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SAMMANFATTNING  

Lärares kompetens är avgörande för att kunna bedriva god undervisning för elever i 

svårigheter, men överlag är kunskapen låg när det gäller elever med språkstörning. Vårt syfte 

med denna studie har varit att utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva olika 

yrkesgruppers uppfattningar om språkstörning men också att lyfta fram hur en språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning kan se ut för eleverna. Ytterligare ett syfte har varit att 

fokusera på framgångsfaktorer som kan bidra till att elever undviker skolmisslyckanden. Vi 

har valt att skriva en kvalitativ uppsats eftersom vi ville få fatt på uppfattningar som olika 

yrkesgrupper såsom; speciallärare, logopeder och talpedagoger har. Vi genomförde vår 

undersökning genom grupp/parintervjuer och observationer. Vi valde att göra ett strategiskt 

urval då vi ville möta olika yrkesgrupper som hade stor erfarenhet av vårt intresseområde. 

Därför besökte vi två tal- och språkklasser. Vi intervjuade även personer som driver ett 

projekt för att hitta hållbara metoder som gynnar elevgruppen. Deltagarna beskrev 

elevgruppens svårigheter med språket som svårt med språkförståelsen, uttal, litet ordförråd, 

ordmobiliseringssvårigheter, litet arbetsminne och behov av struktur. De poängterade att en 

anpassad undervisning är viktig och de genomför den med hjälp av ord- och 

begreppsförklaringar, ger eleverna förförståelse, repetition och bildstöd. De 

framgångsfaktorer som deltagarna framhöll var vikten av repetition, goda relationer och ett 

gott samarbete kollegor emellan. Det sociokulturella perspektivet genomsyrar vår studie på så 

sätt att samspel är viktigt för att lärande ska ske och detta syns på organisationsnivå, 

gruppnivå och individnivå. Även känslan av sammanhang [KASAM]blir synligt genom att 

deltagarna gör undervisningen begriplig genom mycket bildstöd, gör den hanterbar genom 

relationerna och slutligen meningsfull genom samspelet.  

Nyckelord: salutogent förhållningssätt, scaffolding, sociokulturellt perspektiv, språkstörning, språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning,  
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1 Inledning 

Antalet elever med olika typer av språklig sårbarhet ökar i klassrummen. Det kan handla om 

dyslexi, ett annat modersmål eller språkstörning. Detta ställer krav på lärarens kompetens och 

uppfinningsrikedom. Det finns en hel del kunskap om hur lärare kan stödja och hjälpa elever 

med dyslexi och annat modersmål men Statens offentliga utredningar [SOU] har 

uppmärksammat att kunskapen om språkstörning hos lärarna i ordinarie grundskola är låg 

(SOU, 2016:46). Det bekräftades vid Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM]:s 

webbinarium att detta kvarstår (SPSM, 2017).  

Vidare visas det på SPSM:s webbinarium att intresset för diagnosen språkstörning har ökat 

men att det fortfarande behövs kompetenshöjande insatser för att öka kunskapen bland lärarna 

så att det kommer alla elever med språkstörning till del.  

Att inte kunna göra sig förstådd eller hitta rätt ord trots flera försök, att bemötas av 

oförstående blickar, suckar av otålighet eller fniss kan leda till bristande självkänsla och 

uppgivenhet. I skolan är lärarens kunskap om svårigheten avgörande för hur eleven lyckas i 

skolarbetet. Läraren kan då ta hänsyn till den bristande språkliga förmågan och anpassa 

undervisningen så att eleven kan tillgodogöra sig innehållet. En relationell pedagogik 

underlättar, både för läraren och för eleven. Det bygger på att läraren ser att elevens 

svårigheter uppstår på grund av brister i den pedagogiska miljön och det är den som måste 

anpassas utifrån eleven. Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) menar vidare att 

ordet språkstörning är en logopedisk diagnos och istället väljer de ett mer relationellt 

perspektiv och vill därmed hellre benämna det som en språklig sårbarhet, när vi talar om 

svårigheterna i ett pedagogiskt sammanhang. Vi ställer oss bakom detta men vi kommer i vårt 

fortsatta arbete använda begreppet språkstörning, för att göra det tydligt vilken elevgrupp vi 

talar om.  

Ett språkutvecklande och strukturerat arbetssätt gynnar alla elever (Cummins, 2014) men vi 

tror att detta vore särskilt gynnsamt för elever med språklig sårbarhet, t.ex. elever med 

språkstörning. Enligt gällande examensordning vill vi kunna hjälpa dessa elever i vår 

specialpedagogiska verksamhet, få fördjupad kunskap om språk och begreppsutveckling och 

hur man kan stimulera denna. Vi vill tillägna oss kunskap om elever med språkstörning och 

hur vi kan hjälpa dem till att utveckla sitt lärande så att vi kan vara med och påverka deras 

skolvardag. (Högskoleförordningen, 2011) 

Elever som kan tillgodogöra sig undervisningen under hela skoldagen kommer att nå längre i 



 

sin kunskapsutveckling. Därför anser vi det viktigt att undervisningen är anpassad efter dessa 

elevers behov genom t.ex. bildstöd och tydliga instruktioner även inom klassens ram. Det 

verkar som om många lärare inte riktigt vet hur de ska arbeta effektivt med elever med 

språkstörning så att eleverna kan nå sin fulla potential. Vi vill med den här studien undersöka 

hur yrkesgrupper med stor kompetens/erfarenhet av arbete med barn med språkstörning, 

såsom speciallärare, talpedagoger och logopeder uppfattar elevgruppen. Vi vill även ta reda 

på hur undervisningen ser ut för dessa elever samt vilka framgångsfaktorer som 

yrkesgrupperna kan identifiera i kontakten med denna elevgrupp.  

2 Bakgrund 

Här kommer vi att presentera forskning och studier inom några olika områden. Vi inleder med 

vad styrdokumenten säger om särskilt stöd och anpassad undervisning samt språkets viktiga 

roll inom skolans alla ämnen. I nästa del redogör vi för hur språkstörning definieras och hur 

funktionsnedsättningen kan påverka elevernas skolsituation, enligt forskning och beprövad 

erfarenhet. Vidare kommer vi att visa vad forskningen säger om språkutvecklande arbetssätt 

och gynnsamma metoder för att skapa tillgänglig lärmiljö och framgångsrik undervisning för 

dessa elever. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för vårt syfte med studien, våra 

frågeställningar och vilka teoretiska utgångspunkter vi har. 

2.1 Styrdokument 

I skolans styrdokument finns grunden för vårt synsätt och det vi har att utgå ifrån när vi 

genomför vår studie. Skollagen (2010) preciserar både skolans kunskapsuppdrag men också 

att extra anpassningar och särskilt stöd ska tillgodose elevers olika förutsättningar och behov. 

Utbildningen ska bidra till livslångt lärande, förmedla grundläggande demokratiska 

värderingar samt främja alla elevers personliga utveckling till aktiva, kompetenta och 

ansvarskännande individer.  

Skolverket (2011) förtydligar ytterligare i Lgr 11 vilka grunder svensk skola ska utgå ifrån: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor, ingen i skolan ska utsättas för 

diskriminering och undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. I 

vår studie utgår vi från undervisning som anpassats till elever i behov av särskilt stöd, något 

som definieras i skollagen. I läroplanen (Skolverket, 2011) betonas skolans särskilda ansvar 

för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå kunskapskraven och att skolan ska 

ta särskild hänsyn till elevers olikheter och behov. I vår studie tittar vi på hur språk- och 



 

kunskapsinriktad specialundervisning kan se ut och detta skrivs fram i läroplanen som en 

viktig del både i identitetsutvecklingen men också som en förutsättning för lärande.  Slutligen 

står det att varje elev har rätt till utveckling och framsteg och att känna tillfredsställelse att 

övervinna svårigheter – kärnan i vårt uppdrag som speciallärare (Skolverket, 2011).  

Salamancadeklarationen (Unescorådet, 2006) antogs 1994 och där beskrivs principer, 

inriktning och praxis vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Bland annat 

bestämdes det att skolor världen över ska ge plats för alla barn, oavsett förutsättningar. 

Deklarationen utgår från FN:s mänskliga rättigheter där det bland annat fastslås att staterna 

erkänner barnets rätt till utbildning som utvecklar deras personlighet och förmågor 

(Regeringskansliet, 2011). 

I diskrimineringslagen (2008) finns tvingande bestämmelser vars syfte är att främja lika 

rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett t.ex. kön, religion eller 

funktionsnedsättning. En av diskrimineringsgrunderna är bristande tillgänglighet, vilket kan 

innebära att en person med en funktionsnedsättning inte kan tillgodogöra sig t.ex. 

undervisning för att skolan har underlåtit att anpassa lärmiljön till skälig nivå på 

tillgänglighet. 

2.2 Definition av språkstörning  

För att få diagnosen språkstörning behöver hänsyn tas till fyra språkliga områden och hur 

dessa begränsningar påverkar barnets dagliga liv. Man tittar på pragmatiken (hur språket 

används) semantik (ordförrådet) fonologi (språkets ljudmässiga del) och hur väl barnet 

använder och förstår grammatiken (Holmström, 2015). Varje del är viktig och kan förklara 

hur barnet förstår och uttrycker talat och skrivet språk. Dessa barn får svårt att förstå vad 

andra barn och vuxna säger och att uttrycka sig som de vill. Barn kan anses ha lätt och grav 

språkstörning, impressiv eller expressiv, beroende på vilka delar av språket som är påverkat. 

Med impressiv språkstörning menas att barnet har en nedsatt språkförståelse, dvs. förmåga att 

kunna uppfatta och tolka språkljud, att sätta samman ord till betydelse samt att koppla detta 

till den omgivande situationen. För att förstå längre samtal och instruktioner behöver den 

språkliga informationen hållas kvar i minnet och detta är svårt för barn med impressiv 

språkstörning. De pragmatiska svårigheterna blir särskilt tydliga i sammanhängande tal och 

samtal där det gäller att hålla sig till ämnet och vid turtagning i samtalet. Det kan t.ex. visa sig 

genom att ibland svarar man inte alls, medan man ibland svarar för mycket på en gång. Det 

kan även visa sig som ekolali, dvs man härmar det som sägs (som ett eko).  



 

Expressiv språkstörning avser svårigheter att uttrycka sig med korrekt grammatik, ordval och 

uttal. Det kan t.ex. yttra sig genom att barnet har uttalssvårigheter, utelämnar ord i meningar, 

använder en felaktig ordföljd eller har svårt att i stunden hitta rätt ord, s.k. ordmobilisering 

(Carlberg, 2009). Man hör även begreppet generell språkstörning och då avses språkliga 

svagheter i samtliga språkliga funktioner som även påverkar de exekutiva funktionerna som 

enligt habiliteringen beskrivs enligt följande: barnets planeringsförmåga, impulskontroll och 

anpassningsförmåga samt socialt samspel (Habiliteringen, 2008). 

