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Inledning 

Språkstörning är en medfödd nedsättning i förmågan att bearbeta 
och lära sig språk. Språkstörningen är inte statisk utan ser olika ut i 
olika åldrar, för olika personer och i olika situationer. Många perso-
ner med språkstörning har även andra svårigheter med exempelvis 
uppmärksamhet, socialt samspel, motorik eller att läsa och skriva. 
Eftersom svårigheterna ofta förändras över tid är det inte ovanligt att 
ett barn som har en språkstörning i förskoleåldern får en annan eller 
en ytterligare diagnos senare. 

Språket fyller en kommunikativ funktion och det påverkar vårt 
tänkande och vårt sätt att se på världen. En mängd olika kognitiva 
funktioner är viktiga för språkförmågan, exempelvis minne och 
planeringsförmåga. Vill du veta mer om språkstörning rekommende-
rar vi SPSM:s Studiepaket språkstörning.1 I studiepaketet får du och 
dina kollegor mer kunskap om vilka konsekvenser språkstörning kan 
få i olika åldrar och vad ni kan göra för att öka förutsättningarna för 
lärande och utveckling.

Det går inte att formulera en universallösning i form av ett under-
visningssätt som fungerar för alla elever, men det finns arbetssätt som 
har visat sig vara mer gynnsamma för elever med språkliga svårig-
heter. I den här texten får du tips på hur du kan stötta eleverna med 
språkinlärningen kopplat till undervisningen i NO-ämnena. Texten 
bygger delvis på intervjuer med lärare och specialpedagoger som 
har stor erfarenhet av elever med språkstörning och ett urval från 
didaktisk litteratur inom ämnet. Materialet riktar sig till dig som är 
ämneslärare i biologi, fysik och kemi i årskurs 4 till 9, men kan även 
vara till stöd för lärare i gymnasieskola, vuxenutbildning och för 
läxläsningsstödjare. De exempel som ges i texten är förslag som du 
behöver anpassa till din undervisning och till dina elevers behov.

Språkstörning och NO-ämnena

I kursplanerna för de tre NO-ämnena uttrycks såväl ämnesrelaterade 
begrepp som olika förmågor som undervisningen ska behandla. 
Eleverna behöver därför arbeta med språket för att nå målen.2  
Undervisningen behöver ge eleverna tillfälle att aktivt träna på att 
använda ord och begrepp kopplade till ämnesområdet många gånger 

1 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019
2 Hajer, 2015
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och på olika sätt, genom att tala, skriva, rita och få återkoppling. 
I avhandlingen ”Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan” 

beskrivs att språket i naturvetenskapliga ämnen förutsätter ett visst 
språkbruk för att inte ämnesinnehållet ska påverkas. Innehållet i 
ämnet kan inte skiljas från språket och blir en del av att vara ämnes-
kompetent.3 Det är ytterligare en anledning till undervisningen måste 
fokusera på ämnesspråket. 

Språket hos elever med språkstörning är ofta instabilt, vilket kan 
innebära att eleverna lätt tappar ord och språkliga former som de 
tidigare har behärskat.4 Detta leder till att avståndet till jämnåriga 
med typisk språkutveckling ökar med åldern.5 Elever med typisk 
språkutveckling kan befästa grundläggande förståelse efter att ha 
hört ett ord ett fåtal gånger, medan elever med språkstörning kan be-
höva höra ordet ett trettiotal gånger för att lära sig ordets innebörd.6 

Undervisningen behöver stötta elevernas språkutveckling när det 
gäller ordförråd, grammatik, muntlig och skriftlig uttrycksförmåga 
och förmåga till socialt samspel. En språkutvecklande undervisning 
gynnar alla elever, men för elever med språkliga svårigheter är det 
nödvändigt. När du arbetar med elever som har språkstörning 
behöver du göra anpassningar utifrån individens behov för att kunna 
stötta språkinlärningen. De råd som vi ger här är generella och du 
måste vara lyhörd för vad som fungerar för de elever som du under-
visar. 

3  Af Geijerstam, 2006 
4 Leonard & Deevy, 2004
5 Nash & Donaldson, 2005
6 Storkel et al., 2017
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Vardagsspråk  
– skolspråk – ämnesspråk

Ett väl utvecklat ordförråd är en viktig förutsättning för skolfram-
gång. I undervisningen har eleverna flera språkliga nivåer att förhålla 
sig till. Det handlar om vardagsspråket, skolspråket och ämnessprå-
ket.7 Det finns inte alltid en tydlig gräns mellan de olika nivåerna, då 
de överlappar varandra beroende på situation och sammanhang.

När du avgör vilka ord som undervisningen ska fokusera på 
behöver du utgå både ifrån elevens förkunskaper och ifrån innehållet 
i kursplanen. Målet är att eleverna ska utveckla både sitt skolspråk 
och sitt ämnesspecifika språk och det förutsätter att de har ett var-
dagsspråk att utgå från. Undervisningen behöver stötta eleverna i 
att utveckla ordförrådet från vardagsspråk till skolspråk, så att de 
kan röra sig i olika sammanhang med hjälp av språket. Ett exempel: 
Skolspråket innehåller betydligt fler nominaliseringar än vardags-
språket. I vardagsspråket använder vi uttryck som ”hugga ner träd” 
men i skolspråket och i andra mer formella sammanhang använder 
vi istället specifika substantiv eller termer som ”trädfällning”, 
”skogsröjning” eller ”avverkning”.8

Det är viktigt att du som lärare rör dig mellan de olika språkliga 
nivåerna och att du försäkrar dig om att alla elever hänger med. 
Ett sätt att kontrollera att eleverna förstår är att be dem beskriva 
någonting med både vardagliga ord och med ämnesspecifika termer. 
Kravet på ett större språkligt register ökar i takt med åren i skolan. 
En god planering av undervisningen underlättar övergången mellan 
språknivåerna och motverkar risken att eleven upplever en känsla av 
okunskap eller exkludering.

Vardagsspråk 

Vardagsspråket består av ord och uttryck som förekommer i vardag-
liga samtal både hemma och i skolan, som ”kompis”, ”hugga ner 
träd”, ”långsamt”, ”förkyld”. De här orden bygger grunden för språ-
ket. Det finns elever som behöver utveckla sitt ordförråd på denna 
nivå, men det är oftast inte de här orden som ställer till problem för 
uttrycksförmågan, förståelsen och delaktigheten i lärandet.

