerna. Det beror utifrån vår tolkning framförallt på att skolan har 

en mycket tillåtande miljö på grund av att det finns ett språkspår samt att det finns en bred 
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blandning av etniciteter som i sin tur innebär olika religion, bakgrund och kultur. Eleverna får 

i tidig ålder möta olika slags människor vilket vi anser ger dem en mer accepterande syn på 

olikheter. Vi märkte dock av att eleverna utan språkstörning behandlade språkbarnen 

annorlunda då de bemötte dem som om de vore yngre och i och med det inte lika kompetenta. 

I grupp ett kunde vi tydligt se hur barnen utan språkstörning anpassade sig efter Alex. De 

agerade mer försiktigt i kommunikationen med Alex och de uppmuntrade honom och hans 

arbete på ett mer påtagligt sätt än mot eleverna utan språkstörning.  

 

I vissa situationer inkluderades inte språkbarnen utan de blev ignorerade och förlöjligade av 

de andra i gruppen. I grupp tre blev språkstörningen uppmärksammad då eleverna utan 

språkstörning kommenterade Esters ”felsägningar” vid två tillfällen. Vi tolkade detta som om 

att eleverna utan språkstörning förlöjligade henne genom att härma vissa av hennes uttalanden 

då hon böjde orden fel. Att språkbarnen hade svårigheter med det impressiva blev tydligt i två 

av grupperna då de vid längre stunder under observationerna satt tysta och var tillbakadragna 

vilket vi tolkar framförallt beror på oförståelse av uppgiften. När språkbarnen i vissa fall 

uttryckte sig blev de ignorerade vilket vi anser beror på att de hade svårt att använda språket 

som ett socialt redskap. De uttryckte sig inte om aktuella ämnen vid ”rätt” tillfälle utan kunde 

uttala sig om något som de övriga eleverna diskuterat långt tidigare.  

 

Vid några tillfällen sökte språkbarnen sig till oss vuxna för att få bekräftelse eller hjälp med 

att finna rätt ord. Detta anser vi beror på att de inte känner sig tillräckligt trygga i 

kommunikationen med sina kamrater. Vi tolkar det som att språkbarnen inte känner att det 

finns ett tillräckligt starkt gemensamt språk och att de är osäkra på om kamraterna kommer 

förstå och kunna ge dem stöd och hjälp. Att språkbarnen i första hand vänder sig till en vuxen 

tror vi beror på att de anser att vi har de rätta svaren och oftast förstår och kan hjälpa dem. 

Detta vill vi dock undvika eftersom det enligt oss bör finnas ett gemensamt språk mellan 

eleverna som gör att de känner tillit till varandra i kommunikationen och samspelet. Det vi 

vuxna ska göra är att hjälpa eleverna att finna rätt redskap och strategier för att de ska kunna 

använda språket som ett socialt redskap och skapa en inkluderande miljö mellan varandra. 
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8. Diskussion 

I diskussionen kommer vi att presentera vårt resultat genom att knyta an vårt empiriska 

material till den tidigare forskning som presenterats i arbetet. Detta kommer vi att göra genom 

diskussion och tolkning. Vi kommer även att presentera en metoddiskussion där vi ur en 

kritisk synvinkel ser på valet av metod och genomförande. Avslutningsvis kommer vi att 

redogöra för huruvida vårt resultat är relevant för skolans verksamhet samt förslag på fortsatt 

forskning. Där redogör vi för vad vi tycker skulle vara intressant att forska vidare på inom 

detta ämne utifrån vårt resultat.  

 

8.1 Diskussion av studien 

Att arbeta med inkluderande integrering i skolan är enligt Haug (1998) det optimala och för 

att få svar på våra forskningsfrågor valde vi att forma våra observationsgrupper genom att 

sammanställa en heterogen grupp där vi integrerade språkbarn och elever utan språkstörning. 

Det sociokulturella perspektivet inspirerade oss till utformningen av observationsgrupperna 

och till val av uppgift då vi menar att barn lär tillsammans och av varandra.  

