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Sammanfattning  
  
Syftet med denna studie var att belysa pedagogers och elevers uppfattningar om språkstörning 

och inkludering. Metoden vi använde oss av var en multipel fallstudie där vi observerat 

klassrum på två olika skolor i en mellanstor stad, samt intervjuat fem pedagoger och sex 

elever. Resultatet analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet där betoning ligger på 

att lärande sker i kommunikation och samspel tillsammans med andra. Analysen skedde även 

utifrån de specialpedagogiska perspektiven: det relationella perspektivet som lyfter fram att 

elevers svårigheter alltid behöver ses i mötet mellan skolan och individen samt det 

kommunikativa perspektivet där läraren genom sitt förhållningssätt söker förståelse för 

elevens perspektiv och uppfattning. Lärmiljöerna präglades av tydlighet och struktur och där 

interaktionen mellan pedagoger och elever skapade flera typer av kommunikativa stöttor som 

innebar att eleverna inför sitt eget arbete kunde erhålla en större förförståelse. Eleverna 

trivdes men förmedlade betydelsen av den individuella stöttningen för ett framgångsrikt 

lärande, något som även pedagogerna förmedlade. Även vikten av kunskap om språkstörning 

lyftes fram i både elev- och pedagogintervjuer.  

 

Nyckelord: inkludering, kommunikativa stöttor, språkstörning 
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Inledning 
Skolan är en mötesplats där individer med olika förutsättningar och förmågor möts. Som 

pedagog förväntas man ha en stor förmåga att anpassa lärmiljön och möta olikheterna på bästa 

sätt, en utmaning som inte alltid är så lätt. Ibland möter vi nämligen elever som utmanar oss 

extra, där vår ”vanliga” pedagogiska verktygslåda med olika anpassningar inte räcker till och 

där eleven kanske behöver någon form av särskilt stöd för att utvecklas på bästa sätt.      

  

 En grupp elever som uppmärksammats allt mer i skoldebatten är elever med kommunikativa 

svårigheter och som fått diagnosen språkstörning. Diagnosen har tidigare kommit i 

skymundan i läs- och skrivsammanhang men lyfts alltså fram allt mer i forskning vilket gjort 

att ny kunskap och förståelse vuxit fram. Jan Sydoff, nationell samordnare i utredningen om 

kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) förklarar i 

en debattartikel i SvD (29 juni, 2016) att den här elevgruppen riskerar att hamna långt efter 

sina jämnåriga i skolan med anledning av sina språkliga svårigheter. Han berättar också att 

gruppen omfattar omkring 10000 elever i grund- och gymnasieskolan. Sydoff belyser 

elevernas behov ur olika perspektiv och betonar elevernas rätt till en utbildning med god 

kvalitet. För att uppnå det behövs olika insatser i samhället – till exempel vill Sydoff se 

regionala instanser som ansvarar för att se över elevernas skolgång och överlämningar mellan 

olika stadier.  Annat som Sydoff lyfter fram är behovet av fortbildning för pedagoger som 

möter dessa elever. Detta påtalar också Tillander och Henriksson (2015) i en kartläggning av 

skolgången för elever med språkstörning genomförd i mellanstor kommun. Där visar en del 

av resultatet att utbildning av pedagoger är något som skolorna ser ett stort behov av, att få 

veta hur man kan anpassa lärmiljön på bästa sätt men också hur man kan upptäcka 

språkstörning. I den kartlagda kommunen uppgår andelen elever med en 

språkstörningsdiagnos till 1,3 % men fler elever har svårigheter utan att vara utredda. 

 

Genom uppsatsen vi vill få en fördjupad kunskap om studiesituationen i en inkluderande 

miljö för elever med språkstörning. Dessutom vill vi genom studien belysa några pedagogers 

perspektiv på mötet med elever med språkstörning.  
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Bakgrund     

Typisk språkutveckling     

Nettelbladt och Salameh (2007) förklarar att språkutveckling är beroende av olika variabler, 

till exempel biologiska och kognitiva förutsättningar samt språklig stimulans.  Miniscalco 

(2009) skriver att barns jollrande är en viktig del i språkutvecklingen eftersom det utvecklar 

barnets artikulation bland annat. De första orden kommer ofta mellan 10 och 18 månaders 

ålder. Efter de första orden utvecklas språket snabbt. Ordförrådet växer och barnet använder 

flerordsmeningar alltmer. Nettelbladt (2007a) beskriver också att fonemförrådet växer och vid 

omkring sju års ålder har barnets tal blivit allt lättare att förstå för omgivningen.  Barnets 

ordförråd utvecklas också mycket efter skolstarten, förklarar Nettelbladt (2007b). 

Utvecklingen handlar inte bara om att fler ord förstås, utan även om att orden alltmer 

systematiseras. Barn som går i skolan kan lära sig omkring 3000 ord per år men ordförrådet 

utvecklas givetvis hela livet. För barn med språkstörning sker denna utveckling betydligt 

långsammare.  

  

Språkstörning – en historisk tillbakablick     

Nettelbladt (2007c) skriver att under 60-talet då barnspråksforskningen gör stora framsteg och 

nya förhållningssätt och teorier gör att forskningen ändrar fokus från att undersöka barnens 

ordförråd och fonem till att även analysera den spontana produktionen av barnens tal. 

Forskare börjar också matcha språkstörda barn med jämnåriga med typisk utveckling 

(åldersmatchning) och även med yngre på samma språkliga stadium (språkmatchning). Det 

innebar att man i större grad kunde avgöra hur mycket ett barns språkstörning avvek från 

typisk språkutveckling. Under 1980 – talet växer behovet av att tydliggöra begreppet 

språkstörning. Begreppet specifik språkstörning introduceras av amerikanska forskare. Olika 

kriterier definieras som skulle ingå i diagnosen och det förklaras att barnet inte skulle ha 

några andra genomgripande funktionsnedsättningar. Forskningen fokuserar enbart på specifik 

språkstörning fram till 2000 – talet då man även började inkludera språkstörning i 

kombination med andra funktionsnedsättningar. I senare forskning sker en breddning och 

pragmatiska problem inkluderas allt mer i forskningen om barn med språkstörning. Det har i 

sin tur lett till ett större intresse för interventionsfrågor. Nettelbladt (2013) menar att det inte 

är en slump att just de pragmatiska svårigheterna hos barn börjat uppmärksammas. Hon 

nämner att förutsättningarna för själva skolarbetet för eleverna har förändrats. Det ställs idag 
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höga krav på den verbala kommunikationen i och med att elever allt oftare arbetar i grupp 

eller självständigt med olika arbeten.   

     

Forskning om språkstörning     
Språkstörningen är en grundläggande funktionsnedsättning med bestående konsekvenser men 

med svårigheter som förändras allteftersom barnet växer och utvecklas. Språket är vårt 

viktigaste förmedlingsredskap när det gäller tankar och idéer. Språket ger oss också möjlighet 

att resonera om problem, reda ut konflikter och fantisera. Bruce, Sventelius, Ivarsson, och 

Svensson (2016)  skriver att språkförmågan delas in i olika områden:     

     

•  Fonologiska svårigheter: språkljuden byter plats, förenklas eller ersätts. Fonologin som 

innebär förståelse av form och språkstruktur som innefattar språkljud.       

     

• Semantiska svårigheter: orden och begreppen är svåra att hitta. Det innebär att barnet har 

svårt att förstå språkets innehåll med meningar och ord. Barnet har oftast ett litet 

ordförråd och det kan även visa sig i form av att det är svårt att plocka fram ord ur 

minnet. Att kategorisera och sortera ord i grupper blir också det problematiskt.  

      

•  Grammatiska svårigheter: orden är oböjda och kommer i oordning. Eleven får bland annat 

problem med att få ihop orden till begripliga satser. Detta på grund av att satslängden 

oftast är för kort och de oböjda infinita verben är många.  

  

• Pragmatiska svårigheter: språket finns men fungerar inte socialt. Pragmatik innebär 

användning och tillämpning av sitt eller sina språk, själva funktionen av språket.      

     

Pragmatiska svårigheter kan delas in i olika förklaringsmodeller och Nettelbladt (2013) 

beskriver några. Den första är begränsningar i bearbetningskapacitet. Detta innebär att om 

barnet har begränsningar i den språkliga bearbetningen eller generella begränsningar i 

informationsbearbetningen kan det leda till att barnet får svårigheter med att förstå och 

bearbeta innehållet i ett pågående samtal. Gammal och ny information blir svår att hålla isär 

och slutledningsförmågan blir påverkad. Den andra begränsningen är störningar i 

socioemotionell förmåga eller theory of mind, det vill säga barnet har svårt att ta in och förstå 

andras perspektiv, tankar och känslor. Den tredje förklaringen är störningar i exekutiva 
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funktioner. Dessa används som ett samlingsbegrepp för olika kognitiva processer som 

arbetsminne, planering och inhibitorisk kontroll. Den fjärde förklaringen som beskrivs är 

otillräckliga tillfällen till social träning. Elever med språkstörning blir till följd av fonologiska 

och grammatiska uttalssvårigheter ibland svårförståeliga och det här begränsar deras vilja att 

inleda samtal eller helt enkelt gör så att de undviker vissa samtalsämnen. Konsekvensen blir 

att de får begränsad erfarenhet av socialt umgänge med andra barn.  

   

Nielsen (2005), Sadler (2005) och Sun och Wallach (2014) skriver att krav och förväntningar 

på att kunna identifiera och tillgodose behoven hos elever med tal-, språk- och 

kommunikationssvårigheter har blivit allt vanligare för lärare och detta är en följd av politiska 

beslut om lika skola för alla. Problemet som tidigare nämnts blir många gånger att skolan inte 

kan möta elevens behov av förståelse. Ett organisatoriskt skolproblem blir ett elevproblem. 

Sun och Wallach skriver att omfattande språknedsättningar gör att barnen kommer till skolan 

med stora luckor i språket. Det här gör att det blir stora utmaningar för eleverna att ta till sig 

de språkrelaterade ämneskunskaperna som förväntas av dem. För barn som har svårt för att 

tala kan andra sätt att kommunicera vara till hjälp. Sjöberg (2014) ger några exempel på 

alternativa kommunikativa strategier som bilder, fotografier, kroppsspråk och tecken som stöd 

(AKK). McNaughton, Bryen, Blackstone, Williams, Kennedy (2012) skriver om 

problematiken kring att använda olika hjälpmedel som stöd i sin kommunikation. De menar 

att tonåren tillhör den tid då elever utvecklar sin identitet och där kommunikationen och 

samspelet med jämnåriga har stor betydelse. Även om ungdomarna som det hänvisas till i 

studien medgav att de hade användning av sitt hjälpmedel, förekom invändningar såsom att 

det inte var tillräckligt coolt, eller att det inte passade in i deras självbild.  

 

Nielsen (2005) skriver att en del av eleverna med språkstörning upplever att deras förmåga 

hela tiden mäts mot samhällets krav och detta gör att de inte finner någon anledning i att 

anstränga sig i skolan. Det är svårt för dem att snabbt ta till sig och värdera information. 

Eleverna förväntas reagera på rätt sätt vid skriftliga budskap och helst under en tidsbegränsad 

period. Bruce et al. (2016) skriver att skolarbetet påverkas i hög grad och 

funktionsnedsättningen kännetecknas av att elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad 

den kan förväntas vara för elevens ålder. En språkstörning är inte av tillfällig natur och den 

förekommer ofta tillsammans med svårigheter som arbetsminne, uppmärksamhet och 

koncentration. Vidare diskuterar författarna den språkliga sårbarheten hos elever med 

språkstörning som börjat skolan. De menar att skolspråket är något helt annat än det 
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vardagliga talspråket, de ger som exempel att satserna är längre och har större komplexitet, 

begreppen är mer abstrakta liksom att tidspressen är större. Bruce et al. menar att 

undervisande pedagog behöver tolka och förstå elevernas språkliga uttalanden och att 

pedagogen behöver arbeta med sin tydlighet och utan prestige kunna backa vid missförstånd. 

En god struktur gynnar alla och för att pedagogen ska kunna möta alla elevers olika 

förutsättningar och behov krävs ett medvetet och noggrant planeringsarbete. Detta ger 

förutsättningar för att eleverna ska bli mer delaktiga och lyckas i sitt skolarbete, något som 

anses vara grunden för en inkluderande skola.  

  

Isoaho, Kauppila och Launonen (2015) förklarar att barn som diagnostiseras med 

språkstörning är en heterogen grupp och de svårigheter som språkstörningen ger ser mycket 

olika ut. Trots olikheterna inom gruppen tyder forskning på att det är mycket vanligt att 

brister i de språkliga förmågorna kvarstår till vuxen ålder. Sjöberg (2014) förklarar att ju 

tidigare barn med språkstörning uppmärksammas, utreds och får stöd och en eventuell 

diagnos, desto bättre förutsättningar får barnet i sin språkutveckling. Sjöberg skriver vidare att 

språket utvecklas som mest de första fyra åren och beroende på hur mycket barnet 

kommunicerar. Om barnet använder språket tidigt gynnar det både språkutvecklingen, 

relationen till andra och den kognitiva utvecklingen. För att kunna upptäcka och hjälpa barn 

och föräldrar i ett tidigt skede har det föreslagits från forskarhåll, bland annat av Barbro 

Bruce, att barnhälsovården redan från tidig ålder ska betrakta och bedöma barns förmåga till 

kommunikation och samspel. Detta i syfte att kunna ge föräldrarna råd och stöd i stället för att 

säga "vänta och se". I tonåren är det ofta svårt att identifiera språkliga svårigheter skriver 

Durkin och Conti-Ramsden (2010). På ytan tycks språket fungera ändamålsenligt.  