Eriksson, Habbe, Walther och Westlund (2015) skriver att ju fler språkliga domäner som är 

påverkade ju mer omfattande är språkstörningen. Barn med tidiga språksvårigheter behöver 

följas i sin språkutveckling över tid och skolan behöver arbeta med elever med språkstörning, 

anpassa undervisningen, dokumentera och göra tydliga överlämningar vid lärarbyten (Sun & 

Wallace, 2014).  

Vid diagnosticering behöver logopeden även utesluta andra underliggande svårigheter som 

t.ex. bristande språklig stimulans, hörselproblem eller avvikande neurologisk utveckling 

(Holmström, 2015). En definition av grav språkstörning som SPSM beskriver under sitt 

webbinarium (SPSM, 2017) är att elever med grav språkstörning har problem att förstå språk 

och att göra sig förstådd. Det påverkar i hög grad skolarbete, socialt samspel och 

vardagsaktiviteter och detta kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. 

Språkstörningen är inte av en tillfällig natur. Vidare menar de att ca 10 000 elever med 

språkstörning finns i svenska skolan idag. De flesta går i reguljär klass (SPSM, 2017).   

Men idag råder delade åsikter om hur diagnos ska ställas och vad som ska tas med i 

beräkningen. Reilly et al. (2014) menar att forskare måste komma fram till ett konsensus 

gällande hur man diagnosticerar och hur man ska benämna diagnosen. De menar att man bör 

benämna den language impairment, som skulle kunna översättas med språklig försvagning, 

istället för som nu när man kallar det för specific language impairment. Språklig försvagning 

kan likställas till det begrepp Bruce et al. (2016) använder och benämner som språklig 

sårbarhet.  

2.3 Hur påverkar språkstörningen eleverna? 

Elever med språkstörning har stora svårigheter med språket och förståelsen i skolarbetet men 

språkstörningen kan dessutom påverka elevernas tidsuppfattning, prestationsförmåga, minne- 

och planeringsförmåga och perception (Carlberg, 2009). 



 

När man har en språkstörning är det svårt att förstå och uttrycka sig med hjälp av sitt 

modersmål. Det innebär att man inte bara har svårt att läsa och skriva (som vid dyslexi), utan 

även när man lyssnar och pratar. Språkstörning kan också göra att det blir svårt att använda 

språket på "rätt" sätt. Ofta är det också svårt att lära sig och komma ihåg nya ord. Elever med 

språkstörning har ofta svårigheter med de exekutiva funktionerna som kan påverka beteendet. 

Man behöver språket för att kunna reglera sig själv, för att kunna resonera med sig själv och 

för att repetera instruktionerna för att hjälpa arbetsminnet (Eriksson et al. 2015). 

När ett barn växer upp ställs allt högre krav på språklig förmåga. Språkstörning upptäcks 

relativt lätt när det lilla barnet har uttalssvårigheter men när barnet blir äldre och de synliga 

svårigheterna minskar kan det vara lätt att missa elever med språkstörning. Det visar sig då 

genom att eleverna upplevs ha läs- och skrivsvårigheter istället för att det märks på uttalet och 

meningsbyggnaden (Eriksson et al. 2015).  Att problemen inte är lika tydliga är förstås bra 

men risken finns att underliggande språksvårigheter kommer i skymundan för andra mer 

synliga svårigheter som t.ex. koncentrationssvårigheter. Bruce et al. (2016) menar att 

svårigheterna kan upptäckas när det är dags för att lära sig nya ord och uttryck, vid muntliga 

redovisningar och skriftliga sammanställningar och då kan även tidspressen påverka 

inlärningen och självkänslan negativt. En studie från USA lät elever med språkstörning skatta 

sig själva då det gällde akademisk kompetens, uppförande, social acceptans och hur atletiska 

de var jämfört med en grupp elever som inte hade språkstörning. Det visade sig att äldre 

elever (10-13 år) skattade sig själva lägre jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden var som 

störst i de områden som påverkas mest av språket (Jerome, Fujiki, Brinton & James, 2002). 

Skolans språkliga krav ställer ofta till det för elever med språkstörning. Skriftspråket är mer 

komprimerat och fakta tätt och det ställs högre krav på språklig snabbhet och följsamhet. Det 

finns inte längre samma utrymme för eleverna att hinna tänka och utföra saker i sin egen takt. 

Vidare menar de att det är viktigt att läraren som undervisar eleven känner till sårbarheten och 

därmed ökar chansen att undervisningen passar eleven bättre. SPSM betonar i sina råd till 

lärare att förståelsen för och skillnaden mellan olika språkliga svagheter är viktig i arbetet 

med eleverna. Om pedagoger är osäkra om svårigheterna gäller dyslexi eller språkstörning 

behöver man prova intensiv lästräning. Om eleven trots det har kvar sina svårigheter med 

stavning och avkodning kan man misstänka dyslexi. Om det är så att svårigheterna handlar 

om läsförståelse och att skriva är grunden oftast språkstörning (Eriksson et al. 2015). 

Skolan ställer även höga krav på att eleverna kan skriva och det har visat sig att elever med 

språkstörning har svårare att skriva än andra elever (Williams, Larkin, & Blaggan, 2013).  

Holmström (2015) skriver i sin avhandling om lexikala begränsningar hos barn med 



 

språkstörningar något som även Carlberg (2009) beskriver. Begräsningarna handlar om att 

elever med språkstörning har färre antal ord i sitt lexikon och kunskapen om orden är mindre 

detaljerad, vilket leder till ordmobiliseringssvårigheter. Barn med språkstörning behöver höra 

ett ord betydligt fler gånger än barn med typisk utveckling för att skapa en mental 

representation av ordet. Holmström (2015) skriver vidare att dessa svårigheter begränsar 

barnens möjlighet att ge precisa och relevanta bidrag i samtal, en förmåga som är central för 

skolframgång.  

Språkstörning är kontextuell och märks olika mycket i olika situationer. Bruce (2014) menar 

att både vänskapande och kunskapande påverkas av språkstörningen. I dagens samhälle är 

informationsflödet stort och tempot så högt att det späder på svårigheterna att hinna uppfatta 

vad som sägs och hinna tänka efter i samtalet. Detta leder till svårigheter i både 

kamratkontakten och i undervisningen. Sårbarheten uppstår i relationen mellan å ena sidan 

den enskilda individens förutsättningar och å andra sidan faktorer i den pedagogiska miljön, 

utifrån hur språket används (Bruce, 2014). 

2.4 Lärarkompetens och anpassad undervisning 

En utredning som beställdes våren 2013 av regeringen hade som syfte att “måluppfyllelsen för 

elever med /…/ grav språkstörning ska öka” (SOU 2016:46, s.19). Utredningen gav en ganska 

dyster bild av skolgången för elever med grav språkstörning generellt. En orsak till att elever 

med språkstörning klarar sig så pass dåligt i skolan är mycket liten eller ingen 

kompetensutveckling inom språkstörning i vanliga skolor. Kompetensen samlas istället i 

språkskolor och hos logopeder. Ett av utredningens förslag var att personalförstärkning inom 

elevhälsan även skulle innefatta logopeder. Då skulle möjligheter skapas för pedagoger och 

logopeder att komplettera varandra i arbetet med elever med språkstörning i skolmiljön. Det 

skulle på sikt kunna öka möjligheterna att arbeta med anpassningar och behandling av elevers 

språk i skolmiljön. Sadler (2005) genomförde en studie i England där syftet var att samla in 

information från lärare som hade elever med språkstörning i sin klass. Hon ville undersöka 

flera olika frågor, bland annat lärarnas kunskap om språkstörning, och hur de upplevde sin 

förmåga att tillgodose elevernas pedagogiska behov när eleverna gick i reguljär klass. Trots 

att de flesta lärare tyckte att fördelarna med inkluderingen övervägde möjliga nackdelar, 

kände få att de hade nödvändig kunskap, stöd eller förtroende för att möta de pedagogiska 

behoven hos denna elevgrupp. Det framkom även att de saknade utbildning kring denna 

problematik i sin grundutbildning. Sadler (2005) menar att kunskapen finns hos logopeder och 



 

för att lyckas med elevgruppen i skolan bör ett bättre samarbete mellan hälsa och utbildning 

vara särskilt lämpligt. 

Alatalo (2011) skriver om lärares kompetens och belyser att lärares grundutbildning är den 

viktigaste faktorn till att lärare kan bedriva skicklig läs- och skrivundervisning. Hon menar att 

det i många studier visar att lärares kompetens har stor inverkan på hur väl elever lyckas i 

skolan. 

Bruce et al. (2016) framhåller helhetsperspektivet och mycket handlar om lärarens kompetens 

och didaktiska förmåga att anpassa undervisningen mer än att sänka kraven när det gäller 

bemötande och pedagogik för elever med språkstörning. Det kan handla om hur vi använder 

olika kommunikationsverktyg för att göra undervisningen så tydlig och genomtänkt som 

möjligt. Det handlar också om att anpassa språkkraven och sätta in stödåtgärder för att 

förebygga innan eleverna har misslyckats.   

Lärare behöver ha kunskap om barns språk och kommunikation för att förskjuta fokus från 

individen till lärmiljöer och didaktik. Detta synsätt gör att lärare funderar över hur de kan ta 

bort hinder och istället ha en språkstimulerande och språkstödjande undervisning (Bruce et al. 

2016). 

Undervisning av elever med språkstörning ställer krav på lärarens didaktiska kompetens och 

det är viktigt att i varje lärandesituation fokusera på pedagogiken och reflektera över vad som 

fungerar i undervisningen och vad som behöver förändras för att bättre möta elevernas behov.  

Att se till starka sidor och det friska hos varje individ och bygga på detta kan inte nog betonas 

menar både Bruce et al. (2016) och Carlberg (2009).  Att utgå från det som fungerar har sin 

grund i det salutogena synsättet där KASAM, känslan av sammanhang, är avgörande för 

välmåendet. Förhållningssättet utgår från ett hälsoperspektiv som innehåller tre komponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1987). 

Nielsen (2011) har i sin studie från 2005 undersökt vad elever med läs- och skrivsvårigheter 

anser vara det viktigaste i undervisningen. I livsberättelserna framkom att det var det 

individuella bemötandet som läraren gav som var det viktigaste i undervisningen, inte 

särskilda metoder, och att de fick tillgång till lämpliga verktyg för sitt lärande samt nödvändig 

tid för att slutföra uppgifterna. Det framkom även att lärarens förmåga att skapa ett gott och 

öppet klassrumsklimat var viktigt för att eleverna skulle utvecklas. Eleverna säger i 

intervjuerna att de inte är några offer men att de behöver hjälp och stöd att bli självständiga i 



 

sitt lärande och därmed måste lärarna ge dem verktyg och strategier för att detta ska uppnås 

(Nielsen, 2011). 

