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Sammanfattning:  

Det ställs idag stora krav på vår språkliga förmåga, speciellt att på olika sätt kunna 

kommunicera både muntligt och skriftligt. För de barn som har svårigheter att utveckla sin 

språkliga förmåga är det extra viktigt att de får rätt hjälp och stöttning så att de får möjlighet 

att utvecklas på bästa sätt. Syftet med vår studie var att undersöka och belysa främjande 

arbetssätt för elever i språklig sårbarhet, vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling i de lägre 

åldrarna, årskurs 3-6. Genom en kvalitativ metod har vi försökt beskriva några lärares 

uppfattningar, egna erfarenheter och hur de praktiskt tillämpade ett språkutvecklande 

arbetssätt. Två grundskolor, utan särskilda språkklasser, valdes ut och tillfrågades. Vi 

genomförde två fokusgruppsintervjuer. Som ett komplement och för att bekräfta den 

information som samlats in utförde vi också sex direkta observationer i årskurserna 3 - 6. Det 

som var mest framträdande i fokusgruppsintervjuerna var vikten av strukturerade arbetssätt 

genom olika modeller. Samtliga lärare i studien lyfte arbetssätt som gynnar alla elever och 

också de med språklig sårbarhet. Betydelsen av lärande i kollegiala samtal och fortbildning är 

lärarna positiva till men upplever idag att tiden saknas. Vi anser att det finns mycket kunskap 

om språkutvecklande arbetssätt på de två skolorna. Lärarna har beskrivit att det saknas tid för 

kollegiala samtal, samtidigt vet vi att det ska finnas tid till arbetslagsträffar och pedagogiska 

samtal. Det skulle därför vara intressant att vidare undersöka hur tid prioriteras och används 

inom dessa områden. 

 

Nyckelord: inkludering, kollegialt lärande, kommunikation, språklig sårbarhet, 

språkutveckling 
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Inledning 

Det ställs idag stora krav på vår språkliga förmåga anser B. Bruce (personlig kommunikation, 

15 april, 2017), speciellt att på olika sätt kunna kommunicera både muntligt och skriftligt. För 

de barn som har svårigheter att utveckla sin språkliga förmåga är det extra viktigt att de får 

rätt hjälp och stöttning så att de får möjlighet att utvecklas på bästa sätt, annars riskerar de att 

ställas utanför samhället.  

 

Bjar (2006) beskriver att språket börjar utvecklas redan från starten i livet, under hela 

skoltiden och en stor del av utvecklingen sker hela livet. Det krävs att vi har en viss 

språkförmåga så att vi kan vara delaktiga och aktivt kunna delta i samhället. Nettelbladt och 

Salameh (2007) beskriver språket som en fundamental och viktig förmåga för oss människor 

och att vi ska kunna förmedla oss och samtala med andra. Enligt Magnusson och Nauclér 

(2006) behöver vi veta hur språket utvecklas för elever som haft och har språkliga svårigheter 

redan i förskolan. Då barn börjar skolan förväntas de ha en grund vad gäller förmågan att 

kunna kommunicera med andra, både då det handlar om att göra sig förstådd och förstå andra, 

menar Bruce (2012). Hur eleverna kommer igång med sin läsning beror på vilka språkliga 

förutsättningar och förmågor de har samt hur svårigheterna ser ut och hur de visar sig anser 

Magnusson och Nauclér (2006). 

 

I vår tidigare litteraturstudie1, våren 2017, studerade vi hur en språkstörning kan påverka 

skolelevers språkutveckling och hur skolan på ett bra sätt kan arbeta för att hjälpa dessa elever 

att möta skolans krav utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Denna tidigare studie ligger 

till grund för vårt fortsatta arbete omkring barns sårbarhet då det gäller språk-, läs- och 

skrivsvårigheter men vi vidgar vårt perspektiv från att studien enbart ska beröra elever med 

språkstörning till att också omfatta fler barn med olika språkliga svårigheter. Vår förhoppning 

med denna studie är att den ska bidra med ny och fördjupad kunskap.  

 

Vi kommunicerar genom språket. I skolan möter lärare elever som av olika orsaker har svårt 

att tillgodogöra sig språket via kommunikation. Eleverna kan även ha svårt att tillgodogöra 

sig ord, begrepp, lästa och skrivna texter. De elever som har en sen, långsam eller annorlunda 

                                                 
1 Se litteraturstudie, Lindholm & Sverin (2017) Språkutveckling då det gäller barn med språkstörning. Hur kan vi möta barn med 

språkstörning i skolan? 
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språkutveckling har på något vis en språklig sårbarhet menar B. Bruce (personlig 

kommunikation, 15 april, 2017). För att lusten till språk ska hållas vid liv behöver lärarna i 

skolan se till att dessa elever får det stöd de behöver. Viktiga moment missas i lärprocessen då 

det gäller områden som språk, läs-och skrivinlärning för elever med språklig sårbarhet. 

Medvetenheten kring dessa svårigheter behöver ökas i skolorna. Detta riskerar att försvåra för 

många elever med språklig sårbarhet att nå sin fulla kapacitet i grundskolan. Genom goda 

lärmiljöer kan vi påverka hur språkutvecklingen gynnas och hur kan då en sådan struktur 

skapas?  

Bakgrund 

Vad skiljer dyslexi, språkstörning och språklig sårbarhet åt? 

Det är av stor betydelse att skolan främjar elevernas språkutveckling och skapar lärmiljöer 

och tillfällen som gynnar en utveckling av både det talade och skrivna språket, menar Garme 

(2006). Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) anser att begreppet språkstörning är 

en logopedisk diagnos och språklig sårbarhet är ett vidare begrepp där språkstörning ingår 

men även de som har svårt att tillgodogöra sig språket på annat sätt. Lärandemiljön och 

pedagogikens utformning blir än viktigare för att kunna möta dessa barn. Grunden för allt är 

hur man gör sig förstådd menar B. Bruce (personlig kommunikation, 15 april, 2017) och 

beskriver vidare att då barn börjar skolan förväntas de ha grunden för språket i form av 

kommunikation, samspel och funktion.  

 

Fougantine (2012, s. 137) 
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Utifrån denna modell vill vi beskriva fyra olika grupper av lässvårigheter där dyslexi, 

språkstörning och språklig sårbarhet ingår på olika sätt. Det är beroende på om eleven har 

avkodningssvårigheter eller språkförståelseproblem eller både och.  

 

Enligt Fougantine (2012) har elever med dyslexi/specifika avkodningssvårigheter en långsam 

läsinlärning som kan vara hackig vid högläsning, även bristande satsmelodi, många 

felläsningar och gissningar förekommer. Men vi behöver även känna till att elever som inte 

har dyslexi kan i sin tidiga läsinlärning göra omkastningsfel och gissa. Bruce et al. (2016) 

beskriver att vid dyslexi har eleven svårigheter med avkodningsförmågan, fonem-grafem 

(språkljud-bokstav), och läsförståelsen blir en sekundär svårighet på grund av det. 

Svårigheterna märks på så vis att eleven har avkodningssvårigheter och stavningssvårigheter 

men styrkan är oftast en god hörförståelse. Catts, Kamhi och Adlof (2012) beskriver även de 

dyslexin som ovan men förtydligar att det lexikala minnet, att känna igen ord som en ordbild, 

är svårt för en person med dyslexi. Även avkodningen tar tid vilket försvårar 

automatiseringen, det vill säga att läsa med flyt. Dyslexin kan på så vis kort förklaras med 

dålig avkodning men god språkförståelse. 

 

Enligt Fougantine (2012) och Catts et al. (2012) finns ytterligare tre grupper. En grupp elever 

där svårigheterna varken visar sig vara fonologiska eller vara svårigheter med förståelsen. 

Denna grupp elever, med ospecificerade svårigheter, kan ha god avkodning och god 

språkförståelse. Dessa elever har i stället stora svårigheter med uppmärksamhet och 

koncentration och kan därmed få läs- och skrivsvårigheter. Om det beror på brister i 

undervisningen eller något annat är svårt att utröna. En tredje grupp elever, som har specifika 

förståelsesvårigheter, vilket innebär att de har en god avkodningsförmåga men har stora 

svårigheter att förstå det lästa. Dessa elever har god avkodning men dålig språkförståelse. Den 

fjärde gruppen med läs- och skrivsvårigheter får inte diagnosen dyslexi men har utöver 

fonologiska svårigheter, avkodningssvårigheter även andra språkliga svårigheter. Denna 

grupp bedöms ha mixade svårigheter. De erbjuds oftast flest antal timmar med 

speciallärarstöd men når sällan medelnivå.  

 

Barn med en språkstörning kan ha svårare att förstå vad andra säger eller att kunna göra sig 

förstådda, därmed har de inte samma språkliga förmåga som andra barn i samma ålder 

(Magnusson & Nauclér, 2006; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Elever med 

språkstörning har inte bara svårt att förstå vad de läser, de kan även ha svårt att förstå vad de 
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hör. I samtal med andra märks ofta inte språkstörningen, men då det handlar om att kunna 

följa instruktioner, att förstå innehållet i språket, det grammatiska och satser blir det oftast 

svårare. Det kan ibland vara svårt att hitta orsaker till svårigheter särskilt till i övrigt 

normalbegåvade elever som inte har någon annan märkbar svårighet. De anser vidare att de 

flesta barn klarar av att avkoda ord relativt bra efter några år i skolan. Däremot kan det visa 

sig att barn med språkstörning kan ha betydligt svårare att förstå vad de läser, använder sig 

ofta av egna strategier, gissar vad texter handlar om genom att titta på bilder eller använder 

sig av det de redan vet.  

 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (personlig kommunikation, 9 november, 2016) 

kan en språkstörning dels visa sig som expressiv språkstörning och då handlar det om hur 

barnet uttrycker sig i ord, meningar och språkliga sammanhang. Den kan även visa sig som 

impressiv språkstörning och då handlar det om hur barnet förstår. Enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) kan vi dela upp de språkliga förmågorna i tre delar, form 

(grammatik), innehåll (ord) och användning. I talet kan form handla om uttal och 

uttrycksförmåga. I skrift om sen och osäker avkodning. Då det handlar om innehåll i tal har 

barnet svårt för ordförståelse och ordproduktion samt i skrift har de svårt med att strukturera 

och förstå texter. Svårigheter inom användning som innefattar talet är att barnet har problem 

med att förstå samtalsregler och anpassa språket till olika situationer samt att tolka mimik och 

kroppsspråk. I skrift brister läsförståelsen, särskilt mellan raderna och eleven kan ha svårt att 

formulera sig i skrift. Salameh (2012a) beskriver att flerspråkigheten inte är orsak till en 

språkstörning utan att det är så att språkstörningen orsakar en långsam utveckling på båda 

språken. Idag ges rådet att fortsätta undervisa eleven på båda språken parallellt, trots den 

långsamma utvecklingstakten. Det anses vara bättre att utvecklas långsamt på två språk än på 

ett. 

 

Forskningen idag är oense om hur en språkstörning ska diagnostiseras då en komorbiditet kan 

finnas, där flera neuropsykiatriska diagnoser kan gå in och överlappa varandra (Bishop, 2014; 

Holmström, 2015). Idag visar forskningen att oavsett om en komorbiditet finns eller inte så 

bemöts och behandlas elever med språklig sårbarhet på liknande vis. Språket förändras 

oberoende av vilka bakomliggande orsaker som ligger till grund för svårigheterna. B. Bruce 

(personlig kommunikation, 15 april, 2017) menar att en språkstörning är något som skiftar 

över tid och visar sig olika mycket beroende på kontexten. Språkstörning är något som gör 
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något med en om man blir bemött med för höga krav eller att omgivningen inte förstår vad 

man säger.  

 

Nettelblad och Salameh (2007) beskriver att en språkstörning kan visa sig i olika grader. Det 

är inte alltid lätt att sätta ut ett gränsvärde mellan vad som är avvikande och normalt. Barn 

som diagnostiseras med språkstörning har en uppenbar försening i sin utveckling av språket, 

gentemot andra barn i samma ålder. De menar att olika grader av språkstörning kan visa sig 

då språkstörningen är föränderlig över tid. 

Lätt språkstörning: Domän som påverkas är fonologin. Barnet har uttalsproblem vilka kan 

tränas bort men inte alltid.  

Måttlig språkstörning: Domän som påverkas är fonologi och grammatik. Barnet har utöver 

uttalsproblem även lätta eller måttliga grammatiska svårigheter.  