Språksvårigheterna kan vara förenliga med en rad andra svårigheter som beteende-känslo- 

eller social problematik skriver författarna. De menar också att elever med språksvårigheter 

underpresterar i skolan, eleverna verkar ha svårt att förlika sig med sina svårigheter och inse 

sitt behov av stöd. 

 

Inkludering      
Inkludering – en historisk tillbakablick 

1842 infördes folkskolan som innebar att även ”vanligt folks” barn skulle få en 

grundläggande utbildning (Hellblom – Thibblin, 2004; Hjörne & Säljö, 2013). Ganska snart 

kunde det konstateras att många hade svårt att följa med i undervisningen. Till att börja med 
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fick de eleverna undervisning med lägre ställda krav i sin vanliga skola. Sedan följde en lång 

period där olika instanser, bland annat hjälpklasser etablerades för att möta dessa elevers 

särskilda behov (Ahlberg, 2013). Hjörne och Säljö (2013) förklarar att argumenten för denna 

segregering gick ofta ut på att man ville skydda de ”normala” från att dras ner av de 

”avvikande”. Miljön i de särskilda skolorna var inte särskilt stimulerande eftersom ingen eller 

liten utveckling var förväntad. I mitten av 1900 - talet förändrades synsättet på elevers 

svårigheter vilket ledde till nya kategoriseringar av eleverna och nya former av 

undervisningsgrupper som till exempel B-klass och obsklass. Forskning av dessa elevers 

skolsituation visar att placeringen i en särskild grupp ofta blev permanent och att dessa elever 

i stor utsträckning hoppade av skolan.  I läroplanerna från 80 – talet och framåt fick skolan ett 

allt större ansvar i hur elevernas olikheter skulle bemötas. I och med införandet av Lgr 80 

myntades uttrycket ”en skola för alla”. 

 

Forskning om inkludering idag   

Genom åren har FN:s utbildningsorgan UNESCO arbetat för att öka möjligheten till 

utbildning i världen och betonat hur viktigt den är för tolerans, respekt och samspel 

människor emellan skriver Persson och Persson (2012). UNESCO:s arbete stödjer sig på den 

så kallade Salamancadeklarationen som beskrivs mer noggrant under avsnittet styrdokument 

och som antogs 1994. Den har undertecknats av ett hundratal länder och slår fast att elever 

med särskilda behov ska få sin utbildning tillsammans med barn i en inkluderande miljö 

skriver Persson och Persson. Dock har viss förvirring uppstått skriver Sandström (2014) 

eftersom det engelska ordet inclusion i Salamancadeklarationen på svenska översätts till 

integrering. Det senare syftar mer ”till verksamhet att alla elever/personer välkomnas men 

utan att verksamheten egentligen förändras så att alla har möjlighet till lärande och känsla av 

delaktighet, medan inkludering innebär att verksamheten anpassas så att allas behov 

tillgodoses” (s.12) fortsätter Sandström.  

		 

Nilholm och Göransson (2013) menar att det är viktigt att klargöra vilken innebörd man 

lägger i begreppet när man i skolverksamhet diskuterar inkludering. De beskriver det de kallar 

en gemenskapsorienterad definition. Det grundar sig på att det bara finns ett skolsystem utan 

sär- och specialskolor. Det kännetecknas menar författarna av att ”olikheter” ska ses som en 

tillgång samt att undervisningen ska anpassas till elevernas behov och förutsättningar. 

Gemenskap, känsla av tillit, ”vi-känsla” och nödvändigheten av demokratiska processer i 
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skolan och i klassrummen är andra kännetecken. ”Alla elever ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga” (s. 33) skriver Nilholm och Göransson. De beskriver även den 

individsorienterade definitionen där man enbart ser till hur inkluderingen är för den enskilda 

individen/eleven så som trivsel, kamratrelationer och måluppfyllelse. Ingen eller mycket liten 

hänsyn tas till det gemensamma. De skriver att det vanligen är elever i svårigheter som det 

fokuseras på inom detta synsätt. Den tredje definitionen som beskrivs är den 

placeringsorienterade definitionen som innebär att eleven i svårigheter är i det ”vanliga” 

klassrummet. Den sistnämnda definitionen kan becknas som en missuppfattning av 

inkluderingsbegreppet skriver Nilholm och Göransson men tyvärr förkommer den och 

används ofta. Haug (2012) för ett liknade resonemang som Nilholm och Göransson (2013) när 

de beskriver den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering och menar att begreppet 

är komplext. Haug förklarar att inkludering innefattar följande dimensioner: (i) gemenskap - 

alla elever ska ingå i en social gruppgemenskap; (ii) deltagande - eleven kan medverka och 

bidra i meningsfulla sammanhang; (iii) medbestämmande - eleven ska ges möjlighet att till 

inflytande beträffande sitt eget lärande och utveckling samt (iiii) utdelning- alla elever har rätt 

till en utbildning som är viktig både ur ett socialt samt ur ett akademiskt perspektiv. Även 

Norrström (2013) diskuterar inkluderingsbegreppet och det i förhållande till integrering som 

hon menar handlar om hur elever ska anpassas till skolan medan inkludering handlar om hur 

skolan ska anpassas efter elevens behov. Problemet med ett inkluderingsperspektiv fortsätter 

Norrström är att "strukturer, värderingar, normer, förväntningar, bemötande och metoder i 

verksamheten" (s.31) i skolan behöver förändras för att passa eleven. Målsättningen är att 

motverka allt som gör att eleven inte kan delta i verksamheten. Mitchell (2015) skriver att 

inkluderande undervisning är mycket komplex och att det handlar om olika insatser som till 

exempel en anpassad läroplan och anpassade uppgifter. Både Roiha (2014), McAllister och 

Hadjiri (2013) och Mitchell (2015) nämner att det inte finns något som tyder på att det finns 

något negativt med inkludering utan istället kan samtliga elevers kunskapsutveckling då 

främjas, både akademiskt och socialt. Samt att de elever som inte är i behov av särskilt stöd 

får en "större förståelse för mångfalden i samhället, starkare känsla för social rättvisa och 

jämlikhet samt en mer omtänksam attityd" (Mitchell, 2015, s. 298).   

 

Forskning om språkstörning och inkludering   

Samhället har idag, jämfört med för några årtionden sedan, utvecklat ett mycket större behov 

av att individer kan läsa och skriva. Utvecklingen av tekniken tillsammans med att 
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informationsflödet har ökat enormt ställer höga krav på förmågan att avkoda och tolka 
informationen. Detta blir ur ett skolperspektiv ett större problem.  Elever som kommer till 

skolan och inte uppnår samma framgångar i läs- och skrivutveckling som sina kamrater 

hamnar ofta i frustration och en känsla av att inte duga (Nielsen, 2005). Eftersom eleverna 

kommer med skiftande bakgrund och olika kunskaper till skolan ställer det krav på 

undervisning och pedagoger. Och för att eleven ska få bästa möjliga förutsättningar att 

utvecklas i språket, behöver det i sin omgivning ha människor som kan ge språklig stimulans 

och vistas i miljöer som stimulerar till kommunikation som t.ex. skola och fritidshem 

(Sjöberg, 2014). Pedagogen ska möta alla elever, var och en med sina unika förutsättningar, 

samt leda och organisera gruppers arbete. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) 

förklarar i samband med detta, betydelsen av göra anpassningar i klassrummet för att skapa en 

god lärmiljö för elever med språkstörning. Myndigheten lyfter fram betydelsen av att säkra att 

eleven har en förförståelse för nya moment, att anpassa olika uppgifter genom att till exempel 

visualisera och att dela upp uppgifter i steg, att använda olika metoder och material genom att 

till exempel dramatisera och använda konkreta material. Myndigheten beskriver vidare 

betydelsen av att ta hänsyn till elevens lyssnarförmåga genom att använda enkla 

formuleringar, upprepningar och enkelt språk. Gerrbo (2012) betonar i sin avhandling att det 

är viktigt att även göra anpassningar för eleverna i det han kan kallar specialpedagogiska 

riskmoment, det vill säga förflyttningar, övergångar, raster, vid ändring av rutiner, etc. Gerrbo 

föreslår att särskilda rastpedagoger skulle kunna verka på olika sätt för att underlätta 

elevernas sociala samspel.  

 

Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer och Lindsay (2015) har i en studie gällande 

utvecklandet av ett observationsverktyg för att stödja och utveckla ett kommunikativt 

klassrum, beskrivit hur behovet av stöd till elever med språkliga svårigheter ökar. I studien 

som också innehåller en forskningsöversikt gällande språkstimulerande miljöer för barn med 

kommunikativa svårigheter, beskrivs att skolmiljön har en särskilt viktig roll för att utveckla 

barns språk och kan uppväga vissa individuella skillnader. Dockrell et al. menar att ett 

språkstödjande klassrum har flera viktiga dimensioner. Den första berör den fysiska miljö 

som eleverna vistas i, hur miljön är organiserad och vilka material som finns i klassrummet. 

En annan viktig dimension är det språkliga lärandet där eleverna utmanas i sitt 

språkanvändande. Där lyfts bland annat vikten av att få arbeta i mindre grupparbeten och det 

interaktiva bokläsandet. Den tredje aspekten som lyfts fram är interaktion mellan vuxna och 

elever – genom att ställa öppna frågor, att formulera på andra sätt, att vidareutveckla 
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resonemang, att förklara ord, genom direkta instruktioner och många andra sätt kan elevers 

språkliga förmågor utvecklas och förstärkas. Just kommunikationen mellan vuxna och barn 

beskrivs i studien som kärnan i ett klassrum där man vill utveckla elevernas språk. Studier av 

McCartney, Ellis och Boyle (2009) lyfter fram andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till 

när elever med språkstörning ska inkluderas i ordinarie klassrum. Genom resultatet i 

interventionsstudier konstaterar de att elever med språkstörning behöver tid och åtgärder 

anpassade för dem som individer. De konstaterar att detta gör samarbetet mellan specialister, 

pedagoger och familj till en viktig faktor för elevens inkludering och språkutveckling. Idag 

menar de att såsom elever inkluderas idag (i Storbritannien) är risken stor att de inte får det 

rätta stödet, då det visat sig att elever som fått mer specifikt stöd utanför klassrummet, 

utvecklats i större grad än de som fått stöd inom klassens ram. Stödet och stimulansen är 

viktiga faktorer och som kan ges som en mer riktad insats enligt McAllister och Hadjiri 

(2013) som skriver om möjligheten till extra stöd vissa timmar i veckan. De menar att 

specialstödet behöver skräddarsys för individens enskilda behov och de anser att det finns 

många fördelar med att inkludera elever med särskilda behov, bland annat att det att det 

möjliggör interaktionen med jämnåriga. De menar också att det är viktigt att poängtera att det 

inte finns en inkluderingsmodell som passar alla elever. McAllister och Hadjiri och Isaksson 

(2012) påpekar att skolan även behöver tillgång till resurser och stöd för att öka 

måluppfyllelsen för eleverna. Mc Allister och Hadjiri (2013) menar också att pedagogens 

kompetens har en avgörande roll för elevens utveckling. 

 

Sadler (2005) har gjort en undersökning om lärares uppfattning kring inkludering och barn 

med språkstörning. De nackdelar som lärarna lyfte fram var bland annat begränsade resurser 

för att kunna träna tal och språk med eleverna. Sadler anger även att brist på tid är en faktor 

som försvårar utvecklingen för eleverna. Majoriteten av de tillfrågade lärarna ansåg, att 

klasstorleken kunde begränsa möjligheten att ge eleverna i behov av särskilt stöd den 

framgångsrika undervisningen som de önskade. Tjernberg (2011) framhåller vikten av att 

pedagogerna har ett nära samarbete i kollegiet. Detta menar hon skapar tid för reflektion och 

möjliggör ett kollegialt lärande. Enligt Bruce et al. (2016) upplever många pedagoger en 

frustration över att inte räcka till och undervisa så att det blir möjligt för eleverna med 

språklig sårbarhet att nå skolans kunskapskrav. Detta var något som Dockrell och Lindsay 

(2001) också såg när de gjorde en undersökning om pedagogers syn på elevers språkliga 

svårigheter. Författarna beskrev i sitt resultat att pedagogerna kände begränsningar i sin 

kompetens för att möta behoven hos elever med språknedsättningar och att de var oroliga för 
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att de inte kunde ge den hjälp till eleverna som de behövde, detta är en aspekt som även 

Walton (2015) nämner. En god språklig medvetenhet hos pedagogerna behövs för att kunna 

stimulera och stödja eleverna utifrån deras olika språkförutsättningar (Bruce et al., 2016).  

 

Styrdokument  
I denna del redogörs för de styrdokument som den svenska skolan har att förhålla sig till och 

följa.  

 

Skollagen och läroplaner      
Ett ramverk som definierar den svenska skolan är skollagen. Där förklaras betydelsen av att ta 

hänsyn till olika behov och förmågor och att skolan ska uppväga skillnader mellan elevers 

olika förmågor att ta till sig undervisningen (SFS 2010:800, 1 kap. 4§). Det beskrivs även att 

alla elever har rätt till den stimulans som just de behöver för att så långt som möjligt nå 

utbildningens mål.  Elever med en funktionsnedsättning har rätt till stöd som motverkar 

nedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800, 3 kap. 3§).  