7 Hajer & Meestringa, 2014
8 Håkansson & Hansson, 2007
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Skolspråk 

Skolspråket består bland annat av ämnesövergripande ord som an-
vänds i alla skolämnen exempelvis ”tolka”, ”analysera”, ”bedöma”, 
”undersöka”, ”formulera”, ”summera”, ”giltig”, ”befolkning”, 
”instruktion”, ”drygt”, kultur”, ”perspektiv”, ”resonera i flera led”, 
”presentera resultat” och ”dra slutsatser”. Dessa ord förekommer 
framförallt i skriftspråket till exempel i läromedel och kursplaner. Det 
är därför som de är viktiga för läsförståelsen. Under sin skoltid rör sig 
elever från texter som i de tidiga skolåren många gånger motsvarar 
deras vardagserfarenheter, vardagsspråk och vardagskunskaper mot 
texter som blir alltmer specialiserade, abstrakta och skriftspråkliga.9 

Ämnesspråk 

Ämnesspråket består av ord som är specifika och viktiga för äm-
neskunskapen, exempelvis ”mycel”, ”ekosystemtjänst”, ”elektron”, 
”centripetalkraft”, ”sublimering”, ”enzym” och ”livscykelanalys”. I 
läromedel förklaras de här orden ofta när de introduceras i ett ämne, 
medan skolspråksorden förklaras mer sällan. Vi använder däremot 
ofta skolspråk när vi förklarar ord från ämnesspråket. Det är ytter-
ligare en anledning till att undervisningen ofta behöver fokusera på 
skolspråket. 

Begrepp som används inom naturvetenskapen kan eleverna många 
gånger mött tidigare men i den naturvetenskapliga undervisningen 
får begreppet en annan innebörd, exempelvis kraft, energi och 
värme. Det blir då viktigt att hjälpa eleven med att förstå begreppets 
naturvetenskapliga betydelse.

I bilden ovan förklaras språkbruket i en begreppskarta. Språkbruket delas upp i vardagsspråk, skolspråk 
och ämnesspråk. Bild efter Hajer &Meestringa, 2014.

till exempel

SPRÅKBRUK

kan vara

då kallas det som har

till exempel

mera vardagligt

skogsröjning, avdunstning,
ödeläggelse

resultera i
förklara, orsaker, följder, 

omfattande

skog, djur, träd, 
det gör att, fälla, tomt

vardagsspråk
eller 

DAGLIGT SPRÅK

allmänna särdrag ämnesspecifika särdrag

FACKSPRÅK eller ÄMNESSPRÅK

mera akademiskt

SKOLSPRÅK

till exempel

då kallas det då kallas det

som har

9 Macken-Horarik et al. 2011
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Planering och genomför-
ande av undervisningen

Du som lärare kan göra stor skillnad genom ditt sätt att planera och 
genomföra undervisningen. Undervisningen ska planeras så att alla 
elever kan vara delaktiga och utvecklas så långt som möjligt. Du behö-
ver vara noggrann med urvalet av stoff och du behöver erbjuda elever 
med språkstörning tillräckligt med tid för såväl förberedelse som repeti-
tion. Det innebär att du ofta behöver anpassa tempot i undervisningen. 
Checklistan nedan sammanfattar vad du bör tänka på. Ha alltid dessa 
punkter i åtanke när du planerar och genomför din undervisning i allt 
från instruktioner, studiebesök, rollspel till bedömningssituationer.

Checklista för planering och genomförandet

• Prioritera de lärandemål som är viktigast. Det måste vara tydligt 
för eleven vilka områden eller avsnitt som eleven förväntas kunna.

• Välj ut viktiga ord och begrepp och planera hur du ska arbeta 
aktivt med dem.

• Visa helheten och sammanhanget som momentet eller övningen 
ingår i så att eleven har en tydlig referensram.

• Ha korta genomgångar.

• Tala i lugnt tempo och stå vänd mot eleven.

• Ha som rutin att använda visuellt stöd både vid genomgångar och 
vid enskilda samtal med elever. Några exempel på visuellt stöd är 
skriftliga instruktioner, kroppsspråk, ritprat, bilder och diagram. 

• Ge alla instruktioner både muntligt och skriftligt, så att eleven kan 
gå tillbaka till dem vid behov.

• Planera gruppkonstellationer efter syftet med uppgiften. Om syftet 
är att stimulera den språkliga förmågan bör elever med språkliga 
svårigheter paras samman med elever med starkare språklig förmåga. 
Om syftet istället är att stimulera initiativförmåga och samspel kan 
eleven paras ihop med andra elever på samma språkliga nivå.10

• Ge utrymme för repetition.

10 Bruce, Hansson, & Nettelbladt, 2010
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Som vi tidigare nämnt behöver du alltid utgå från den enskilda 
elevens behov. Prata med eleven själv om hur hon eller han upplever 
undervisningen: vad fungerar bra, vad vill du testa och vad kan du 
utveckla vidare?

Aktivera elevernas förkunskaper

Elever med språkstörning har ofta nedsatta minnesförmågor.11 Det 
kan innebära svårigheter att etablera kunskap i långtidsminnet eller 
att plocka fram kunskap ur minnet. Arbeta därför med elevernas 
förkunskaper för att aktivera deras minne, det ger dem något att 
hänga upp den nya kunskapen på. Som lärare blir du också medve-
ten om vad eleverna redan känner till och vad de behöver arbeta mer 
med. Det handlar både om faktakunskapen i ämnesområdet som 
behandlas och om språket som krävs för att förstå instruktionen i en 
uppgift. Om eleverna ska analysera, jämföra eller värdera i en upp-
gift så behöver du ta reda på om de förstår vad begreppen betyder 
och hur de ska arbeta. 

I undervisningen kan du som lärare ställa frågor och låta eleverna 
berätta vad de vet om ämnesområdet. Kortare filmer som introdu-
cerar ämnet kan också användas för att förbereda eleverna. För att 
nå djupare i ämnet kan du fylla på med begrepp som är kopplade 
till ämnesområdet så att ni rör er från vardagsspråk till skolspråk. 
Att växla mellan konkret och abstrakt behöver göras kontinuerligt 
i undervisningen. Använd gärna experiment, rollspel och konkreta 
material som vardagsföremål i undervisningen. Det kan underlätta 
för eleverna att öka sin förståelse för det abstrakta i undervisningen.