Grav språkstörning: Domän som påverkas utöver fonologin och grammatiken är då även 

semantik (ordförrådet och ordförståelsen) och pragmatiken (samspelet) vilket kan leda till 

missförstånd och konflikter då förmågan att kommunicera blir svårare. 

Mycket grav språkstörning: Domäner som påverkas är de samma som vid grav språkstörning 

men innebär att barnet har ett mycket begränsat tal och stora svårigheter att förstå och 

samspela med andra.  

 

Språklig sårbarhet uppstår i relation mellan barnet/eleven, pedagogiken och språket enligt B. 

Bruce (personlig kommunikation, 15 april, 2017). Det är i miljön svårigheter uppstår, det är 

där den språkliga sårbarheten blir märkbar. Det blir en obalans mellan barnets/elevens 

språkliga förutsättningar och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och 

uttrycksförmåga i kunskapsutveckling och kamratrelationer. Det innebär att sårbarheten ökar i 

takt med att de språkliga kraven i skolan blir högre. Hur man tolkar texter och förstår 

tillsammans. Då det gäller språkförmågan är språkförståelsen en viktig och stor del för vidare 

utveckling.  

 

Nettelbladt (2013) beskriver olika typer av pragmatiska svårigheter då det både kan visa sig i 

skolmiljön och hemmet på olika sätt. I skolan möter barnen ett mer formellt språk som 

handlar om att kunna uttrycka sig, turtagning, och följa vissa förutbestämda regler som ställer 

högre krav på barnens kommunikativa förmåga. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(personlig kommunikation, 9 november, 2016) kan svårigheterna förvärras då språket blir mer 

sammansatt och komplicerat då det gäller ord, grammatik och längre svårare texter. Enligt B. 
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Bruce (personlig kommunikation, 15 april, 2017) är det lätt att ta förgivet att språket fungerar. 

Det är viktigt att se svårigheterna och träna samt kompensera för dem, men det är lika viktigt 

att hitta möjligheter för att finna andra vägar mot målet. Olofsson (2009) och Arnqvist (2009) 

anser att det är nödvändigt med tidiga pedagogiska insatser, då det handlar om läs- och 

skriftspråksinlärning. Särskilt den fonologiska medvetenheten är av största betydelse för att 

kunna utveckla språket. 

 

Bruce (2006) anser även att då barn i förskolan visats sig ha någon språknedsättning följer det 

oftast någon svårighet med skriftspråket, eftersom det oftast hänger ihop. Det kan då handla 

om att barnet är sen med att börja läsa, har svårigheter med att förstå det lästa och har 

svårigheter med stavning. Barn som under en längre tid haft svårigheter med att förstå eller att 

göra sig förstådd, blir oftast efter några år i skolan medvetna om detta. Det kan då uppfattas 

som de har problem med koncentrationen genom att de försöker undvika eller göra något 

annat istället för att utsätta sig för situationer som känns svåra. Språkproblemen kan då bli 

svårare att upptäcka hos äldre skolbarn och bör därför kartläggas noggrant för att de som 

arbetar runt eleven ska få en tydlig bild om elevens möjligheter att utvecklas på bästa sätt. 

Donaldson (1995) menar att språk är ett av de viktigaste verktygen för kommunikation och 

barn med språkproblem har ofta dessa kommunikationsproblem, det vill säga svårigheter att 

använda språket på lämpligt sätt. Enligt B. Bruce (personlig kommunikation, 15 april, 2017) 

så hänger språk och självkänsla samman. Bruce et al. (2016) beskriver att om barnet klarar av 

att använda språket muntligt och i skrift som ett kommunikationsverktyg leder det till att 

barnet både känner sig förstådd och lyssnad till. Barn som däremot befinner sig i någon slags 

språklig sårbarhet och inte känner sig delaktiga på samma sätt kan istället uppleva att de inte 

förstått vad de andra säger. Det kan i sin tur leda till att man känner sig dum och utanför 

gemenskapen. Att förstå exempelvis skämt och hinna läsa textraden på tv är viktigt för att 

känna sig delaktig i det sociala umgänget.  

 

Salameh (2012b) beskriver att vi i skolan möter elever allt mer som utifrån olika lång tid i 

Sverige ska lära sig ett nytt språk och en ny kultur. Eleverna ska därtill också lära sig normer, 

dels för språkligt beteende men även normer och värden för andra beteenden. Det är en stor 

utmaning för lärarna i skolan att möta detta varierande kunskapsbehov på. Eleverna som 

kommer till Sverige har kommit olika långt i sin språkliga och kommunikativa utveckling och 

har en språklig sårbarhet också de, i och med det. Därtill finns det även elever med annat 

modersmål som också har dyslexi, språkstörning eller andra språkliga svårigheter.  
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Hur kan vi möta barn med språklig sårbarhet? 

Bishop (2014) diskuterar om nödvändigheten med en diagnos för elever med språklig 

sårbarhet, då svårigheterna beskrivs på olika sätt och i olika grader. Det är de pedagogiska 

insatserna i lärmiljön, resursfördelningen, bemötande och riktade insatser som det i första 

hand handlar om. Oavsett om en elev har en diagnos eller inte har eleven rätt till stöd om 

behov finns. 

 

Vi kommer i fortsättningen att använda begreppet språklig sårbarhet för att benämna elever 

med dyslexi, språkstörning och andra språkliga svårigheter.  

Pedagogisk kartläggning 

Enligt Skolverket (2014) står det i skollagen att alla elever ska få stöd, på det sätt och i den 

omfattning som behövs och alla ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (personlig kommunikation, 9 november, 2016) menar att skolan behöver 

kartlägga och utreda svårigheter så att undervisningen kan anpassas. Genom att synliggöra 

svagheter och styrkor även för eleven och hitta lämpliga strategier kan skolan utveckla en 

tillgänglig lärmiljö, med ledning och stimulans, extra anpassningar och då det behövs särskilt 

stöd. 

 

Alla elever har rätt till en undervisning som stödjer och utvecklar det de är bra på. För att vi 

ska få kännedom om barn med språksvårigheter behöver vi dels samtala med barnets föräldrar 

för att få en språklig bakgrundsbeskrivning, anamnes, samt kartlägga och dokumentera så 

informationen förs vidare vid överlämningar redan från förskolan. Specialpedagogiska 

myndigheten (2015) menar att det är viktigt att lägga grunden till ett fortsatt bra samarbete 

mellan skolan och hemmet samt skolans elevhälsa.  

 

För att kunna anpassa och skapa förutsättningar för eleverna ska skolan enligt Skolverket 

(2014) genomföra pedagogiska kartläggningar. En kartläggning bör även innehålla 

observationer och pedagogiska samtal mellan berörda parter, lärare, speciallärare, elev och 

föräldrar. Å andra sidan beskriver Partanen (2007) utifrån Vygotskijs perspektiv att vi 

behöver vara försiktiga med att göra förutsägelser om elevens förmågor och färdigheter enbart 

genom kartläggningar och diagnoser. Vi behöver fokusera mer på att utveckla fler 

arbetsmetoder i lärmiljön som gynnar språkutvecklingen. Salameh (2012a) beskriver vidare 
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att lärare som undervisar flerspråkiga elever också behöver ha kunskap om 

andraspråksutvecklingen för att kunna bedöma sina elevers språkliga utveckling och planera 

vidare. Resultaten vid bedömning kan lätt bli missvisande om man enbart bedömer elevens 

andraspråk och inte tar med i bedömningen att eleven även har ord på sitt modersmål som 

denne inte än kan på sitt andraspråk och tvärt om. Modersmålslärare och lärare med 

utbildning inom svenska som andraspråk, SVA, bör om behov finns också de ingå i 

samarbetet vid kartläggning och bedömning av en elev.  

 

Bruce et al. (2016) menar att det är viktigt att se vad som fungerar bra och vad som fungerar 

mindre bra ur ett individ, grupp och organisationsperspektiv. För att ta reda på elevens 

styrkor, svagheter och de krav som ställs i skolan behöver det göras en pedagogisk 

kartläggning. Då behöver lärare samverka med speciallärare/pedagoger och övriga 

undervisande lärare för att ta reda på hur det fungerar i olika situationer och lärmiljöer samt 

titta på bemötande, resurser, gruppstorlek, lokaler med mera. Vi behöver observera när 

förståelsen brister, hur samspelet sker, när eleven klarar av att arbeta självständigt, hur barnet 

gör sig förstådd och i vilka situationer det är svårt.  

Arbetssätt 

Det här avsnittet tar upp exempel, från grundskolans styrdokument, forskningslitteratur och 

hur Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver hur pedagogiska arbetssätt kan utformas i 

lärmiljön för att främja lärandet inom språk-, läs- och skrivutvecklingen. 

 

I skollagen (SFS 2010:800) står att alla elever ska få stöd och hjälp utifrån sina egna 

förutsättningar, så att de kan utvecklas på bästa sätt. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska 

alla elever ges möjlighet att utveckla och få tilltro till sin språkliga förmåga genom att arbeta 

varierat med språket. 

 

Det är viktigt att inte göra skillnad i klassrummet på barn som lågpresterande och 

normalpresterande. Genom att utforma inkluderande lärmiljöer går man ifrån att anpassa 

eleverna till skolan till att i stället förändra miljön och undervisningen (Nilholm & Göransson, 

2013; Scanlon, Gelzeiser, Vellutino Schatschneider & Sweeney, 2008). Att erbjuda arbetssätt 

där alla elever får känna att de blir lyssnade på och är med i gemenskapen är viktigt för 

resultatet. En anpassad undervisning med förväntningar på elevernas prestationer med tydliga 

ramar och strukturerade arbetssätt som handlar om att identifiera elever som ligger i 
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riskzonen. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten (personlig kommunikation, 9 

november, 2016) menar att det är viktigt med positiva förväntningar på eleverna och ett väl 

fungerande samarbete mellan de som arbetar med eleverna, speciallärare/specialpedagog och 

övriga pedagoger. Om tid till kollegialt lärande inom detta område inte uppmärksammas i den 

utsträckning det borde kan det då leda till att det stöd som ges inte är tillräckligt. De som blir 

förlorarna i detta är eleverna med språklig sårbarhet, som är i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd. 

 

Bruce et al. (2016) beskriver att olika stödverktyg och språkstödjande arbetssätt kan bidra till 

inkludering i undervisningen. Det är en utmaning för alla lärare att kunna stödja varje elev så 

de kan läsa, skriva och kommunicera i olika ämnen. Bruce (2014) anser att det är nödvändigt 

oavsett om eleven har svårigheter eller inte, att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i den 

undervisning som bedrivs. För de elever som är i behov av särskilt stöd är det särskilt viktigt 

att tillsammans med andra få känna att de utvecklas i sitt lärande och kunna känna en 

samhörighet. Det förutsätter att både ledning och pedagoger ser över den kompetens, de 

metoder och det stöd som finns och används i undervisningen så att det skulle kunna gynna 

alla elever. Sundqvist och Lönnqvist (2016) har i en litteraturstudie analyserat fördelar med en 

så kallad samundervisning. En undervisningsform där olika lärare som exempelvis 

speciallärare tillsammans med övriga lärare gemensamt bedriver den pedagogiska 

undervisningen med utgångspunkt i ett inkluderande arbete, oavsett vilket behov som finns i 

klassrummet. I alla de analyserade rapporterna framkom fördelar med samundervisning. De 

största fördelarna som framkom var inlärningsmässiga då eleverna uppfattade att de fick mer 

hjälp och möjlighet till individuella instruktioner. De elever som var i behov av 

specialpedagogiskt stöd presterade bättre. Synsättet bland eleverna blev mer vidsynt och 

tolerant genom det ökade samspelet mellan elever som behövde specialpedagogiskt stöd och 

de som inte behövde. Samtidigt betonas risken med en samundervisning på så sätt att elever i 

behov av särskilt stöd riskerar att ställas utanför klassens ramar därför att de får mindre stöd 

av klassrumslärare och mer stöd av specialläraren och riskerar därmed att istället bli 

exkluderade. Resultaten i studien bör tolkas med försiktighet anser Sundqvist och Lönnqvist 

eftersom den övervägande delen av de analyserade rapporterna är icke nordiska, därmed svårt 

att använda i en jämförelse i vår skolverksamhet. Samtidigt menar de att det är viktigt med 

mer forskning kring ämnet för att kunna se samband mellan ett inkluderande arbetssätt och ett 

samarbete mellan lärare. Alberyd Öfors (2014) betonar vikten av delaktighet genom lärares 

synssätt och medvetna arbete, oavsett elevernas svårigheter, kan möjliggöra så att eleverna får 
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känna sig inkluderade. Även Tjernberg (2013) beskriver vikten av ett accepterande klimat i 

skolan, där eleverna även känner att de är en del av gruppen. Det förutsätter att eleverna får 

det stöd de behöver och att utgå från deras egen kunskapsnivå samtidigt som de utmanas i sin 

utveckling. För att kunna möta de olika individerna krävs olika sätt att arbeta och olika 

metoder för att kunna ge rätt stöd till eleverna. Fischbein (2012) beskriver att det är av stor 

vikt att lärmiljön anpassas, så att det finns en balans mellan kunskapsmål och sociala mål för 

att undvika att eleven hamnar i svårigheter.  