   

Intentionerna som uttrycks i läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) för grundskolan liknar det 

som beskrivs i skollagen. Det betonas att alla i skolan har ansvar för att uppmärksamma och 

ge de elever som behöver särskilt stöd. Där redogörs för att skolan behöver ta hänsyn till 

elevernas olika förutsättningar och att skolan ska präglas av respekt för individen. I läroplanen 

uttrycks även betydelsen av att uppmärksamma elevernas språkutveckling. Där förklaras att 

språk, identitet och lärande går hand i hand och att skolan behöver erbjuda undervisning som 

möjliggör samtal, skrivande och läsning i riklig mängd för att stärka elevers språkliga 

förmågor. När grundskolans mål definieras beskrivs även betydelsen av att eleverna kan 

använda språket nyanserat. En viktig roll har givetvis läraren och även det klargörs i 

läroplanen, genom att det förklaras att läraren har ett särskilt ansvar att stödja elevernas 

språkutveckling och förmågan att kommunicera. I kunskapskraven för svenska betonas 

språkutvecklingen vidare: ”Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker 

känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker” (Skolverket, 2011, s. 222). 
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Salamancadeklarationen 

1994 skrev Sverige tillsammans med andra länder under Salamancadeklarationen. I denna 

tydliggörs det att skolor ska ha plats för elever med behov av särskilt stöd integrerade (det 

begrepp som används i deklarationen) i ordinarie undervisning. Deklarationen beskriver att 

barnets behov ska stå i centrum och därför ska pedagogiken anpassas och utgå från att 

olikheter är normalt. Genom detta kan undervisningen utveckla god kvalitet men även att 

synen på människors funktionshinder förändras (Svenska Unescorådet, 2006).      

 

Teoretiska utgångspunkter    
Detta avsnitt lyfter fram de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien och 

analysen: det sociokulturella, relationella och kommunikativa perspektivet.     

   

Sociokulturellt perspektiv och kommunikativa stöttor   
Vygotskij (1896 – 1934) har haft en stor betydelse inom flera olika områden bland annat inom 

pedagogik, kunskapsteori och psykologi. Hans mål med en del av sin forskning gick ut på att 

finna den bästa undervisningen för varje elev och teorierna gör gällande att inlärning leder till 

utveckling. Detta får konsekvenser för hur en bra undervisning planeras. (Sandström, 

2002). Vygotskijs utvecklingsteorier baseras på barnets kognitiva utveckling där det sociala 

ursprunget till kommunikation och tänkande är avgörande för utvecklingen (Nettelbladt, 

2013). Sandström (2002) förklarar vidare att Vygotskij menade att den inlärning som skolan 

ger, handlar om någonting nytt i en människas utveckling. Lärandet går ofta ut på att kunna 

analysera och dra olika slutsatser för att som Sandström skriver ”få ett annat kognitivt 

förhållande till omvärlden” (s. 29). Denna förändring, skriver Sandström är en process som 

Vygotskij menar går från det interpersonella till det intrapersonella. Jakobsson (2012) 

förklarar Vygotskijs resonemang genom att betona den avgörande betydelsen av den 

mellanmänskliga relationen och deltagande utveckling. Detta kallas den proximala 

utvecklingszonen eller ZPD (zone of proximal development) och begreppet relateras till 

situationer där barn eller vuxna samarbetar eller interagerar med varandra i specifika 

aktiviteter (interaktion och mänsklig mediering). Den proximala utvecklingszonen står således 

i förhållande till vad individen kan idag och vad individen förväntas kunna utifrån sina egna 

förutsättningar. Sandström (2002) skriver att Vygotskij därför hävdade att synen på hur 

imitation påverkar inlärningen behöver förändras. Imitationen – då barn härmar en kunnigare 
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vuxen – kan leda till utveckling, men då bara inom en persons proximala utvecklingszon. Den 

vuxne får därmed en mycket stor betydelse för barns utveckling och behöver även 

uppmärksamma det som är på väg att utvecklas hos barnet. Säljö (2014) beskriver Vygotskijs 

begrepp den proximala utvecklingszonen såsom "avståndet mellan vad en individ kan prestera 

ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en vuxens ledning eller i 

samarbete med mer kapabla kamrater å den andra" (Säljö, 2014, s.120). Säljö beskriver ett 

konkret exempel där mammor ska försöka hjälpa sitt barn att med slå en speciell slags knop. 

Till sin hjälp har de en bild på knopen, ett rep och en käpp. Mammorna börjar ofta med en 

allmän instruktion för att sedan strukturera upp uppgiften i mindre delar och genom att hjälpa 

barnen att se samband och likheter. Barnen kan alltså med stöd från sina mödrar klara en 

uppgift som de inte skulle klara själva. Säljö menar att barnen i exemplet lånar kognitiv 

kompetens från mammorna som verbalt och ickeverbalt (pekande) vägleder barnen i 

uppgiften. Detta sätt att leda barnen kan beskrivas som kommunikativa stöttor "Många 

situationer i vår vardag och i skolan har denna karaktär; vi kan förstå vad som sägs och görs; 

men vi kan inte på egen hand klara av att hantera alla led utan stöd" (Säljö, 2014, s. 121). Den 

mer kompetente kan alltså stödja och vägleda novisen genom att dela upp helheten i mindre 

delar. Säljö menar att man kan likna stöttorna som vägräcken som håller barnet/eleven på 

vägbanan.   

   

Dysthe (2005) skriver om Jerome Bruners begrepp scaffolding (eng: byggnadställning) som 

kan användas då man beskriver det stöd som den mer kompetente, till exempel pedagoger och 

kamrater kan ge. Hon menar vidare att dialogen med andra utgör en stor del av detta stöd. 

Eftersom elever befinner sig på olika ställen i sin utvecklingszon är det svårt att använda 

denna typ av stöd i helklass, utan det är mer lämpligt som individuellt stöd, fortsätter Dysthe. 

Det är viktigt, menar hon, att stödet varken blir på en för låg eller för hög nivå. Utifrån ett 

socialt och interaktivt synsätt på lärande är det viktigt att stödstrukturen är av dialogisk natur 

och sker i form av ett samarbete. Pedagogen måste utgå från vad eleven kan och bygga på 

elevens starka sidor och på den förståelse denne redan har. 

   

Sandström (2002) förklarar även hur Vygotskij såg på elever i svårigheter. Han menade att 

det inte är ”svårigheten” i sig som är det egentliga problemet utan hur ”svårigheten” påverkar 

barnets deltagande i olika aktiviteter. Det kan bli svårt för ett barn att utvecklas kulturellt och 

mentalt om svårigheten leder till problem med interaktion och kommunikationen med andra 

och om eleverna därmed avskiljs från andra. Risken att utveckla sekundära problem och 
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svårigheter ökar därmed.  

 

Bjar (2006) skriver att pedagoger behöver skapa ett meningsfullt lärande och utifrån lärandet 

ställa ett antal frågor om hur eleven själv vill ha det för att känna delaktighet i utformningen 

av arbetet och att man tillsammans söker elevens närmaste utvecklingszon. Lärandet behöver 

starta med det eleven kan i första hand för att kunna bemästra det svåra senare i 

inlärningsskeendet. Jakobsson (2012) skriver att vi fortfarande använder oss av skriftliga prov 

för att mäta eleverna kunskaper men undrar samtidigt om dessa typer av test förmår att 

beskriva eleverna faktiska kunskaper och kompetens. Jakobsson hänvisar här till Vygotskij 

som menar att vi egentligen inte uppfattar världen direkt utan i omvägar med hjälp av 

artefakter (tools and signs). Dysthe (2010) beskriver att det i ett sociokulturellt perspektiv går 

det att använda sig av de så kallade ”diskursiva redskapen” (s.46) det som Jakobsson (2012) 

kallade artefakterna. Hon menar att redskapen medierar lärandet på många olika sätt, till 

exempel att böcker och film fungerar som informationskällor och att anteckningsboken, 

pennan och datorn fungerar som fysiska redskap.  Ahlberg (2013) trycker på att det är extra 

viktigt att ett genomtänkt organiserande av de medierande verktygen är nödvändigt för att 

skapa goda lärmiljöer för eleverna i behov av särskilt stöd. Jakobsson (2012) menar att 

begreppet mediering är ett central begrepp inom det sociokulturella perspektivet eftersom det 

beskriver samverkan mellan människors tänkande och handling och de kulturella produkterna. 

 

Specialpedagogiska perspektiv    
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) förklarar att specialpedagogiken alltmer har 

anammat ett relationellt perspektiv. Ahlberg (2013) förklarar att perspektivet ser svårigheter 

som en elev kan ha som uppkomna i mötet mellan skolan, miljön och eleven 

själv.  Emanuelsson et al. (2001) menar att det leder till ett särskilt förhållningssätt när man 

ska förklara svårigheterna. Eleven beskrivs som i svårigheter och därmed blir åtgärderna 

riktade till olika delar och nivåer i skolans miljö. Ström och Lahtinen (2012) utvecklar detta 

genom att klarlägga att därmed läggs ingen skuld på eleven, utan svårigheterna anses ha sin 

största grund i lärandemiljön, skolan som hel organisation. Emanuelsson et al. (2001) skriver 

att det är i lärandemiljön anpassningarna i första hand bör göras för att i större grad 

möjliggöra för eleven att lyckas. Individperspektivet har tidigare dominerat svensk skola och 

specialpedagogik. Ström och Lahtinen (2012) menar att detta perspektiv förlägger 

svårigheterna enbart hos eleven.  Emanuelsson et al. (2001) beskriver att svårigheterna ofta 
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relateras till hemsituation, elevens begåvning eller ev. diagnoser. Synsättet kan leda till att 

eleven placeras i en särskild undervisningsmiljö med speciella lärare eftersom det förutsätts 

att den ordinarie undervisningen inte anses kunna tillgodose behoven (Ström & Lahtinen, 

2012). 

     

Sandström (2014) beskriver det hon kallar det kommunikativa perspektivet. Det betyder att 

lärare har ett förhållningssätt som innebär att denne lyssnar in och söker förståelse för elevens 

värderingar, uppfattningar etc. Den form av kommunikation beskriver Sandström som 

horisontell kommunikation. I kontrast till detta står vertikal kommunikation som avser när 

läraren talar om hur något förhåller sig. Båda sätten att kommunicera behövs i klassrummet, 

Sandström menar att horisontell kommunikation kan ge läraren ”en större sociokulturell 

repertoar och förmåga att bejaka fler elevers verklighet” (s.14). Detta menar hon kan bidra till 

att fler elever förmår ge uttryck för åsikter och uppfattningar vilket kan vara särskilt gynnsamt 

för elever i behov av särskilt stöd. Horisontell kommunikation, fortsätter Sandström, kan 

underlätta samarbetet mellan hem och skola genom en ökad sociokulturell förståelse och 

eventuellt kan omdefinition av elevens behov göras. Hon förklarar även: ”Ett medvetet arbete 

med hjälp av detta verktyg för horisontell kommunikation skulle troligen minska behov av 

särskilt stöd för många elever” (s.14). 

      

Syfte och frågeställning      
Vårt syfte med uppsatsen är att få en fördjupad kunskap om studiesituationen i en 

inkluderande miljö för elever med språkstörning. Uppsatsen syftar också till att belysa några 

pedagogers perspektiv på elever med språkstörning. Utifrån detta syfte formulerades följande 

forskningsfrågor:  

    

• Vilka kommunikativa stöttor gällande språk-, skriv- och läsutveckling används i klassrum 

där elever med språkstörning går inkluderade?  

 

• Vilka framgångar och utmaningar beskriver pedagogerna som undervisar elever med 

språkstörning? 

 

• Hur upplever eleverna med språkstörning sin skolvardag?  
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Metod  
I denna del följer en beskrivning över studiens metod. Först redovisas metodval och sedan 

urvalet. Därefter beskriver vi vilka datainsamlingsmetoder som använts, vårt genomförande 

och även hur det insamlade materialet analyserats. Även studiens tillförlitlighet förklaras 

under en egen rubrik som följs av en redovisning av olika etiska principer som studien avsett 

att följa.   

  

Metodval    
När man som forskare beslutar sig för vilken metodansats som ska användas behöver man 

reflektera över flera frågor som till exempel vad det är som ska studeras, vilka data som 

behövs och hur analysen av insamlade data ska genomföras (Fejes & Thornberg, 2016).   

   

Merriam (1994) beskriver att när man är intresserad av att studera en speciell företeelse kan 

fallstudien vara relevant och kan definieras som en intensiv helhetsinriktad beskrivning och 

analys av den specifika företeelsen. Fallstudien har fördelen genom dess möjligheter att samla 

in och studera olika empiriska material. Utmärkande för fallstudier är fokuseringen på något 

specifikt som en ”viss situation, händelser, företeelse eller person” (s. 25) och kan syfta till att 

belysa olika problem som finns i vardagen.  

  

Då vi avsåg att genomföra en mindre studie kring elever med språkstörning och deras 

studiesituation i en inkluderande miljö samt närma oss pedagogers och elevers egna 

upplevelser, valde vi att använda oss av en multipel fallstudie.  Vårt fokus var att belysa hur 

studiesituationen såg ut för några elever med språkstörning i ett inkluderande sammanhang. 

Vi använde oss av intervjuer och observationer för att kunna fånga deltagarnas tankar och 

upplevelser. Creswell (2013) förklarar att det är just deltagarnas upplevelser och 

beskrivningar som öppnar upp för ett mångfasetterat perspektiv på temat i en kvalitativ 

studie.   

 

Fallstudiens bidrag till ökad kunskap kan handla om att den som tar del av studien kan 

jämföra och relatera den till andra fallstudier eller situationer. Genom detta blir studien 

relevant även i andra sammanhang (Larsson, 2005). Merriam (1994) menar också att 

fallstudiens styrka handlar om att den kan bidra till en ökad förståelse för det som studerats 

och leda till olika insikter hos den som läser.  
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Urval     
Skolorna som studien genomförts på är två 6 – 9 skolor i en mellanstor stad. I den ena skolan 

som kallas Lillskolan, deltog tre elever samt två pedagoger i studien. I den andra skolan, som 

kallas Storskolan deltog tre elever samt tre pedagoger.  Skolorna valdes utifrån ett målinriktat 

urval då skolorna valt att inkludera elever med språkstörning. Även ett bekvämlighetsurval 

påverkade urvalsprocessen då lärmiljöerna var tillgängliga utifrån personlig kännedom 

(Creswell, 2013). Lillskolan har några hundra elever och har klasser där man valt att inkludera 

flera elever med språkstörning i samma klass.  Skolan har valt att vara en en-till-en skola där 

alla elever har datorer.  Storskolan är något större. Eleverna med språkstörning är spridda i 

skolans samtliga klasser. Även denna skola är en en-till-en skola. Skolorna, eleverna och 

pedagogerna presenteras närmare under resultatdelen. Eftersom vi alla tre har valt 

specialiseringen språk- skriv- och läsutveckling, valde vi att göra våra observationer under 

svensklektioner. 