Digitala lärresurser 

Digitala lärresurser är ett samlingsbegrepp för allt digitalt material 
som används i undervisningen: digitala läromedel, digitala verktyg 
som lärplattformar eller digitalt innehåll som filmklipp eller lärspel. 
Filmade inspelningar av dina egna eller andra lärares genomgångar 
kan vara särskilt hjälpsamt för elever som behöver mer repetition 
och eller mer tillgång till visuellt och auditivt stöd. En film ger elev-
erna möjlighet att titta flera gånger i enskildhet, utan störande mo-
ment. Kom bara ihåg att en elev med nedsatt språklig förmåga kan 
behöva få förklaringar av vissa begrepp innan hon eller han tittar 
på en ny film på egen hand. Begreppen kan sammanställas som en 
ordlista som eleven kan ha framför sig när filmen visas.

11 Bishop, 2008
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Stöd för läsning

Läs- och skrivutvecklingen går hand i hand med den talspråkliga 
utvecklingen. I skolåldern visar sig ofta en språkstörning i form av 
svårigheter med läs- och skrivförmågan. Texterna ökar i svårighet 
under elevens skolgång både innehållsmässigt och språkligt. Många 
gånger är läromedelstexterna informationstäta och abstrakta. I de 
naturvetenskapliga ämnena har dessutom texterna högre informa-
tionstäthet, abstraktion och fler ämnesspecifika termer än texter i 
samhällsorienterade ämnen och svenska.12 Texterna innehåller ofta 
nominaliseringar, det vill säga att verb och adjektiv görs om till sub-
stantiv exempelvis reagera blir reaktion, expandera blir expansion. 
Det gör innehållet mer förtätat. 

Ett stöd vid läsning är att använda sig av inspelad text. Många di-
gitala läromedel finns att hitta dels hos de olika läromedelsförlagen, 
dels hos SPSM:s tjänst ”Hitta läromedel”. Talsynteser är ofta av god 
kvalitet idag men för elever med språkstörning kan det vara bättre 
med inläst text då uttal och betoning är viktigt.
Förslag på övning – träna på att packa upp orden
Träna gärna eleverna på att packa upp orden för att förstå hur orden 
har skapats.
Välj ut nominaliseringar som förekommer i undervisningen och låt 
eleverna identifiera vilka ord som ingår i nominaliseringen. Träna 
därefter tillsammans att skriva meningar med eller utan nominalise-
ring. I tabellen nedan har vi skapat ett par exempel för att visa hur 
det skulle kunna se ut. 
 
Nominalisering Ord som skapar 

nominaliseringen
Mening utan  
nominalisering

Mening med 
 nominalisering

inlämning lämna in Lämna in uppgiften 
på fredag.

Inlämning av upp-
giften är på fredag.

temperaturhöjinng höja temperaturen Ett varmare klimat 
leder till att tempe-
raturen blir högre.

Ett varmare klimat 
leder till en tem-
peraturhöjning på 
jorden.

nedbrytare bryta ned Bakterier bryter 
ned döda djur och 
växter.

Bakterier är ned-
brytare.

12 Edling, 2006
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För elever med språkstörning är läromedelstexter i NO många 
gånger en utmaning. De kan därför behöva läsa anpassade texter för 
att ta till sig innehållet. Dock behöver eleverna träna sin läsförmåga 
och möta svårare texter. Om de endast ges enklare texter finns en 
risk att kunskaperna blir ytliga och utvecklingen av ämnesspråket 
bromsas.13

Bristande läsförståelse har med största sannolikhet större på-
verkan på skolframgång än vad svårigheter att avkoda text har.14 
Eleverna behöver därför få stöd med att utveckla sin läsförståelse för 
att lättare förstå innehållet i texterna i NO-undervisningen. Goda 
läsare interagerar med texten genom att de ställer frågor, föreställer 
sig saker kring texten och drar slutsatser. Förbered eleverna genom 
att förklara vad texten handlar om och hur den hänger ihop med 
det som undervisningen behandlar. Prata om textens disposition och 
layout, för där finns ledtrådar för läsaren. Rubriknivåer, markerade 
nyckelord, faktarutor, illustrationer och sammanfattningar ger läsa-
ren goda möjligheter att se vad som författaren anser vara viktigast i 
texten. 

Texter i de naturvetenskapliga ämnena innehåller ofta bilder, gra-
fiska översikter och modeller. Bilderna är en resurs i undervisningen 
men du behöver förklara hur de hänger ihop med textens innehåll 
och budskap.15 Det finns annars en risk att det som ska förtydliga 
och utveckla innehållet snarare försvårar förståelsen. Ha i åtanke att 
bilder har olika syften och att eleverna behöver stöd i att förstå hur 
de ska ”läsa” bilderna. Relaterade bilder ger stöd till att förstå tex-
ten, det vill säga att bilden illustrerar något som också står i texten. 
Väsentliga bilder är bilder som läsaren måste ”läsa” tillsammans med 
resten av texten för att förstå innehållet och kunna lösa uppgiften.16 

Olika sätt att läsa en text

Det finns olika sätt eller metoder för att läsa texter, beroende på vad 
syftet är med läsningen. När eleverna får träna på de olika sätten 
under din ledning får de ökade möjligheter att kunna navigera i 
längre texter och planera hur de ska ta sig an dem för att kunna ta 
till sig ämnesinnehållet eller lösa uppgiften.

Översiktsläsning
Översiktsläsning är en läsmetod för att sammanfatta ett avsnitt eller 
i förväg skapa sig en bild av vad texten handlar om. Det kan handla 
om att:

• Läsa rubrikerna och fundera över vilken information som ges.

13 Hajer & Meestringa, 2014
14 Levlin 2014
15 Nygård, Larsson, 2011
16 Noonan, J, 1990
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• Läsa första stycket noggrant och berätta vilken information som 
finns där.

• Leta reda på ord eller avsnitt som är markerade i texten. Det kan 
vara kursiv eller fet stil, citat eller sifferuppgifter.

• Läsa sista stycket och fundera på hur texten avslutas. Är det en 
sammanfattning av innehållet eller ny information?

Sökläsning

Sökläsning är en läsmetod för att hitta något specifikt i en text. Det 
fungerar också när läsaren ska söka efter kärnan i en text eller ska 
besvara en viss fråga. Uppmana eleverna att:

• Söka aktivt i texten efter de ord eller begrepp som är viktiga för 
uppgiften som eleverna arbetar med. Markera gärna direkt i texten 
genom att ringa in eller stryka under.