 

För att vidga synen på den undervisning som ofta bedrivs menar Karlsudd (2012) att 

pedagoger i skolan behöver vidga sin syn på kunskap och traditionell kunskapsinlärning. 

Genom att ta ställning och samtala om attityder om den rådande undervisningen kan lärare, 

för att gynna alla elever, utveckla synen på kunskap till en mer inkluderande undervisning.  

 

Anmarkrud (2008) och Carlberg Eriksson (2009) beskriver att lärmiljöer där samarbetslärande 

kontinuerligt tränas på olika sätt med alla elever är forskningen positiv till. Elever med 

språklig sårbarhet kan ha svårt med det pragmatiska, det vill säga i samspel med andra. Det 

kan bland annat handla om turtagning i samtal, inte avbryta, att ha ögonkontakt, hur långt 

avstånd vi bör ha till den vi pratar med samt själva kommunikationen.  

 

Wellington och Stackhouse (2011) beskriver att de flesta barn med tal-, språk- och 

kommunikationssvårigheter utbildas i vanliga klassrum. Eleverna kan ha stora svårigheter att 

förstå det muntliga och skrivna språket. De beskriver att många lärare och assistenter i sin 

studie inte upplevde att de hade kunskap att identifiera dessa elever eller kunskap om hur de 

kunde stödja dem med språklig sårbarhet i lärmiljön. Efter en intensivutbildning under en 

kortare period av en tal- och språkpedagog kände lärarna att de hade fler verktyg, visuellt stöd 

var ett av dem. Utöver visuellt stöd menar Hollo och Wehby (2017) också att lärare muntligt 

behöver använda sig av språket. En viktig faktor för elevernas prestation, särskilt för elever 

som kämpar med språk, lärande och beteende är att samtala om ords betydelse och att sätta in 

dessa i ett sammanhang. En tydlig kommunikation är avgörande för att säkerställa ett 

framgångsrikt lärande.  

 

Fischbein (2014) beskriver att det är positivt att eleverna tränas till att ha kommunicerande 

samtal i grupp och gärna med bildstöd. Hibbing och Rankin-Erickson (2003) menar att när 

läraren använder visuellt stöd är det viktigt att inte bara anta att eleven förstår bilden utan 
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läraren behöver samtala om vad de ser i bilden. Läraren kan genom att vara en modell berätta 

om vad denne ser och tänker om exempelvis texter, en bildserie, ur rörliga bilder från tv eller 

den digitala värden. Eleven behöver tränas till att i ett första skede utgå ifrån det visuella 

stödet men även tränas till att allt inte går att utläsas ur det visuella. 

 

Tjernberg (2013) beskriver att skickliga lärare inte enbart tar till sig en beskrivning utav en 

metod utan behöver även fördjupa sina kunskaper om metoden först, för att därefter kunna 

använda den i sin undervisning. Bruce et al. (2016) menar att strukturerade arbetssätt och 

metoder som inte enbart talar om vad eleverna ska lära sig inom tal, skriv- och läsning utan 

även låter eleverna träna på hur de kan utvecklas inom dessa områden är en framgångsfaktor. 

För att lära ut ett strukturerat arbetssätt bör läraren en tid vara en modell och successivt 

överlåta fler och fler delmoment till eleverna. Även Apel, Masterson och Brimo (2012) och 

Wood, S. Bruner och Ross (1976) beskriver detta i fyra steg Jag gör (läraren visar), Vi gör 

(elever och lärare tillsammans), Alla gör (eleverna tränas att arbeta i grupper med översyn av 

läraren), Du gör, (eleverna klarar av att utföra arbetsuppgifterna på egen hand). En liknande 

stödstruktur beskriver också Gibbon (2013), Cirkelmodellen, där undervisningen beskrivs i 

fyra faser. Första fasen handlar om att bygga upp elevernas kunskap och skapa en 

förförståelse. Andra fasen handlar om modellering. Det kan exempelvis vara att läsa och 

bekanta sig med olika genrer av texter innan man själv ska skriva en sådan. I den tredje fasen 

arbetar man gemensamt med att skriva en viss typ av text för att eleverna ska lära sig struktur 

och uppbyggnad. I den fjärde fasen ska eleverna få skapa egna texter.   

 

Undersökningar har gjorts gällande kognitiva processer som ligger till grund för specifika 

språksvårigheter och hur det har medfört underskott i att lagra och processa fonologisk 

information. (Archibald & Gathercole, 2006; Westby, 2012) menar att det inte finns effektiva 

metoder för att minska inlärningssvårigheter som hör samman med en minskad förmåga till 

arbetsminne. Däremot kan lärande stödstrategier, som exempelvis olika slags diagram eller en 

arbetsgång med bildstöd för att minska arbetsminnets krav på inlärningsaktiviteter vara en 

effektiv insats för barn med språksvårigheter. Möjliga strategier kan bland annat minska 

mängden material som ska lagras, förenkla språkliga strategier och öka graden av förtrogenhet 

för materialet.  

 

Dobson Scharlach (2008) menar i en studie om läsförståelsestrategier att en tydlig inriktning 

på elevens prestationsförmåga kopplad till vetenskapligt baserad läsforskning ger START 
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(Students and Teachers Actively Reading Text) lärare en effektiv inlärningsram för att 

förbättra läsförståelseinstruktioner. Det är en stor utmaning att kunna tillgodose alla 

studenters behov i ett varierat klassrum. Det är absolut nödvändigt med en medveten satsning 

och att skolan tillhandahåller läsförståelsestrategier till alla elever varje dag för att förbättra 

kompetensen, oavsett prestationsnivå. Även B. Westerlund (personlig kommunikation, 10 

november 2016) och Kamhi (2012) berättar om detta via Reciprocal teaching som är en 

vägledd diskussionsteknik, via modellinlärning, där samtal om texter skapar mening och 

förståelse. Utifrån fem olika förståelsestrategier, bildstöd: att förutspå (en spågumma), att 

ställa frågor (en reporter), att reda ut oklarheter (en detektiv), att se inre bilder (en konstnär) 

och att sammanfatta (en cowboy) får eleverna i samtal en djupare förståelse om texternas 

olika innehåll och budskap. Det är även av stor vikt att elevernas egna tankar om texterna lyfts 

fram och även hur de använt sig av de olika stödstrategierna. Genom att använda lämpliga 

lässtrategier så förbättrades läsförståelsen för alla elever, oavsett läsnivå. När en tydlig ram 

för lässtrategier finns och där elevernas olika behov tillgodoses genom modellering, 

scaffolding (stödstruktur), så gynnar det elevernas utveckling anser Apel, Masterson och 

Brimo (2012). 

 

Elevernas skrivprocess gynnas av att man på olika sätt varierar sina arbetssätt och exempelvis 

samtalar om bilder, på så vis kan ett bristfälligt ordförråd tränas beskriver Bruce et al. (2016) 

och Hibbing och Rankin-Erickson (2003). Elevernas skrivprocess gynnas av att de ibland 

skriver i par. Kamratrespons kan bidra till socialt samspel både inför, under och efter arbetet. 

Kamraten kan välja ut några ord eller meningar och motivera vad som är extra bra med dessa 

samt ge förslag på något utvecklingsområde. Detta arbetssätt behöver också tränas in en tid, 

för att läraren sedan ska kunna släppa mer och mer ansvar till eleverna själva.  

 

Idag används Ipads eller andra lärverktyg. De har ofta en dikteringsfunktion vilket kan 

fungera som ett alternativt verktyg för elever som har svårt att både fantisera och skriva 

parallellt, då längre texter ska skapas. Genom att därtill också ge eleverna undervisning om att 

talspråk och skolspråk skiljer sig åt bidrar läraren till att språkliga begrepp och strukturer 

förstås lättare. Forskning visar att digitala verktyg på olika sätt främjar läs- och 

skrivutveckling för barn som möter hinder Baker (2017). Bruce et al. (2016) påpekar att detta 

inte alltid är ett stöd för elever med språklig sårbarhet. En elev med exempelvis språkstörning 

behöver tillskillnad från exempelvis en elev med dyslexi stöttas än mer med tydliga 

förklaringar av texterna, anpassade texter och visuellt stöd. Enligt Koutsoftas (2016) 
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producerade elever med språkliga svårigheter sämre texter jämfört med sina jämnåriga 

klasskamrater som producerade längre texter med bättre noggrannhet i sin stavning. Puranik 

och Lonigan (2012) beskriver att elever som redan från förskoleåldern har svagare språkliga 

kunskaper kommer att ligga efter sina jämnåriga kamraters skrivutveckling. Barn med 

muntliga och kognitiva svårigheter visade ännu större svårigheter.  

 

Alatalo (2011) beskriver att hon kommit fram till att lärare oftast låter eleverna lära sig stava 

utifrån de ord och ordbilder som de oftast möter. Hon anser att eleverna inte får undervisning 

om grundord, dubbelteckning, konsonanter och vokaler i den utsträckning som de behöver, 

för att kunna förstå stavningsreglerna och språkets struktur. Kunskapen om språkets 

uppbyggnad är ett betydelsefullt redskap för många elever och speciellt för elever med 

språklig sårbarhet. Ett förebyggande arbetssätt kan vara att de skickliga lärarna som har 

kunskaper inom området får tillfällen att förmedla sina kunskaper via kollegialt lärande. 

Bruce et al. (2016) beskriver att ett förebyggande arbetssätt redan börjar med 

planeringsprocessen. Läraren bör då fundera över ämnesinnehållet i undervisningen och hur 

denne kan möta elever med språklig sårbarhet på bästa sätt, för att alla ska känna sig 

inkluderade. På så vis skapas extra anpassningar i lärmiljön. Ebbels (2007) har undersökt 

semantiken, språkets innehåll, om det främjar elever med språklig sårbarhet att undervisas om 

det grammatiska. Eleverna fick visuellt stöd via färgkodning, former och pilar för att bena upp 

exempelvis substantiv, adjektiv och verb som en extra anpassning i sin lärmiljö. Ändelser i 

ord kunde lättare urskiljas via en zig-zag symbol i slutet av ordet. Eleverna fick även som ett 

komplement till att skriva med bildstöd använda ett digitalt läromedel som både var bild och 

textbaserat. Resultatet efter denna interventionsstudie visade att dessa arbetssätt med 

kompletterande visuellt stöd främjade inkluderingen i arbetsmiljön. Holmström, Salameh, 

Nettelbladt och Dahlgren Sandberg (2016) beskriver att en- eller tvåspråkiga elever med 

språklig sårbarhet utvecklar sin lexikala organisation på liknande sätt. Tvåspråkigheten har 

inte någon betydelse för de pragmatiska svårigheterna. Om man jämför de tvåspråkiga 

eleverna med språklig sårbarhet med tvåspråkiga elever med normal språkutveckling så 

utvecklas den lexikala förmågan hos elever med språklig sårbarhet i en långsammare takt än 

de andra. För att möta dessa elevers språkliga sårbarhet är det betydelsefullt att läraren aktivt 

arbetar med de semantiska kunskaperna. Carlberg Eriksson (2009) beskriver att många elever 

med språklig sårbarhet har ett litet ordförråd och de har även svårt att finna ordet de söker, 

ordmobiliseringssvårigheter. Ämneslärarnas och modersmålslärarnas kompetens och kunskap 

om språklig sårbarhet är otroligt viktig i och med att även de behöver arbeta med språket, 
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form (grammatiskt) och innehåll (ord) i sina respektive ämnen. Då en elev har svårt att 

komma på hur denne ska planera sitt arbete eller hur en aktivitet ska påbörjas kan det visa sig 

som koncentrationssvårigheter. Visuellt stöd som bilder i en tankekarta kan vara ytterligare ett 

sätt att förstärka och kan bidra till att eleverna lättare kan finna orden i sin egen ordbank.  