  

Genomförande   
I vår fallstudie använde vi oss av två datainsamlingsmetoder: intervjuer och 

observationer. Fördelen med att börja med observationer är att den följande intervjun kan 

bygga på de upplevelser man tidigare observerat. Observationer kan vara av olika typ men 

utgår från syftet med studien (Creswell, 2013). Han förklarar att en slags observation är den 

icke-deltagande observationen och betyder att forskaren inte deltar i det som utspelas i den 

studerade miljön. Genom att använda oss av icke-deltagande observationer i vår studie kunde 

vi närma oss den pedagogiska lärmiljö som pedagogerna och eleverna verkade i. Särskilt 

intresse under våra observationer var att se om och hur det användes olika kommunikativa 

stöttor i klassrummen. Observationerna gav oss också ett underlag att utgå ifrån när vi 

genomförde våra intervjuer. Creswell framhåller forskning som trycker på att 

observationsschemat ska innehålla både en deskriptiv del och en mer reflekterande del. Den 

reflekterande delen kan till exempel innehålla tankar och kunskaper som uppstår under 

observationen. Vi använde en så kallad dubbellogg i vår studie.  Merriam (1994) förklarar att 

de data som skrivs ned behöver vara så fullständiga som möjligt och behöver ofta 

kompletteras efter observationen för att stärka analysen. När vi hade genomfört en 

observation sammanförde vi våra tankar och reflektioner, som ofta stärkte eller kompletterade 

varandra.  
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Intervjuer är ett vanligt verktyg som används i den kvalitativa forskningen för att samla in 

relevant data (Creswell, 2013). Kvale och Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ intervju 

syftar till att förmedla kunskap om de intervjuades upplevelser och tankar om ett fenomen. 

Själva kunskapen uppstår i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Därför blev 

semistrukturerade intervjuer ett verktyg i vår studie, dels för att få ta del av pedagogernas 

utmaningar och framgångar de upplevde i mötet med elever i språklig sårbarhet i 

klassrummet, dels för att ta del av elevernas egna upplevelser av sin skolvardag. Att intervjua 

elever och pedagoger med egna erfarenheter kring fenomenet handlar också om att det är de 

som har kunskaperna vi vill närma oss. Merriam (1994) förklarar just det, att när man 

genomför en kvalitativ intervju är en det en viktig del – att informanterna tillför studien något. 

Det är alltså viktigt att den som blir intervjuad kan förmedla något om sina egna tankar och 

perspektiv på det ämne som är aktuellt.  I och med det, är det viktigt att intervjuaren är påläst 

för att kunna uppfatta och tolka det som förmedlas i intervjun menar Kvale och Brinkman 

(2014). Det skapar en möjlighet att lyssna aktivt och ställa relevanta följdfrågor. Något annat 

som Creswell (2013) säger att intervjuaren behöver se till är att använda ett intervjuprotokoll 

även om intervjun spelas in.  Intervjufrågorna behöver formuleras på förståeligt och tydligt 

sätt. Bland annat förklarar Kvale och Brinkmann (2014) att det är viktigt att tänka på att ställa 

ålderanpassande frågor när man intervjuar yngre personer, vilket vi gjorde. 

 

Tillvägagångssätt  
Vi valde att genomföra observationer och intervjuer av elever och pedagoger på två olika 

skolor i en mellanstor stad.  Efter att ha skickat missivbrev (bilaga 1 och 2) till berörda skolor 

och fått klartecken av rektor, pedagoger och föräldrar och elever påbörjade vi studien. 

Kontakten med eleverna skedde i ett initialt skede med hjälp av en nära mentor som kände 

eleverna och föräldrarna väl och som kunde fungera som en bro vid de första kontakterna. Vi 

genomförde sex olika observationer och elva intervjuer. Till att börja med avsåg vi att 

genomföra alla intervjuer samma dag som observationen ägde rum. Av tids- och 

schemamässiga skäl var det dock inte alltid möjligt. Dock hade alltid observationen ägt rum 

innan intervjun för alla deltagare för att vi skulle kunna ställa relevanta frågor utifrån det som 

vi observerat.   

   

Utifrån förslag från Creswell (2013) använde vi oss av icke-deltagande observationer i de 

grupper vi besökte. Observationerna genomfördes under lektioner i svenska. När 
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observationerna utfördes gick vi in tillsammans med den ansvarige pedagogen och placerade 

oss i samröre med denna på lämplig plats. En lämplig plats var vid alla observationer längst 

bak i klassrummet och vi försökte att märkas i så liten utsträckning som möjligt. Det mer 

specifika syftet med observationen kände eleverna i klasserna inte till, däremot pedagogerna 

och de elever som blivit tillfrågade om att delta i studien. Vi använde oss av ett 

observationsschema med fasta punkter för att kunna både beskriva och reflektera kring det 

som hände i klassrummet (se bilaga 3). I den ena spalten beskrev vi det som vi kunde 

observera och i den andra skrev vi ned olika reflektioner som vi fick under 

observationstillfället. Under observationerna deltog två av oss för att kunna jämföra våra 

iakttagelser under observationstillfället och därmed stärka validiteten. Direkt efter 

observationerna fylldes schemat på med sådant vi inte hunnit anteckna för att skapa en så 

fullständig bild av situationen som möjligt. Observationerna varade mellan 60 och 120 

minuter beroende på lektionens längd och innehåll. Totalt har sex observationer gjorts.  

   

Vi ville gärna genomföra intervjun i anslutning till observationen, för att kunna referera 

tillbaka på det vi sett och hört under observationerna. Platsen för intervjuerna var alltid på de 

medverkandes skolor för att deltagarna skulle känna sig bekväma och trygga i situationen. 

Dessutom såg vi till att intervjuerna skedde i ett avskilt rum, för att minimera risken för att bli 

störda. Intervjun inleddes med att vi upprepade syftet med studien samt att vi upprepade det 

som beskrivits i missivbrevet om de etiska principer som gäller vid en studie som denna. För 

att intervjupersonerna skulle känna större frihet att uttrycka sig spontant och personligt, fick 

de enbart ta del av temat före intervjun. Genom att ställa mer öppna frågor utifrån en 

intervjuguide försökte vi skapa en samtalsliknande intervju, vilket underlättade och skapade 

möjligheter för oss att ställa följdfrågor. Därmed skapades en naturlig situation och de öppna 

frågorna möjliggjorde fördjupande beskrivningar. När det gällde eleverna såg vi till att 

använda ett mer vardagligt språk och att frågorna inte var för långa och komplicerade (se 

bilaga 5).  

 

Vi genomförde fem intervjuer med pedagoger och sex intervjuer med elever. Vid nio av 

intervjutillfällena var vi två och vid två tillfällen genomfördes intervjun av en av oss. Den 

kortaste elevintervjun var endast tolv minuter, den längsta 20 minuter. Den kortaste 

pedagogintervjun var 25 minuter och den längsta var 45 minuter. Alla intervjuer spelades in 

och transkriberades de närmaste dagarna efter intervjuerna.   
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Dataanalys 
Merriam (1994) skriver att flera analys- och tolkningsnivåer är tänkbara i en fallstudie/ 

undersökning. Hon förtydligar att analysen av data är komplext och att det kan krävas många 

olika strategier för att få ut ett resultat. Därför påbörjade vi en mer intensiv analys av 

materialet när intervjuerna och observationerna var genomförda. För att kunna sortera och 

organisera våra data använde vi oss av två steg i Kvales metodmodell som beskrivs av Fejes 

och Thornberg (2016). Vi valde följande steg:  

 

1. Koncentrering: Utifrån våra intervjuer och observationer koncentrerade vi oss på att hitta 

det väsentliga. Det gjorde vi genom att läsa igenom vårt transkriberade material och våra 

observationsanteckningar. Vi ringade in det som vi tyckte stämde överens med det vi 

eftersökte utifrån vårt syfte och våra frågeställningar: såsom kommunikativa stöttor, 

framgångar, utmaningar och upplevelser. Dessa passager färgkodades så att vi kunde se 

mönster.  

 

2. Kategorisering: Vi samlade därefter ihop våra data och koncentrerade oss på att besvara 

våra forskningsfrågor. Utifrån våra intervjuer och observationsanteckningar klippte vi ut 

kärnfulla formuleringar som vi kunde stödja oss på när vi jämförde dessa med varandra. Det 

var ett viktigt steg för att kunna få en struktur i materialet. 

 

Därefter gjorde vi en samanställning av det vi fått fram och utifrån detta kunde vi sen göra 

tolkningar som vi kunde sammanföra med den tidigare forskningen som presenterats i 

studien. 

 

Tillförlitlighet     
Tillförlitlighet handlar om forskningen undersöker det som den säger att den ska göra (Kvale 

& Brinkmann, 2014; Thornberg & Fejes, 2015). Fallundersökning är lämplig när den 

information man fått fram från deltagarna inte kan bedömas utifrån sanningsvärde men väl 

utifrån trovärdighet (Merriam, 1994). Genom att använda olika metoder för insamling av data, 

så kallad triangulering, stärks validiteten i studien. Langemar (2008) förklarar att studier 

därmed kan ge en mer mångfacetterad och trovärdig bild av det som beforskats.  
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Vi valde därför både att observera lärmiljön och intervjua pedagoger och elever, som hade 

personliga erfarenheter av temat för studien. För att säkerställa att intervjun fokuserade på 

vårt syfte använde vi en intervjuguide med några riktade frågor. Även observationsguiden 

formades utifrån syftet.  

 

I vår studie kunde resultaten utifrån det vi observerat och de intervjuer vi genomförde till viss 

del stärka varandra. I och med det begränsade antalet deltagare, har vi tagit hänsyn till det 

som Göransson och Nilholm (2009) skriver om att i begränsade studier är det viktigt att man 

inte dra för stora och generella slutsatser och att man även är tydlig med det. Vårt resultat kan 

bara anses gälla våra respondenters upplevelser och studiesituationer men genom vår uppsats 

hoppas vi skapa möjligheter för en större förståelse för elever med språkstörning. 

 

Etiska överväganden      
I all forskning finns etiska överväganden och särskilda etiska regler som en forskare behöver 

uppmärksamma och följa (Vetenskapsrådet, 2011). Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram 

fyra viktiga etiska riktlinjer att följa i en kvalitativ studie med observationer och intervjuer: 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (s. 105). Informerat 

samtycke handlar om att de personer som deltar i studien direkt informeras om syftet med 

studien, hur forskaren tänkt organisera studien och vilka konsekvenserna kan bli av delta, 

positiva och/eller negativa. Personerna som deltog informerades om att medverkan var 

frivillig och att de när som helst kunde dra sig ur studien. I vår studie handlade det bland 

annat om att informera om själva temat för uppsatsen, vilka vi var och vad för arbete vi skrev 

samt hur studien publiceras. Vid observationerna informerades klassen om detta. Vi talade 

också om att det var pedagogen vi tittade på så att eleverna skulle känna sig mer bekväma när 

vi närvarade eftersom det var de kommunikativa stöttorna som var i fokus. Vetenskapsrådet 

(2002) rekommenderar att den projektansvariges namn och institution finns med i 

informationen och den rekommendationen följde vi. Informationen upprepades i samband 

med intervjuerna. Eftersom vi intervjuade minderåriga fick vi vårdnadshavarnas medgivande. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att konfidentialitet till stor del handlar om att deltagarna 

i studien informeras om att data och annat som skulle kunna identifiera personerna inte 

avslöjas. I studien avidentifierades alla deltagare, namn är överhuvudtaget inte intressant. 

Skolan har inte namngetts och inte heller kommunen. När det gäller nyttjandekravet var 

studien en mindre forskningsstudie och uppgifter och data användes enbart för denna, enligt 
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Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer.   

 

Ansvarsfördelning    
Alla tre har läst och arbetat med det självständiga arbetet genom att läsa teori och tidigare 

forskning. Tillsammans har vi, i den mån det gått, gjort observationer och intervjuer ihop. Vi 

har alla transkriberat intervjuer och renskrivit observationer och därefter tillsammans 

analyserat och tolkat resultatet.   

 

Resultat och resultatanalys 
Vår studie hade som mål att få fördjupad kunskap om studiesituationen för elever med 

språkstörning samt ge elevers och pedagogers perspektiv på den samma. Genom att intervjua 

pedagoger och elever samt observera har vi försökt fånga deras upplevelser.  Vi har valt att 

redovisa resultatet utifrån våra forskningsfrågor. Beskrivningarna tydliggörs genom olika citat 

ur intervjuerna samt exempel ur observationerna. Till att börja med presenteras skolorna, 

eleverna och pedagogerna mer detaljerat.  

   

Presentation av skolorna, pedagogerna och eleverna  

Lillskolan   

I klassen på Lillskolan som var en årskurs 7 gick 27 elever.  Klassen hade ett hemklassrum dit 

pedagogerna kom. Klassrummet var möblerat så att eleverna satt en och en, vända mot 

fönstren. Till rummet hörde även ett grupprum möblerat med ett långbord. Denna klass valdes 

utifrån att det fanns en positiv inställning till studien hos rektor och pedagoger.  Flera elever i 

klassen hade tidigare gått på en skola med särskild inriktning på språkstörning. För att 

fortsätta ge eleverna det språkliga stöd som de behövde i en ordinarie klass fanns även en 

speciallärare knuten till klassen.    