• Leta efter citat och sifferuppgifter.

Djupläsning
Djupläsning är en läsmetod som är användbar när eleverna ska ana-
lysera en text eller svara på frågor där de ska dra slutsatser utifrån 
innehållet. Uppmana eleverna att:

• Läsa texten flera gånger, gärna högt för sig själv.

• Markera och göra anteckningar i texten för att hitta det viktigaste 
innehållet. 

Sambandsord

Sambandsord är ord eller fraser som signalerar hur ord eller me-
ningar förhåller sig till varandra. Läsaren får hjälp av dem för att 
förstå hur de olika budskapen i texten hänger ihop med varandra. 
När undervisningen behandlar de här orden hjälper det elever med 
språkliga svårigheter att se sammanhangen i texterna.

Skapa listor med kategorier för olika typer av samband, se ex-
empel i bilden. Samarbeta med lärare i andra ämnen så att listorna 
kan användas i flera skolämnen. Listorna kan eleverna använda som 
ett stöd när de själva läser. Stödet kan givetvis också användas när 
eleven skriver. Förslag på kategorier: tillägg (dessutom, ytterligare), 
tid eller ordningsföljd, jämförelse och eller motsättning, förtydli-
gande, orsak, följd och eller slutsats och sammanfattning. 

Orsak 
det beror på
därför att
eftersom
i och med
med anledning av
orsaken är
på grund av
Förtydligande 
det vill säga
detta innebär att
exempelvis
med andra ord
snarare
så att säga
vilket innebär
Jämförelse-motsättning
däremot
i motsats till
till skillnad från
trots detta 
tvärtemot
å ena sidan … å andra sidan

I bilden visas en tabell med exempel på 
ord och uttryck som är sambandsord 
för att uttrycka orsak, förtydligande och 
jämförelse och eller motsättning.
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Möta nya ord 
och begrepp

När eleverna läser texter i NO-undervisningen kommer de att möta 
nya ord och begrepp. I det här avsnittet kan du läsa om olika sätt 
att arbeta med elevernas ordförråd, både när det gäller att lära sig 
enskilda begrepp och hur ni kan arbeta för att koppla ihop begrepp 
för att visa på samband. Ett gott ordförråd är en viktig faktor för 
att klara skolan. Här behöver både elever med språkstörning och 
elever med dyslexi mycket stöd.17, 18 Elever med språkstörning har, 
som tidigare nämnts, ofta svårigheter med att lära in och lagra ord. 
Många gånger har de läst mindre än sina jämnåriga vilket får kon-
sekvenser för inlärning och prestation i skolämnena. När du avgör 
vilka ord som undervisningen ska fokusera på bör du i första hand 
välja ord från texter, böcker och filmer som ni arbetar med just nu, 
så att orden förekommer i ett sammanhang.

Begreppskort och begreppslistor

Ett sätt att arbeta för att stötta inlärningen av begrepp är att an-
vända begreppskort och begreppslistor med visuellt stöd. Utgå från 
bilder som eleverna känner igen och som används i undervisningen. 
Använd egna fotografier eller rita bilder till undervisningen. Leta 
efter lämpliga bilder på internet som är publicerade enligt Creative 
Commonslicens eller annat avsteg från upphovsrätten. 
 

Förnybar energikälla
Energikälla som kommer från solen. 
Den tar inte slut. Exempel på förnybara 
energikällor är sol-kraft, vind-kraft och 
vatten-kraft.

Bilden visar ett exempel på hur ett begreppskort 
kan se ut. Kortet på bilden har en rubrik med 
begreppet, en förklarande text och en bild som 
illustrerar begreppet. En variant är att förklaring-
en står på kortets ena sida och ordet och bilden 
på den andra. 

17 Parsons et al., 2005
18 Leonard & Deevy, 2004
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Begrepp Förklaring Bild
Förnybar energikälla Energikälla som kommer 

från solen. Den tar inte 
slut. Exempel på förnyba-
ra energikällor är sol-kraft, 
vind-kraft och vatten-kraft.

Icke förnybar energikälla Energikälla som bara 
finns i en viss mängd. Den 
förnyas inte och kommer 
därför att ta slut. Exempel 
på icke för nybara ener-
gikällor är olja, kol och 
naturgas. 

Växthusgas En gas som finns i at-
mosfären. Den bidrar till 
växthuseffekten. Växt-
huseffekten gör så att en 
del av värmen från solen 
stannar kvar i atmosfären. 
Exempel på växthusgaser 
är koldioxid och vattenån-
ga.

Miljöproblem Ett miljöproblem är att 
jord, luft eller vatten 
påver kas negativt. Ex-
empel på miljöproblem 
är  oljeutsläpp, global 
uppvärmning och ned-
skräpning.   

Bilden visar ett exempel på en begreppslista. Klipp gärna isär listan för att kunna arbeta med begreppen 
på olika sätt, exempelvis memory.

I NO-undervisningen används laborationsmaterial som kan vara nya 
ord för eleverna. Skapa gärna en ordlista med bilder på den utrust-
ning ni använder. 

Förmågor

I NO-ämnenas kursplaner finns det många specifika ord som är 
kopplade till förmågor som eleverna ska utveckla till exempel reso-
nera, argumentera och jämföra. Det är viktigt att eleverna förstår och 
får öva på dessa förmågor för att de ska kunna lösa skoluppgifter av 
olika slag och utveckla förmågorna. Tänk också på att förklara och 
exemplifiera ord som du använder i din återkoppling. Om eleverna 
exempelvis ska problematisera ett resonemang eller utveckla sin 
jämförelse behöver eleverna förstå hur det ska göras. Ett förslag är 
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att tillsammans i klassen skapa en ordlista som ni kan använda för 
att samtala om de ord som förekommer i kursplanerna och hur de 
används i undervisningen. Här kan det vara bra att samarbeta med 
lärare i andra ämnen kring förmågor som förekommer i flera ämnen.
I listan nedan ges exempel på ord som förekommer i kursplanerna i 
NO-ämnena.

Förmåga Förklaring Exempel
resonera Att fördjupa sin åsikt ge-

nom att förklara hur man 
kom fram till den.

Resonera kring vad bytet 
av drivmedel från bensin 
till etanol kan få för posi-
tiva och negativa konse-
kvenser på miljön

argumentera Lyfta fram skäl eller bevis 
för en ståndpunkt eller 
åsikt.