2.5 Språkutvecklande arbetssätt 

När man talar om språkinriktad undervisning menar man ofta att man bör undervisa om språk 

i alla ämnen, något som Cummins (2014), förespråkar. Han har forskat mycket om 

marginaliserade grupper, immigranter och barn som riskerar att underprestera i skolan. Han 

menar att skolan behöver maximera elevernas engagemang i litterära aktiviteter. Vidare säger 

han att man behöver undervisa explicit om språket i alla ämnen, att ge eleverna strategier för 

att förstå olika texter och hjälpa dem att producera texter genom scaffolding. 

Hajer och Meestringa (2010) är inne på samma spår när de skriver att många lärare är positiva 

till språkinriktad undervisning och forskningen visar att det ger resultat. De menar att det 

beror på att undervisningen ger mycket interaktion och att språket är viktig för att inlärning 

ska ske. I Nederländerna har man satsat på detta på bred front eftersom de sedan 90-talet fått 

stor mångfald av olika språk i skolan och behöver hjälpa dessa elever till ett fungerande 

skolspråk. Hajer och Meestringa menar att en sådan undervisning karaktäriseras av att målen 

är explicita, undervisningen är kontextrik och bygger på stora möjligheter till interaktion och 

språklig stöttning. Vidare menar de att språkinriktad undervisning kan se helt olika ut men att 

den alltid karaktäriseras av att lärarna har höga förväntningar på eleverna och att lärarna 

behöver ge eleverna språklig stöttning för att nå målen. De ger konkreta förslag på hur det kan 

se ut genom t.ex. öppna frågor som gör att eleverna får reflektera och fundera mer. 

Undervisningen innehåller mycket visuellt stöd men också konkret material och lärarna 

använder sig av många olika typer av texter. Eleverna får träna mycket på olika begrepp i 

olika sammanhang och använda olika arbetssätt som leder till interaktion mellan eleverna 

(Hajer & Meestringa, 2010). Liknande tankegångar har Bjerregaard och Kindenberg (2016) 

när de beskriver vad som kännetecknar språkutvecklande undervisning i So-ämnena. Förutom 

att ha höga förväntningar på sina elever bör lärare inte bara fokusera på faktakunskaper utan 

också träna eleverna att tillägna sig högre språkliga förmågor. Eleverna behöver få 

undervisning i att kunna argumentera, analysera, reflektera och resonera. Vidare bör man ge 

eleverna stöttning d.v.s en framåtsyftande, tillfällig hjälp som har fokus på att ge eleverna 

strategier för hur man ska utföra en uppgift. Detta är jämförbart med vad Gibbons (2010) 

kallar för scaffolding. Med detta menas att eleven senare ska kunna utföra de språkliga 

kompentenserna självständigt utan denna form av stöd. Stöttning, eller scaffolding, för att 

utveckla högre språkliga förmågor i skolan kan ske genom textsamtal, explicit undervisning 



 

om lässtrategier eller textstrukturer. Det handlar då om att läraren använder både vardagsspråk 

och ett mer ämnesspecifikt språkbruk. Växlingen mellan språk i textsamtalen gynnar 

utvecklingen av elevers ämnesspecifika språk, och den ger en djupare förståelse för 

ämnesinnehållet. 

Även Damber (2010) skriver om scaffolding och förklarar att om lärare har en bild av att alla 

elever lär sig på samma sätt uppstår problem. Läraren är en viktig person som handledare och 

som kan förklara hur man ska bete sig i klassrummet men även ge explicita instruktioner om 

hur något ska göras. En annan viktig komponent, enligt Bjerregaard och Kindenberg (2016), 

som lärare kan använda sig av, är att visa eleverna strategier hur man faktiskt gör genom s.k. 

modellering, t.ex. visa eleverna hur man sammanfattar en text genom att läsa första meningen 

i ett stycke, titta på rubriker och de kursiverade begreppen i texten. På så vis ger man eleverna 

en bild av hur de sedan kan gå tillväga när de själva ska genomföra samma uppgift. 

I samspelet som uppstår i en lärandesituation pekar mycket på att samtliga deltagare utvecklar 

nya kunskaper och kompetenser eftersom man i ett sådant samarbete ofta måste förklara, 

omformulera, argumentera, presentera och tänka om. Att lyssna på andra människor i dessa 

sammanhang leder till nya tankar, bidrar till att vi ser på världen med nya ögon och skapar 

därmed nya tankegångar (Jakobsson, 2012). 

Skolans texter är ofta långt bort från elevernas vardag och kan eleverna inte känna igen sig i 

texterna så blir det svårt med förståelsen. Strukturerade textsamtal gynnar alla elever för det 

finns många elever som har svårt att tillgodogöra sig innehållet i skolans texter. Tjernberg 

(2013) menar att en framgångsrik läs- och skrivundervisning bygger på att lärare ger eleverna 

utmaningar som ligger i deras utvecklingszon och att de då klarar av dessa uppgifter p.g.a. att 

de använder sig av scaffolding. Hon sammanfattar en del av sin avhandling med att säga att 

framgångsrik läs- och skrivundervisning sker i ett språkutvecklande sammanhang. 

Boksamtal med guided practice ger eleverna möjlighet att se läraren modellera hur man kan 

tänka och reflektera vid läsningen och därmed fördjupa sin egen förståelse och behållning av 

boken. Reichenberg och Lundberg (2011) genomförde en undersökning av hur särskolan 

skulle kunna arbeta med olika läsmetoder t.ex. textsamtal som en metod att öka läsförståelsen. 

När utvecklingsprojektet var över så visade utvärderingen att både lärare och elever var 

mycket positiva. Sammanfattningsvis visade undersökningen att textsamtal inte behöver vara 

svårt att genomföra och att eleverna får möjligheter att delta i samtal, utveckla resonemang 



 

samtidigt som de blir bättre på läsförståelse och reflektion, något som även lärarna upplevde 

djup tillfredsställelse med i deras i övrigt svåra undervisningsuppdrag. 

Ytterligare en viktig aspekt är att kunna aktivera elevernas förkunskaper. Om man gör det är 

det lättare för eleverna att hänga upp ny kunskap på sina tidigare ”krokar”. Interaktion och 

elevaktivitet är viktigt för att lärande ska ske. Om vi gör något eller pratar med andra om det 

vi lär oss kommer vi att lära oss och komma ihåg bättre (Bjerregaard & Kindenberg, 2016).  

2.6 Gynnsamma arbetssätt för elever med språkstörning 

I en australiensisk studie (Starling, Munro, Togher, & Arciuli, 2012) fick lärare utbildning av 

en logoped under en 10-veckorsperiod.  Lärarna undervisade elever med språkstörning i 

årskurs 8 och utbildningen gick ut på att lära lärare att utveckla sitt klassrumsspråk, både 

muntligt och skriftligt. Syftet med studien var att se hur utbildningen påverkade elevernas 

kunskaper och hur de använde sig av de olika strategierna som lärarna fick ta del av. 

Forskarna tittade också på om effekterna fanns kvar över tid. De var fyra olika strategier som 

man ville att lärarna skulle tillägna sig. De fick utbildning i att modifiera sitt skriftliga språk 

t.ex. genom att använda sig av bildstöd och ikoner i texten för att det skulle bli tydligare för 

eleverna.  Lärarna i den australiensiska studien fick även träna på att göra mindre stycken och 

begreppsbeskrivningar. Vidare fick de träna på sitt muntliga språk genom att ge explicita 

instruktioner, anpassa sitt taltempo och upprepa och omformulera viktig information. De 

australiska lärarna tränades även i att förbättra möjligheter till infobearbetning t.ex. genom att 

svåra texter bearbetades i helklass och delades upp, tankekartor skapades, procedurscheman 

med bilder som stöd skrevs. De fick ytterligare träning i att ha fokus på explicit 

ordförrådsinstruktion genom att ge ordförklaringar före ett moment i samband med bildstöd 

(Starling et al. 2012). 

Eriksson et al. (2015) visar på flera liknande sätt hur undervisningen här i Sverige bör 

utformas för elever med språkstörning. De rekommenderar att man utgår från det som 

eleverna redan känner till, det vardagliga, för man aktiverar då deras förkunskaper. De menar 

vidare att man som lärare behöver visualisera, t.ex. ge eleverna scheman som visar hur man 

ska göra, steg för steg, att man kan rita ord och förklara för att det ska bli lättare för eleverna 

att förstå. Vidare betonar de att man behöver skapa sammanhang i undervisningen genom att 

t.ex. använda konkret material, göra studiebesök inför ett nytt arbetsområde, och använda 

tidshjälpmedel för att eleverna ska förstå hur länge man ska utföra en viss uppgift. Det är även 

viktigt att ge struktur och lägga upp uppgifter på ett likande sätt så att det blir bekant för 



 

eleverna. Men samtidigt menar Eriksson et al. (2015) att man behöver variera undervisningen 

eftersom eleverna behöver lära sig på olika sätt, inte bara genom tal och skrift. Det kan man 

göra genom att använda sig av spel och lekar, dramatisera och rörelse. Även Cummins (2014) 

menar att det är en fördel om man lyckas aktivera elevernas omvärldskunskap för att kunna 

förstå en text. 

En lärare behöver ha kunskap om hur man arbetar med språkstimulerande pedagogik och hur 

den kan stimulera alla elevers språkutveckling men också hur den kan undanröja hinder för 

elever med olika typer av språkstörning. Elever som har språkstörning har ett större behov av 

en tydlig undervisning än andra. Det handlar om att skapa förförståelse genom att använda 

alternativa hjälpmedel som t.ex. filmer, bilder, tecken och tankekartor för att förstärka det 

man menar. Men också att erbjuda många olika sätt att redovisa sina kunskaper och 

möjligheter att få dela med andra. Genom att se, göra, uppleva och samtala om det som finns i 

vår omgivning får eleverna ett rikare språk (Bruce, 2016). 

2.7 Teoretiska perspektiv 

I den här delen redovisar vi begrepp och förhållningssätt inom sociokulturellt perspektiv och 

salutogent förhållningssätt. Först redogör vi övergripande för vad sociokulturellt perspektiv 

innebär och sedan går vi mer in på olika begrepp som vi kommer att använda som 

utgångspunkter i vår analys. Slutligen definierar vi salutogent förhållningssätt och kasam. 

Sociokulturellt perspektiv: Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv med påverkan av en 

relationell grund. Eftersom vi tror på att lärandet inte är en process som sker enskilt, utan i ett 

socialt sammanhang har vi valt att stödja oss på Vygotskijs teori om språkets betydelse för 

lärande.  

Språket som verktyg: Vygotskij (1999) påpekar att språket och därmed även lärandet 

(tänkandet) utvecklas och byggs upp i samspelet mellan barnet och föräldern, individen och 

samhället. Han menar att det behövs social kommunikation för att utveckling av språk och 

tänkande ska kunna ske. Vidare menar han att man inte kan skilja på språket och tänkandet 

utan att de är starkt förknippade med varandra. Partanen (2007) resonerar kring Vygotskijs 

teorier och skriver att barnets lärande är beroende av hur väl hen kan behärska språket och 

Vygotskij menar också att elever som har svårigheter med språket (lärandet) behöver 

vägledning eller modellande av en vuxen eller en kamrat. Språket behöver internaliseras, en 

utvecklingsprocess som beskrivs som en process från det yttre till det inre. Från övning och 



 

modellande till ett inre språkligt tänkande. När tänkandet internaliserats så förändras det och 

blir unikt för individen (Partanen, 2007). 