   

Storskolan    

På Storskolan observerades tre grupper som bestod av sammanslagna klasser. Detta på grund 

av att det fanns flera elever som läste svenska som andraspråk och därför såg 

klasskonstellationerna annorlunda ut under svensklektionerna. Grupperna valdes utifrån att 
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det fanns en elev eller par elever med språkstörning som gick inkluderade i grupperna. Ingen 

speciallärare var direkt kopplad till någon av grupperna i Storskolan. Grupp 1 som 

observerades på Storskolan bestod av 19 elever i årskurs 8. Grupp nummer 2 på Storskolan 

bestod av 20 elever i årskurs 9. Grupp nummer 3 på Storskolan bestod av 15 elever i årskurs 

7. Klassrummen på Storskolan var alla möblerade så att eleverna satt två och två eller i grupp. 

Ett av klassrummen var möblerat helt efter pedagogens önskemål med "rum i rummet" med 

hjälp en fåtölj och några bokhyllor.  

  

Pedagogerna   

Samtliga fem intervjuade pedagoger hade svenska i sin ämneskombination och arbetade på 

högstadiet. De har arbetat alltifrån sitt första år som lärare upp till 40 år. Som tidigare nämnts 

gjordes urvalet utifrån ett målinriktat- och bekvämlighetsperspektiv. En av de intervjuade 

pedagogerna är speciallärare. I tabellen nedan presenteras pedagogerna som deltog i studien 

något närmare. De har tilldelats fingerade namn.   

  

 

Pedagog  Beskrivning  

Pedagog 1 (Greta)  Greta var nyutexaminerad lärare i svenska. 
Hon arbetade på Lillskolan.  
  

Pedagog 2 (Hilma)  Hilma arbetade som speciallärare på 
Lillskolan. Hon hade jobbat närmare 40 år i 
skolans värld.   
  

Pedagog 3 (Iris)  Iris arbetade som lärare i svenska på 
Storskolan. Hon hade arbetat som lärare i 14 
år.   

Pedagog 4 (Julia)  Julia arbetade som lärare i svenska på 
Storskolan. Hon hade varit lärare i drygt tio 
år.  

Pedagog 5 (Klara)  Klara arbetade som lärare i svenska på 
Storskolan. Hon hade jobbat som lärare i ca. 
4 år.  
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Eleverna   

Eleverna i studien hade alla en språkstörningsdiagnos. Hur språkstörningen yttrade sig såg 

olika ut från individ till individ. Urvalet gjordes i kommunikation med de pedagoger som 

kände eleverna och föräldrar och utifrån om pedagogerna trodde att de skulle vara positiva till 

att delta i studien. För att stärka och skydda elevernas anonymitet beskrivs de enbart i korta 

ordalag nedan.  

  

 

Elev   Beskrivning  

Elev 1 (Albin)  Albin gick på Lillskolan i årskurs sju  
 

Elev 2 (Bertil)  Bertil gick på Lillskolan i årskurs sju.  
 

Elev 3 (Caesar)  Caesar gick på Lillskolan i årskurs sju.   
  

Elev 4 (David)  David gick på Storskolan i årskurs åtta.  
 

Elev 5 (Elsa)  Elsa gick på Storskolan i årskurs nio.   
  

Elev 6 (Freja)   Freja gick på Storskolan i årskurs sju.  
  

  

Kommunikativa stöttor 
Under denna rubrik redovisas de exempel på kommunikativa stöttor vi kunde observera under 

lektionerna. Först redogörs för stöttorna som gavs i helklass och därefter för de som kunde 

observeras under grupp- och parsamarbete och sedan de stöttor som observerades under 

elevernas individuella arbete. Även bildstöd och tekniska hjälpmedel beskrivs. Till sist 

kommer en analys. 

 

Under observationerna kunde vi se flera exempel på olika slags kommunikativa stöttor. Något 

som förekom vid flera tillfällen var att pedagogen i inledningen av lektionerna tydliggjorde 

målet med lektionen och vad eleverna förväntades göra. Instruktionerna förmedlades ofta 

muntligt, men vid ett par tillfällen skrevs även dessa upp på tavlan. I inledningsmomentet 

talade pedagogerna också om hur länge momenten skulle hålla på. Genom att även återknyta 

till tidigare moment och lektioner fick eleverna ytterligare stöttning av pedagogen. Det 

gjordes genom att pedagogen repeterade uppgifter gemensamt och gav konkreta exempel på 

hur eleverna kunde tänka vidare med sina uppgifter.  
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Stöttningen när eleverna skulle ta del av ett nytt lärandemål kunde se olika ut. Ett exempel är 

när Julia på Storskolan introducerade eleverna i hur man kan skriva reportage. Julia började 

då med att läsa ett reportage högt om spelmissbruk för eleverna, en text hon även visade på en 

Power Point. Efter genomläsningen gick Julia noga igenom texttypen genom att visa på 

texttypens olika delar. Vid det här lektionstillfället valde man att fokusera mest på hur man 

ställer öppna frågor under en intervju som kan ingå i ett reportage. Texten hade eleverna 

också tillgång till på sina datorer. Ett annat exempel på stöttning i helklass, var när Greta på 

Lillskolan inför ett kommande prov, gav konkreta exempel på hur provet kunde vara utformat 

och vad eleverna behövde tänka på. Hon förklarade även provets olika svårighetsnivåer.  

  

På Iris lektion var målet att eleverna skulle lära sig uppmärksamma syftningar och 

syftningsfel. Eleverna fick först stöttning genom att Iris gick igenom ett bildspel med olika 

syftningsfel. Iris läste meningarna och eleverna fick då fundera över i helklass vad som blivit 

fel i de olika meningarna. Iris gav då också hela tiden ledtrådar genom att uppmärksamma 

eleverna på olika ord för att leda eleverna till den rätta lösningen. 

 

Under de observerade lektionerna på Storskolan kunde vi se olika former av samarbete. Det 

var som beskrevs ovan vanligt att eleverna först fick en genomgång av temat för lektionen för 

att sedan få olika övningar att lösa i mindre grupper. För att återknyta till den observerade 

lektionen med Julia då eleverna arbetade med reportageformen, fick eleverna som paruppgift 

att formulera öppna intervjufrågor till en känd person t.ex. Barack Obama och Zlatan. Det 

skapade ett stort engagemang bland eleverna och samtliga elever deltog. Pedagogen stöttade 

då eleverna genom att gå runt bland dem, vara tillgänglig och fråga hur det gick. Efter några 

minuter fick eleverna läsa upp sina frågor för klassen för att gemensamt diskutera om frågan 

var öppen eller inte. En annan del av lektionen fick eleverna samarbeta i par för att hitta 

specifika kännetecken för reportageformen, även då gick pedagogen runt bland eleverna och 

stöttade genom att fråga hur det gick och ge vidare förklaringar. Under Iris lektion som 

handlade om syftningar fick eleverna efter helklassintroduktionen som beskrevs ovan, 

samarbeta vidare i par med egna meningar med syftningsfel som de skulle formulera om 

korrekt. Eleverna fick då arbeta för sig själva och sedan lyfta upp lösningsförslagen i helklass. 

Förslagen diskuterades då om de fungerade eller inte. Pedagogen stöttade i diskussionen 

genom att lyfta fram om något förslag var rimligt eller om paret behövde bli uppmärksamma 

på något ord i meningen och därmed behöva tänka om. När meningen blivit korrekt skrev och 

läste Iris upp elevernas korrekta meningar i ett dokument som visades på projektorn. Något 
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annat som skedde under samma lektion var att eleverna fick öva inför nationellt prov. Då tog 

de del av en elevtext som visades upp via projektorn och fick tillsammans i helklass ge 

respons och förslag på förbättringar av texten. Iris stöttade genom att uppmärksamma 

eleverna på om förbättringarna fungerade. Om elevernas exempel inte fungerade kunde hon 

ge eleverna egna idéer som de kunde utgå ifrån när de gav nya exempel. Därefter skrev Iris in 

elevernas ändringar i texten.   

 

Liknande parsamarbeten som beskrivits i Iris och Julias lektion, förekom inte under de tre 

observationer vi gjorde på Lillskolan. Däremot förekom en del arbete gemensamt i hel- eller 

halvklass. Under en av observationerna i klassen på Lillskolan skulle eleverna ha ett 

ordkunskapsförhör där eleverna med språkstörning fick mer riktad stöttning. En stund in i 

lektionen erbjöd Hilma (specialläraren) alla eleverna i klassen, att följa med henne till 

grupprummet för att ha förhör där. Vid det här tillfället valde samtliga elever med 

språkstörning att följa med. Vi följde med den gruppen. Förhöret genomfördes genom att 

Hilma stöttade eleverna genom att säga ett av orden (ex: konversera) och förtydligade det 

genom att klappa händerna i stavelserna (kon-ver-se-ra).  Detta upprepades ett flertal gånger 

tills hon såg att eleverna skrivit klart. Eleverna kunde också ställa frågor under förhöret om de 

undrade över något. Hilma gav också ledtrådar om hon tyckte att eleverna behövde 

uppmärksamma något i det specifika ordet. Hon bad eleverna förklara orden så att hon såg att 

eleverna förstod dem.  

 

Under Greta och Klaras lektioner fick eleverna arbeta en stund individuellt och då kunde vi 

observera att pedagogerna gick runt och gav direkt återkoppling genom frågor om hur det 

gick och om de behövde någon hjälp. När en av eleverna inte kom vidare med sin uppgift 

hjälpte Greta till genom att sätta sig på huk bredvid eleven, läsa om uppgiften för hen och 

därefter kontrollera om eleven förstått. Greta sökte då även direkt ögonkontakt med eleven.  

 

Annan kommunikativ förstärkning som kan relateras till den omgivande klassrumsmiljön är 

till exempel det bildstöd som fanns i två av klassrummen. På Lillskolan fanns bilder och text 

som dels visade vilket ämne som pågick och dels visade tider för lektionens början och slut. 

Även lektionens syfte och vilka uppgifter eleverna skulle arbeta med fanns uppsatta. I ett av 

Storskolans klassrum fanns förstärkande bildstöd på väggarna, bland annat de olika delarna i 

skrivprocessen och vilka kunskapskrav som ingick i ämnet svenska.  
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Som förstärkning under genomgångar i helklass använde ett par av pedagogerna tekniska 

hjälpmedel som till exempel Power Point. Utifrån våra observationer på de två skolorna 

kunde vi också se att alla elever hade tillgång till varsin dator.  Under Klaras lektion använde 

eleverna datorn för att redigera texter som de fått respons på. På Julias lektion skulle en 

inskannad text visas på elevernas dator, men på grund av tekniska problem fungerade inte 

det just den här lektionen. Även Iris hade skannat in en text för att eleverna skulle kunna följa 

med i det som lästes. I elevdatorerna fanns även kompensatoriska program såsom 

rättstavningsprogram och talsyntes.  

 

Analys 

Observationerna visade att flera olika typer av kommunikativa stöttor förekom i de klassrum 

vi observerade. Genomgångar i helklass kan vara utmanande för en del elever, menar Säljö 

(2014). Detta eftersom det ställer stora krav på den som lyssnar eftersom framställningen inte 

är anpassad efter just hens individuella förutsättningar att ta emot information. Vi tolkade det 

som att pedagogerna under den muntliga kommunikationen i helklass, försökte förstärka den 

genom att återkoppla genomgången till tidigare lektioner, använda bildspel, högläsning och 

genom att använda sig av gemensamma dokument på datorn. Iris lektion som handlade om 

syftningsfel visade också tydligt hur hon genom sitt samspel och resonerande med eleverna, 

där hon uppmärksammade eleverna när de var på rätt spår eller inte också kan ses som ett 

kommunikativt stöd för att främja inlärning. Det skulle kunna tolkas utifrån det som Säljö 

skriver om betydelsen av att vägledas av en mer kompentent person för att uppnå lärande. 

Även under Hilmas stöd under ordkunskapsförhöret vägleddes gruppen tydligt av henne för 

att eleverna på bästa sätt skulle kunna genomföra förhöret.  

 

Säljö (2014) förklarar att tänkande inte enbart sker inom människor utan genom 

kommunikation mellan individer kan förståelse skapas. I klasserna vi observerade förkom 

framförallt arbete i mindre konstellationer på Storskolan. Pedagogen hade då delat ut 

uppgifter i mindre delar och genom samarbete och samtal fick eleverna möjlighet att utmanas 

i sina tolkningar av uppgiften och även ta del av andras tolkningar. Sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv är detta arbetssätt viktigt för att bilda kunskap. Genom att kommunicera med andra 

och ta del av andras resonemang möjliggörs kunskapsutveckling. Läraren visade sin närvaro 

under dessa samarbeten genom att gå runt och öppnade därmed upp för eleverna att be om 

hjälp när de behövde förtydliganden eller annan hjälp att komma vidare.  
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Eleverna arbetade under våra observationer inte så mycket enskilt men när de gjorde det 

visade pedagogen sin närvaro genom att gå runt bland eleverna och ställa frågor och öppna 

upp för ögonkontakt. Det tolkar vi som ett exempel på horisontell kommunikation. 

Horisontell kommunikation, förklarar Sandström (2014) ger en möjlighet för pedagogerna att 

förstå och möta elevernas uppfattning.   

 

Pedagogernas syn på framgångar respektive utmaningar 
I stycket nedan beskrivs vad som pedagogerna såg som framgångsfaktorer respektive 

utmaningar i sitt möte med elever med språkstörning. Avsnittet avslutas med en analys. 