Argumentera varför det är 
viktigt att äta närodlade 
grönsaker.

jämföra Se på en fråga eller ämne 
i förhållande till något 
annat för att se skillnader 
och likheter.

Jämför pingvinen och 
ejdern genom att beskriva 
två skillnader mellan dem.

förklara Gå igenom något så 
att man kan förstå till 
exempel orsak och eller 
konsekvenser.

Förklara hur egenskaper-
na hjälper fågeln.

undersöka Studera något noggrant 
och ofta enligt ett visst sätt 
för att skaffa fram fakta.

Planera en säker under-
sökning där du visar att 
pulsen beror på hur myck-
et man anstränger sig.

beskriva Berätta om de viktigas-
te sakerna för att ge en 
helhetsbild.

Beskriv varför sjukdomar 
kan uppstå i andra delar 
av kroppen än där tatue-
ringen gjordes.

I bilden visas en tabell som visar på ett antal förmågor som förekommer i kursplanerna. I tabellen förkla-
ras och exemplifieras ordet.

Modalitet – att kunna reglera styrka och visa 
på nyanser i språket

Modalitet är ett språkvetenskapligt begrepp som handlar om hur 
man kan ge uttryck för sannolikhet, nödvändighet eller önskvärdhet. 
Modalitet handlar också om hur vi kan reglera styrkan och visa på 
nyanser. När eleverna övar exempelvis argumentation, resonemang 
och reflektion behöver de känna till hur de kan uttrycka sig nyanse-
rat i skolspråket.
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Förslag på övning

Jämför de tre exemplen nedan och låt eleverna placera ut dem på en 
linje som går från svagt till starkt.

• ”Det är ett måste att minska sina klädinköp för att bidra till en 
hållbarare miljö” 

• ”Jag tycker att vi ska försöka köpa mindre kläder för att bidra till 
en hållbarare miljö” 

• ”Skulle inte minskade klädinköp kunna bidra till en hållbarare 
miljö?”

Låneord
Inom NO-ämnena finns många låneord från exempelvis grekiskan 
och latinet. Orden kan fungera som minneskrokar som de kan hänga 
upp ordens betydelse på. I tabellen nedan har vi sammanställt några 
exempel som förekommer inom NO-ämnena.

Låneord Betydelse Exempel
bio liv biologi, biosfär, symbios
end/o in, inifrån endorfin
epi ovan, på epidemi
exo ut, utifrån, yttre exoterm
hema, hemo blod hemoglobin
emi blod anemi
hypo under hypofys
hyper över hyperventilera
meter mäta barometer, manometer, 

termometer, 
term värme termometer, termostat
men månad menstruation
anti mot antikroppar, antibiotika
aer gas, luft aerob, anaerob
hydr vatten hydrologi, 
hetro annan, olik heterosexuell
homo samma homosexuell
re åter reaktion, reagens
logi lära biologi, 
skop instrument stetoskop, mikroskop

I tabellen ovan visar vi ett par exempel på låneord som kan förekomma i NO-undervisningen. 

Förslag på övning

Gör en lista med de vanligaste låneorden som förekommer i din 
undervisning. Ta eleverna till hjälp med att komplettera ordlistan 
med bildstöd och förklaringar. Tänk på att inte göra ditt urval för 
omfattande.
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Skapa samband  
mellan begreppen

Det är viktigt att eleverna får öva på att koppla ihop och katego-
risera olika begrepp för att skapa en helhetsförståelse. Kategorise-
ringen sker bland annat genom utvidgning och underindelning och 
gör det lättare att förstå, minnas samt hitta ord när de behövs. Tänk 
därför på att arbeta med de nya begreppen utifrån över- och under-
ordning, synonymer och motsatser samtidigt som du också tar upp 
sådant som eleverna redan känner till. Då har eleverna lättare att 
lära sig och komma ihåg de nya begreppen.

Genom att utgå från det ämnestypiska kan ni arbeta vidare med 
ordlistor på olika sätt. Ett sätt är att hitta kategorier som du kan 
dela in ämnesområdet i. I exemplen nedan visas begreppet cell som 
är uppdelade utifrån typ och dess uppbyggnad.

bakteriecell växtcell djurcell svampcell 
cellmembran ja Ja Ja ja
cellvägg ja ja nej ja
cellkärna ja Ja Ja ja
klorofyll nej ja nej nej

Komplettera gärna tabellen med bilder på celltyperna.
Det går därefter att fylla på med fler begrepp som är typiskt för de 
olika kategorierna. Ett annat exempel kan vara att lista begrepp 
som är kopplade till en teori eller process till exempel fotosyntesen, 
evolutionsteorin, matspjälkningen eller vattnets kretslopp. 

cellmembran cellvägg

cellkärna klorofyll

Växtcell

cellmembran

cellkärna

Djurcell

cellmembran cellvägg

cellkärna

Bakteriecell

cellmembran cellvägg

cellkärna

Svampcell
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Förslag på övningar

Tankekarta eller mindmap
Presentera ett begrepp och låt eleverna skriva ner alla begrepp som 
de kopplar till begreppet. På så vis kan du som lärare få en bild av 
vilka begrepp som eleverna använder och kopplar till begreppet. 

Associationsövning
Fördela ett antal begrepp till eleverna och låt en elev i taget läsa upp 
sitt begrepp. De andra eleverna ska därefter skriva ett begrepp som 
de kopplar ihop med begreppet och förklara kopplingen mellan de 
två begreppen. Denna övning fungerar också att arbeta med parvis 
för att ge stöd för elever som behöver det. 

En ska bort
Välj tre till fyra begrepp som du presenterar för eleverna. Ett av 
begreppen ska tas bort och elevernas uppgift är att förklara varför 
de valt sitt begrepp. För att ge möjlighet till diskussion och argumen-
tation kan man välja begrepp som gör det möjlighet att hitta flera 
möjliga svar.

Ett exempel:
I kroppen finns tre typer av muskler, glatta muskler, hjärtmuskeln 
och skelettmuskler. En ska bort, varför?

Svaret i frågan kan vara skelettmuskeln då det är den enda 
muskeln som kan styras av viljan. Om eleven istället utgår från hur 
uthålliga musklerna är så skulle de glatta musklerna väljas bort då de 
är de mest uthålliga musklerna. 