 

Anmarkrud (2008) beskriver att eleverna på olika sätt behöver få utmanas under dagen med 

varierande arbetssätt. Dels bör eleverna få arbeta enskilt men även i grupp och i helklass. 

Tjernberg (2013) betonar betydelsen av lärarens utveckling av sin yrkesroll genom 

reflekterande samtal mellan kolleger. Det förutsätter att det finns tid, kunnande och möjliga 

mötesplatser samt kontinuerlig fortbildning. Lärarna bör komma överens om metoder som 

fungerar bra och som är förankrade i forskningen och kontinuerligt använda dem i 

verksamheten. Då eleverna får möta samma metod så skapas det en trygghet till arbetssättet. 

Jackson (2005) beskriver att om tid avsätts till regelbundet kollegialt lärande om olika 

undervisningsstrategier så kan det bidra till självreflektion och möjlighet att förändra sin egen 

undervisning. Det är annars lätt att läraren fastnar i invanda mönster. Enligt Lundahl (2014) 

formas en stark organisation om en kollegial samsyn finns. Resultaten och bedömningarna ska 

kontinuerligt utvärderas och han anser att lärarnas fokus bör ligga på att diskutera formativa 

bedömningar. Även hur de ger framåtsyftande återkopplingar som stödjer eleven till vidare 

utveckling men också utvärdera summativa bedömningar och organisera sig därefter.  

 

Vygotskij (2001) menar att vikten av lärarens samspel med eleven äger rum genom 

interaktion för att skapa möjligheter till lärande. Vygotskij är mest känd för sin proximala 

utvecklingszon, den närmaste utvecklingszonen. Vilket beskrivs som skillnaden mellan 

barnets utvecklingsnivå och intellektuella nivå. C. Tjernberg (personlig kommunikation, 1 

december, 2016) och Partanen (2007) beskriver att Vygotskijs proximala utvecklingszon 

gäller alla elevers vidare utveckling. Lärarens relation och förhållningssätt till eleven är av 

stor betydelse i elevens utvecklingsområde. Läraren behöver även kunna möta elever med 

svårigheter och utmana de som behöver det. För att veta var eleven befinner sig behöver 

läraren undersöka vad ett barn klarar på egen hand och det som den behöver hjälp med utav 

någon annan, exempelvis en lärare eller en klasskamrat som kommit längre i utvecklingen. 

Det eleven får lära sig i samspel den ena dagen kan eleven en annan dag genomföra 

självständigt. Språkinlärning och inlärning via imitation främjar elevernas språk-, skriv och 

läsutveckling. Hur vi handlar och tänker i sociala sammanhang är välkänt. I skolan följer vi 

och utvecklar mönster och regler som vi antar är relevanta för sammanhanget. Våra gärningar 
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växer fram ur och bidrar till återgivandet av vissa sociala sammanhang. Det viktigaste 

verktyget för lärande och utveckling är genom samspel och i dialog med andra. 

Syfte och frågeställning  

Syftet med vår studie är att undersöka och belysa främjande arbetssätt för elever i språklig 

sårbarhet, vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling i de lägre åldrarna, årskurs 3-6. 

• Hur beskriver lärare språkutvecklande arbetssätt i de lägre åldrarna? 

• Hur arbetar lärare för att inkludera elever i språklig sårbarhet i de lägre åldrarna?  

Metod 

I denna del beskriver vi metodval och forskningsansats, deltagare och urval, genomförandet 

och ansvarsfördelning, tillförlitlighet, etiska överväganden och dataanalys. 

Metodval och forskningsansats  

Genom en kvalitativ metod har vi försökt beskriva några lärares uppfattningar, egna 

erfarenheter och hur de praktiskt kan tillämpa ett språkutvecklande arbetssätt. Enligt J. 

Lundqvist (personlig kommunikation, 8 september, 2017) kännetecknas en kvalitativ 

forskningsansats bland annat av att kunna beskriva och förstå fenomen i respondenternas 

lärmiljö och efterhand ställa frågor. Larsson (2005) beskriver att de insamlade resultaten kan 

tolkas på ett enkelt och tydligt sätt, där mönster dokumenteras, redovisas och leder fram till 

kärnan, essensen. I vår insamlade data sökte vi efter gemensamma skillnader och likheter som 

vi såg inom verksamhetsområdet utifrån våra frågeställningar. Med ett öppet förhållningssätt 

har vi försökt att analysera den data som insamlats, för att försöka fånga lärarnas 

beskrivningar och finna främjande arbetssätt gällande språklig sårbarhet. 

Deltagare och urval 

Tilltänkta skolor och respondenter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, i en för oss 

närliggande kommun och i två för oss kända grundskolor, utan särskilda språkklasser.  

Urvalet av respondenter var två arbetslag, ett från varje skola. Från varje arbetslag deltog fem 

lärare. Respondenterna arbetar idag inom grundskolan, årskurs 3 – 6. Alla deltagande 

respondenter har nyanserade grundutbildningar och har undervisat olika lång tid i ämnet 

svenska. Respondenterna var för varandra kända vilket vi önskade kunde bidra till en 
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avslappnad atmosfär och där tilliten till varandra kunde bidra till ett mer öppet samtal enligt 

Wibeck (2010). 

Genomförande  

För att kunna exemplifiera och jämföra de olika lärarnas uppfattningar av språkutvecklande 

arbetssätt genomförde vi i ett första skede två fokusgruppsintervjuer. Syftet med att 

genomföra fokusgruppsintervjuer var att få kännedom om och kunna jämföra hur lärare på ett 

par skolor beskriver hur de arbetar kring språkutvecklande arbetssätt. Enligt Wibeck (2010) är 

fokusgruppsintervjuer en metod som passar bra för att belysa individers olika uppfattningar 

och få en bredd omkring ett specifikt område.  

 

Vi valde att genomföra de båda fokusgruppsintervjuerna tillsammans. De båda 

fokusgruppsintervjuerna spelades in via två olika inspelningsutrustningar. Vi intog olika roller 

under fokusgruppsintervjuerna. En moderator, som ledde intervjun och en assistent, som 

observerade samspelet i gruppen. Assistenten förde anteckningar parallellt med 

inspelningarna samt sammanfattade i slutet av varje intervju de främjande arbetssätten vi 

pratat om i korta drag. 

 

I våra fokusgruppsintervjuer valde vi att använda oss av halvstrukturerade intervjuer enligt 

Wibeck (2010) och en intervjuguide (bilaga 3). För att hålla fokus på syftet med vår studie 

valde vi att utgå ifrån några förutbestämda nyckelfrågor, så att moderatorn vid behov kunde 

leda tillbaka diskussionen eller för att fördela ordet så alla kom till tals. Wibeck beskriver att 

forskaren via ett stimulusmaterial kan fånga och leda intervjupersonerna in på det 

problemområde som önskas. Vi planerade och formulerade en fiktiv elev (bilaga 4) som vi 

presenterade under fokusgruppsintervjuerna. Utifrån den eleven fick vi till en vidare 

diskussion om insatser och arbetssätt som lärarna ansåg skulle gynna elevens vidare arbete. På 

det sättet kunde vi undvika att lärarna skulle känna olust över att hämta egna exempel från sin 

undervisning. Vi var dock öppna inför att de som ville fick delge egna erfarenheter och 

upplevelser till övriga. Dahlgren och Johansson (2016) beskriver att ett fåtal öppna frågor bör 

finnas med som stöd under intervjun som spelas in och därefter transkriberas. Efter 

intervjuerna samtalade vi, moderatorn och den assisterande, om det som framkommit under 

varje intervju, för att stämma av våra tolkningar samt ta del av de anteckningar som gjorts.  
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Som ett komplement till fokusgruppsintervjuerna och för att bekräfta den information som 

samlats in från dem, genomförde vi också sex direkta observationer enligt Hammar Chiriac 

och Einarsson (2013), tre på varje skola enskilt av oss. Detta innebar att vi observerade 

lektioner som skulle pågått oavsett vår närvaro eller inte. Den ena besökte åk. 6, 5 och 4 och 

den andre åk. 3, 4 och 5. Varje observation gjordes under en lektionstimme. På förhand 

gjordes ett observationsschema (bilaga 5) enligt J. Lundqvist (personlig kommunikation 6 

oktober 2017) där vi utgick från våra frågeställningar.  

 

Av tidsskäl så transkriberade vi varsin fokusgruppsintervju samt tre observationer var.  

Tillförlitlighet  

J. Lundqvist (personlig kommunikation, 6 oktober, 2017) beskriver att då data från 

fokusgrupper jämförs med exempelvis gruppobservationer, triangulering, stärks validiteten 

och forskaren visar att det man beskrivit ska studeras verkligen studeras. Wibeck (2010) 

beskriver att reliabiliteten, resultaten ska kunna tolkas på samma sätt av andra forskare, kan 

än mer säkerställas om forskarna är två vid fokusgruppsintervjuer. Därför valde vi att 

tillsammans delta i de båda fokusgruppsintervjuerna, som spelades in via två olika 

inspelningsutrustningar. Hammar Chiriac och Einarsson (2013) beskriver att reliabiliteten 

ökar då två observatörer vid samma tillfälle observerar en grupp elever, för att sedan kunna 

jämföra. Överensstämmer observationerna väl, är det ett tecken på hög reliabilitet. Av tidsskäl 

utfördes observationerna av en observatör. Den insamlade datan analyserades däremot 

gemensamt.  

Etiska överväganden  

Vi följde Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer under vår 

forskningsprocess. Tidigt i studien då valet av respondenter skulle ske formulerades ett 

samtyckesbrev (bilaga 2) där information om studiens syfte, hur vi planerade att gå tillväga, 

hur insamlingen av data planerades att ske och hur den insamlade datan vidare skulle förvaras 

blev tydlig.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av att beskriva studiens syfte så att det känns 

meningsfullt för respondenten att delta. I samtyckesbrevet framgick det att deltagandet i 

studien var frivilligt och att informanten när som helst fick välja att avbryta sitt deltagande.  
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Efter kontakt och godkännande av respektive skolas rektor sändes samtyckesbrevet till de 

lärare vi ville komma i kontakt med och få medgivande av, enligt J. Lundqvist (personlig 

kommunikation, 7 september, 2017). Efter att dessa tackat ja till att delta i studien bokades 

dagar och tider för fokusgruppsintervjuerna in samt observationstillfällen i några klasser. Vi 

tog hänsyn till lärarnas önskemål om tid samt val av lokal på skolorna. Wibeck (2010) 

beskriver vidare att vikten av hög kvalitet i forskning är beroende av i vilken miljö intervjun 

genomförs och att deltagarna i fokusgruppen känner tillit till varandra.  

Dataanalys 

Creswell (2013) beskriver att forskaren i sin analys av den insamlade datan även ska koppla 

bakomliggande teoretisk forskning till sin studie på ett strukturerat sätt. Vi jämför det 

insamlade materialet för att finna mönster som kan vara pedagoger till godo i en 

språkutvecklande undervisning.  

 

I sammanställningen av resultatet har vi valt att använda oss av rubrikerna: 

• Hur beskriver lärarna språkutvecklande arbetssätt? 

• Hur arbetar lärarna språkutvecklande? 

• Lärmiljöns utformning, anpassningar och hjälpmedel  

• Hur uttrycker lärarna önskemål och visioner som kan gynna språkutvecklande 

arbetssätt? 

För att få ett så bra underlag som möjligt och en noggrann analys valde vi att transkribera de 

inspelade intervjuerna skriftspråkligt enligt Wibeck (2010). Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att då forskarens syfte i högre grad är på själva essensen och inte på interaktionen 

mellan respondenterna, kan det transkriberade materialet återberättas i en mer flytande skrift.  

Vi valde att dölja deltagarnas identitet genom att i ett första skede färgkoda respondenterna, 

därefter fick varje lärare en beteckning L1 – L10. Den ena fokusgruppens deltagare fick 

beteckningarna L1 – L5 och den andra fokusgruppen L6 – L10. Av tidsskäl delade vi upp 

transkriptionerna mellan oss. Vi jämförde det vi transkriberat, för att säkerställa att våra 

tolkningar överensstämde. Detta bidrog till att under processens gång fick vi stanna upp och 

diskutera vad vi sett, hört och uppfattat. Därefter klipptes delar av transkriberingen ut och 

sorterades under våra rubriker. Vi valde att fokusera på det som främjar språkutvecklande 

arbetssätt i lärarnas undervisning. 
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Därefter sammanfattades våra transkriberade observationsanteckningar för att få en överblick 

av materialet. Vi färgkodade och betecknade varje observation med O1 – O6. 