 

Enligt Selander (2003) är det viktigt att det finns redskap som gör kommunikationsvillkoren 

likvärdiga för alla elever som deltar i kommunikationen. Det gemensamma redskap som vi 

såg att många elever använde var signaler i form av kroppsspråk och de flesta använde sig 

även av de fysiska redskapen vi erbjöd för att förstärka och förtydliga den verbala 

kommunikationen. Dock förväntade vi oss på grund av vår förförståelse att eleverna skulle 

använda sig mer av TAKK. Under tidigare VFU perioder har vi uppmärksammat att TAKK 

används oftare när språkbarnen befinner sig i större grupper och i större lokaler där budskapet 

ska nå ut till fler personer. Vår observation skedde i mindre grupp och i ett litet rum och vi 

tolkar det som att detta var anledningen till att eleverna inte använde TAKK. Detta är ett bevis 

på kontextens betydelse för kommunikationen vilket är av stor vikt utifrån både det 

relationella och sociokulturella perspektivet (von Wright, 2009; Säljö, 2005; Anderson, 2002).  

 

Vi försökte framhäva dialogismen då vi erbjöd likvärdiga redskap och då vi visste att alla 

elever var bekanta med TAKK. Dock kunde vi skymta monologismen då språkbarnen vid ett 

flertal tillfällen inte fick gensvar på deras intentioner. Vi tolkar detta utifrån Andersons (2002) 

resultat som konkluderar att uttalanden kan missuppfattas då funktionsnedsättningen kan 

medföra svårigheter med fonologi, semantik, pragmatik och grammatik. Enligt Johansson och 
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Svedner (2003) kan detta leda till att språkbarnet uppträder aggressivt och okoncentrerat 

vilket vi uppmärksammade under våra observationer då flera missförstånd uppstod i 

kommunikationen mellan barnen med och utan språkstörning. I grupp ett berodde 

missförstånden både på det expressiva och även det impressiva, då Alex hade svårt att göra 

sig förstådd och förstå sina kamrater. Följande exempel visar på ett missförstånd som uppstod 

under en av våra observationer.  

 

Här diskuterar eleverna huruvida de ska få plats att bygga alla hus på bordet eller inte. Alex 

bygger på ett eget hus på platsen där Robin menar att gympasalen borde byggas.  

 

Robin – Kan du göra gympasalen Alex? (Robin pekar på Alex teckning) För du har 

precis en… 

Alex (s) – Da..de …dette da…en unen. (Robin tittar frågande på Alex) 

Robin – För du har ju den bästa platsen för gympasalen…ehh…den bästa platsen, då 

tänkte jag såhär….(Robin pekar på bordet där Alex håller på att bygga) 

Robin – Kan du göra gympasalen Alex? 

Alex (s) – Dä äj….eh…dääääe (Alex pekar på sina klossar) dunta….duntatalen….se 

du inte?? (Alex pekar på sin teckning) 

Alla barnen – Ahaaaa! 

Robin – Håller du på att göra gympasalen? 

Alex (s) – Dää…titta. (Alex pekar på sin teckning) 

Robin – Ahaa…Jaha…där är den där tunnlen. 

Frida – Men han har ju redan gjort gympasalen? 

Alex (s) – Ehh…de e…(Alex pekar upprört på sina klossarna) 

Robin – Titta Frida… 

Frida – Aaaa. (Frida nickar förstående)  

Alex (s) – Tatta ni inenntinn? (Utbrister Alex frustrerat) 

 

Trots att det uppkom missförstånd ansträngde sig för det mesta eleverna utan språkstörning 

för att språkbarnen skulle känna sig trygga och delaktiga i samspelet genom att inta en 

medveten och aktiv roll. Detta är enligt Johansson (2000) och Ahlström (2000) viktiga 

förutsättningar för ett bra samspel. Ahlström menar även att eleverna utan 

funktionsnedsättning ska vara tillmötesgående, kunna anpassa sig och vara positiva till AKK 

vilket vi anser kan leda till att bra normer och värderingar uppstår hos eleverna. Utifrån vårt 

empiriska material kunde vi tolka att alla elever använde sig av AKK och var positiva till 

detta. Enligt Salamancadeklarationen (2006) är en integrerande skola med bra normer och 

värderingar ett mycket effektivt vapen mot diskriminering vilken vi anser är förutsättningar 

för en inkluderande pedagogik. På skolan där vi gjort vår observation fick vi känslan av att 