Sätt in begreppen i texten
Skriv eller välj en färdig text och utelämna de begrepp du vill att 
eleven ska öva på. Be eleven sätta in rätt begrepp på rätt plats i 
texten. 

Exempel:
Texten du ska arbeta med handlar om jorden. Fyll i luckorna så att 
texten blir korrekt.
Ord som ska in i texten: 

• planet

• måne

• sol
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• månad

• årstid

• vecka

• dag och natt 

• ett år

• jord

Jorden är en… liksom Mars och Venus
De rör sig runt vår närmsta stjärna som vi kallar….
Det tar … för jorden att röra sig ett varv runt denna stjärna.
Jordaxeln lutar vilket gör att vi får…
Jorden roterar runt sin egen axel. Det gör att vi får …
Under 28 dagar och nätter rör sig … ett varv runt…

Exemplet är hämtat från ämnesprov, läsår 2012/2013, fysik årskurs 
6, delprov c.

Använd begreppen i ett sammanhang
Välj ut några begrepp som du fördelar till eleverna och låt dem 
skriva ett stycke där de använder begreppen kopplat till det ämnes-
område som ni arbetar med. Använd gärna någon typ av skrivmall 
för att stötta eleverna med skrivandet, se avsnittet ”Mallar för 
olika texter och texttyper”. Du kan också stötta eleven med att låta 
honom eller henne berätta hur begreppen hör ihop med ämnesområ-
det. På så vis kan det bli lättare för eleven att därefter formulera sig i 
skrift.

Mallar som stöd i analys och resonemang

Visuellt stöd för resonemang och analys hjälper ofta elever att sär-
skilja och förstå centrala begrepp och ordkategorier. Det är också 
ett sätt att visa på samband och relationer mellan olika begrepp och 
fenomen. Med hjälp av dessa stöd kan du underlätta för eleven att 
visa sina kunskaper. Välj gärna ut ett par modeller eller mallar som 
ni lärare använder er av i undervisningen på skolan. På så vis kän-
ner eleverna igen dem och ni behöver inte lägga tid på att förklara 
mallarna varje gång.

Bilden på nästa sida visar hur begreppskort kan användas som 
stöd för att visualisera ett orsakssamband i flera led. Resonemanget 
handlar om konsekvenser av avverkning av regnskog. Korten 
innehåller de ämnesord som ett resonemang ska bygga på. De kan 
vara illustrerade med bilder eller symboler som är välkända för elev-
erna. För en elev som har en nedsättning av arbetsminnet kan sådana 
här kort och pilar ge ett kognitivt stöd i att inse och minnas hur 
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företeelser hänger samman. Därmed får eleven ökade förutsättningar 
att visa sin förmåga att upptäcka och redovisa även mer komplexa 
resonemang. 

SKÖVLA

REGNSKOG

PALMOLJA

VÄXTHUSGAS

PRODUKT

SOJABÖNA
REGNSKOGSTRÄ

KLIMAT

GLOBAL

Bilden visar hur en lärare eller en elev skulle kunna placera ut begreppskort som stöd i ett resonemang.

Analysmodellen i bilden nedan är en annan typ av mall som är 
användbar. Den förtydligar samband i form av orsak och verkan 
tillsammans med lösningsförslag. I mitten av modellen skriver elev-
erna vad de undersöker, till exempel en viss händelse eller situation. 
I rutan för orsaker beskriver de vad som ligger bakom händelsen. I 
rutan för konsekvens skriver de vilka följder som händelsen har fått 
eller kan få. Till sist går de till rutan för lösning och anger förslag 
på lösningar som kan förbättra eller lösa situationen. Ett stöd är att 
bryta ned uppgiften i mindre frågor som eleven kan besvara. Model-
len går att vidareutveckla för att göra analysen mer komplex genom 
att lägga in olika nivåer, exempelvis lokalt, regionalt och globalt eller 
individ, grupp och samhälle.  

Bilden visar en analysmodell för en viss händelse kopplat till orsak, konsekvens och lösning.

 

Händelse

Lösning

Orsak Konsekvens
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Händelse
Tunnare ozonskikt

Lösning
Montrealprotokollet 1987

som förbjöd användning av 
freoner

Orsak
Utsläpp av freoner

Konsekvens
Minskat skydd för skadliga

UV-strålar
Ökad risk för hudcancer

Skador på växter

Bilden visar analysmodellen med exemplet ”tunnare ozonskikt” som ämnesfråga.

Begreppskartor
Begreppskartan är en metod som syftar till att eleverna ska förstå 
relationen mellan olika begrepp inom ett område. Med hjälp av en 
begreppskarta kan du i undervisningen åskådliggöra begreppen, 
relationerna mellan begreppen och de helheter som bildas av dessa. 
Skriv in de utvalda begreppen och bind samman dem med streck. Vid 
strecken skrivs relationerna mellan begreppen. Relationerna kan ex-
empelvis formuleras med uttryck som ”kan också kallas”, ”utgör en 
del av”, ”leder till” och ”skiljer sig från”. Metoden kan användas i 
början av ett ämnesområde för att fånga elevernas förkunskaper. Den 
kan också användas som ett sätt att stämma av vad de har förstått. 
Ett exempel hämtar vi från biologin där eleverna ska förklara hur 
fotosyntesen fungerar.

Introducera arbetsuppgiften  
”Förklara hur fotosyntesen fungerar?” 
Presentera de begrepp du vill att eleverna använder i begreppskartan. 
I detta exempel har vi valt följande begrepp:

• fotosyntesen

• syrgas

• solljus

• koldioxid

• vatten

• druvsocker

• ljusenergi
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• kemisk energi

• bladen

• kloroplaster

• klorofyll

Låt eleverna först förklara orden, gärna genom att samtidigt skapa 
begreppskort som kan användas i övningen. Därefter placeras be-
greppen, eller begreppskorten, ut på ett papper utifrån hur eleverna 
ser på deras samband eller hur de hör ihop. Mellan begreppen drar 
ni linjer där eleverna skriver vilken relation som finns mellan begrep-
pen. Ett exempel kan se ut som på bilden nedan.

BLADEN

KLOROFYLL

SYRGAS

LJUSENERGI

KEMISK
ENERGI

KLOROPLASTER

DRUVSOCKER

VATTENSOLLJUS

Behöver

KOLDIOXID

FOTOSYNTESENÄger rum i

Skapar biprodukten

Som innehåller Fångar in Omvandlas till

Är

För att producera

Som innehåller

Är

Begreppskarta med fotosyntesen som exempel.