Säljö (2011) menar att vårt lärande inte enbart ”flyttas in” utan vi tillgodogör oss kunskaper 

och sätt att förhålla oss till omvärlden som är funktionella i olika sociala situationer. Språket 

(lärandet) anpassas till olika kulturer, traditioner och syften och individen blir delaktig genom 

samtal, diskussion och meningsutbyte. 

Med utgångspunkt i Vygotskij teorier menar Partanen (2007) att sammanhanget och 

kontexten är avgörande för hur meningsfullt lärandet uppfattas av eleven. Samtalet är en del 

av flera olika delar som påverkar hur undervisningen uppfattas av eleven. Det är avgörande 

för hur vi tar till vara elevernas egna erfarenheter, hur vi skapar förståelse för skolkunskapens 

betydelse i vardagen, vilka verktyg som eleverna får använda samt vilka samarbetsformer vi 

etablerar och uppmuntrar. Partanen lyfter fram tre delar som sammanfattar Vygotskij-

pedagogik: språket som verktyg för lärande, reflektion kring sitt eget förhållningssätt i sin 

undervisning samt förmåga att använda sig av en konkret samtalsmetodik (Partanen, 2007).  

Artefakter: Ett annat viktigt begrepp inom sociokulturella perspektivet är artefakter. Flera 

forskare använder begreppet men i något varierad betydelse. Jakobsson (2012) hänvisar till ett 

samlingsbegrepp som används av Wertsch, mediational means, som en gemensam 

beskrivning av alla möjliga och tillgängliga resurser som människor använder i lärprocesser. 

Detta kan exempelvis vara recept, diagram, komihåglappar, kalendrar eller andra typer av 

representationer som hjälper oss organisera vardagen. Säljö (2011) benämner dessa artefakter 

som externa minnessystem som utvidgar vår förmåga att minnas. Dessa artefakter är en del av 

lärandet som hjälper oss att utveckla ny kunskap och som påverkar vårt tänkande och vårt sätt 

att agera. Inom sociokulturella perspektiv uppfattar man lärande mer som en utvidgning av 

vår förmåga att använda artefakter på ett alltmer avancerat och utvecklat sätt, att människans 

utveckling påverkas av vår förmåga att använda och tänka med hjälp av språk, begrepp och 

teorier som därmed också blir redskap för att kunna analysera, förstå och lösa problem i vår 

omgivning (Jakobsson, 2012). 

Med hjälp av modern teknik och utvecklade artefakter kan vi överbrygga de fysiska eller 

mentala hinder som vi utrustas med av naturen (Säljö, 2011).  

 

Den proximala utvecklingszonen: Vygotskij talar om den närmaste utvecklingszonen och 

menar att det som barnet kan göra idag, tillsammans med andra, kan den göra utan hjälp 



 

imorgon. Vygotskij menar vidare att man inte kan nöja sig med att finna den lägsta tröskeln 

för inlärning men att också ta reda på var högsta tröskeln för inlärning finns och att inlärning 

kan ske däremellan (Vygotskij, 1999). Vidare menas att denna zon är en färdighet som är på 

gång och som kan glimta till i resonerande samtal eller när elever tänker högt tillsammans, för 

att sedan kunna tänkas tyst. Elever som utmanas med uppgifter som ligger i den proximala 

utvecklingszonen utvecklas och vidgar sin förståelse över tid och då uppstår en ny proximal 

utvecklingszon. Elever som enbart får arbeta med det som de redan kan kommer inte visa 

samma utveckling, utan skolarbetet blir då repetition av redan känd kunskap. Elever som 

arbetar ovanför den proximala utvecklingszonen kommer att utsättas för överkrav och detta 

kan leda till att eleven blir passiv, osjälvständig och får stora kunskapsluckor. (Partanen, 

2007) 

 

Scaffolding: Ytterligare ett centralt begrepp som vi utgår ifrån är scaffolding, som innebär att 

det stödet som lärare tillhandahåller gör att elever kan utföra uppgifter mer och mer 

självständigt. Läraren ska då fungera som en motiverande handledare tills eleven är 

flygfärdig. Under inlärningens gång ska läraren hela tiden vara uppmärksam på framstegen 

men också ge feedback på vad som behöver utvecklas. Läraren visar, modellerar, och eleven 

imiterar. Självständigheten ska uppmuntras så att eleven bygger en känsla av självkompetens 

(Wood, Bruner, & Ross, 1976). Partanen (2007) beskriver detta som att eleven i allt större 

utsträckning kan strukturera och reglera sitt eget lärande. Gibbons (2003) förtydligar även  

med att säga att det måste finnas bevis som visar på att eleven har blivit mer självständig efter 

den stöttning som eleven har fått, för att man ska få kalla det scaffolding. 

Salutogent förhållningssätt: Ett annat viktigt förhållningssätt som vi vill lyfta fram i vår 

studie är det salutogena perspektivet eller förhållningssättet. Antonovsky (1987) är grundare 

till detta synsätt och han menar att fokus bör ligga på hälsa istället för ohälsa. Vidare menar 

han att känslan av sammanhang är en viktig faktor då man ska placera in sig i ett kontinuum 

hälsa-ohälsa. Utifrån detta har han skapat begreppet kasam som innehåller tre komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Han menar att människor som upplever svåra 

påfrestningar i livet klarar det bättre om dessa komponenter är uppfyllda. Människor med en 

känsla av sammanhang har en större möjlighet att hantera dessa påfrestningar.  

2.8 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att belysa hur skolan kan organisera, bemöta och bedriva 

undervisning för en elevgrupp med en komplex funktionsnedsättning i sin språkliga förmåga, 



 

något som vi hoppas att vår studie kan skapa ökad förståelse för. Vi vill i vår studie undersöka  

hur de olika yrkeskategorierna inom grundskolan uppfattar denna elevgrupp. På vilka sätt kan 

yrkesgrupperna organisera undervisningen så att elevgruppen kan lyckas i sitt skolarbete samt 

vilka framgångsfaktorer lyfter de fram i sin profession.  

 Hur beskrivs funktionsnedsättningen språkstörning av speciallärare/pedagoger, 

talpedagoger och logopeder?  

 Hur ser den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen ut för elever med 

språkstörning? 

 Vilka framgångsfaktorer lyfter speciallärare/specialpedagoger, talpedagoger och 

logopeder fram i sitt arbete? 

3 Metod 

I vår metoddel kommer vi att redovisa vilka val vi har gjort då det gäller forskningsansats, 

urval och hur vi har gått tillväga när det gäller datainsamlingen. Vi kommer även att redogöra 

för validiteten och vilka etiska ställningstaganden som vi har gjort och slutligen redovisar hur 

vi har gjort när vi har analyserat vårt material. 

3.1 Metodval  

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsansats. Eftersom vi i första hand frågar efter 

människors uppfattningar och tankar passar det bra, då vi vill ta reda på hur individer tolkar 

och uppfattar sin verklighet utifrån tidigare erfarenheter. Dessa uppfattningar är unika för 

denna grupp, något som vi behöver tänka på vid analys och resultat.  En forskare kan aldrig 

vara säker på att utfallet blir detsamma i en annan grupp vid ett annat tillfälle (Dahlgren & 

Johansson, 2015).   

Intervju: En kvalitativ intervju är en vanlig metod inom pedagogisk forskning för att få fram 

information. Syftet med intervju som metod är att förstå vardagsnära ämnen ur den 

intervjuades perspektiv och livsvärld. Målet är att hitta nyanserade beskrivningar av 

intervjupersonens upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). I vårt fall innebar metodvalet att 

upptäcka och identifiera intervjupersonernas kunskap om och uppfattning av undervisningen 

av elever med språkstörning. Vi ville veta hur de konkret arbetar med denna elevgrupp när det 

gäller språk-och kunskapsutvecklande undervisning. Vi ville även få fram vad de kunde säga 

och uppfatta vara framgångsfaktorer i undervisningen och bemötandet. 



 

Vid en kvalitativ intervju är svaren inte givna utan bygger på hur intervjun eller samtalet 

utvecklas. Vi utgick från en intervjuguide som vi arbetat fram utifrån våra övergripande 

frågeställningar, kompletterat med ett antal följdfrågor. Vid intervjutillfällena har 

följdfrågorna blivit olika beroende på hur intervjupersonerna svarat (Bilaga 3). 

 

Observation: Hammar Chiriac och Einarsson (2014) skriver om observationer som en metod 

som man använder sig av för att få syn på vad som sker i samspelet mellan olika 

gruppmedlemmar. Vi har valt att göra observationer med hög grad av struktur eftersom vi på 

förhand visste vad vi ville titta på. Vi konstruerade ett avprickningsbart observationsschema 

(Bilaga 2) utifrån en av våra frågeställningar, ”Hur ser det språk- och kunskapsutvecklande 

arbetet ut för elever med språkstörning?” Vårt intresseområde under observationen var i 

huvudsak att få syn på undervisningen som denna elevgrupp får. I mindre studier, som denna, 

kan det vara bra enligt Hammar Chiriac & Einarsson (2014) att även lägga till en kolumn där 

det finns utrymme att lägga till anteckningar för sådant som händer i observationen som är 

intressant. Detta valde vi att göra.  

3.2 Urval (deltagare) 

Vi gjorde ett s.k. strategiskt val eftersom vi ville vara säkra på att deltagarna hade stor 

erfarenhet av det fenomen som vi ville undersöka d.v.s. av att arbeta med elever med 

språkstörning (Creswell, 2013). Dessa personer som vi har intervjuat arbetar dagligen med 

riktad undervisning till elever med språkstörning och tre av dem som vi har intervjuat driver 

dessutom ett språkprojekt vars syfte är att skapa tillgängliga lärmiljöer och hållbara metoder 

för undervisning och bedömning för dessa elever. 

Vi började med att ta kontakt med rektorer på olika skolor för att höra oss för om vi fick 

besöka deras verksamheter. Vår tanke har varit att besöka olika stadier och skolor för att få en 

så bred bild som möjligt. Vi önskade även få kontakt med personer eller verksamheter inom 

skolor som kontinuerligt mötte vår efterfrågade elevgrupp. Innan besöken har vi skickat ut 

missivbrev (Bilaga 1) där vi beskrev syftet med vår studie och hur den ska utföras.   

3.3 Genomförande  

Här kommer vi redovisa hur vi har gjort datainsamlingen men också vårt tillvägagångssätt och 

vår ansvarsfördelning.  