 36 

eleverna respekterar varandras olikheter. Skolan har en stor variation av etniciteter och de har 

som vi tidigare nämnt ett språkspår vilket innebär att varje klass har 1-6 språkbarn integrerade 

i de ordinarie klasserna. Eleverna utan språkstörning försökte under våra observationer att 

inkludera språkbarnen men vid ett flertal tillfällen pågick diskussionerna endast mellan barnen 

utan språkstörning och språkbarnen hamnade utanför. Detta kan enligt Anderson (2002) bero 

på att språkbarnen kände att deras kommunikationsförmåga inte räckte till eller att det inte 

fanns ett gemensamt kommunikationssätt bland eleverna. Det kan även bero på att de 

intellektuella och de fysiska redskapen inte var tillräckliga. Enligt Anderson (2002) är ett 

gemensamt språk viktigt men författaren menar även att en stark kommunikationsvilja är 

minst lika viktig och vi kunde se att de tre språkbarnen försökte kommunicera mer eller 

mindre. En skillnad vi kunde se var att två av språkbarnen gärna vände sig till en vuxen för att 

få uppmärksamhet och bekräftelse. Att vissa elever vänder sig till vuxna kan enligt Ahlström 

(2000) bero på att de känner trygghet i en vuxens sällskap och vet att denna kan hjälpa dem 

att finna rätta svar. Resultatet i sin helhet har verifierat mycket av den tidigare forskning vi 

funnit om detta ämne. Vi har även fått ny kunskap och fått mer förståelse för hur barn med 

och utan språkstörning kommunicerar och samspelar med varandra.  

 

Enligt det relationella perspektivet ska alla på skolan arbeta tillsammans för att få ett så bra 

klimat som möjligt (von Wright, 2009). Vi anser därför att funktionsnedsättningen 

språkstörning bör vara något som alla pedagoger känner till och får utbildning om då vi insett 

hur vanligt det är. Vi tror att många elever inte får den hjälp och det stöd som de behöver och 

detta på grund av pedagogernas brist på kunskap. Vi har aldrig tidigare stött på verksamheter 

som har ett språkspår eller hört talas om språkstörning som en egen kategori inom 

funktionsnedsättningar. Efter våra observationer och i samtal med pedagoger på skolan förstår 

vi vikten av att uppmärksamma språkbarnen i tid då det är en stor fördel för dem och 

avgörande för deras framtid.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vi gjorde rätt val av observationsredskap då vi med hjälp av filmerna kunde titta 

på materialet flera gånger. Under detta moment fann vi sekvenser som vi inte 

uppmärksammat under observationerna vilka visade sig vara avgörande för vårt resultat. 

Kroppsspråk, gester, miner och uttalanden som gjordes under observationerna hade varit 

omöjliga att snappa upp utan videokamera eftersom den gav oss möjlighet att studera 
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elevernas beteenden många gånger. Vi hade dock önskat att vi hade haft mer tid på oss för att 

kunna genomföra fler observationer och samla in mer material. Med detta tror vi att vi hade 

fått en bättre insyn och förståelse samt en mer generell bild av hur kommunikationen och 

inkluderingen ser ut mellan barn med och utan språkstörning. Empirin vi samlat in hade även 

blivit mer överförbar på liknande grupper om vi hade utfört fler observationer. Anledningen 

till att vi inte gjorde detta var på grund av tidsbrist och även på grund av etiska aspekter då vi 

endast fick tillgång till tre språkbarn. I efterhand kan vi tycka att materialet känns lite tunt och 

vi tror att resultatet hade blivit mer tillförlitligt om vi hade genomfört fler observationer med 

samma språkbarn i andra gruppkonstellationer. Vi såg tendenser till att eleverna i en av 

grupperna inte betedde naturligt och de verkade obekväma i situationen. Vi tror detta kan bero 

på att de inte känner oss tillräckligt och att det var en onaturlig situation när kameran var 

inblandad. I de andra grupperna verkade däremot inte eleverna ha påverkats av vare sig oss 

eller kameran.  