  

Att reducera både talat och skrivet språk i klassrummet uttryckte flera pedagoger som 

framgångsrikt för eleverna med språkstörning. Greta till exempel beskrev att hon alltid 

försökte tänka på att sortera och inte prata för mycket under sina genomgångar. De ord hon sa 

skulle vara viktiga och relevanta för att eleverna inte skulle behöva sålla för mycket av den 

informationen de fick.  Julia lyfte även fram vikten av ett lugnare taltempo. 

 

Hilma berättade att hon upplevde att textmängden ökade på högstadiet och att eleverna ofta 

förväntades läsa själva. För att stötta eleverna, delade hon upp texterna i mindre enheter. 

Hennes upplevelse var att det var framgångsrikt att läsa texterna gemensamt och med 

frågorna i direkt anslutning till texten. Trots att det ofta finns inlästa läromedel valde många 

elever med språkstörning att inte lyssna på inläst material, menade specialläraren. Hon 

menade att det är lika påfrestande för arbetsminnet som vanlig läsning och därför var den 

gemensamma läsningen att föredra.  
 

Det var också viktigt, menade Hilma, att även "vanliga" ord förklarades och att man inte 

kunde utgå ifrån att eleverna kände till betydelsen. Om texten var väldigt komplicerad 

berättade hon texten istället. Greta nämnde att när hon förklarade ord också tydliggjorde 

släktskapet mellan ord. Hon gav också ofta konkreta exempel när hon skulle förklara ord för 

att eleverna skulle få en tydlig bild av ordets betydelse, exempel anläggning - Globen. Även 

Julia beskrev nödvändigheten av att förklara ord och begrepp i mötet med elever med 

språkstörning och använde då framför allt bilder för att förstärka.  Hilma beskrev också att det 

var viktigt att eleven behöver få orden presenterade och förklarade i sitt rätta sammanhang. 
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Att få ord som isolerade glosor var svårt för elever med den här funktionsnedsättningen, då 

arbetsminnet kunde vara begränsat. 

  

Vid vissa tillfällen kunde det också vara nödvändigt för eleven att få skrivhjälp eftersom det 

kunde vara svårt att hinna med i undervisningen annars, berättade Hilma.  Hon förklarade att 

eleverna särskilt under prov kunde behöva ett stöd som var mer riktat individuellt inte 

bara med skrivhjälp utan också genom att läraren ritade bilder och förklarade ord som eleven 

fastnat på eller att eleven fick mer tid på sig. Hon utvecklade ämnet vidare när hon lyfte fram 

betydelsen av att skolan och pedagogerna hade koll på när eleverna skulle ha prov. Eftersom 

läsningen ofta är en stor utmaning för elever med språkstörning hade man i hennes klass 

infört att eleverna alltid skulle ha mer än en helg på sig för att läsa och repetera till 

prov.  Vidare betonade Hilma betydelsen av att pedagogerna hela tiden anpassade sin 

undervisning efter elevernas förmåga. Hon gav exempel på hur elever med språkstörning inte 

behövt skriva några längre stycken i engelska, utan att undervisningen fokuserat på det som 

eleverna kände sig trygga med: att tala och läsa. Det ledde till att eleverna numera hade större 

självförtroende och skrev längre texter än tidigare.  

 

Hilma beskrev också vikten av att skapa kunskap hos eleverna själva, att medvetandegöra 

behov och svårigheter. Hon förklarade att arbetet i den lilla gruppen ibland kunde beröra 

teman som detta och hennes upplevelse var att elevernas självförtroende och trygghet därmed 

ökad i och med att de då fick möjlighet att spegla sig i varandra och ge råd och tips.    

 

Specialläraren på Lillskolan berättar att hon oftast lägger upp sin undervisning såsom att hon 

startade lektionen tillsammans med den övriga klassen och när något specifikt skulle 

förklaras, repeteras eller arbetas med blev alla erbjudna att gå med till grupprummet för extra 

stöd. Hon förklarade:   
 

Ja därför att det är fritt […]  det finns de som väljer att stanna kvar fast de har en 

språkstörning. […] Från början var det färre som gick med […]. Bland annat den här killen 

som inte ville särskilja sig.  Nu går han med. […] De är lite medvetna och de tycker att det är 

bra. […] Jag vill inte säga du och du och du […].    

 

Flera av pedagogerna berättade att de var imponerade av elevernas driv och 

arbetsförmåga. Greta förklarade att hon upplevde att eleverna la ner mycket energi på hennes 
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ämne bland annat och därför också lyckades väldigt väl. Det är något som även Hilma 

bekräftar.  

  

Övriga framgångsfaktorer som några av pedagogerna beskrev var att bland annat att de lade 

upp ljudfiler och textfiler så att eleverna fick möjlighet att lyssna och läsa material, att 

använda tankekartor som stöd för struktur och tankar samt många repetitioner och 

övningstillfällen. Variation av arbetet i klassrummet mellan det gemensamma, gruppen och 

det individuella uttrycktes också. Samtliga pedagoger påpekade att det var viktigt att under 

lektionen ha en kontinuerlig dialog med alla elever som hade språkstörning för att kunna ge 

mer individuellt anpassade förklaringar.   

  

Flera av pedagogerna utryckte att de kände att deras kunskaper om språkstörning var 

bristfälliga men Julia förklarade att hon alltid, oavsett elev, ställde direkta frågor till eleverna 

kring hur de lärde sig bäst för att få kunskap om just den eleven. Hon betonade även i 

intervjun hur viktigt det var att skapa en relation till eleven för att förstå: "de är ju unika i sin 

språkstörning". Hon hade personliga erfarenheter kring språkstörning som hon menade ledde 

till att hon kunde uppmärksamma det på ett annat sätt och hade en relativt god insikt i hur 

språkstörningen kunde påverka inlärning till exempel.  Julia berättade också hur viktiga 

föräldrarna var för henne när hon skulle anpassa lärmiljön. Hon ställde massor av frågor för 

att kunna hitta det förhållningssätt som passade just den aktuella eleven/barnet: "Vad funkar 

för dig?" Hur kan jag stötta skolgången? Hur kan jag jobba som lärare?". Greta belyste också 

vikten av att närma sig eleven och skapa en relation för att förstå och hitta ett arbetssätt som 

fungerade för dem.    

  

Hilma på Lillskolan hade gått flera utbildningar riktat mot språkstörning men förklarade 

under intervjun att det var hennes erfarenhet av arbetet med barn och ungdomar med 

språkstörning som hon mest lärt sig av "sedan har jag gått en massa andra kurser och så där då 

och har lärt mig. Framför allt genom att jobba med dem så lär man sig så oerhört mycket vad 

de behöver".  Hilma såg det som en viktig del av hennes specifika jobb att förmedla kunskap 

till ämneslärarna, hon beskrev det som att hon var en bro mellan eleven och pedagogerna. 

Hon gav exempel på hur viktigt det var att lärarna förstod att många elever kan ha svårigheter 

med arbetsminnet, annars kunde det lätt bildas en uppfattning om att elever glömde uppgifter 

och datorer av ren nonchalans. Klara efterlyste ett ökat samarbete mellan och med andra 
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yrkeskompetenser och instanser för att bättre kunna stötta eleverna med språkstörning. Det 

skulle till exempel kunna vara logopeder, habilitering och hjälpmedelscentral. Visserligen 

brukar logopeder ha en genomgång efter slutförd utredning, menade hon, men hon 

efterfrågade en mer kontinuerlig kontakt.    

   

Hilma menade också att det var viktigt för en del av eleverna med språkstörning att ha 

närvarande, kunniga vuxna omkring sig, inte bara på lektionstid utan även under raster 

eftersom det rent pragmatiskt kan bli svårt och därför en del konflikter. Det var bra med en 

mellanhand då som kan förklara och ligga steget för och förklara regler vid spel och lek till 

exempel.   

 

Analys 

Säljö (2014) förklarar att i skolan, precis som i många andra institutionella miljöer, är lärandet 

språkligt. Det handlar mycket om att kunna förmedla sig på olika sätt. Olika ord och förmågor 

kommuniceras från läraren till eleverna som eleverna egentligen inte nödvändigtvis har 

kunskap om eller är insatta i. Det kan ibland leda till en ganska abstrakt lärmiljö och 

kommunikation. I våra intervjuer berättade flera pedagoger hur de genom en nära 

kommunikation med eleverna förklarar ord och begrepp på andra sätt och presenterar ord i 

deras rätta sammanhang. De belyste även betydelsen av att ge konkreta exempel för att skapa 

tydligare bilder av ordets betydelse hos eleverna för att underlätta inlärningen. Vi tolkar det 

som exempel på att dessa pedagoger intresserar sig för eleverna som individer och därmed har 

anammat en horisontell kommunikation. Ett annat exempel som vi tolkat som horisontell 

kommunikation var när Julia beskrev hur hon använde sig av samtalet med elever för att söka 

svaren hon behövde för att hitta elevens behov och styrkor. Denna typ av kommunikation 

underlättar den sociokulturella förståelsen därmed möjligheten att anpassa undervisning till 

eleven. För att inlärning ska uppstå ur ett sociokulturellt perspektiv, krävs det nämligen att 

den mer kompetente anpassar sig till den andres förmågor och färdigheter.     

 

När Hilma belyser att elever med språkstörning ibland behöver ha en närvarande vuxen med 

på raster för att förebygga missförstånd som lätt kan uppstå till exempel gällande regler för 

lekar, kan det tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2014) beskriver att människor inte 

lär sig olika regler för olika sammanhang direkt. Det är snarare en komplicerad process som i 

slutänden kan leda till insikter om hur det egna handlandet påverkar omgivningen. Här kan 
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således vuxna ha en betydelsefull roll och agera förebyggande genom sina kunskaper om vad 

som kan fungera och inte fungera för olika personer och därmed stötta den sociala 

utvecklingen. Det här förhållningssättet tolkar vi som grund för ett relationellt synsätt där 

Hilma uppmärksammat att skolan behöver ligga steget före och skapa goda förutsättningar för 

eleverna med språkstörning även under raster. 

 

När Klara efterlyser mer samarbete med externa instanser för att förbättra lärmiljön för elever 

med språkstörning tolkar vi det som exempel på ett relationellt perspektiv. Svårigheterna 

förläggs inte hos eleverna utan ses som skolans ansvar att möta på ett professionellt sätt. Ur 

ett relationellt perspektiv kan även den roll som Hilma besatt lyftas fram. Genom att fungera 

som en "spindel i nätet" att förmedla information och kunskap om eleverna till olika 

ämneslärare och även anpassa lektionsinnehållet för eleverna med språkstörning blir hon ett 

exempel på hur en skola kan arbeta för att i större grad möjliggöra en god lärande miljö för 

elever med denna svårighet. 
  

  

Elevernas upplevelser av sin skolvardag 
I det här avsnittet redogörs för den sista forskningsfrågan som berör elevernas egna 

upplevelser och beskrivningar av sin skolvardag. De flesta eleverna gav under intervjuerna 

överlag intryck av att trivas på skolan och med undervisningen. På olika sätt beskrev de sin 

skolvardag och först redogörs för elevernas beskrivningar som handlar om att få direkta 

instruktioner under lektionerna och därefter deras beskrivningar som berör stödet inom 

läsning och skrivning. Sedan lyfts elevernas tankar kring motivation fram och till slut även 

några tankar kring kunskaper om språkstörning. Till slut analyseras resultatet. 

 

Några av eleverna lyfte under intervjuerna fram betydelsen av att få direkta individuella 

instruktioner under lektionstid. Till exempel berättade Caesar att han lärde sig bäst när han 

fick en mer riktad stöttning anpassad direkt till honom. Han följde till exempel med 

specialläraren till grupprummet bland annat just av den anledningen att få genomgångar 

repeterade och förtydligade mer individuellt. Han berättade också att konsekvensen av att inte 

få den mer riktade stöttningen, gjorde att han riskerade att få jobba mycket mer hemma för att 

hänga med i skolan. För David, förklarade han, var det bra att få ett individuellt skriftligt 

arbetsschema över vad som förväntas av honom under lektionen.  Flera elever ger 

återkommande reflektioner kring detta av att få uppgifter förtydligade genom direkt och nära 
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kommunikation med lärarna. Särskilt viktigt är detta vid nya moment med gemensamma 

genomgångar. Elsa i Storskolan berättade i sin intervju att hon behövde närhet till pedagogen 

då hon ofta hade behov av riktat stöd. Hon berättade dessutom att hon behövde sitta själv för 

att undvika att tappa koncentrationen då hon gärna pratade med andra elever. På Storskolan 

kunde även vi observera detta då pedagogen uppmanade Elsa att byta plats för att eleven just 

skulle ha närhet till läraren. Andra utmaningar som kan uppstå beskrev David och Caesar när 

de berörde detta ämne. David sa till exempel att han hade svårt att hänga med när pedagogen 

hade långa, muntliga genomgångar och att han därmed lätt förlorade orken "det är så här 

långa pass då, man kanske är med så här i början. Men så typ i slutet så kanske man tappar 

det". Caesar tyckte även att en del läromedel var skrivna på ett komplicerat sätt och 

instruktionerna uppfattade han som otillräckliga vilket hindrade honom från att arbeta 

självständigt.    

 

Caesar var en av eleverna som beskrev hur viktig motivationen var för lärandet "om det är 

något jag inte tycker är roligt är det lätt att jag glömmer bort hela tiden". Han beskrev vidare i 

sin intervju att han därför måste arbeta hårdare än alla andra, men att det ändå fungerade. 