I undervisningen av elever med språkstörning kan du också ge stöd 
genom att minska antalet begrepp och använda bildstöd där det 
går eller använda en redan uppritad begreppskarta där pilar utifrån 
relation redan är uppritade. 

Venndiagram
Venndiagram är ett annat sätt att visualisera hur begrepp eller äm-
nesområden hänger ihop. Ett venndiagram består av två eller flera 
cirklar som delvis överlappar varandra, där varje cirkel symboliserar 
ett begrepp som ni arbetar med. Där cirklarna överlappar varandra 
skriver ni in sådant som är gemensamt för begreppen. Där cirklarna 
inte överlappar varandra skriver ni in sådant som är unikt för res-
pektive begrepp.Ett venndiagram där två begrepp jämförs.
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Växtcell Djurcell

cellvägg
kloroplast
vakuol
rektangulär 
form 

cellmembran
cellplasma
cellkärna
mitokondrier

rund eller
oregelbunden 
form

Venndiagram där växtcellen och djurcellen jämförs.

Ett venndiagram är en bra utgångspunkt när eleverna ska skriva. Ge 
dem stöd genom att erbjuda förslag på hur de kan formulera skillna-
der och likheter, till exempel med startmeningar.

• En likhet mellan… och …är…

• Gemensamt för …och… är…

• Unikt för växtcellen är…

• Något som är typiskt för djurcellen är…

Se även avsnittet ”Mallar för olika texter och texttyper”.
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Dubbel bubbel-diagram

Ett annat sätt att jämföra två begrepp är att använda sig av ett 
dubbel bubbel-diagram. I mitten skriver ni det som är gemensamt för 
båda begreppen. På respektive sida om begreppen skrivs det som är 
unikt. 

Vad är typiskt
för begreppet? 

Vad är typiskt
för begreppet? 

Vilka likheter finns 
mellan begreppen? 

Dubbel-bubbeldiagrammet som stöd vid jämförelse.

Den här typen av diagram fungerar bra som förberedelse för elevens 
skrivande. Även här är det bra att stötta eleverna med förslag på hur 
de kan formulera sig med någon typ av skrivmall. 

Det finns stora likheter mellan venndiagrammet och dubbel 
bubbel-diagrammet. Låt eleven välja vilken modell som passar bäst. 
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Mallar för olika texter och texttyper

Det är viktigt att eleverna får rikliga tillfällen att träna på att skriva 
texter i undervisningen. Ha i åtanke att det inte bara handlar om 
långa texter eller ”uppsatser”. Även korta texter, som exempelvis en 
väggplansch med några meningar kopplade till en bild, ger eleverna 
viktig träning i att använda och utveckla skolspråket och ämnessprå-
ket. Skrivandet ger eleverna dels möjlighet att lära sig mer om ämnet 
som de skriver om, dels möjlighet att redovisa vad de har lärt sig. 
När lärare som undervisar i olika ämnen samarbetar i ett gemensamt 
ämnesområde eller tema, till exempel i svenska och NO, får eleverna 
möjlighet att kombinera skrivträning med kunskapsutveckling inom 
dessa ämnesområden. Det ger ett sammanhang och kan öka motiva-
tionen för eleven. 

För att underlätta för elevernas skrivande är det bra att erbjuda 
olika typer av skrivmallar. Skrivmallar är underlag till skrivuppgif-
ter med färdigformulerade styckeinledningar och andra förslag på 
lämpliga formuleringar som ger eleverna stöd i skrivprocessen. Skriv-
mallarna kan användas genom hela skolgången och utvecklas med 
elevens progression. Förslag på lämpliga formuleringar förekommer i 
flera av ämnesproven i NO. Visa gärna dessa för eleverna så att de är 
bekanta med hur stödet kan användas.

Skrivmallar förebygger vanliga skrivproblem och underlättar på 
olika sätt: 

• Det blir enklare för eleverna att komma igång med uppgiften.

• De färdiga formuleringarna kan hjälpa eleverna att arbeta mer 
självständigt.

• Mallarna kan avhjälpa vanliga skrivproblem som upprepningar 
eller att eleverna skriver ”och sen …, och sen …”, det vill säga att 
textens delar saknar sammanhang.

• De färdiga formuleringarna ger en bättre struktur åt texten som 
därmed blir mer läsvänlig.

• Eleverna kommer enklare i mål med skrivuppgiften.

Ett annat syfte med skrivmallar är att eleverna ska få syn på hur 
olika texttyper är uppbyggda för att föra fram ett visst budskap. I 
bilden på nästa sida visas ett exempel där skrivandet sker i tre steg. I 
det första steget möter eleven en tom mall som i steg två fylls på med 
text. Slutligen redigeras texten så att den är uppdelad i tre tydliga 
stycken. 
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Exempel

Argumenterande text

Jag vill ge min åsikt angående _____________

_______________________________________

_______________________________________

Jag anser att ___________________________

_______________________________________

_______________________________________

I den här frågan har jag följande argument. 
För det första ___________________________

_______________________________________

Ett exempel är __________________________

För det andra ___________________________

Ett exempel är __________________________

Dessutom ______________________________

1. 2.
Argumenterande text

Jag vill ge min åsikt angående jordens 
regnskogar. Olaglig avverkning leder till att 
djur och växter utrotas och att klimatet 
förändras. Klimatet förändras när inte träden 
kan ta hand om växthusgaserna som 
människorna släpper ut. 
Till exempel från gamla kylskåp ____________

_______________________________________

_______________________________________

Jag anser att politikerna i alla länder behöver 
agera NU. ______________________________

_______________________________________

_______________________________________

I den här frågan har jag följande argument. 
För det första borde produkter av regnskogsträ 
förbjudas. Ett exempel är utemöbler.

_______________________________________

_______________________________________

För det andra borde produkter med palmolja 

förbjudas. Ett exempel på det är snacks. 

_______________________________________

Dessutom ______________________________

Till hela jordens politiker

Jag vill ge min åsikt angående skövlandet av 
jordens regnskogar. Olaglig avverkning leder till 
att djur och växter utrotas och att klimatet 
förändras. Klimatet förändras när inte träden 
kan ta hand om växthusgaserna som 
människorna släpper ut.

Jag anser att politikerna i alla länder måste 
agera NU!