 

För att få en mer naturlig situation hade vi kunnat genomföra observationerna i större grupper, 

till exempel i halvklass, vilket hade kunnat resultera i att eleverna inte kände sig lika 

studerade. Dock valde vi att använda mindre grupper i observationen för att vi ansåg att det 

var lättare att finna hur kommunikationen såg ut och vilka redskap som användes och vi tror 

att detta hade varit svårt att fånga i en stor grupp. Dessutom tror vi att språkbarnen hade känt 

sig mer utpekade då vi hade varit tvungna att hela tiden befinna oss i närheten av 

honom/henne eftersom vi i vår undersökning ville se hur kommunikationen ser ut mellan 

språkbarn och elever utan språkstörning. Vi är medvetna om att vårt resultat inte kan ge en 

allmän och avgörande bild av hur kommunikationen ser ut mellan barn med och utan 

språkstörning generellt. Vårt resultat ger snarare att ge en bild av hur det kan se ut och 

förhoppningsvis kan resultatet bli ett stöd för pedagoger som arbetar med barn med 

språkstörning.   

 

8.3 Didaktiska implikationer 

Vi anser att detta arbete kan få pedagoger ute i verksamheten att inse att det faktiskt inte krävs 

särskilt mycket eller är särskilt svårt att tillgodose många av språkbarnens behov. Det krävs 

att pedagoger har kunskap om funktionsnedsättningen precis som att de måste ha kunskap om 

alla elevers olikheter och olika behov. Som med allt annat inom skolans värld tar det tid att 

bygga upp ett förråd av kunskap, redskap och allt annat som krävs för att skapa en trygg och 
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fungerande verksamhet men när detta väl är gjort blir det en naturlig del i det vardagliga 

arbetet. Vi menar även att vårt resultat kan visa på hur bra en integrerande verksamhet kan 

fungera och hur tillåtande eleverna blir mot varandras olikheter när de dagligen får möta 

elever med andra behov än de själva. Vi tror att elevgrupperna som vi mötte under våra 

observationer fungerar så pass bra tillsammans just på grund av att språkbarnen är integrerade 

i de ordinarie klasserna och att eleverna arbetar tillsammans dagligen. Detta menar vi leder till 

att eleverna har lättare att acceptera olikheter, anpassa sig efter sina klasskamrater och inta 

språkbarnens perspektiv och med detta inte vara främmande för alternativa 

kommunikationssätt.  

 

Vi vill belysa att pedagogerna ska finnas som ett stöd för eleverna genom att skapa en trygg 

och tillåtande miljö där de använder sig av ett gemensamt kommunikationssätt. Detta anser vi 

kan leda till att eleverna känner sig säkrare i varandras sällskap och därmed kan söka hjälp av 

varandra istället för att hellre söka sig till en pedagog. I våra observationer vände sig 

språkbarnen ofta till pedagogerna som fanns i rummet och vi tror inte att samspelet hade 

fungerat lika bra utan en vuxens närvaro. Tar pedagoger del av de strategier och redskap som 

de ser att eleverna använder sig av i kommunikationen med varandra och uppmuntrar till 

användning av dessa tror vi att eleverna kan undvika att vända sig till en vuxen i första hand.  

 

8.4 Förslag på fortsatt forskning 

Vi anser att det hade varit intressant att studera hur barn med och utan språkstörning 

kommunicerar och samspelar i en icke iscensatt situation. Med detta menar vi vardagliga 

sammanhang som exempelvis lektioner och på raster. Vi tror att dessa situationer hade känts 

mer naturliga för eleverna och därmed tror vi att de hade agerat mer naturligt. Forskningen 

hade då blivit mer reliabel och vi tror att det hade kunnat vara givande för pedagoger som 

arbetar med språkbarn att ta del av dessa resultat.   