Datainsamling: Datainsamlingen har skett genom grupp/parintervjuer och observationer. Det 

har skett genom s.k. triangulering vilket innebär att man använder sig av flera metoder för att 



 

tydligt belysa ett fenomen, vilket ökar validiteten (Creswell, 2013). Eftersom vi vill se hur 

språkinriktad undervisning kan fungera i praktiken så tänker vi att observationer och 

grupp/parintervjuer gör att vi kan få svar på våra frågeställningar. För att komplettera 

intervjuerna ville vi genomföra observationer för att kunna få en större förståelse av hur 

undervisningen ser ut för dessa elever.  

 

Tillvägagångssätt: Vi har genomfört tre (3) grupp/parintervjuer och två (2) 

observationstillfällen. Vid observationstillfällena har vi observerat flera olika kortare pass 

med både textsamtal och matematikundervisning. Vi beskriver först hur vi har gått tillväga 

med hjälp av en tabell och sedan beskriver vi mer utförligt hur vi har gjort i de olika delarna.  

Skola Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Aktivitet  4 observationer 

 

4 observationer 

Aktivitet Intervju med 

specialpedagog, 

talpedagog och 

logoped 

Intervju med två 

speciallärare och 

talpedagog  

Intervju med logoped 

och speciallärare 

 

Vi har gjort tre (3) grupp/parintervjuer. Grupperna har fått diskutera frågor som utgår från 

våra frågeställningar, där vår roll har varit moderatorer, men vi har valt att ställa följdfrågor 

för att samtalet inte ska börja handla om annat. Samtalet har spelats in för att möjliggöra 

analys. Observationer använder vi för att se hur arbetet ser ut i klassrummen. Vi har även 

genomfört två (2) observationer, vid två olika tillfällen och i två olika grupper. De grupper vi 

observerade är båda särskilda undervisningsgrupper, där eleverna har språkstörning och även 

andra diagnoser, t.ex. autism och ADHD. 

Vi valde att göra en strukturerad observation i två särskilda undervisningsgrupper i 

grundskolan. Vi har använt ett observationsschema med avprickningsbara 

observationspunkter (bilaga 2) som vi bestämt i förväg och som utgår från våra 

frågeställningar. Vi valde att inte direkt delta i aktiviteten utan höll oss på ett litet avstånd från 

deltagarna men ändå så pass nära att vi kunde se det som hände. Vi förde anteckningar och 

kryssade i det avprickningsbara observationsschemat (Creswell, 2013). 



 

Intervju: Alla intervjuer genomfördes direkt efter våra observationer förutom den första 

intervjun då vi inte gjorde någon observation. Vi konstruerade en intervjuguide utifrån våra 

övergripande frågeställningar. 

Vår första frågeställning handlar om hur olika yrkesgrupper inom skolan beskriver elevernas 

svårigheter med fokus på språkstörningen. För att få svar på detta planerade vi några 

följdfrågor som handlade om kännetecken, styrkor och svagheter, vilka svårigheter som finns 

i undervisningen men även i sociala sammanhang.  

Vår andra frågeställning handlade om det språk- och kunskapsutvecklande arbetet och hur det 

kan se ut för elever med språkstörning. Här ställde vi frågor som handlade om planering, 

undervisning, förhållningssätt och konkreta tips. Slutligen hade vi en frågeställning där vi 

ville undersöka om vi kunde definiera framgångsfaktorer för denna elevgrupp. Följdfrågorna 

handlade om hur man kan planera för framtiden, betydelsen av goda relationer med 

vårdnadshavare, tålamod och flexibilitet.  

Efter att intervjuerna har genomförts har vi transkriberat intervjuerna ordagrant. Vi valde att 

ta bort upprepningar av ord, hummanden och annat som var ovidkommande för vår studie. Vi 

transkriberade skriftspråkligt för att det skulle bli lättare att analysera det som har sagts. 

Längre pauser valde vi att markera med mellanslag och skrev ut om någon eller några 

skrattade (Kvale & Brinkmann, 2014). För att avidentifiera materialet valde vi att benämna 

citaten i resultatet med koder enligt systemet; S = specialpedagog. SL = speciallärare. L = 

logoped. T = talpedagog.  

Observation: Vår första observation gjorde vi i en särskild undervisningsgrupp i grundskolan 

där samtliga elever har någon form av språkstörning. Gruppen var åldersblandad och 

undervisningen var individualiserad. I klassen arbetade två speciallärare och två dagar i 

veckan även en talpedagog. Eleverna hade de teoretiska ämnena i den särskilda 

undervisningsgruppen, tal- och språkträning hos talpedagogen samt praktiska ämnen i stor 

klass. Observationen började med att speciallärarna presenterade oss och vi berättade att vi 

var där för att titta och lära oss hur deras lärare arbetar. Sedan småpratade speciallärarna och 

vi en kort stund med eleverna innan skolarbetet började. 

Vid den andra observationen fick vi delta i undervisningen tillsammans med en särskild 

undervisningsgrupp årskurs 2-3-elever som samtliga har diagnosen språkstörning.  I gruppen 



 

arbetade en speciallärare och en logoped. Eleverna hade en del lektioner i reguljär klass 

beroende på vilka styrkor de besatte. Vi gjorde på samma sätt när vi började som i den 

tidigare observationen – presenterade oss och berättade varför vi var där.  

Ansvarsfördelning: Eftersom vi har varit två studenter som har genomfört studien har vi valt 

att tillsammans utföra intervjuerna. Vid observationer har vi valt att dela på oss för att 

observera olika situationer för att hinna se så mycket som möjligt. Efter våra fältstudier har vi 

transkriberat varsin längre intervju och sedan delat på den tredje. Vi har var och en renskrivit 

våra fältanteckningar. När analysfasen började valde vi att tematisera var och en för sig för att 

öka validiteten. Sedan träffades vi för att jämföra vilka kategorier vi hade hittat. Efter det 

sammanställde vi så att vi till slut hade kategorier som stämde överens. Hela uppsatsen har vi 

skrivit tillsammans med hjälp av Office 365 men vi har även träffats och diskuterat, analyserat 

och skrivit gemensamt.  

Tillförlitlighet: Reliabilitet innebär att en undersökning är korrekt utförd (Thurén, 2007). Vi 

har använt oss av flera metoder för att tydligt belysa ett fenomen, vilket ökar validiteten. 

Kvale och Brinkmann (2014) problematiserar reliabiliteten genom att lyfta fram svårigheterna 

som finns med objektivitet vid intervjusituationen. Detta försöker vi motverka genom att 

intervjugrupperna får förbestämda frågeställningar samt att samtalen spelas in. Vid 

observationerna har vi ett observationsschema som även det är förhandsbestämt. Dock är det 

svårt att helt försäkra sig om samma resultat när andra forskare tolkar vårt utfall.  

Validitet definieras genom att fråga sig: Mäter du det du vill mäta? (Thurén, 2007) Detta har 

vi försökt kontrollera genom att göra pilotundersökningar med fokus på våra frågeställningar 

innan vår undersökning. I samtal med andra människor kan vi aldrig försäkra oss helt om att 

det är sanning som sägs. Det kan vara svårt att säga vad man tycker på grund av grupptryck 

eller vad som är socialt accepterat i gruppen. Vi utgår från att intervjupersonerna talar sanning 

men vi har med i tolkningen att detta är en svårighet. Vi strävar efter att säkerställa resultatet 

genom att göra en bedömning av samtalets trovärdighet. Dock är det som beskrivs av 

intervjupersonerna deras uppfattning och giltig enbart vid detta tillfälle (Wibeck, 2010). 

Därför kan inga allmängiltiga slutsatser dras men metoden kan reproduceras i andra mer 

omfattande studier. En utförligare beskrivning av hur vi gjorde finns under rubriken 

Genomförande.  

Etiska överväganden: Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017). Innan 

studien genomfördes fick intervjupersonerna ett missivbrev där information om syftet med 



 

studien presenterades, hur intervjuer och observationer skulle genomföras och att intervjun 

skulle spelas in. Intervjupersonerna gavs betänketid och möjlighet att ställa frågor om studiens 

syfte. Detta gjordes via telefonsamtal där vi dels svarade på praktiska frågor och dels genom 

förtydligande av intervjugruppernas sammansättning. Intervjupersonerna godkände detta som 

underlag för vår studie, s.k. informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2014). I vår studie har 

vi fokuserat på undervisning och inte observerat elever. Därför har inte ett samtycke från  

vårdnadshavarna krävts. Vi har dock varit noga med att eleverna har förstått syftet med varför 

vi har varit där. Vi har förklarat för dem att vi har velat lära oss av deras lärare eftersom vi 

själva utbildar oss till speciallärare. Detta har de mottagit och accepterat. Det har varit tydligt 

att de har tyckt att det har varit spännande med besök. Detta diskuterar vi i metoddiskussion. 

Det forskningsetiska ställningstagandet gällande konfidentialitet har inneburit att lärarnas 

identitet döljs så att studien kan publiceras. Vi har särskilt beaktat att identifierbar information 

inte lämnas ut. Enligt Sandström (personlig kommunikation, 6 oktober 2017) är god ordning 

på materialet viktigt; man bör gärna förvara datamaterialet inlåst. Materialet som vi samlat in 

ska användas i detta examensarbete för att analysera de frågeställningar som vi presenterat 

tidigare och som är kända för de deltagande intervjupersonerna. Resultatet presenteras i vår 

magisteruppsats och publiceras på DIVA-portalen.  

Dataanalys: I analysarbetet har vi hämtat inspiration från Dahlgren och Johanssons (2015) 

analysmodell i sju steg. Vi började med att bekanta oss med materialet, vi läste igenom de 

transkriberade grupp/parintervjuerna och fältanteckningar flera gånger. Under tiden som vi 

läste igenom materialet förde vi anteckningar. När det var gjort blev nästa steg att välja ut 

viktiga passager i materialet för att hitta det mest betydelsefulla kategorierna. Vid 

sammanställningen fokuserade vi på likheter och olikheter i materialet som vi klippte ut och 

sammanfogade i olika tankekartor. Därefter träffades vi och fogade samman de kategorier 

som vi enskilt hade hittat. Vi namngav kategorierna och renodlade dessa så att innehållet blev 

exklusivt för kategorin, vilket betyder att innehållet är uttömmande. En fördel som vi har är 

att vi är två studenter som samarbetar vilket gör att vi kan använda oss av en s.k. förhandlad 

samstämmighet. Det innebär att vi arbetade oss fram till olika kategorier var och en för sig 

och sedan jämförde resultatet med varandra, vilket ökar validiteten på vårt arbete (Dahlgren & 

Johansson, 2015). 



 

4 Resultat 

Resultatet redovisas dels utifrån våra frågeställningar men också utefter de kategorier som vi 

hittade i analysen av det insamlade materialet. Huvudrubrikerna utgår från frågeställningarna 

och underrubrikerna är de kategorier som vi hittade i analysen av materialet. Den första delen 

handlar om hur de olika yrkeskategorierna har beskrivit funktionsnedsättningen språkstörning. 