Denna upplevelse återkom under intervjun med Caesar "ibland kan det kännas såhär lite 

drygt, det känns såhär orättvist att andra har lättare än dig medan du måste arbeta hårdare för 

att få lika bra resultat". Han beskrev också i intervjun att han hellre skulle ha längre skoldagar 

för att hinna med och för att inte behöva arbeta med läxor hemma. Det upplevde han som 

jobbigt och ville inte behöva tänka på skolarbete när han kommit hem. Bertil beskrev också 

han hur motivationen präglat hans skolgång på olika sätt. Precis som för Caesar spelade 

intresset för ämnet en stor roll för om det var lätt eller svårt att lära sig.  

 

Eleverna som gick på Lillskolan hade en speciallärare kopplade till sin klass. Bertil ger oss en 

beskrivning av hur han tänkte i år sex kring detta. Han berättar att han valde att inte ta hjälp 

av specialläraren då utan själv ville kämpa på som han uttryckte det "jag vägrade vara i sexan 

då. Jag ville bara kämpa." Numera valde dock Bertil att ta hjälp av specialläraren. Bertil sa:  

 
Jag tror det beror mest på vilka lektioner och uppgifter. Ibland kanske typ, om vi har en deadline 

på SO:n om vi ska typ skriva in massa frågor och svar. Då går jag in där. Och kanske NO:n så går 

jag in där. 

 

Han betonade vikten av valfriheten att själv bestämma när han skulle gå till grupprummet 
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med specialläraren. Även Caesar och Albin lyfte fram denna valfrihet som betydelsefull under 

intervjun. Flera elever på Lillskolan var alltså positiva till möjligheten att själva välja när och 

i vilken omfattning de ville få stöd. På Storskolan beskrev Elsa under intervjun att den 

schemalagda resurstiden var bra att använda om hon hade varit sjuk eller behövde komma 

ifatt.  

 

Den riktade stöttningen handlade också om av att få läs- och skrivhjälp då flera av eleverna 

gav exempel på att just det kunde bli problematiskt. Albin berättade till exempel "assistenten 

brukar oftast skriva just när vi håller på med beting alltså [...] Så då skriver han och sen så 

läser jag oftast så hittar jag svaren direkt". Caesar förklarade i sin tur att han lätt glömde vad 

som stod i texter, att han behövde läsa om och om igen samt att han lätt tappade bort sig. Det 

gjorde, berättade han, att om Hilma inte var där för att stötta honom hamnade han lätt efter. 

För honom är läs- och skrivhjälpen också viktig, förklarade han, eftersom han lätt blev trött. 

Han berättade "om jag inte orkar läsa och jag är trött i huvudet då kan Hilma läsa åt mig". 

Elsa berättade även hon betydelsen av att få riktad stöttning vid provsituationer. Hon sa att:     

  
Mm, när jag har prov behöver jag ju muntligt. Det blir ju enklare, skriftligt det är ju lite svårare. 

Det är lättare att prata ut. Då känns det lättare för mig, först tänka...Jag får ju alltid upp det på en 

gång när jag pratar, men då kanske jag glömt bort vad jag har tänkt och då när jag ska skriva...då 

har jag glömt bort det liksom.    

  

David förklarade att han tyckte att skriva var svårt, särskilt då läraren skrev mycket på tavlan 

och han förväntades skriva av texten. Samma sak beskrev Elsa "ja, då måste jag kolla hela 

tiden. Upp och ner. Och då hinner jag inte med som jag behöver".  Eleverna lyfter även till 

viss del användandet av dator när de skulle skriva som ett viktigt redskap. Caesar och Albin 

förklarade också att de ofta dikterade till specialläraren eller en assistent som då skrev åt 

eleven på datorn. Av eleverna var det endast Elsa som uttryckte att hon hade nytta av att 

lyssna på text via datorn. Hon sa "det är bra om man får en ljudfil så man kan lyssna och 

slippa läsa så mycket". David förklarade att det ofta används datorer i undervisningen men då 

till att skriva på och för att söka information. Flera elever förklarade att de valde att hellre läsa 

själva framför att lyssna via datorn. Bertil förklarade till exempel: "jag tycker det är bättre att 

läsa istället för att lyssna".   
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Ett par elever beskrev byten av pedagoger som ett problem eftersom den nya pedagogen inte 

kände eleverna och de behov som de hade utifrån sin funktionsnedsättning. Elsa belyste 

vikten av kunskap kring språkstörning och att kunna omsätta detta i praktiken, när hon 

berättade om en tidigare pedagog som hon haft och som hade kompetens om språkstörning 

men som ändå inte förmådde att stötta henne på det sätt hon behövde. Hon beskrev även på ett 

målande och kraftfullt sätt sin upplevelse och känsla när något inte fungerade ”på gamla 

skolan var de helt puckade, de va där, visste inte om språkstörningen, hon trodde jag var en 

vanlig jävla elev… så det var lite kaos". Elsa förklarade vidare att om pedagogerna tidigare 

hade förstått att hon hade språkstörning hade hon haft det lättare i engelska där hon nu 

upplevde att hon låg efter.    

 

Analys 

Under elevintervjuerna beskrevs betydelsen av att få mer riktat stöd i olika former särskilt när 

eleverna skulle läsa eller skriva prov. Det tolkar vi som att eleverna eftersöker ett 

sociokulturellt förhållningssätt från pedagogernas sida där pedagogerna närmar sig eleven och 

dennes behov, elevens proximala utvecklingszon.  

 

Något som är intressant ur ett sociokulturellt perspektiv är när pedagoger lägger upp inläst 

material på nätet, för att underlätta läsningen, så förklarar flera elever att de själva föredrar att 

läsa för egen hand (eller med stöd av speciallärare). Det tolkar vi som att det inte finns några 

enkla och generella lösningar i arbetet med att anpassa och skapa förutsättningar för elever 

med språkstörning i klassrummet. Mötet och samspelet och dialogen mellan pedagogen och 

eleven är något som hela tiden behöver prägla lärmiljön. Detta blir också tydligt när flera 

elever betonar hur viktigt det är att själva få påverka när och om de ska erhålla det särskilda 

stödet. Om eleven inte själv är redo eller inte har viljan att få särskilt stöd eller andra 

anpassningar behöver pedagogerna förhålla sig till detta och se över andra sätt att nå fram för 

att utveckla elevens lärande, vilket kopplat till förgående forskningsfråga blir en tydlig 

utmaning för pedagogen. 

 

Pedagogernas behov av kompetens om funktionsnedsättningen språkstörning samt hur den 

påverkar elevernas förutsättningar framkom också under ett par elevintervjuer. En elev 

uttryckte särskilt hur hon kände sig missgynnad i förhållande till övriga elever i gruppen till 

följd av en tidigare pedagogs brist på kunskap. Det tolkar vi som att det är viktigt att ha rätt 
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kunskap om elevernas eventuella svårigheter samt kunna omsätta kunskapen i verkligheten 

för att kunna skapa förutsättningar för ett sociokulturellt lärande.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv blir också det som Caesar lyfter fram angående att en del 

läroböcker är svåra att förstå och hindrar självständigt arbete tänkvärt. Det är något som Säljö 

(2014) belyser hur läroböcker i sig kan vara abstrakta eftersom denna form av text sällan 

förekommer någon annanstans eller på andra sätt berör elevernas verklighet. Vi tolkar det som 

att det är något som skolan behöver beakta och vara uppmärksamma på vid val av böcker till 

eleverna.  

Diskussion 
I denna del kommer vi diskutera studiens resultat. Vi börjar med metoddiskussionen som följs 

av en resultatdiskussion. Till slut lyfter vi fram studiens specialpedagogiska implikationer och 

ger även förslag på fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion  
Studien utgick från den kvalitativa fallstudien och syftet var att få fördjupad kunskap om 

studiesituationen för elever med språkstörning i en inkluderande miljö, samt att lyfta 

pedagogers perspektiv. Analysen och resultatdiskussionen genomfördes utifrån det 

sociokulturella och de specialpedagogiska perspektiven. Utifrån studiens resultat går inga 

generella slutsatser att dra då mängden intervjuer, observationer och respondenter är 

begränsat. Syftet har dock enbart varit att förmedla och ge en bild av hur språkstörning 

upplevs i en inkluderande miljö genom att ta del av respondenternas erfarenheter och 

upplevelser. 

  

Observationerna var viktiga för studien för att mer tydligt se den lärmiljö som eleverna och 

pedagogerna verkade i. Detta gjorde att vi under intervjuerna kunde gå tillbaka till 

observationen för att ibland få mer specifika svar kring något vi observerat.  Vi valde också 

att intervjua både elever och pedagoger för att få en mer tillförlitlig bild över fenomenet.  

  

Vi var medvetna om att det under intervjuer kan det uppstå en situation som leder till att 

respondenterna ger de svar som de tror att intervjuaren vill ha. Det är något som bland annat 

Kvale och Brinkmann (2014) belyser. Utifrån det valde vi att använda oss av 
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semistrukturerade intervjuer så att respondenterna kunde ge mer spontana och personliga 

beskrivningar. Respondenterna hade inte fått frågorna i förväg för att förhindra att svaren blev 

tillrättalagda. Vi hade dessutom läst in oss på ämnet för att lättare kunna ställa relevanta 

följdfrågor och genom att utgå från en intervjuguide med några frågor som formulerats utifrån 

syftet och forskningsfrågorna, kunde vi se till att intervjun till stor del kretsade kring ämnet.   

  

För att kunna ge ett djupare perspektiv på fenomenet hade man kunnat söka upp fler 

respondenter. Likaså hade fler observationer under en längre period kunnat göras för att 

belysa elevernas möjligheter till inkludering och synliggöra eventuella mönster tydligare. 

Studien hade kunnat berikas med dokumentstudier till exempel hade man kunnat ta del av och 

jämfört elevernas betyg och omdömen för att belysa om det fanns eventuella skillnader 

mellan elevernas måluppfyllelser.  

  

Resultatdiskussion   
Resultatdiskussionen grundar sig på det vi fått fram i resultatdelen och redovisas utifrån våra 

forskningsfrågor.  

 

Vi kunde se många exempel på kommunikativa stöttor när vi var och observerade i 

klassrummen. Det var också något som förstärktes i intervjuer med pedagoger och elever. 

Som exempel kan nämnas tydliga instruktioner som ibland även skrevs upp på tavlan. I 

inledningen av lektionen talade pedagogerna också om hur länge momenten skulle hålla på. 

Som förstärkning under genomgångar i helklass använde ett par av pedagogerna tekniska 

hjälpmedel som till exempel Power Point. En samverkan mellan språkliga och fysiska redskap 

kan stärka språklig kommunikation, enligt Dysthe (2010) och Jakobsson (2012). För elever 

med språkstörning kan det således vara betydelsefullt att pedagogen på olika sätt förstärker 

sin muntliga kommunikation i klassrummet. Ahlberg (2013) beskriver även hon hur 

medierande verktyg är viktiga för att skapa goda lärmiljöer för elever i behov av särskilt stöd. 

Flera av de kommunikativa stöttor som vi observerade lyftes även fram i flera av intervjuerna 

med pedagogerna och eleverna som betydelsefulla för elevernas lärande. Därmed tolkar vi det 

som att de kommunikativa stöttorna får en särskild roll för att möjliggöra en god och 

strukturerad lärandemiljö för elever med språkstörning.  
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Vid undervisningstillfällena som vi observerade fick eleverna även individuell respons på 

frågor och pedagogen gav även konkreta exempel på hur eleverna kunde tänka vidare med 

sina uppgifter. Detta stöd kan pedagogerna ge både vertikalt och/eller horisontellt beroende på 

vilken typ av kommunikation som avses för tillfället (Sandström, 2014). Flera av eleverna 

beskrev hur viktigt det var för dem att få förtydliganden och repetition av instruktioner, gärna 

individuellt riktade i nära kommunikation med pedagogen.  Det vi kan konstatera är att 

eleverna tydligt utrycker att det finns ett behov av att få kommunikativa stöttor i 

undervisningen. Denna typ av nära kommunikation, kan likna den som Säljö (2014) beskriver 

för att en inlärning ska uppstå ur ett sociokulturellt perspektiv, krävs det att den mer 

kompetente anpassar sig till den andres förmågor och färdigheter.     

 

Dockrell et al. (2015) menar att interaktionen mellan vuxen och elev är en viktig del i arbetet 

för att utveckla lärandet och stimulera språket för elever med språkstörning. Här kan en 

speciallärare få en viktig roll som till exempel den på Lillskolan som förstärker och anpassar 

undervisningen på olika sätt för eleverna. Genom att arbeta nära eleverna på det här sättet kan 

elevers delaktighet öka och även deras måluppfyllelse. På Storskolan fanns ingen liknande 

kompetens knuten till det direkta klassrumsarbetet. Där kunde vi dock se på våra 

observationer att eleverna utmanades på andra sätt i sitt språk, bland annat genom interaktion 

med andra elever till exempel i paruppgifter.  Detta arbetssätt, att arbeta i grupp eller enskilt, 

förklarar Nettelbladt (2013) har blivit allt vanligare idag. Det skulle kunna bli problematiskt i 

och med att det då finns en risk att de kommunikativa stöttorna från pedagogen brister och 

resulterar i en för stor utmaning för elever med språkstörning. Men eftersom att pedagogerna 

på Storskolan genom sin närvaro i klassrummet och tydliga vägledningar innan, under och 

efter uppgifterna tror vi att det ändå kan finnas goda möjligheter för eleverna att utvecklas och 

stimuleras i sitt språk och i förlängningen även i sitt lärande. Grupperna vi observerade på 

Storskolan var dessutom något mindre under svensklektionerna. Det skulle kunna vara 

gynnsamt för eleverna med språkstörning i och med att pedagogerna då får större möjligheter 

att ge individuell respons och på olika sätt stötta eleven. Det är något som bland annat Sadler 

(2005) lyft fram att för stora klasser kan göra att pedagoger begränsas att ge eleverna den 

uppmärksamhet de behöver.  