 

Att göra en praxisnära forskning och studera hur pedagoger inkluderar elever med 

språkstörning i den ordinarie verksamheten anser vi vore väldigt intressant att genomföra. Vi 

skulle gärna vilja veta hur de anpassar undervisningen och kommunikationen efter 

språkbarnens behov. En annan intressant forskning anser vi vore att ta reda på hur en skola 

utan språkspår arbetar med barn med språkstörningar och hur samspelet mellan eleverna ser ut 

på en sådan skola.  
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Bilaga A. Informerat samtycke till pedagoger 

 
Hej! 
 

Vi heter Josefin Boström och Petra Hjalmarsson och vi studerar till lärare mot de yngre 

åldrarna med inriktning lek, rörelse, idrott och hälsa vid Högskolan i Halmstad. Vi ska under 

vårterminen 2011 skriva ett examensarbete i ämnet allmänt utbildningsområde med titeln: 

Hur barn med och utan språkstörning skapar en inkluderande pedagogik. 

 

Studiens syfte är att belysa samspelet mellan barn med och utan språkstörning för att få syn på 

vad som kännetecknar dialogen mellan barnen i detta samspel och resultatet av studien avser 

att komma med idéer om hur man som pedagog kan bygga en inkluderande pedagogik utifrån 

detta perspektiv. 

 

För att förstå det valda ämnet har vi valt att göra observationer hos er på ------skolan, detta 

med anledning till att det finns ett språkspår hos er och vi anser att ni är professionella inom 

ämnet och kan vara till stor hjälp för oss. Studien kommer att genomföras med hjälp av 

videoobservation i mindre elevgrupper där eleverna får lösa ett problem med hjälp av samspel 

och kommunikation. Att delta i studien tar ungefär en lektionstimma sammanlagt, uppdelat på 

de olika grupperna. Det som observeras kommer sedan att analyseras och transkriberas, detta 

innebär att det vi ser och hör kommer att skrivas ned som text. Alla som medverkar under 

observationerna kommer att anonymiseras, inga namn eller identiteter kommer att avslöjas, 

och när rapporten är färdig kommer det inte vara möjligt att identifiera vare sig skola, lärare 

eller elever. Filmerna kommer endast vi studenter att ha tillgång till.  

 

Vi kommer inte att titta på enskilda elever utan fokus ligger på hur kommunikationen mellan 

eleverna i gruppen ser ut. Det finns inga rätt eller fel i hur eleverna agerar i observationen. 

Deltagandet är frivilligt och eleverna har rätt har dra sig ur studien när som helst utan att 

behöva ange skäl. Eleverna har även möjlighet att ställa frågor om de undrar över något. 

Önskas ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss, våra två handledare, eller vår 

examinator (se nedan). Informationen kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Med vänliga hälsningar 

Josefin och Petra 

 

 

Kontaktperson Handledare  Examinator 

Student Högskolan i Halmstad  Anders Nelson 
 

Josefin Boström Lucia Christensen  Anders Nelson 

Mail: ------    

Tele: ------    

 

Petra Hjalmarsson Vaike Fors 

Mail: ------    

Tele: ------ 
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Informerat Samtycke 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur information samlas in, bearbetas och förvaltas. 

Jag har dessutom fått tillfälle att ställa frågor, samt fått dem besvarade. Jag är även medveten 

om att deltagandet är frivilligt och att eleverna när som helst kan avbryta deltagandet utan att 

ange orsak. 

 

Jag samtycker härmed till att mina elever medverkar i en videoobservation angående hur barn 

med och utan språkstörning kommunicerar med varandra.  

 

Datum:____/____2011 

 

Namnteckning:_____________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: _____________________________________ 
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Bilaga B. Informerat samtycke till föräldrar 

 

Hej! 
 

Vi heter Josefin Boström och Petra Hjalmarsson och vi studerar till lärare mot de yngre 

åldrarna med inriktning lek, rörelse, idrott och hälsa vid Högskolan i Halmstad. Vi ska under 

vårterminen 2011 skriva ett examensarbete i ämnet allmänt utbildningsområde med titeln: 

Hur barn med och utan språkstörning skapar en inkluderande pedagogik. 