Därefter klippte vi itu materialet på samma sätt som vi gjorde med det transkriberade 

materialet från våra fokusgruppsintervjuer.  

 

Fokusgruppsintervjuerna och observationerna sammanställdes sedan i en fyrdelad tabell med 

de rubriker vi använt tidigare. Den data som då dokumenterats i spalterna färgkodades utifrån 

de likheter vi funnit under de olika rubrikerna. Därefter sammanställdes dessa färgkodade data 

i löpande text.  

Resultat  

Nedan redovisas resultatet av hur lärarna i studien diskuterade om och arbetade med 

språkutvecklande arbetssätt som framkommit i våra två fokusgruppssamtal och sex 

observationer. Vi har valt att presentera vår resultatsammanställning i löpande text, där vi 

utgått från våra fyra rubriker. I den löpande texten har vi även valt att redovisa delar av det 

som framkom under samtalet om vår fiktiva elev Erik (bilaga 4). 

Hur beskriver lärarna språkutvecklande arbetssätt? 

Lärarna beskriver att det är viktigt att eleverna vet vad som förväntas av dem och även 

att lärarna har pratat ihop sig om tydliga rutiner som leder till att lärarna möter eleverna 

på liknande sätt. Genom att det blir relativt lika bidrar det till att eleverna vet vad som 

ska hända under lektionen och dagen och det mår alla elever bra av.  

 

Ett språkutvecklande arbetssätt var att träna in en arbetsgång. Lärarna nämnde En 

läsande klass och Cirkelmodellen som bra modeller för att kunna arbeta strukturerat 

men menar samtidigt att det behövs träning för att använda sig av en modell. Varje 

lärare är unik och likaså de elever som går i klassen. Detta gör att läraren behöver hitta 

sitt eget arbetssätt som passar sig själv och sin elevgrupp.  

 

Ja, vi hade ju läsfixarna men tog till några andra och sedan behövdes inte alla, jag menar 

konstnären hade vi inte med alla gånger, för det behövdes inte. Jag vill lite mer plocka lite 

guldkorn, just de här personerna att prata om … det är ju så genialiskt, lätt att förklara för barnen. 

De förstår det ju. Lätt att använda. (L1) 
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Strukturerade arbetssätt kan även vara att läraren anpassar sin undervisning på olika sätt 

beroende på om klassen är i behov av en traditionell undervisning där läraren leder klassen 

gemensamt steg för steg eller lämnar över mer och mer av ansvaret till eleverna själva. Att 

jobba språkutvecklande handlar om att jobba med språket gentemot alla elever.  

 

Då det gäller läsning är det viktigt att variera lästräningen beskriver lärarna. Eleverna kan 

arbeta i läsgrupper, parläsning och enskilt samt gemensamt i klassen. Då det handlar om en 

elev som Erik menar lärarna att det inte är så vanligt på mellanstadiet att eleverna inte har 

eller tappar bort ljud i sitt tal. Däremot kan det visa sig i läsningen och i skriftliga uppgifter att 

de glömmer ljud eller tappar bort ljud i ord och ändelser. Lärarna är eniga om att Erik behöver 

mycket stöd i sin läsning samt att få många tillfällen att repetera på.  

 

Ett sätt att träna läsförståelse, utöver det traditionella att läsa texten själv, kan vara att lyssna 

till inläst text. Inläsningstjänst2 är ett exempel på att få stöd i sin läsförståelse. Det är ett sätt 

men det passar inte alla elever. En lärare beskriver att ”Erik skulle kunna vara en elev som har 

behov av att få texten uppläst” (L6). Flera lärare beskriver dock att inläst text upplevs entonig 

och därmed svåra att lyssna på och ta till sig. 

 

Lärarna diskuterade att Erik även behöver få mycket stöd att organisera arbetet i 

klassrummet och när han är tillsammans med andra. Det kan handla om att välja ut och 

vara tydlig, berätta vad som ska arbetas med och tränas vid varje arbetstillfälle, 

exempelvis att skriva en sammanhängande text. 

 

När Erik ska skriva ner saker behöver han mycket stöd. Han kanske skulle behöva titta på 

sekvensbilder, och få hjälp att organisera sitt jobb med en sak i taget och verkligen strukturerat 

hjälpa till med början, händelseförlopp och avslutning både i skrift och tal. (L3) 

 

Det är viktigt att vi inte ”stöper alla barn i samma form” utan mer anpassar i lärmiljön på 

olika sätt men även de läxor och arbetsuppgifter som eleven ska arbeta med. För att det ska gå 

behöver lärarna prata med sina elever, ta sig tid.  

 

Lärarna ansåg även att elever som inte ”hänger med” i undervisningen allt för ofta uppvisar 

ett negativt beteende då de inte förstår eller känner sig missförstådda. Ju äldre eleven blir och 

blir mer medveten om sina svårigheter kan det visa sig på olika sätt. För att dölja sina 

                                                 
2 https://www.inlasningstjanst.se 
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svårigheter kan strategier som inte alltid gynnar den egna utvecklingen visa sig. Eleven kan 

tystna, fara runt i klassrummet, störa på olika sätt, bli otrevlig, för att undvika uppgifter som 

är jobbiga och svåra. En lärare säger ”Jag tänker på Eriks självkänsla. Ju äldre man blir och 

man förstår att alla andra förstår men jag förstår inte, kan inte, vet inte vad jag ska göra… kan 

bidra till att eleven typ ”klättrar på väggarna” (L2).  

 

Lärarna uttrycker att det oftast saknas tid och resurser för att kunna arbeta med exempelvis 

läsning i läsgrupper och att föra samtal om det som de läser och upplever. Det är viktigt att 

eleverna får samtala med varandra. Men tyvärr upplever inte lärarna att de får tid till alla 

elever och hinner inte lyssna till deras samtal om texter, så som de önskar. Idag får vissa 

elever klara av att arbeta självständigt. Erfarenheten är att de självgående eleverna ofta lämnas 

utan stöttning i sin läsutveckling vilket kan leda till att läraren känner sig otillräcklig. I 

läsgrupperna där eleverna klarar att arbeta självständigt kan de däremot få olika 

ansvarsområden. Fokus hos läraren blir oftast att finnas med i läsgrupper med de elever som 

behöver mycket stöd, exempelvis för att kunna arbeta med uttal och ordförståelse. En lärare 

beskriver ”Vi fick lov att göra grupper som var lite mer självgående, eftersom vi inte var så 

mycket personal. Vi kunde göra grupper så inte så många vuxna behövdes just där…. man 

räcker ju inte till för alla varje lektion” (L2). 

 

Flera av lärarna talar om vikten av att fånga elevernas intresse genom att arbeta med olika 

slags texter och också texter som de själva valt samt att läsningen sker varierat 

enskilt/par/grupp/alla. Lärarna beskriver att elevernas egen motivation har stor betydelse för 

skolarbetet. Det är ett dilemma på mellanstadiet menar några lärare då flera är väldigt 

motiverade medan andra inte alls är motiverade. ”Jag tror verkligen att det är viktigt att 

eleverna får samtala med varandra om texterna. Just den interaktionen… av att få sitta och 

prata om det som man har lyssnat på tror jag är bra” (L4), beskriver en lärare. 

 

En läsande klass, nämndes tidigare som ett strukturerat arbetssätt. Via de fem bildstöden som 

tillhör materialet får eleverna möjlighet att på olika sätt kommunicera, både muntligt och 

skriftligt. I SVA – undervisningen (svenska som andraspråk) och undervisningen för 

nyanlända bör läraren tänka på att förklara de fem bildstöden med hjälp av elevens 

modersmål. Det kan även vara bra att ta hjälp av en modersmålslärare. På det viset kan vi 

skapa förutsättningar för eleverna att förstå lässtrategierna förklarar en lärare. 
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Just språkutvecklande arbetssätt är bra för alla! Jag menar att de duktiga kan träna på att förklara 

svårare ord och begrepp och de andra liksom möter orden för kanske första gången. Just de som 

kan många ord kan få förklara svårare ord och uttryck … det är ju just det man kan göra för att ta 

språkutvecklande arbetssätt ett steg längre. (L9) 

 

Strukturerade arbetssätt kan vara att man som klasslärare inte tar för givet att eleverna kan, 

utan också undersöker var de är i sin utveckling och leder dem vidare därifrån mot målen. 

Cirkelmodellens olika delmoment ingår oftast i lärarens planering, det vill säga från att 

undersöka förkunskaper till att fylla på med ny kunskap utifrån olika lärstilar och vidare till 

att den nya kunskapen och att det ska dokumenteras på olika sätt. Beroende utav vilket 

ämnesområde som eleverna arbetar med kan olika lärstilar och arbetsmaterial varierat arbetas 

med i olika gruppkonstellationer.  

 

I alla dessa stegen kan eleverna använda sig utav sitt modersmål som är en resurs. Särskilt den 

sista delen i cirkelmodellen. Då kan de exempelvis få skriva på sitt modersmål först och sedan får 

de översätta till svenska. De översätter antingen med översättningsverktyg eller med hjälp av sin 

studiehandledare. (L10) 

 

Vid fokus på ämnet svenska och ämneskunskaperna inom språk-, läs och skriv så beskriver 

lärarna att de upplever att det är väldigt viktigt att förklara svåra ord och begrepp. Lärarna 

beskriver att det är viktigt att samtala om detta för annars om eleverna inte förstår vad vi säger 

är det inte så konstigt att vi inte får med oss dem i samtalet. Samtidigt är det viktigt att vi 

utmanar eleverna med nya ord och begrepp.  

 

Jag tänker på ”Erik” här, han tycker om när man läser högt och samtalar om textens innehåll men 

han har ett litet ordförråd. Det måste man ju verkligen bygga på, att man läser tillsammans och 

talar om texter för att bygga hans ordförråd och att han får träna på att läsa och höra. (L5) 

 

Att dessutom upprepa dem och även sortera in dessa ord och begrepp i nyanser och skalor, 

leder i sin tur till en ännu större förståelse. Varje skolämne har specifika ord och begrepp som 

återkommer. Vi behöver göra eleverna uppmärksamma på det. En lärare beskriver ”Det är ju 

samma sak i matten. Där är det ju otroligt mycket… begrepp och vad är det jag ska göra?” 

(L8). 

 

Genom att inte enbart servera nya ord och begrepp kan eleverna även få söka efter dem i olika 

texter. Det kan då skapa en större förståelse då dessa finns i ett sammanhang. Vidare kan detta 

vara ett kommunikativt sätt att uppmärksamma nya ord och begrepp som passar för ett visst 

ämnesområde.  

 



   

 

26 

 

Det är inte bara elever som kommer från andra länder som har svårigheter med ord och ords 

betydelse utan det är även många barn med svenska som modersmål som har svårigheter också. 

Inte vet och inte har hört och vi tar så lätt för givet…att de förstår och kan ord och begrepp. … 

man får inte ta för givet att de kan! (L1) 

 

Hur arbetar lärarna språkutvecklande? 

Utifrån de sex observationerna var vårt fokus att fånga upp arbetssätt som främjar 

undervisningen för elever i språklig sårbarhet. Vi såg inarbetade arbetssätt som skapade 

strukturer då flera av lärarna använde sig av Cirkelmodellen också i praktiken. Modellerna 

varierade men grundtanken fanns med, vilket visade att lärarna tagit till sig en färdig modell 

och gjort den till sin egen. Vi mötte varierande undervisningssituationer där eleverna fick 

enskilda uppgifter men även i par och i mindre grupper samt gemensamt med alla, där läraren 

förde lektionen.  

 

Lärarna gav korta instruktioner vid lektionsstart och följde upp dessa än en gång till de som 

var i behov av det. Lärarna samtalade och förtydligade för eleverna på olika sätt. Dels via 

gester men även exempelvis med stöd av olika slags bilder och tankekartor. 

 

Under ett observationstillfälle där eleverna hade till uppgift att diskutera och lyfta egna tankar 

om en bild som läraren visade, blev det oro i gruppen. Oron bestod av att några elever tappade 

koncentrationen, tröttnade på att sitta och rörde sig runt i klassrummet. Någon petade på en 

klasskamrat intill och störde den elevens fokus. I stället för att fokusera på det störande 

beteendet valde läraren att lägga fokus på de som deltog i samtalet. 