 

I ett relationellt perspektiv är det viktigt att tänka på att ingen skuld läggs på eleven utan att 

det handlar om hur lärmiljön och skolan organiseras (Ström och Lahtinen, 2012). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) och Dockrell et al. (2015) belyser behovet av 
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språkstimulerande miljöer och att pedagogerna anpassar sin undervisning. Detta är även något 

som betonas i Skollagen (SFS 2010:800). Pedagogerna berättade i intervjuerna hur de gjorde 

för att anpassa undervisningen för eleverna med språkstörning. Som exempel på framgångar i 

undervisningen nämnde specialläraren att hon delade upp texten i mindre delar. En annan 

pedagog nämnde att om eleven inte förstått den första informationen, försökte hon att förklara 

på ett alternativt och mer individuellt anpassat sätt. Det är viktigt att stödstrukturen är av 

dialogisk natur och sker i form av ett samarbete. Pedagogen måste utgå från vad eleven kan 

och bygga på elevens starka sidor och den förståelse eleven redan har (Dysthe, 2005). Detta 

var en viktig aspekt i undervisningen som vi kunde se och som pedagogerna bekräftade i 

intervjuerna. Vi menar att det är viktigt att pedagogerna gör ett medvetet och noggrant 

planeringsarbete som ger en god struktur. Detta är en förutsättning för att få eleverna att 

lyckas i sitt skolarbete menar Bruce et al. (2016) och är en av grundtankarna i en inkluderande 

skola. 

 

Specialläraren resonerar mycket kring elevernas språkstörning och vilka svårigheter det kan 

medföra. Hon menar att det är önskvärt att pedagogerna runt eleverna har förståelse för den 

problematik de kan ha med att komma ihåg saker eftersom de pragmatiska svårigheterna 

påverkar de exekutiva funktionerna som arbetsminne och planering. Det är också något som 

Bruce et al. (2016) och Nettelbladt (2013) skriver om. För eleverna är detta givetvis viktigt, 

att pedagogerna runt om visar och har förståelse för de svårigheter som kan uppstå under 

skoldagen. Många av pedagogerna uttryckte att de hade bristfälliga kunskaper om 

funktionsnedsättningen språkstörning och att de både behövde och ville lära sig mer. Detta 

var något som Dockrell och Lindsay (2001) erfor i sin studie att pedagoger ansåg att de hade 

begränsningar i sin kompetens för att möta elever med språknedsättningar. Oavsett varför 

man som pedagog anser att man har otillräckliga kunskaper om elevgruppen finns det ändå 

genom denna insikt goda möjligheter att skapa förutsättningar för att möta elever med 

språkstörning i klassrummet. Genom kommunikation med eleven, ett horisontellt perspektiv, 

där fokus ligger på eleven och hens förutsättningar kan också en djupare förståelse utvecklas 

menar vi.  
	

I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och interaktion en viktig del vilket Säljö 

(2014) diskuterar utifrån Vygotskijs teori att eleven utvecklas i sin proximala utvecklingszon 

tillsammans med andra. Elevernas upplevelser av sin skolvardag framkom på olika sätt under 

intervjuerna. Resultatet visade bland annat att eleverna efterlyste och behövde mer riktat stöd, 
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anpassat till dem som individer. Genom detta mer individuellt anpassade stöd skulle lärmiljön 

kunna kompensera för några av de svårigheter som annars blev ett hinder.  

 

Att till exempel få skrivhjälp kan göra att eleven kan använda sina kognitiva resurser till annat 

som att formulera och bearbeta innehåll. Eleverna på Lillskolan hade dessutom möjlighet att 

följa med och arbeta tillsammans med en speciallärare i ett grupprum och eleverna tog upp att 

det var betydelsefullt för dem. McAllister och Hadjri (2013) skriver om betydelsen av att ha 

en speciallärare som kan skräddarsy undervisningen. Av flera elevintervjuer kunde vi 

dessutom förstå att behovet av stöd från vuxna och möjligheten att kunna välja när och vilket 

stödet skulle vara, stärkte eleverna i sitt skolarbete. Genom detta kan en inkludering stärkas, 

som inte särskiljer eleverna utan ger dem förutsättningar i skolan. Som Nilholm och 

Göransson (2013) skriver ”olikheter” ska ses som en tillgång samt att undervisningen ska 

anpassas till elevernas behov och förutsättningar. Det är också något som blir viktigt att 

beakta vad gäller de tekniska hjälpmedel (datorer) som eleverna hade. Datorer och 

kompensatoriska verktyg var något alla intervjuade elever hade.  Det som framgick var att 

eleverna inte använde dessa i någon större utsträckning utan datorerna användes i första hand 

till att skriva på. McNaughton et al. (2012) skriver om den känsliga åldern i tonåren och 

menar att eleverna vill utveckla sin identitet och förmåga att kommunicera med jämnåriga och 

att de helst inte vill använda sig av några hjälpmedel. Detta var också något som beskrevs av 

pedagogerna, att det fanns en motvilja hos eleverna att använda stödprogram och att de 

tolkade det som att eleverna inte ville vara olika andra. Det kan vi som blivande speciallärare 

se som en svårighet i vår kommande yrkesroll men också som en utmaning, att få eleverna 

förtrogna med sina kompensatoriska verktyg. Specialläraren menade i sin tur, att när det 

handlade om att lyssna på inläst material, var det inte alltid till hjälp för elever med 

språkstörning eftersom det var lika påfrestande för arbetsminnet som att läsa själv. Vi menar 

att oavsett varför elever väljer att inte använda ett kompensatoriskt hjälpmedel, kan 

pedagogerna behöva ta ansvar för att hitta andra alternativa vägar fram genom en nära relation 

och i kommunikation med eleverna, något som också lyftes fram i analysen. Vi menar också 

att i arbetet med elevgruppen behöver de omgivande pedagogerna inse att eleverna med 

språkstörning är en heterogen grupp och att svårigheterna och behoven ser olika ut. Genom en 

nära kommunikation med eleven kan pedagogen hitta de stöttor och hjälpmedel som bäst 

passar den enskilde individen och därmed i större grad stärka inkluderingen. Jakobsson 

(2012) skriver om medieringens signifikanta inverkan i det sociokulturella perspektivet och 

att det inte enbart sker genom den mänskliga medieringen utan också mediering via artefakter. 
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I studien kunde vi se att det hos eleverna fanns ett behov av vuxenstöd och att det var 

betydelsefullt att få saker och ting förklarade i sitt sammanhang med förstärkande artefakter.  

 

Avslutande reflektion och förslag på fortsatt forskning 
Genom denna studie har vi förstått att som blivande speciallärare har vi en viktig roll att fylla 

i arbetet med att skapa en god lärandemiljö för elever med olika språk-, läs och 

skrivsvårigheter. För elever med språkstörning har vi genom studien förstått att en god 

studiesituation för de här eleverna handlar mycket om att pedagogerna runt eleverna förstår 

svårigheten och hur man genom kommunikativa stöttor och samtal kan nå ganska långt. Att 

förstärka genom repetition, bildstöd, att förklara ord etc. är också inte bara viktigt för elever 

med denna svårighet, utan kan givetvis skapa ett gott lärandeklimat för många andra. Som 

speciallärare behöver du även förmågan att samarbeta med andra pedagoger för att möjliggöra 

för eleverna att lyckas, att fungera som en bro mellan elevens förutsättningar och behov och 

ämneslärarens mål i undervisningen.  

 

Det hade varit intressant att undersöka de två skolornas arbetssätt och förhållningssätt 

ytterligare genom att jämföra elevernas progression och måluppfyllelse. Hur stor betydelse 

har det mer riktade stödet för elever på högstadiet? Det hade också varit intressant att följa ett 

par elever på Lillskolan under en längre period och deras övergång till gymnasiet där det 

riktade stödet ofta inte finns i lika stor omfattning.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
  
Hej! 
  
Vi är tre studenter som läser speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Denna termin 
ska vi skriva vårt avslutande självständiga arbete. Vi är intresserade av att ta del av Er skolas 
arbete av att inkludera elever med språkstörning i ordinarie klasser.  
  
Vi önskar göra observationer i klassrummet under några lektioner med fokus på språkstörning 
i en inkluderande miljö. Efter avslutad lektion intervjuas under den undervisande pedagogen 
och elev.  
  
Vi skulle vara tacksamma om Er skola vill delta i vår studie samt att du vidarebefordrar denna 
förfrågan till berörda pedagoger. 
  
Intervjun beräknas ta 30-45 min och handlar om inkludering- anpassningar och upplevelser. 
  
Intervjuerna äger rum på valfri plats. 
  
  
Konfidentiellt 
För att underlätta analysarbetet kommer intervjuerna att spelas in och transkriberas. Därefter 
kategoriseras materialet och delar av och/eller citat från intervjun återges. Inga namn, 
personer, platser, skolor eller kommun kommer att kunna identifieras. Dessa uppgifter är 
endast tillgängliga för oss som genomför studien. Deltagande i studien är frivilligt och 
deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan. 
  
  
  
Vänligen ta kontakt med någon av oss snarast för att boka tid eller om du har några frågor. 
  
Tina Dahlström, tel: 
Anneli Hammarström, tel: 
Maria Rutqvist, tel: 
  
Handledare för studien är Margareta Sandström, tel: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



	 	 	
	

	 	
	

48	 	

Bilaga 2 
 
Missivbrev till vårdnadshavare för: 
  
Hej! 
  
Vi är tre studenter som ska skriva vår avslutande uppsats på speciallärarutbildningen vid 
Mälardalens högskola. Vi är intresserade av hur elever med funktionsnedsättningen 
språkstörning upplever sin vardag. Genom att observera och intervjua både pedagoger och 
elever hoppas vi få en viss inblick i deras erfarenheter och uppfattningar. Tonvikten ligger på 
elevernas uppfattningar. 
  
Särskilt stöd och inkludering av elever är något som stått i fokus under vår utbildning. Det 
finns en hel del att läsa i ämnet men det är sällan vi läst eller fått ta del av elevers egen 
upplevelse. Vi vill därför i vår studie öka vår kunskap kring elevers egna erfarenheter. 
  
Alla intervjuer kommer att spelas in för att lättare kunna analyseras. När analysen är 
genomförd kommer ljudfilen att raderas. Elev, skola, klass eller kommun kommer inte att 
kunna identifieras. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 
  
För att vi ska kunna genomföra intervjuer krävs ert godkännande som vårdnadshavare. Om ni 
godkänner att ert barn intervjuas var vänlig sänd tillbaka svarstalongen i det medskickade 
kuvertet.  
  
 
Jag godkänner att mitt barn får delta i studien. 
Elevens namn:______________________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift: ________________________________________________ 
Namnförtydligande: _______________________________________________________ 
 
 
 
Vänligen ta kontakt med någon av oss om du/ni har några frågor: 
Tina Dahlström       Anneli Hammarström             Maria Rutqvist        
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Bilaga 3 
 
Observationsschema för lektion 
Datum:	
	
	
Ämne:	
 
 
 
 

Innehåll	 Observation	 Reflektion	och	
återkoppling	

Lektionens	början:	Tydlig	start,		
gemensamt,	flytande	start,		
eget	arbete	direkt	

	 	

Genomgång	av	uppgift/arbete:		
tydliga	strategier	för	hur	den	
kan	lösas,		
bilder,	begrepp		

	 	

Arbetsform:	gemensamt,		
individuellt,	grupp	

	 	

Arbetets	innehåll:	alla	gör	
samma,	
alla	gör	olika	men	utifrån	ramar,		
alla	har	olika	uppgifter	

	 	

Kommunikation:	elev	med	
språkstörning-lärare.	Ton,	
attityd,		
stil	

	 	

Återkoppling:	under	lektionen,		
individuellt	för	elever	med		
språkstörning,	hela	gruppen,	
framåtsyftande/vägledande,		

	 	

Rytm:	variation	under	lektionen,		
raster/pauser	

	 	

Ledarskapet:	formell/informell,	
tydligt,	säkert,	flexibelt,		
tillåtande,	
problemlösare	

	 	

Elevgruppen:	utmärkande	
faktorer	

	 	

Avslutning	av	lektionen:	exit	
ticket,	reflektion,	
framåtblickande	
,återkopplande	
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide – pedagog 
 

1. Beskriva erfarenhet och bakgrund: utbildning, antal år som lärare. 
 
2. Planerar du dina lektioner med hänsyn till elevernas diagnostiserade språkstörning? 

Vilka anpassningar använder du dig vanligen av? Framgångar och utmaningar? 
 
3. Vad är inkludering för dig? Är inkludering något du har i beaktande när du planerar 

dina lektioner? 
 
4. När du tänker tillbaka på din lektion tidigare. Hur upplevde du att inkluderingen av 

elever med språkstörning fungerade? Var det här en lektion som många andra, eller 
avvek den på något sätt? 

 
5. Anser du att du har tillräckliga kunskaper om språkstörning? Om nej, vad skulle du 

behöva för att känna dig mer trygg i din lärarroll i arbetet med elever med 
språkstörning? 
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Bilaga 5 
	
Intervjuguide - elev  
 
 1.     Börja med att presentera oss och syftet med studien. Även informera 
om informationskravet.   
 
 2.    Beskriv hur en dag kan vara på din skola. Vilka ämnen läser du? Vad tycker du om att 
göra? Vad tycker du inte om att göra?   
 
3.     Har du gått på någon annan skola tidigare? Om ja – tycker du att det är någon skillnad?   
 
4.     Hur tycker du att du lär dig bäst? Genomgångar, individuellt arbete, bilder, lyssna på 
bok…   
 
5.     Är det något som du tycker är svårt i skolan? Kan du beskriva det?   
 
6.     Får du den hjälpen du behöver för att lära dig på ett bra sätt? Om ja, kan du berätta hur 
det går till när du får hjälp som är bra för dig?   
   
 
           
 