Den andra delen är beskrivningar och observationer som framkom i vår undersökning av hur 

det språk- och kunskapsutvecklande arbetet kan se ut för elever med språkstörning. Sedan 

följer den tredje delen som är kategoriserad efter vår frågeställning om framgångsfaktorer för 

en tillgänglig lärmiljö. Vi avslutar med en sammanställning av vårt resultat som även den 

utgår från våra frågeställningar.  

4.1 Beskrivningar av språkstörning 

Impressiv språkstörning: Många av våra deltagare har vittnat om att eleverna har svårigheter 

med förståelse av språket i form av ett litet ordförråd, förståelse av språkliga strukturer, 

förmåga att ta till sig texter och förstå olika typer av information. Förstå ord och begrepp är 

något som deltagarna ständigt återkommer till. De har behov av att få ordförklaringar 

upprepade gånger. Så här sade en av de intervjuade: 

Även om man har kunskap så kan man kanske inte sätta ord på den, så är det ju för någon elev vi har. 

Och för andra så har man ju väldigt svårt med att kommunicera … och det är svårt både muntligt och 

skriftligt och det blir ju i alla ämnen. Svårt att ta till sig texter och ja… även instruktioner. (SL2) 

Våra informanter poängterar att eleverna ofta inte förstår sin egen funktionsnedsättning och 

har svårt att fantisera och göra sig inre bilder. En talpedagog säger i intervjun att elever kan ha 

”… svårt att fantisera, en del inte alla. Men en del de får liksom inga inre bilder. Frågar men 

då: ser du nånting när jag berättar den här berättelsen, kan du se något inne i huvudet? Nej, 

det är svart…” (T1) 

Expressiv språkstörning: Informanterna pratar en hel del om att eleverna har uttalssvårigheter. 

Att uttrycka sig så att andra förstår, blir svårt menar de.  

... han hade när han kom en extremt komplicerad … grammatisk problematik alltså. Det gick nästan inte 

och höra vad han sa, han prata… så här… vad heter det? Huvudord liksom. (SP1) 

Några påpekar att det inte bara handlar om det, de menar att det är mer komplext än så. 

Eleverna har även svårigheter att hitta orden s.k. ordmobilisering. En specialpedagog berättar 

om en elev som i början av grundskolan bara pratade i huvudord. Hen uttryckte det så här: 



 

Men när X gick i förskoleklass då var ju allting bara ”saken” för jag träffade X då också. När X skulle 

berätta nånting, allt var saken. Det var svårt att veta vad det var för sak X menade, X hade ju liksom 

inga ord för nånting så det var svårt att veta. (T1) 

Pragmatik: Eleverna har svårt att kommunicera tankar, känslor och kunskaper, menar flera av 

informanterna. Detta påverkar relationer i det sociala samspelet. Det blir svårt att jobba i 

grupp, förstå regler och sin roll i konflikter/lekar. En av logopederna berättade om detta. 

Och sen det här… ja det sociala samspelet hör ju också till det språkliga… kanske inte har koderna… 

missuppfattar… hur man ska använda rösten i olika sammanhang, hur pratar jag med den här personen 

för att det ska bli bra, vara med i lekar och så det är också en svårighet. Tolka regler till exempel. (T1) 

De har inte lätt för att förstå de sociala koderna, de missuppfattar vilket därmed blir ett socialt 

handikapp. Detta visar sig även på lektionstid då det är svårt att kommunicera med kamrater 

eftersom de har samspelssvårigheter. Detta kan visa sig på många olika sätt men en 

specialpedagog uttryckte det såhär: ”… det kan ganska lätt bli missförstånd och man tolkar 

fel, det blir ju ett socialt, ja handikapp kan man säga.” (SL2) 

Komorbiditet: Under intervjuerna framkom att det ofta handlar om en kombination av 

svårigheter. En kombination med andra diagnoser är vanligt såsom t.ex. ADHD och AST. De 

pratar också om att det blir ett tilläggshinder i form av koncentrationssvårigheter och 

uppmärksamhet.  

Sen måste man ju förstå om det finns fler saker, ganska ofta finns det ju neuropsykiatri också. I vilken 

situation påverkar olika diagnoser? För bara språksvårigheter kan ge samspelssvårigheter som kan 

liknas vid ADHD. Men om en även har ADHD måste man ju anpassa utifrån olika. Det är en 

jätteutmaning. (SP2) 

En deltagare menade att låg begåvning är vanligt förekommande bland elever med 

språkstörning medan två andra deltagare menade att det är en missuppfattning och att många 

lärare tänker att det alltid hör ihop med låg begåvning. De resonerar med varandra och säger:  

T2: … den uppfattning som man har om språkstörning idag är det, man tänker på, uttal eventuellt alltså, 

det är lite svårt med språkstörning, man blandar ihop det med dyslexi.  

SP2: Eller låg begåvning.  

L2: Det möttes jag ju tydligt av, när jag, när jag kom in i projektet när vi pratade kring elever. Att det 

var ju mycket tankar kring… KAN det inte vara en intellektuell funktionsnedsättning? KAN det inte 

vara en låg begåvning? Det var väldigt mycket det. Det hör jag inte lika mycket längre. Men vi gick ju 

in brett då för att öka förståelsen. 



 

Vidare menar de att det är en mångfacetterad problematik som man behöver titta på 

individuellt. En specialpedagog uttrycker det såhär: 

(SP1)… att de har väldigt individuell profil allihopa. För att sårbarheten kan ju ligga på alla olika 

språkliga områden eller bara något av områdena eller alla områdena. Impressivt eller expressivt, eller 

både och… Och ofta i kombination med ganska låg begåvning.  

 

Arbetsminne och inlärning: Informanterna beskriver att elever med språkstörning ofta har lågt 

arbetsminne – det blir svårt att hålla både information och språket i huvudet. Det kan visa sig i 

avkodningen genom att språkljuden inte finns kvar. Svårigheterna framkommer i samtliga 

ämnen och i matematiken kan det ta sig uttryck genom att eleverna har svårt att ramsräkna.  

Det är ju också jättesvårt att komma ihåg ord. Det är ju också en sak, arbetsminnet, att komma ihåg vad 

man, man får ju hålla på och ta upp samma sak, massor av gånger och repetera. (T1) 

Flera av deltagarna framhöll att de flesta av dessa barn har en långsam inlärningstakt och att 

det ofta visar sig särskilt i läs-och skrivinlärningen och att de ofta får lägga sig på en lägre 

nivå i undervisningen. När det gäller avkodningen gör de ofta omkastningar och förväxlingar.  

… en EXTREMT svår läs- och skrivutveckling. Du hörde att jag höll på att ljuda med X… och X har 

tränat, han går här tredje år nu, X tränar VARENDA dag hemma med mamma och X har dessutom 

läxor. (SP1) 

En speciallärare lyfter fram att elever ibland vill uttrycka sig i bilder och är då visuellt starka. 

Flera menar att inlärningen blir enklare om undervisningen är kopplad till lustfyllda 

aktiviteter och visuellt understött material.  

Struktur: Något som lyfts fram av samtliga intervjupersoner är behoven av struktur i vardagen 

och förmågan att organisera sin dag. I undervisningen stödjer specialpedagoger, speciallärare 

och logopederna eleverna i detta genom att använda bildstöd, bildscheman och förförståelse. 

De påpekar att eleverna behöver en strukturerad tillgänglig lärmiljö och i ett längre perspektiv 

är detta nödvändigt för att eleverna ska bli mer självständiga.  

Om vi kan få gemensamma strukturer som de här eleverna med språklig sårbarhet känner igen när de 

kommer, när de flyttat ut till högstadiet, då kan det liksom, jämna ut att det här att de ska byta i olika 

ämnen. (SP2) 

Detta blev även tydligt under våra observationer. I alla klassrum såg vi exempel på detta 

genom tydliga scheman på tavlan men även, i vissa fall, ett eget schema på elevernas bänkar. 



 

Under en observation började ett arbetspass med en tydlig arbetsgång som var förstärkt med 

handritade bilder. När lektionen startade fick eleverna träna på att kommunicera med varandra 

utifrån en bild. Därefter skulle de skriva en berättelse där de fick hjälp av strukturstöd i form 

av konkret material som visar hur man skriver en röd tråd i en berättelse. Både 

specialpedagog och logoped fanns med som stöd i arbetet.  

4.2 Språk- och kunskapsutvecklande undervisning 

Organisation: Informanterna talar om förutsättningar på organisationsnivå och vikten av 

kollegiala samtal, handledning och samarbete mellan professionerna, som en förutsättning för 

en språkutvecklande undervisning. De lyfter även vikten av samplanering mellan 

specialundervisningen och klasslärare, något som organisationsmässigt är svårt att få till – 

tiden räcker inte riktigt till.  

Där tycker jag ändå att när vi får till den här gemensamma planeringen som jag jobbar med, ord och 

begreppsförståelse inför det som kommer så hoppas jag i alla fall att det ger dem en bättre chans att 

delta i klassrumsarbetet. (L1) 

En logoped beskrev också ett centralt resursteam som hon var kopplad till som hjälper till 

med fortbildning och teknisk support i form av poddar, föreläsningar, workshops, hjälp vid 

utarbetande av extra anpassningar och ÅP men också hjälp med digitala verktyg och program.  

Vi hade ju dels fortbildning i form av föreläsningar, vi hade kompetensutveckling i arbetslagen. Mobila 

språkteamet spelade också in poddar, där vi beskrev hur språket är uppbyggt och lite olika saker . (L2) 

De nämner även att det fortfarande är mycket fokus på resurser och inte på behoven. Trots att 

de har haft så mycket fortbildning är deras upplevelse att det är svårt att få lärare att förändra 

sin pedagogik och anpassa lärmiljön.  

… vi ska ju försöka tillgängliggöra miljön, alltså. Även om du inte har någon så kan du ju få någon. Om 

man tänker såhär att man alltid utifrån lärandemiljön, så att vem som helst ska kunna komma in. (T2) 

Bildstöd: Alla våra informanter har nämnt bildstöd som en förutsättning för lärande. Flera 

stycken har sagt att programmet InPrint
1
 är ett välfungerande program för att eleverna med 

språkstörning ska kunna följa med i undervisningen. En logoped påpekade att det var en av de 

saker som hen kunde bidra med för att göra undervisningen mer tillgänglig och att det 

”hjälper eleverna på golvet” (L2). Under observationerna såg vi exempel på hur bildstödet 
                                                           

1
 In Print är ett layoutprogram där en kan skapa olika slags material för utskrift med bild- och symbolstöd. 



 

fungerar i praktiken. Tydligast var det på dagens schema på tavlan där tydliga, stiliserade 

figurer och symboler fick förtydliga aktiviteter som skulle ske under dagen. En 

specialpedagog beskriver detta tydligt; 

Sen går vi igenom dagens schema och då tar vi dem årskurs för årskurs; vad ska tvåorna göra idag? Då 

får de titta på sitt bordsschema för de ser ju olika ut, det där är ju det generella schemat, det på väggen 

och sen får de, bara för att helt enkelt använda sig av sitt schema, säga hur dagen ser ut för var och en. 