 

Läraren försöker att inte uppmärksamma de elever som pratar rakt ut och som rör sig runt i 

klassrummet, det gäller särskilt 3 - 4 elever. Läraren försöker göra alla delaktiga i arbetet genom 

att fördela ordet i tur och ordning. (O3) 

 

Ett arbetspass handlade om att eleverna nu skulle fördjupa sig i att skriva egna 

personbeskrivningar. Eleverna hade i ett arbetshäfte en tid arbetat med kortare texter för att 

detta senare skulle sammanfogas till en längre text. De hade gjort olika tankekartor för att 

träna in en struktur. Utifrån olika textdelar skulle sedan texten fogas samman och skrivas i 

löpande text på Ipad och därefter mejlas in till klassläraren via ett skrivprogram. På så vis 

kunde klassläraren sedan ge återkoppling i detta skrivprogram via Ipaden. Detta arbetssätt var 

nytt för både läraren och eleverna. Det visade sig då tekniken till viss del krånglade och 

läraren beskrev att de nu är i början av att lära sig den nya tekniken.  



   

 

27 

 

Läraren tog först reda på vilka förkunskaper som fanns om att skriva en personbeskrivning. 

Eleverna gav muntligen exempel. Läraren läste ett stycke ur en bok där både person och 

miljöbeskrivning ingick. Slutligen läste läraren upp några goda elevexempel som inkommit. (O6) 
 

Eleverna arbetade på så vis med ett gemensamt tema men på olika sätt och olika 

svårighetsgrader. Vi upplevde att det fanns ett tänk om planering och utformning av lektionen, 

utifrån där eleverna befann sig och anpassningar därefter. Instruktionerna gavs i lugnt tempo 

på olika sätt muntligt i helklass och enskilt, på tavlan/smartboarden, skriftligt och via tekniskt 

lärverktyg som Ipad i början av lektionen och vidare kontinuerligt under arbetspasset. 

Tidigare delmoment som arbetats med återkopplades på ett varierat sätt muntligt, skriftlig och 

digitalt via Ipads. När arbetet påbörjades rörde sig läraren runt i klassrummet och det fanns en 

muntlig kommunikation mellan lärare och elev, där läraren ställde stödjande frågor, 

förtydligade och hjälpte till på olika sätt. En muntlig kommunikation fanns också mellan 

eleverna där de gav varandra återkoppling på valda delar och även tips och nya idéer på 

upplägg. Läraren avlutade lektionen och förtydligade de mål som arbetats med samt hur 

vidare återkoppling skulle ske efter dagens lektionspass.  

 

Vi såg vid flera observationstillfällen en tillåtande samtalsmiljö, där många fick talutrymme 

under lektionen. Eleverna hade ett accepterande förhållningssätt gentemot varandra 

exempelvis då det gällde att tala med låg röst och hjälpas åt vid svårigheter samt 

arbetsuppgifter. I vissa klassrum fanns ett flöde under elevernas arbete. Vår upplevelse var att 

eleverna, i de flesta fall, kände till arbetsgången och vad som förväntades av dem.  

 

Elevernas uppgift var att ensamma jämföra två kartbilder. Diskutera med en klasskamrat och de 

skulle tillsammans prata om vad de funnit, skillnader, likheter och varför kartbilderna såg olika ut. 

Eleverna visade att de tog arbetet på allvar genom att de först satt och tittade och funderade enskilt 

på sina egna kartbilder. Därefter samtalade de vänligt, lugnt och med låga röster med 

klasskamraten intill. Slutligen diskuterade eleverna sina tankar i helklass, om hur det kommer sig 

att kartbilderna var olika. (O1) 

 

Den undervisning i grammatik som observerades handlade om ändelser med singular och 

plural. Arbetspasset genomfördes enskilt under observationstillfället. Detta skulle sedan ligga 

till grund för att tränas vidare via ett datorprogram. Vi observerade även att eleverna arbetade 

med adjektiv och stavning där ä och e var i fokus. Läraren eller eleverna tog upp svåra ord till 

samtal där de förklarades och sattes in i ett sammanhang av elev eller lärare. 

 

Läraren läser en kort text, ordet hacka och fåror nämns flera gånger. En pojke svarar att förr gjorde 

man arbetet manuellt och nu är det mer maskiner som gör arbetet. Läraren uppmärksammar hans 
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användning av ordet manuellt och berömmer honom för att han använde det ordet och ber honom 

förklara ordet igen. (O4) 

 

Lärmiljöns utformning, anpassningar och hjälpmedel  

Under våra två fokusgruppsintervjuer var lärarna överens om att lärmiljön behövde 

organiseras så att Erik skulle få det lugnt runt sig. De beskrev i tidigt skede att det skulle 

vara bra om Erik hade någon som kunde ge honom viss trygghet och finnas nära till 

hands under lektionerna och på rasterna. En lärare beskriver ”Jag tänker … att det är 

viktigt att prata med eleven vad han tycker själv. Vad är bäst för dig? Var kan du 

koncentrera dig bäst?” (L5). 

 

Jag har möblerat med ett runt bord framtill i klassrummet för att därigenom kunna hjälpa elever 

som behöver extra mycket stöd. Där kan jag sitta med ett par elever, där ibland elever som Erik, 

medan övriga elever som behöver hjälp i sitt arbete kan komma till mig. (L8) 

 

På det viset menar hon att det har blivit en lugnare arbetsmiljö samtidigt som hon kan 

hjälpa dem som behöver mest stöd.  

 

Lärarna använde sig av olika arbetsböcker, lösblad, appar och program via Ipads och dator. 

Vissa elever fick anpassat material och genomförde sina arbetsuppgifter enskilt. Då det 

handlar om digitala verktyg varierade tillgången allt ifrån klassrumsuppsättningar av datorer 

och Ipads, någon elev hade tillgång till egen dator med speciella program som till exempel 

rättstavningsprogram. På de Ipads som användes fanns det appar för olika ändamål, bland 

annat för skrivträning samt som hjälpmedel så att lärarna lättare skulle kunna ge individuell 

feedback på elevernas olika skrivarbeten. Problemet var ofta, berättade flera av lärarna, att de 

digitala verktygen inte alltid fungerade vilket vi också såg. Eleverna tappade koncentrationen 

då tekniken inte fungerade, mycket tid gick åt till att vänta för att de inte kunde komma vidare 

på egen hand.  

 

Under våra observationer kunde vi se att i vissa klassrum förekom att lärare använder sig av 

bilder för att förstärka vad som berättades under lektionen eller för att på olika vis förstärka 

instruktioner.  

 

Jag använder mycket bilder. Jag försöker tänka att samma bild som man har framför sig ska jag 

även i möjligaste mån vid gemensamma genomgångar även kunna se framme vid tavlan. Det blir 

lättare för mig som lärare att peka och visa. Vad är det här? Ser ni det här? Vad står det här? Vad 

ser det ut som? Det blir så mycket enklare då tycker jag. (L7) 
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Vissa av eleverna hade individuella scheman förstärkta av bilder vid sina arbetsplatser. Det 

handlade oftast om elever som av olika anledningar hade schemabrytande aktiviteter eller 

enskild undervisning hos speciallärare. 

 

I de flesta klasserna fanns elever med särskilda behov som fick individuellt anpassade 

uppgifter. I några av klasserna arbetade det assistenter som oftast var knutna till en speciell 

elev, men vi noterade även att det i flera fall arbetade två lärare i samma klass under de 

observerade lektionerna. Det kunde vara sva-lärare, speciallärare eller resurslärare som 

samundervisade i olika grader och stöttade eleverna.  

 

Eleverna hade sina arbetsplatser i klassrummen på ett varierande sätt, alltifrån enskilda 

platser, två och två till olika grupperingar. I samtal med den undervisande läraren framkom 

det att placeringarna styrdes av vilka behov som fanns i klassen eller hur grupperna fungerade 

tillsammans. Skärmväggar eller möbler av olika slag används för att avskärma arbetsplatser 

för de elever som behövde. ”Det blev fantastiskt att den skärmväggen kunde göra just en 

sådan positiv förändring för henne. Då kände ju jag… men oj, varför hade jag inte tänkt på en 

skärm innan, en sådan enkel sak” (L10), säger en av lärarna. 

 

På en arbetsplats fanns det extra stark belysning. I de flesta fall hördes inget störande 

bakgrundsljud. I en klass förekom lugn bakgrundsmusik, på låg volym, detta för att skapa 

arbetsro menade läraren.  

Hur uttrycker lärarna önskemål och visioner som kan gynna 

språkutvecklande arbetssätt? 

I våra samtal med lärarna uttrycker de flesta vikten av att det finns en pedagogisk ledare som 

skapar en tydlig organisation. Varav en uttryckte ”Får man en tydlig styrning, så vet man 

mycket lättare att nu är det detta Matematiklyftet eller exempelvis Läslyftet. Men när 

arbetslagsledarna inte höll i det längre så rann det ut i sanden” (L9). 

 

Lärarna uttrycker att det bör finnas en gemensam grundtanke i kommunens skolor. Det 

organisatoriska behöver ses över som exempelvis arbetsgång under arbetslagsträffar, där 

valda delar återkommande ska diskuteras i arbetslaget och arbetas vidare med, som en röd 

tråd. Den pedagogiska ledaren behöver följa upp och vara stödjande i arbetet, särskilt i arbetet 

kring elever som är i behov av extra stöd. Lärarna beskriver att det ska finnas en tydlig 
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koppling mellan elevhälsoteam, lärare, elever och vårdnadshavare. En önskan finns om en 

organisation som inte bara gynnar samarbetet mellan hem och skola utan även mellan olika 

yrkeskategorier som stödteam med bland annat logoped, talpedagog, speciallärare och 

specialpedagog. Det är av största vikt att det vid överlämningar finns dokumenterat; vad har 

gjorts och var är eleven nu? 

 

En önskan om att få arbeta ämnesövergripande på något vis tror flera av lärarna skulle gynna 

eleverna. Skolämnet svenska finns med och genomsyrar alla ämnen. Ett språkutvecklande 

arbetssätt behöver finnas med inom alla skolämnen. Faktatexter kan exempelvis tränas då 

eleverna arbetar med natur- och samhällsorienterande ämnen. Lärarnas önskan är att de skulle 

kunna fokusera på några ämnen och lättare anpassa lektionernas upplägg och arbetsuppgifter 

till alla elever på ett annat sätt, i ett tidsbesparande syfte. Därigenom kan läraren anpassa och 

rikta sitt stöd än mer till eleverna. 

Ju mer man jobbar ämnesövergripande ju mer kan man faktiskt se… som att har man gjort en 

utflykt och ska skriva om den, ja fältstudie i no medans man använder det till att skriva en text … 

men det är inte lätt att själv som lärare ha koll på alla målen i hur många ämnen som helst! Det är 

ju inte lätt att få med allting! (L4) 

 

Flera av lärarna anser inte att de idag har förutsättningar för att möta elever med språklig 

sårbarhet. Det framkom särskilt i diskussion omkring Erik. 

 

Man känner ju igen många sådana här elever… och de far ju lite illa om man ska vara riktigt ärlig. 

Det är ju just jätteviktigt att man får rätt hjälp. Men här känner jag att skolan har en lång väg att 

vandra. Vi är inte riktigt där för de här eleverna… det är ju ekonomi… just idag är det bara de 

eleverna som det är riktigt, riktigt krisigt med som får resurs eller någon slags stöd. Sedan när man 

tycker att nu är det nog lite lugnt då brinner det någon annan stans och då passar man på att flytta 

resursen. En typ av att släcka bränder, tyvärr! Så tyvärr de här eleverna som Erik upplever jag inte 

får det stöd som de faktiskt behöver ha. (L7) 
 

Lärarna beskriver en viss frustration av att inte hinna med att arbeta med alla delar som 

exempelvis kan ingå i modellen Cirkelmodellen. De uttrycker en stress över att det var så 

många mål i alla skolämnen som skulle nås i varje årskurs. En lärare uttryckte 

”Cirkelmodellen, ja… det är ju så som man vill jobba men det tar ju så mycket mera tid” (L7). 

 

Enligt lärarna är det svårt att organisera och hjälpa de nyanlända eleverna med det stöd som 

de behöver för att utveckla sitt språk och kunna klara av sitt skolarbete, då de även ska 

integreras med övriga elever.  
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Lärarna menar att fortbildning om språkutvecklande arbetssätt skulle vara ett sätt att få 

kunskap om vad aktuell forskning visar inom området. I våra fokusgrupper framkommer det 

att lärarna saknar kontinuerlig fortbildning samtidigt beskriver de att de deltagit i skolverkets 

satsningar som exempelvis Matematiklyftet och Läslyftet. Däremot upplever de att de saknas 

uppföljning av dessa då de menade att den formen av utbildning var bra, där aktuell forskning 

kopplades till praktiskt arbete och kollegiala diskussioner.  