I denna fråga har jag följande argument. För det 
första borde produkter av regnskogsträ 
förbjudas. Ett exempel på det är utemöbler. För 
det andra borde produkter med palmolja 
förbjudas. Ett exempel på det är snacks. 
Dessutom borde utsläppen av växthusgaser 
minskas. Ett exempel på det är 
bättre återvinning av gamla kylskåp.

3.

En skrivmall för en argumenterande text i tre steg.

Det går att formulera färdiga mallar eller stödstrukturer utifrån alla 
typer av texter som eleverna skriver i NO-ämnena. Bilden nedan 
visar en stödmall för en jämförande text.

En likhet mellan ___ och ___ är finns 
i både ___ och ___. 

Skillnader

En annan likhet mellan ___ och ___ 
är något som ___ och ___ har 

gemensamt. 

 ___ finns i både ___ och ___.

Ytterligare en likhet mellan ___ 
är ___ .

Gemensamt för ___ och ___ är ___.

Både ___ och ___ anser att 

Jag har jämfört ___ och ___ och 
likheten mellan dem är 

En skillnad mellan ___
och ___ är ___. 

Den viktigaste skillnaden mellan ___ 
och ___ är ___.

Jag har jämfört ___ och ___ och
skillnaden mellan dem är ___. 

En annan skillnad mellan ___ 
och ___ är. 

Den största skillnaden mellan ___
och ___ är ___. 

Ytterligare en skillnad mellan ___ 
och ___ är att 

Till skillnad från ___ är ___ 

Likheter

Skrivmall med stödformuleringar för att kunna skriva en jämförande text.
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Jag kommer att undersöka ___. 

Orsak

Jag kommer att titta närmare 
på ___. 

En orsak till ___ var att

En annan orsak var

Händelse eller fråga

Orsakerna leder till

Lösning

Ett sätt att lösa problemet är att ___.

Ett annat sätt att lösa problemet är

Konsekvens

På lång sikt påverkar det ___. 

På kort sikt påverkar det ___. 

Skrivmall med stödformuleringar för att kunna skriva en analytisk text.

Inom NO-undervisningen förekommer också att eleverna ska skriva 
instruerande texter vid exempelvis laborationer. Ett förslag på en 
mall skulle kunna innehålla följande stödmeningar:
För det första…
För det andra… 
För det tredje…
Till slut… 
Till sist…
Slutligen…

Resonemang i flera led
I undervisningen är det vanligt att eleverna får argumenterande 
uppgifter där resonemanget ska ske i två led. Ett exempel hämtat 
från ämnesprov i biologi årskurs 9.

”Forskning visar att ungdomar bör motionera cirka en timme 
varje dag för att må bra. Exempel på aktiviteter kan vara att prome-
nera eller att cykla till skolan. Din uppgift är att: Argumentera kring 
varför det är viktigt att motionera cirka en timme varje dag. Utgå 
från dina kunskaper om två av människokroppens organsystem och 
resonera i två led.”

Förklara varför och därefter vad det kan leda till
Använd bindeord som eftersom, vilket, därför, för att , däremot, 
dessutom, till sist. 
Att motionera en timma varje dag gör att…, vilket leder till…
Daglig motion är bra för kroppen eftersom…. Det medför också … 
eftersom…
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Prov- och  
bedömningssituationer

En del elever med språkstörning kan visa sina kunskaper genom 
skriftliga prov, medan andra elever behöver få möjlighet att visa sina 
kunskaper genom muntliga redovisningar. Stötta eleven genom att 
erbjuda olika typer av stöd för genomförandet. Du som lärare behö-
ver anpassa de bedömningsbara underlagen till en form som passar 
för dina elevers specifika behov. Utgå från samma behov som eleven 
har vid ordinarie undervisning vid planering av en redovisning eller 
ett prov. Observera att det kan finnas vissa undantag vid nationella 
prov. Se Skolverkets webbplats. 

De digitala verktyg som eleverna använder i undervisningen ska 
också finnas med i bedömningssituationen. Anpassningar som kan 
göras vid behov är:

• extra tid

• muntliga redovisningsformer

• frågor med flervalsalternativ och visuellt stöd

• en uppgift i taget

• förberedande prov

• möjlighet att få ställa frågor samt stöd att hitta en ingång i ämnet 
och fokusera på rätt saker (igångsättande, hitta minnet) i provsitu-
ationen.

• förtydligande förklaringar till uppgifter. Säkerställ att alla har 
uppfattat och förstått information, instruktion och frågor korrekt.

Eftersom det kan vara svårt att bedöma kunskapsnivån hos elever 
med språkstörning är det av stor vikt att ni gör sambedömningar 
på skolan. För en dialog med dina kollegor om vilka kunskaper ni 
ska bedöma och hur ni ska gå tillväga. Ta stöd av varandra och av 
den dokumentation som ni gemensamt har åstadkommit. Det kan ju 
vara så att en lärare har hört eleven både resonera och argumentera i 
ett ämne som engagerar eleven. Erfarenhetsutbytet kan ge er viktiga 
nycklar till fortsatt kunskapsutveckling.
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Reflektionsfrågor

De här reflektionsfrågorna är tänkta som stöd för lärare som vill 
utveckla språkstärkande strategier i NO-undervisningen.

• På vilket sätt använder vi idag visuellt stöd för att befästa och 
repetera centrala ord och begrepp?

• Hur och när genomför vi enskilda samtal med eleverna om deras 
upplevelse av de NO-undervisningen?

• Hur kan vi göra NO-undervisningen mer språkutvecklande? På 
kort sikt och på lång sikt?
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Om du vill veta mer! 

Till att börja med vill vi rekommendera dig att ta del Skolverkets 
moduler i Lärportalen om att använda begrepp, modeller och teorier, 
årskurs 7–9. 

Syftet med modulen är att få möjlighet att utveckla, pröva och 
utvärdera undervisning så att eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva 
och förklara samband i de naturvetenskapliga ämnena.  
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/Grundsko-
la/511-Formaga-att-anvanda-begrepp-modeller-och-teorier_7-9 

Vi rekommenderar också Specialpedagogiska skolmyndighetens 
webbaserade studiepaket om språkstörning som är till för dig som 
arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande med språkstörning. 
Här får du och dina kollegor mer kunskap om vilka konsekvenser 
språkstörning kan få i olika åldrar och vad du kan göra för att öka 
förutsättningarna för lärande och utveckling.
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