(SP1) 

Under en observation ritade en specialpedagog upp symboler för hand på tavlan t.ex. samling 

var fem små streckgubbar. Senare i intervju berättade hon att dessa symboler var bekanta för 

eleverna och användes kontinuerligt. Under den andra observationen såg vi tydliga exempel 

på hur bildstöd användes. Det fanns t.ex. dagens schema presenterat med bildstöd som har 

skapats i InPrint. På väggarna fanns det sparsamt med information. Den information som 

fanns var förstärkt med bildstöd och kortare ord. En av de yngre eleverna hade ett eget 

arbetsschema på bänken för att hen skulle få överblick över sin dag. Även arbetsschemat var i 

form av bilder från InPrint med något kort ord på. Bilderna var fastsatta på ett kardborrband. 

Bilderna plockades bort när ett moment var genomfört. T.ex. var ”rast” förstärkt med två 

streckgubbar som kastar en boll emellan sig. Samma bild användes på tavlan för att skapa 

tydlighet och kontinuitet. På hens bänk satt även en tallinje för att underlätta i matematiken.  

En logoped berättar att hon också arbetar med bildstöd för att ge förförståelse inför ett 

arbetsområde, så att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen i sin klass. Ett annat sätt att 

arbeta med bildstöd är vid högläsning, där speciallärarna beskriver hur de gör tankestopp och 

visar bilder och förtydligar handlingen. De använder framförallt korta avslutande berättelser 

med mycket bilder så att eleverna kan hänga med i berättelsen.  

Och bildstöd det tror jag de flesta använder idag när de pratar om dagen, att de sätter upp bilder. Och 

sen så att när man går igenom en text att man pratar om ord så att han får en förförståelse. (T1) 

Lärande: De deltagare som vi träffade och intervjuade i samband med observationer nämnde 

alla att läsinlärningen är en faktor som man behöver ta i beaktande. De använder olika 

metoder/program för att stödja läsinlärningen och för att stödja kunskapsinhämtningen trots 

svårigheter med avkodning. De beskrev även att det är viktigt att träna fonologiskt så att de 

får hjälp att höra ljuden. Dessutom beskrev de att det var en fördel att ha tillgång till en 

bibliotekarie som kunde vara behjälplig med lämpliga böcker.  



 

En svårighet som uppmärksammades var gemensamma genomgångar då eleverna är på så 

olika nivåer i sitt lärande. Flera speciallärare påpekade att eleverna behöver individanpassade 

uppgifter och därmed gör eleverna olika uppgifter i klassrummet. Men i observationerna såg 

vi många tillfällen där eleverna arbetade i par eller mindre grupper och undervisningen 

präglades då av lärande samtal. 

Vi har ju egentligen… nästan aldrig … gemensamma genomgångar av något /…/ så alla arbetar på sin 

egen nivå, där de ska klara sig och kanske utmanas. De är så ofantligt olika så det skulle inte gå att ha 

genomgångar i t.ex. matteboken. (SP1) 

Vid ett observationstillfälle såg vi exempel på skrivinlärning. Arbetspasset bestod av 

skrivproduktion där varje elev fick stöd i form av en berättarmask. Berättarmasken bestod av 

en tygremsa med olika valbara bilder på en klädnypa. Bilderna symboliserade karaktärer, 

händelser, platser o.s.v. för att hjälpa eleverna till en berättarstruktur. Eleverna tog sina 

maskar satte sig på sin plats och började skriva i en mindre bok. En elev fick hjälp av 

specialpedagogen som satte sig bredvid och ljudade varje bokstav i orden så att hen kunde 

skriva. 

Ord och begrepp: Alla våra informanter berättade om olika sätt de tyckte var viktigt för att 

eleverna skulle tillgodogöra sig ord och begrepp. De beskrev att det var viktigt att förklara 

ord/begrepp innan man läser en text. Det är även viktigt att ta upp ord flera gånger, repetera 

och omformulera dem.  

Under en av våra observationer kom ordet ”yngst” upp i början på en lektion. I ett senare 

sammanhang upprepades ordet igen och specialpedagogen fångade ögonblicket för att 

repetera det. Detta beskrev hen senare i intervjun som ett medvetet val. När lektionerna var 

slut fick eleverna gå ut i köket och skala varsin apelsin. Då kom ordet ”yngst” upp igen och 

specialläraren fångade genast upp det och återknöt till tidigare samtal, frågade eleverna om de 

kom ihåg vad det betydde och bad dem förklara. Just repetition är något som alla informanter 

har påpekat vara avgörande för dessa elever i undervisningen. En deltagare beskrev en elev 

som hade grav språkstörning och som hade väldiga svårigheter med att lära sig månaderna 

och namn på alla elever i klassen och de behövde repetera upprepade gånger för att det skulle 

befästas. 

Man får ju hålla på och ta upp samma sak, massor av gånger och repetera. Men då när X började ettan, 

X kunde inte lära sig kamraternas namn och när vi höll på med ord, vardagsord och så där, alltså det 

gick inte. (T1) 



 

Vi såg även en lektion där eleverna tränade läsförståelse. Lektionen började med att 

återkoppla till vad texten de arbetade med igår handlade om. Eleverna berättar vad de kommer 

ihåg och läraren bekräftar och uppmuntrar. Sedan plockar hen fram den nya texten som ska 

gås igenom för dagen. Eleverna fick läsa en enkel text som handlade om vänskap. Textens 

innehåll förstärktes med hjälp av bilder. Eleverna fick turas om att läsa högt och 

specialläraren gjorde tankestopp efter varje läsrunda. Då kommenterade hen ord och 

förklarade och fördjupade förståelse både för ordet och för innehållet.  

När man högläser, att man stoppar upp och diskuterar och kollar att de hänger med. Även om det är en 

lättläst bok så är det… många stopp… man kan ju inte stoppa på varenda ord men… ibland får man ju 

formulera om när man läser. (SL2) 

Eleverna gavs tillfällen att försöka beskriva och förklara vad ordet innebar. Exempel på ord 

som lyftes fram var TRÖSTA, ÄRLIG OCH KAXIG. Specialläraren stöttade och 

uppmuntrade eleverna att förklara och ge kopplingar till deras egen livsvärld men det var 

tydligt att eleverna hade svårt att hitta tydliga beskrivningar till orden.  

Muntlig kommunikation: Alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] pratade våra 

informanter om på olika sätt. De nämnde tecken som stöd [TAKK], talsyntes, hörförstärkare 

och handtecken som metoder som de använde för att förstärka talat språk. En logoped 

bekräftade en speciallärares användande av TAKK som något väldigt positivt. ”Jag tycker att 

man märker när du tecknar, att de blir mer uppmärksamma.” (L1) 

Under en av våra observationer fick vi bevittna detta på ett tydligt sätt. Det var en gemensam 

diskussion där de tittade på bilder och analyserade dessa. Under hela tiden använde 

specialpedagogen TAKK för att förtydliga talet för eleverna. Senare under intervjun 

bekräftade hen att detta är en medveten strategi och hen försöker använda det så mycket som 

möjligt men att det tar tid att lära sig. 

Under en observation fick vi delta på en matematiklektion där eleverna skulle öva addition 

med tiotalsväxling och detta gjordes med hjälp av pengar och tärningar. I övningen tränades 

även samspel och turtagning, något som kan vara svårt för den här elevgruppen. Övningen 

började med att eleverna skulle slå tre tärningar och sedan addera summan. Summan fick de 

sedan i pengar – både mynt och sedlar fanns tillgängliga. Nästa elev gjorde samma sak och 

detta fortsatte tills eleverna nått 100 kr. Övningen tog ca 15 minuter och då var det dags för 

byte. Under övningens gång var specialläraren mycket aktiv och stödjande, satte ord på vad 

de gjorde, berömde dem när de räknade rätt eller växlade in sina pengar korrekt. Hen pratade 



 

tydligt och hade ett långsamt tal. Upprepade gånger så repeterar hon ord eller omformulerar 

dessa. Senare bekräftade läraren att detta är ett medvetet val och att hen aldrig tillrättavisade 

eleverna utan omformulerade det själv så att de får höra hur man egentligen uttalar ett 

ord. Lugnt taltempo var också något som flera av våra informanter kommenterade. De ser att 

det är en viktig del i kommunikationen att alla elever förstår instruktioner och liknande. 

… verkligen förstå att längden på en mening gör skillnad. Försöka när man märker att, oj nu la ja till 

värsta bisatsen här, att ta ner den till rak ordföljd. Det tror jag man gör ganska naturligt när man märker 

att den andra parten inte förstår. (L1) 

Vid ett annat observationstillfälle såg vi exempel på andra kommunikationsmetoder. 

Undervisningen började med att eleverna tog en s.k. bildpromenad där de tittade på två bilder 

som de samtalade om och jämförde tillsammans. Eleverna berättade vad de såg och kunde 

svara på frågor om hur de trodde att det luktade och hur det låter i bilden. De kunde reflektera 

med varandra och en elev kunde respondera på vad en annan elev sa. Detta skedde med 

stödfrågor och uppmuntran från specialpedagogen. Det blev ett samtal som utvecklades med 

hjälp av gruppdynamiken. Specialpedagogen upprepar ord, omformulerar ord och förklarar 

orden på flera olika sätt. Eleverna är alla aktiva och kommer med längre eller kortare inlägg. 

Specialpedagogen pratar med långsam och lugn röst. Hen förstärker talet med TAKK, för att 

ytterligare göra det tydligt för eleverna. Inväntar svar från eleverna på ett tålmodigt sätt. Visar 

tydligt att hen ser att det är viktigt med turtagning. Sätter upp en hand och markerar att det 

inte är okej att prata i munnen på varandra. Detta är genomgående under hela passet. 

4.3 Framgångsfaktorer 

Arbetssätt: En av logopederna, som vi intervjuade, beskrev att det var viktigt att ge eleverna 

möjlighet att redovisa sina kunskaper på ett alternativt sätt. Hen gav ett exempel på att de kan 

spela in kortare filmer där de har pratat in och sedan visar för sina klasskamrater. Vidare 

beskrev flera av våra informanter att konkret material är en framgångsfaktor i undervisningen. 

Även filmer och bilder är en viktigt kompontent för att de ska hänga med i undervisningen. 

Spel är något som kom upp i en av grupp/parintervjuerna som skapar förståelse och som är 

lustfyllt.  

SL1: Spel har vi ju ganska mycket, det tycker de är roligt.  

T1: Ja … man får ju bygga på sånt som är lustfyllt för dem så att de liksom inte förstår att de håller på 

att träna. 



 

En speciallärare angav individuell undervisning som en framgångsfaktor. Hon menade att de 

inte kan samarbeta så bra med varandra och därför behöver en egen arbetsgång. Flera 

logopeder pratade om att ge elever förförståelse inför ett arbetsområde i form av att gå igenom 

ord och begrepp särskilt i de aktiviteter där eleverna sedan ska genomföra arbetsområdet i 

reguljär klass. Att tillhöra en reguljär klass angavs som en framgångsfaktor. Några talar om 

Cirkelmodellen som ett framgångsrikt arbetssätt att arbeta efter. Andra nämner det men 

arbetar inte strukturerat med hela modellen.  