 

Jag tyckte ju Läslyftet gav väldigt mycket också. Det var bra att få uppgifter som man fick 

genomföra och sedan sitta och diskutera med olika. Sen det här att få läsa och få lite aktuell 

forskning och olika sätt och…lite nya input. (L3) 

 

Samtidigt så uttryckte lärarna att tid för kollegiala diskussioner saknades i önskad omfattning 

på de undersökta skolorna i vår studie.  

 

Det uttrycktes även en önskan om att få ta del av kurser som gynnar vidare utveckling av 

språket och språkliga svårigheter, men även att lära sig att använda de digitala verktyg som 

finns på skolorna idag.  

 

Under diskussionen omkring Erik uttryckte lärarna att de behövde göra på liknande sätt runt 

andra elever. De beskrev att de behövde avsätta mer tid till detta under de pedagogiska 

diskussionerna. Lärarna var överens om att de alla hade stor erfarenhet och detta kunde vara 

ett sätt att delge varandra den kunskapen, ett slags kollegialt lärande.  

 

Lärarna uttrycker även att de har ett stort behov av specialpedagogiskt stöd, särskilt från 

speciallärare eller specialpedagog. Elevernas kunskapsnivå är låg och många elever är i behov 

av extra hjälp och stöd för att kunna repetera de moment som man arbetat med i klassrummet 

anser lärarna.  

 

Erik, måste ju få hjälp med uttalet och få specifik träning. Den här typen av elev behöver ha ett 

extra stöd, tänker jag. Därför att det blir ju svårt att kunna ge honom det som ensam. En sådan här 

elev behöver ha någon som kan hjälpa honom med det. (L6) 

 

De menar att behovet är större än vad de känner att de får stöd med. Alla lärare uttryckte att 

behovet av resurser, extra personal/assistenter, var stort och saknades.  
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Sammanfattning av resultat  

Samtliga lärare i studien lyfte arbetssätt som gynnar alla elever och också de med språklig 

sårbarhet. Det alla var överens om och som var mest framträdande i fokusgruppsintervjuerna 

var vikten av struktur. Vilket också bekräftades under observationstillfällena. Lärarna beskrev 

att strukturerade arbetssätt kan handla om att träna in en arbetsgång som kan användas på fler 

sätt än ett. Olika modeller kan vara ett stöd i lärarens och elevernas arbete. Det är då viktigt 

att läraren sätter sig in i den tilltänkta metoden och gör den till sin egen, för att sedan förmedla 

den vidare till eleverna. Ytterligare en framgångsfaktor som kan gynna språklig sårbarhet kan 

vara att göra uppgifter gemensamt. En annan framgångsfaktor är att förklara ord och begrepp 

på olika sätt. Lärarna önskar att kontinuerligt få än mer fortbildning och mer tid att ses för 

kollegialt lärande. De vill ha mer stöd av specialpedagog/speciallärare genom enskild 

undervisning.  

Diskussion  

Vår diskussion innehåller metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussion tar vi upp 

eventuella brister och studiens tillförlitlighet. I resultatdiskussionen kopplar vi samman 

studiens resultat med tidigare forskning som presenterats i bakgrunden och i den avslutande 

reflektionen funderar vi över vidare forskning inom området.  

Metodval och forskningsansats 

Syftet med vår studie har varit att undersöka och belysa främjande arbetssätt för elever i 

språklig sårbarhet, vad gäller språk-, läs- och skrivutveckling, i de lägre åldrarna, årskurs 3-6. 

Enligt J. Lundqvist (personlig kommunikation, 8 september, 2017) lämpar sig en kvalitativ 

forskningsansats väl för en studie med ett antal respondenter och med ett intresse för 

exempelvis upplevelser och uppfattningar. Vi har beskrivit några lärares uppfattningar, egna 

erfarenheter och hur de arbetar språkutvecklande utifrån en kvalitativ forskningsansats. Vi 

valde en kvalitativ ansats för att få svar på våra frågeställningar: Hur beskriver lärare 

språkutvecklande arbetssätt i de lägre åldrarna? och Hur arbetar lärare för att inkludera 

elever i språklig sårbarhet i de lägre åldrarna? Vi anser att valet av metod passade bra i vår 

studie. Vi är medvetna om att en kvalitativ studie inte är generaliserbar till andra människor 

och miljöer utan att resultatet i vår studie är begränsat till de undersökta skolorna i vår studie. 
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Vi använde oss av fokusgruppsintervjuer för att få en djupare förståelse för lärarnas tolkningar 

av språkutvecklande arbetssätt utan att riskera att känna sig utpekade. Vi anser att 

fokusgruppsintervjuer var en bra metod för denna studies syfte. Utifrån öppna frågor gavs 

deltagarna möjlighet att beskriva med egna ord språkutvecklande arbetssätt. Vår tanke med att 

använda fokusgruppsintervjuer var att genom det kollegiala samtalet låta deltagarna diskutera 

omkring en fiktiv elev, Erik, därigenom leda in samtalet till egna kunskaper och erfarenheter 

om de så ville. Då respondenterna i en fokusgrupp är kända för varandra och diskuterar ett 

ämne kan idéer lyftas i större omfattning än vid enskilda intervjuer menar Wibeck (2010). 

Vilket vi även upplevde var en fördel då samtalet blev som en kollegial diskussion där 

deltagarna delgav varandra sina tankar om Erik och egna erfarenheter i en avslappnad 

atmosfär. För att undvika att deltagande lärare skulle känna olust och bli ifrågasatta valde vi 

att använda fokusgruppsintervjuer i stället för enskilda intervjuer. Vilket också Wibeck (2010) 

bekräftar är en lämplig metod då det gäller att få deltagarna att samtala med varandra i stället 

för med moderatorn. Både vi och respondenterna upplevde diskussionerna under 

fokussamtalen väldigt lyckade. De beskrev att samtalet hade gett dem något tillbaka vilket 

överensstämmer med vad Kvale och Brinkmann (2014) menade när de beskrev vikten av att 

respondenter känner det meningsfullt att delta. Lärarna uttryckte vidare att kollegialt lärande 

kunde innehålla liknande diskussionsupplägg i arbetslaget.  

 

Som ett komplement till våra fokusgruppsintervjuer använde vi oss även av sex stycken 

observationer för att försöka belysa våra frågeställningar så brett som möjligt. Det som 

framkom under våra fokusgruppsintervjuer bekräftades till viss del under 

observationstillfällena.  

 

Då vi önskade studera språkutvecklande arbetssätt som gynnar elever i språklig sårbarhet, 

valde vi att genomföra studien på två traditionella grundskolor utan särskilda språkklasser. Då 

vi menar att elever med språklig sårbarhet finns i de flesta klasser vilket stämmer överens med 

Wellington och Stackhouse (2011) som beskriver att de flesta elever med tal-, språk- och 

kommunikationssvårigheter utbildas i våra vanliga skolor. Ur ett bekvämlighetsurval och av 

tidsskäl valdes deltagare och skolor ut i en för oss närliggande kommun. Valet av deltagare 

gjordes utifrån att de tillfrågade hade behörighet och undervisade i ämnet svenska, språk-, 

skriv- och läsutveckling.  
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I vår studie har vi följt Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer. För att 

säkerställa resultaten från våra fokusgruppsintervjuer valde vi att vara två under samtalen. 

Dessa spelades in och transkriberades enskilt av oss. Den transkriberade datan kunde vi sedan 

under arbetets gång gå tillbaka till och få en djupare förståelse inför och bättre kunna 

analysera.  

 

För att öka reliabiliteten under våra observationer så planerade vi att vara två vid varje tillfälle 

(Hammar Chirac & Einarsson, 2013). Av tidsskäl valde vi dock att dela upp observationerna 

och transkribera var och en för sig. Vi anser att validiteten stärktes i och med att vår 

insamlade data jämfördes med det som framkommit under fokusgruppsintervjuerna J. 

Lundqvist (personlig kommunikation, 6 oktober, 2017). Det vi såg under observationerna 

överensstämde till stor del med det lärarna beskrivit.  

Resultatdiskussion 

Vår avsikt med studien var att finna främjande arbetssätt som gynnar elever i språklig 

sårbarhet, i och med att det i dagens samhälle ställs höga krav på språklig kompetens. Utifrån 

vårt syfte att undersöka hur några lärare beskriver och arbetar med språkutvecklande 

arbetssätt anser vi att vi har funnit arbetssätt som främjar barn i språklig sårbarhet.  

 

Läraren ska ge alla elever möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga genom att varierat 

arbeta med språket, enligt läroplanen (Skolverket, 2011). Vi ville undersöka lärarnas 

medvetenhet, hur de beskriver och praktiskt visar hur arbetet kan se ut. Det står i skollagen 

(SFS 2010:800) för att eleverna ska kunna utvecklas på bästa sätt har alla elever rätt att få stöd 

och hjälp utifrån sina egna förutsättningar. De framträdande teman som lärarna beskrev och 

som även visade sig i deras praktiska arbete diskuteras i förhållande till våra frågeställningar 

och tidigare forskning i vår bakgrund.  

 

Lärarna i vår studie diskuterade vikten av tydliga ramar, strukturerade arbetssätt och tydliga 

instruktioner. De beskrev att det behövs en struktur och rutiner från att eleverna kliver in i 

klassrummet till lektionens slut. I vissa klassrum var detta tydligt då det visade sig att 

eleverna hade en viss förväntan på att lektionen skulle starta och visade det genom att sitta 

ner, vara tysta och invänta instruktionerna. Det verkade som att det var en väl inarbetad 

struktur från start, genomförandet till avslut. Vi fick intrycket av att läraren var trygg i sin 

yrkesroll och visade det med sitt kroppsspråk och förhållningssätt gentemot eleverna. Vilket i 
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sin tur gjorde att eleverna visste vad som förväntades av dem, detta betonar även Tjernberg 

(2013) vikten av. Vårt intryck är att då eleverna kände sig sedda och blev lyssnade på så fanns 

en motivation och vår upplevelse var att eleverna kände sig inkluderade i gruppen.  

 

Arbetssätt som främjar språkutvecklingen och som även blir ett stöd för elever i språklig 

sårbarhet är struktur. Att få träna in en arbetsgång eller i undervisningen använda sig av olika 

modeller som passar gruppen främjar språkutvecklingen, vilket även (Apel, Masterson & 

Brimo, 2012; Bruce et al., 2016; Tjernberg, 2013) förespråkar. Det överensstämmer väl med 

det vi såg under våra observationer. Det fanns en tanke bakom de olika 

inlärningssituationerna, där eleverna fick arbeta utifrån sina egna förutsättningar både 

gemensamt, i grupp och enskilt vilket även får stöd av (Nilholm & Göransson, 2013; Scanlon, 

Gelzeiser, Vellutino Schatschneider & Sweeney, 2008). De förespråkar inkluderande 

lärmiljöer, att läraren ska ha förväntningar på elevernas prestationer och att alla ska få vara 

med i gemenskapen, då detta är viktigt för resultatet. I en varierande undervisning med hjälp 

av olika stödstrategier kan läraren få med sig alla elever, Vygotskij (2001). Det bekräftades i 

den övervägande delen av våra observationer då eleverna arbetade större delen av 

arbetspassen enskilt och i par och var relativt självgående överlag. Under någon lektion blev 

det extra tydligt då läraren modellerade inför en arbetsuppgift som eleverna så småningom 

skulle klara på egen hand. Även Apel, Masterson och Brimo (2012) anser att det gynnar 

elevernas språkutveckling i och med att det finns en stödstruktur (scaffolding). I lärarnas 

arbete ser vi inslag av kända modeller som Cirkelmodellen Gibbon (2013). Det vi fått berättat 

för oss och till viss del sett är inarbetade arbetssätt vilket främjar elevers språkutveckling och 

som framförallt är bra för elever med språklig sårbarhet. 

 

I de samtal vi haft med lärarna beskriver de att många elever har stora kunskapsluckor och 

svårigheter. De efterfrågar resurser i form av ytterligare personal och specialpedagogiskt stöd. 

De beskriver att många elever behöver enskild undervisning tillsammans med specialläraren. 