 

Vi vill med denna undersökning finna hur barn med och utan språkstörning kommunicerar 

med varandra och vilka hjälpmedel de använder sig av. Vi vill att denna studie ska kunna bli 

en hjälp för pedagogerna i arbetet att förbättra undervisningen för eleverna på skolan. 

 

Vi önskar att göra vår undersökning på -----skolan med anledning till att det finns ett 

språkspår samt för att pedagogerna är utbildade och professionella inom ämnet. Vi kommer 

att använda oss av videokamera för att på bästa sätt se hur eleverna kommunicerar. Vi 

kommer inte att filma enskilda elever utan det kommer att ske i grupper där eleverna får lösa 

ett problem tillsammans med hjälp av samarbete och kommunikation. Eleverna kommer inte 

att missa något viktigt i den vanliga undervisningen. Det som filmas kommer endast vi 

studenter ha tillgång till och alla medverkande så som skolan, eleverna och pedagoger 

kommer att vara anonyma vilket innebär att inga namn eller identiteter kommer att avslöjas i 

rapporten.  

 

Vi kommer alltså inte att titta på enskilda elever utan fokus ligger på hur kommunikationen i 

gruppen ser ut. Det finns inga rätt eller fel i hur eleverna agerar i observationen. Deltagandet 

är frivilligt och eleverna har rätt att avsluta sin medverkan i studien när som helst utan att 

behöva berätta varför. Önskas ytterligare information eller har ni några frågor är ni välkomna 

att kontakta oss, våra två handledare, eller vår examinator (se nedan). Informationen kommer 

att behandlas konfidentiellt. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Josefin och Petra 

 

 

Kontaktperson Handledare  Examinator 

Student Högskolan i Halmstad  Anders Nelson 

 

Josefin Boström Lucia Christensen  Anders Nelson 

Mail: -------    

Tele: -------   

 

Petra Hjalmarsson Vaike Fors 

Mail: -------    

Tele: ------- 
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Informerat Samtycke 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur information samlas in, bearbetas och förvaltas. 

Jag har dessutom blivit erbjuden möjligheten att ställa frågor. Jag är även medveten om att 

deltagandet är frivilligt och att mitt barn när som helst kan avbryta deltagandet.  

 

Jag samtycker härmed till att mitt barn medverkar i en videoobservation angående hur barn 

med och utan språkstörning kommunicerar med varandra.  

 

Datum:______/_____ 2011 

 

Namnteckning:_____________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: _____________________________________ 
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Bilaga C. Informerat samtycke till elever 

 

Hej! 
 

Vi heter Josefin Boström och Petra Hjalmarsson och vi studerar till lärare på Högskolan i 

Halmstad. Vi ska under vårterminen 2011 skriva ett arbete som handlar om hur ni samarbetar 

och pratar med varandra i skolan.  

 

För att vi ska få svar på det vill vi göra undersökningen på ------skolan eftersom det finns ett 

språkspår här. Vi tror också att ni och era lärare kan hjälpa oss mycket i detta arbete eftersom 

ni känner till språkspåret.  

 

Vi kommer att välja ut några av er och filma er och era kompisar under en vanlig skollektion. 

Ni kommer inte att missa något viktigt i skolan. Vi kommer inte att filma er en och en utan vi 

filmar hela gruppen samtidigt när ni löser ett problem tillsammans. Det är bara vi (Josefin och 

Petra) som kommer att titta på filmen och inga av era namn kommer att användas i arbetet. 

 

Det finns inga rätt eller fel i hur ni pratar med varandra i undersökningen. Det är frivilligt att 

vara med och ni får ångra er medverkan när som helst utan att behöva säga varför.  

Om ni har några frågor kan ni ställa dem till era lärare eller kontakta oss.  

 

Tack för hjälpen! 

 

Med vänliga hälsningar 

Josefin och Petra 

 

  

 

Kontaktpersoner   

Josefin Boström  

Mail: ------               

Tele: ------    

 

Petra Hjalmarsson  

Mail:------    

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  

            JA, Jag vill vara med i undersökningen! 

  

 

            NEJ, Jag vill inte vara med i undersökningen! 

 

 

Datum:______/_____ 2011 

 

Namn (Skriv tydligt):____________________________________ 