Trots det ser vi under våra observationer lektioner där lärare vid flera tillfällen får assistans av 

ytterligare personal. Vi upplever att vi har sett inkluderande undervisning där alla deltar och 

arbetar med olika uppgifter utifrån sin nivå. Vi såg en tillåtande samtalsmiljö mellan både 

elev och lärare och mellan elever. Det är bra för alla barn och speciellt för elever med stora 

språkliga svårigheter att undervisningen sker i lärmiljön tillsammans med andra beskriver 

Wellington och Stackhouse (2011). Vi såg även elever som behövde mer vuxenstöd och de 

fick anpassningar i lärmiljön genom tätare uppföljningar från läraren och i vissa fall av 
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ytterligare en resurslärare. Det visar, anser vi, att läraren har förmåga och kunskap att arbeta 

inkluderande. Inkluderande lärmiljöer gynnar motivationen och det sociala samspelet för 

elever i språklig sårbarhet, då gemenskapen är viktig för resultatet menar Nilholm och 

Göransson (2013) och Scanlon, Gelzeiser, Vellutino Schatschneider och Sweeney (2008). De 

menar även att lärmiljön ska förändras och anpassas till elevernas individuella behov.  

 

Kunskap om språkets uppbyggnad är extra viktigt för elever med språklig sårbarhet (Alatalo, 

2011; Bruce et al., 2016; Ebbels, 2007). Många elever får inte undervisning om grammatik i 

den utsträckning som de behöver menar Alatalo (2011). Vi såg dock undervisning i 

grammatik under några observationer. Lärarna beskrev även vikten av språklära och menar att 

det är viktigt att lyfta ämnesspecifika ord och begrepp och sätta in dem i sitt sammanhang. De 

poängterar att det är viktigt att lyfta språket i alla ämnen. 

 

Vår upplevelse, av det vi sett och fått berättat för oss, är att lärarna som deltog i vår studie har 

stor kunskap om att möta elever i språklig sårbarhet. Lärarna hade dock en önskan om än mer 

specialpedagogiskt stöd för att möta de elever som har det svårt eller inte når målen. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv menar vi att elever som har behov av särskilt stöd ska få detta. 

Däremot funderar vi över begreppen extra anpassningar och särskilt stöd. Är lärarna insatta i 

betydelsen av att anpassa i klassrummet, då de gärna uttrycker en önskan om att eleverna 

behöver stöd enskilt av speciallärare/specialpedagog? Det särskilda stödet behöver planeras. 

Utifrån Vygotskijs proximala utvecklingszon Vygotskij (2001) behöver vi möta och utmana 

eleven där de är i sin utveckling. Genom en pedagogisk kartläggning kan 

speciallärare/specialpedagog samverka med övriga lärare för att kunna ta reda på elevens 

styrkor och svårigheter och anpassa lärmiljön och individuell träning än mer. Även Bruce et 

al. (2016) beskriver detta och menar att kartläggningen även ska göras ur ett individ-, grupp- 

och organisationsperspektiv.  

 

Lärarna beskrev att tid för kollegiala diskussioner saknades i önskad omfattning på de 

undersökta skolorna i vår studie. Om ett kollegialt lärande fanns i större omfattning, skulle det 

kunna ge lärarna en möjlighet att lära av varandra eller möjligen blev påminda om arbetssätt 

och metoder som de av olika orsaker glömt. Lärarna på båda skolorna beskrev att de deltagit i 

Matematiklyftet, Skolverkets satsning inom matematik för att lyfta matematiken genom 

kollegialt lärande. På en av skolorna hade lärarna också deltagit i Läslyftet, som även det var 

en satsning av skolverket. Samtliga lärare var överens om att dessa satsningar var bra särskilt 
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då det kontinuerligt gavs tid till kollegiala samtal för lärande men menar nu att den tiden 

saknas. Vi ställer oss frågande till vad orsaken är till att lärarna inte upplever att de har tid på 

samma sätt idag att ses kontinuerligt på liknande sätt i kollegiala samtal. Handlar det om 

prioriteringar eller handlar det om att det tillkommit ytterligare arbetsuppgifter. (Alatalo, 

2011; Jackson, 2005; Tjernberg, 2013) anser att i kollegiala samtal får lärare tillfälle att 

utveckla sin yrkesroll. Det krävs att lärare får tid till sådana samtal, vilket även stärks av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (personlig kommunikation, 9 november, 2016). Vi 

anser att på så sätt kan lärarna lära av varandra och ta del av varandras kunskap om 

språkutveckling, för att på ett bra sätt kunna möta elever i språklig sårbarhet.  

Avslutande reflektion, förslag på vidare forskning 

Vårt mål var att det skulle kännas betydelsefullt och vara givande för deltagarna att delta i vår 

studie. Deras tankar om och praktiska upplägg av undervisningen angående språkutvecklande 

arbetssätt skulle främja också det kollegiala lärandet. Vi upplevde att lärarna kände och 

uttryckte det meningsfullt att delta i fokusgruppssamtalen. De såg det som ett tillfälle för 

lärande och uttryckt även det. Vår egen upplevelse var också att fokusgruppssamtalen gav 

mycket information och kändes givande. Vår förhoppning är att kollegiala samtal kan ske på 

liknande sätt om tid ges. Det finns mycket kunskap om språkutvecklande arbetssätt på de två 

skolorna och genom samtal kan lärarna få möjlighet att lära av varandra. I de kollegiala 

samtalen kan lärarna även gemensamt ta del av aktuell forskning som för arbetet framåt och 

bidrar förhoppningsvis till en kollegial samsyn vilket även Lundahl (2014) och Karlsudd 

(2012) anser är av stor betydelse.  

 

I vår roll som speciallärare kan vi medverka och vara en del i det kollegiala lärandet. Vi kan 

uppmärksamma lärare hur lärmiljön kan anpassas för att tillgodose elevernas olika behov. Vi 

kan även medverka till att synliggöra och beskriva språkutvecklande arbetssätt som 

forskningen är positiv till. 

 

Utifrån att lärarna beskrivit att det saknas tid för kollegiala samtal samtidigt som vi vet att det 

ska finnas tid till arbetslagsträffar och pedagogiska samtal, där tid för diskussioner och 

reflektioner bör finnas. Det vore intressant att vidare undersöka hur tid prioriteras och 

används på dessa träffar. 
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      Bilaga 1 
 

Tidsplan 

Januari 2018 Då PM blivit godkänt utformas ett samtyckesbrev.  

Vi kontaktar rektorerna på de tilltänkta skolorna och 

samtyckesbrev skickas till rektorerna.  

Efter godkännande tas kontakt med de tilltänkta pedagogerna och 

samtyckesbrev skickas.  

För att delge vidare information, klargöra eventuella frågetecken 

och bestämma tid och plats för besök tas kontakt med 

pedagogerna. 

Utforma en intervjuguide till fokusgruppsintervjuerna samt ett 

fiktivt elevexempel.  

Utforma ett observationsschema. 

Litteraturstudier och påbörja skrivandet av det självständiga 

arbetet/uppsats. 

Februari/mars 2018 Besöka skolor för att genomföra fokusgruppsintervjuer vid två 

tillfällen och vid sex tillfällen genomföra observationer i klass. 

 Börja bearbetningen av data och analys. 

 Fortsatta litteraturstudier och skrivandet. 

April/maj 2018 Fortsätta skriva och färdigställa det självständiga arbetet/uppsats. 

Maj/juni 2018 Färdiga att gå upp med vårt självständiga arbete/uppsats 
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      Bilaga 2 
Information till rektor och lärare 

Hej! Vi heter Anna Lindholm och Eva Bergkvist – Sverin och studerar på Mälardalens 

högskola. Vi läser nu våren 2018 vår sista termin på speciallärarutbildningen med inriktning 

språk, läs- och skriv och ska genomföra vårt självständiga arbete. Vi har valt att fördjupa oss 

inom området språklig sårbarhet. Syftet med vår studie är att undersöka lärares 

förhållningssätt och didaktiska arbete med barn utifrån språklig sårbarhet i de lägre åldrarna 

och finna främjande arbetssätt som kan gynna elever med språklig sårbarhet och även elever 

med en språkstörning.  

Vi undrar om ett arbetslag med lärare från mellanstadiet har möjlighet att vid ett tillfälle ta 

emot oss för en fokusgruppsintervju? Vår förhoppning är att gruppintervjun ska bli ett 

utvecklande samtal kring språkutvecklande arbetssätt! Vi planerar att genomföra 

fokusgruppsintervjun under 60 minuter.  

Vi önskar även att vi får spela in intervjun vilket underlättar för oss då vår insamlade data 

sedan ska transkriberas och bearbetas. Det är endast vi som kommer ta del av 

dokumentationen.  

Vi önskar även att få återkomma till tre av klasslärarna och observera deras didaktiska arbete 

med språkutvecklande arbetssätt under var sitt lektionspass.  

Resultatet kommer att publiceras men vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer 

vilket innebär att ni som deltar i studien när som helst kan avbryta erat deltagande samt att det 

insamlade materialet endast används till vår studie. Vi kommer att avidentifiera alla namn 

vilket gör att ni, skolan och kommunen blir anonyma.   

 

Vänligen återkom vid frågor om vår studie. Vi önskar att få svar från er till någon av våra 

mejladresser senast: 20180205  

Om vi inte hör ifrån er tar vi på nytt kontakt för att stämma av.  

 

Vänligen Anna Lindholm & Eva Bergkvist-Sverin 

 

Kontaktuppgifter 

Anna Lindholm: XXX 

Eva Bergkvist – Sverin: XXX 

Handledare 

Gunilla Sandberg: XXX  

mailto:xxxXXXXX@student.mdh.se
mailto:xxxXXXXX@student.mdh.se
mailto:gunilla.sandberg@mdh.se
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      Bilaga 3 

Intervjuguide 

Vad är språkutvecklande arbetssätt för dig?  

På vilket sätt tror du att det kan gynna barn med språklig sårbarhet i de lägre åldrarna? 

Ge exempel på arbetssätt som kan gynna och stärka språket för alla  

 

Presentation av ”Erik” 

Hur skulle du vilja organisera och planera arbetet runt Erik och de övriga eleverna i klassen 

då det gäller språk, läs- och skrivinlärning? 

 

- språkutvecklande arbetssätt 

- för vilka elever 

-överlämningar 

-organisation 

-lärmiljö 

-anpassningar  

 

Har du mött elever som du upplever har språkliga svårigheter? 

 

Hur arbetar du inkluderande för att stödja barn i grundskolans tidiga år med språklig 

sårbarhet?  

Upplever du att förutsättningar finns till att samtala med eleven om exempelvis hur den skulle 

önska att det var, eller vilket stöd den behöver? 

Upplever du att du har förutsättningar till att möta elever med språkliga svårigheter? 
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      Bilaga 4 
Erik, 9 år 

Erik är 9 år och går ht i årskurs 3. Han går i en klass tillsammans med 12 flickor och 10 

pojkar. I klassen går flera elever med varierande behov. 

Erik är glad och positiv. Han har kamrater och är aktiv på rasterna.  

Erik har haft en sen språkutveckling och har ett relativt litet ordförråd. Han har svårt med 

uttalet, ibland tappas vissa ljud bort eller byts ut mot andra. 

På lektionerna är det svårt med koncentrationen och han har svårt att vänta på sin tur i samtal, 

vilket innebär att Erik ofta pratar rakt ut och stör de andra. Han hamnar ofta i konflikter med 

övriga elever och har svårt att redogöra för det som hänt.  

Erik har inte riktigt kommit igång med läsningen. Han läser långsamt och ljudar sig igenom 

de flesta texter och verkar inte förstå innehållet i det han läst. Han blir själv lätt frustrerad och 

vill inte gärna läsa själv. Däremot gillar Erik då läraren läser högt och samtalar om textens 

innehåll.  

Erik tycker om att berätta om alldagliga saker men har svårt att få ner det han vill berätta i 

skrift. Det är också svårt att hänga med i hans berättelser då de ofta är osammanhängande. 
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      Bilaga 5 
Observationsschema 

 Observation Kommentar 

Trygg, stödjande och 

uppmuntrande lärandemiljö 

 

• kamratstöd 

• samarbete 

• delaktighet 

• koncentration 

 

 

 

 

Fysisk lärmiljö 

 

• bakgrundsljud 

• möblering 

• väggutsmyckning 

 

  

Struktur och upplägg 

 

• lärsituationen 

• metoder 

• lärstilar 

 

  

Kommunikation lärare – 

elev 

 

• tydlighet i tal 

• instruktioner 

• läromedel och 

material 

• samtalsmiljö 

• talutrymme 

 

  

Individanpassning och stöd 

 

• visuellt stöd 

• digitala verktyg 

• hjälpmedel 

 

  

övrigt 

 

 

 

 

 

 

  

 