Några av pedagogerna pratar om att det är en fördel att organisera dagen på ett likande sätt för 

att skapa struktur och igenkänning.  

Struktur, kontinuitet, visuell tydlighet och då måste man gå ner på superkonkret nivå, vad är det som 

ska hända? /…/ vad ska jag göra på ett arbetspass, vad ska klassen göra på ett arbetspass? Vad ska jag 

göra, exakt? Vem ska jag vara med? Var ska jag vara? Hur länge? (SP2) 

Under en av observationerna ser vi hur det går till när dagarna avslutas. De samlas i soffan i 

klassrummet och samtalar om hur dagen har varit. Varje barn får svara på frågor om hur det 

känns efter dagen och vad de har lärt sig under dagen. Här är återigen turtagningen viktig och 

markeras när de pratar i munnen på varandra. TAKK används för att förstärka talet. Alla 

elever har en bra känsla och verkar nöjda med dagen.   

Rätt digitala verktyg på rätt sätt pratar några av informanterna om. Det måste finnas en 

specialpedagogisk blick på programmen innan de introduceras för eleverna. 

… rätt digitala verktyg på rätt ställe. Inte digitala lärverktyg för digitala lärverktygs skull. Utan verktyg 

som är utvärderade och som är följs upp ordentligt och att man handleder elever och lärare i 

användandet kontinuerligt och där man då i diskussion med speciallärare och kanske logoped, har valt 

ut digitala lärverktyg. (L2) 

Samarbete: Något som lyftes upp i två intervjuer var att samarbetet mellan kolleger är viktigt. 

De menar att öppenhet i arbetslaget och kollegialt lärande där de lär av varandra, är 

utvecklande och leder till att undervisningen förbättras för dessa elever. Flera menar att 

gemensam planering skulle underlätta för eleverna. Det som tränas hos logoped kan finnas 

som en naturlig del i undervisningen. 

De säger även att samarbete mellan professioner leder till kunskapsutbyte, tillit och att de 

stärker varandra i arbetet med eleverna. En specialpedagog menade även att handledning till 

lärare är viktigt och att det leder till förändrad undervisning. En logoped menade att de är som 



 

bäst då de får samarbeta med varandra. ”Det ser vi ju som jobbar ganska tätt, du är tal- och 

specialpedagog och jag är logoped. När vi får möjlighet att samarbeta då är vi ju som bäst.” 

(L2) 

Muntlig kommunikation: Informanterna framhöll, då särskilt logopederna, att det är viktigt att 

vara medveten om sitt muntliga tal. En framgångsfaktor är, enligt en av dem, att tänka på att 

tala i rak ordföljd, ge korta instruktioner och att tala tydligt. Vid alla intervjuer nämndes att 

repetition är en framgångsfaktor och väldigt viktigt för att befästa ord och begrepp. De ger 

exempel på detta genom att säga: ”Korta instruktioner, checka av hela tiden att de är med och 

att de förstår. Det får man göra ofta, förklara och kanske återupprepa det man sagt”. (T1) 

Till detta hör även att ställa öppna frågor och bolla tillbaka till eleverna så att de får träna på 

att uttrycka sig. Under våra observationer kunde vi se exempel på att pedagogerna pratade i 

långsamt tempo och med kortare meningsbyggnad. Det märktes att de kollade av att eleverna 

hängde med. De menar även att flera yrkesroller i skolvärlden behöver tänka på hur de 

uttrycker sig i elevsamtal för att få uttömmande svar.  

Det har också varit ett arbete med att förstå, för skolsköterskan och skolkurator kan strukturera upp ett 

samtal för att få rätt information annars kommer eleven bara svara – Det är bra. Det är jobbigt att 

förklara, då slipper jag leta efter ord. (SP2) 

Relationer: Relationer är en viktig komponent i arbetet med elever med språkstörning, både 

med eleverna och med deras föräldrar. Det krävs också, enligt en informant, mycket tålamod 

och att man är flexibel som person och känner av hur dagsformen är hos eleverna. De som 

arbetar med dessa barn behöver också var duktiga på att lösa konflikter, menar en av 

deltagarna. Under våra observationer kunde vi se att pedagogerna hade en nära relationer med 

sina elever, mycket leenden och bekräftande ögonkast. Vi såg inte direkta konflikter under 

våra observationer vilket skulle kunna bero på att vi var där och eleverna ville visa sig från sin 

bästa sida. 

En specialpedagog beskrev hur olika attityder kan vara gentemot dessa barn. En del 

pedagoger vågar t.ex. sätta höga betyg trots att elever inte kan läsa eller skriva på traditionellt 

sätt medan andra känner motstånd till att anpassa för mycket för att elever inte ska få träna sig 

på vad som komma skall under högre årskurser. 

Det handlar ju om relationer, att tycka att det är intressant och roligt med varje liten individ. Och det 

finns ju inget som… ja det är ju kommunikation och relation med varje liten, om det inte känns bra då 

går ju ingenting, så är det ju… (SP1) 



 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Beskrivningar av språkstörning: Något som tydligt framkom i våra intervjuer var att alla 

betonar vikten av att elever med språkstörning ska ha möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisningen trots sin funktionsnedsättning. Många av våra deltagare har vittnat om att 

eleverna har svårigheter med förståelse av språket i form av ett litet ordförråd, svårigheter att 

uppfatta språkliga strukturer, ta till sig texter och förstå olika typer av information. 

Informanterna påtalade även att denna elevgrupp har svårt att uttrycka sig så att andra förstår. 

De sa även att det inte bara handlar om det, utan menar att det är mer komplext än så. En 

svårighet kan även vara att hitta orden, s.k. ordmobilisering. Något som lyfts fram av samtliga 

intervjupersoner är behoven av struktur i vardagen och förmågan att organisera sin dag. De 

påpekar även att eleverna behöver en strukturerad tillgänglig lärmiljö och i ett längre 

perspektiv är detta nödvändigt för att eleverna ska bli mer självständiga. Några av 

pedagogerna pratar om att det är en fördel att organisera dagen på ett likande sätt för att skapa 

struktur och igenkänning. Informanterna beskriver att elever med språkstörning ofta har svagt 

arbetsminne – det blir svårt att hålla både information och språket i huvudet. Under 

intervjuerna framkom att det ofta handlar om en kombination av svårigheter. En kombination 

med andra diagnoser är vanligt såsom t.ex. med NPF-diagnoser, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. De menar att det blir ett tilläggshinder i form av 

koncentrationssvårigheter och uppmärksamhet. Något som skiljer våra informanter åt är hur 

de ser på språkstörning i samband med låg begåvning. En deltagare menade att låg begåvning 

är vanligt förekommande bland elever med språkstörning. Det kan man ställa i kontrast mot 

vad en annan deltagare menade, att det är en missuppfattning men att många andra lärare 

tänker att det hör ihop med låg begåvning. 

Eleverna har dessutom svårt att kommunicera tankar, känslor och kunskaper, menar flera av 

informanterna. Detta påverkar relationer i det sociala samspelet.  

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: Att förstå ord och begrepp är något som 

deltagarna ständigt återkommer till. De beskrev att det var viktigt att förklara ord och begrepp 

innan man läser en text. Det är även viktigt att ta upp ord flera gånger, repetera och 

omformulera dem. Bildstöd i undervisningen är något som förenar våra deltagare. De blir 

tydligt att det är en viktig del för att inlärning ska kunna ske på ett optimalt sätt. AKK kan 

vara ett sätt att förstärka förståelsen för talet, något som flera lyfte fram. Flera logopeder 

pratade om att ge elever förförståelse inför ett arbetsområde i form av att gå igenom ord och 

begrepp särskilt i de fall där eleverna sedan ska genomföra arbetsområdet i reguljär klass. 



 

Något som återkommer i vår datainsamling var att de talar om förutsättningar på 

organisationsnivå och vikten av kollegiala samtal, handledning och samarbete mellan 

professionerna, som en förutsättning för en språkutvecklande undervisning.  

Framgångsfaktorer: Vid samtliga intervjuer nämndes repetition som en framgångsfaktor och 

väldigt viktigt för att eleverna ska befästa ord och begrepp. Vidare beskrev flera av våra 

informanter att konkret material är en framgångsfaktor i undervisningen.  

Något som lyftes upp i intervjuerna var att samarbetet mellan kolleger är viktigt. De menar att 

öppenhet i arbetslaget och kollegialt lärande där de lär av varandra, är utvecklande och leder 

till att undervisningen förbättras för dessa elever. De säger även att samarbete mellan 

professioner leder till kunskapsutbyte, tillit och att de stärker varandra i arbetet med eleverna.  

Mycket av det vi har sett under våra observationer bekräftar det som informanterna har 

berättat under intervjuerna. Vi kunde t.ex. se att pedagogerna hade en nära relation med sina 

elever, mycket leenden och bekräftande ögonkast, vilket tyder på att de är medvetna om 

vikten av goda relationer. 

5 Diskussion 

Här kommer vi att diskutera valet av metod- och forskningsansats, urval och deltagare. Vidare 

funderar vi över studiens trovärdighet samt för en diskussion om vårt resultat. Avslutningsvis 

lyfter vi fram förslag på vidare forskning i ämnet. 

5.1 Metodval och forskningsansats 
Syftet med vår studie var att belysa hur skolan kan organisera, bemöta och bedriva 

undervisning för en elevgrupp med en komplex funktionsnedsättning i sin språkliga förmåga. 

Eftersom det ställer höga krav på olika yrkesgrupper som träffar dessa barn och ungdomar 

ville vi öka förståelsen för elevgruppens komplexa svårigheter och bidra till mer kunskap om 

undervisning av elever med språkstörning. Viktigt för oss var även att lyfta fram vad som är 

framgångsrik undervisning för dessa elever. 

Våra frågeställningar utgår ifrån hur olika yrkesgrupper i skolan beskriver elevgruppens 

svårigheter och hur det språk-och kunskapsutvecklande arbetet ser ut för dessa elever. För oss 

har det varit viktigt att lyfta fram framgångsfaktorer i denna studie för att öka möjligheten för 

god undervisning för oss i vår kommande profession och för andra. Med utgångspunkt i detta 

har det varit naturligt att välja en kvalitativ forskningsansats eftersom vi har varit ute efter att 



 

ta reda på människors uppfattningar. Vi anser att detta val gjorde det möjligt för oss att få syn 

på deras erfarenhet och deras tankar om sina tidigare erfarenheter. 

Vi valde att både använda oss av intervju och observation. Denna kombination av metoder 

gjorde att vi såg både tankar bakom undervisningen och hur det konkret såg ut i klassrummen. 

Intervjuerna kompletterade observationerna och tvärtom.  

Intervju: Från början ville vi använda oss av fokusgrupper för att få igång en gruppdiskussion 

där gruppdynamiken gör att det blir lättare att få fram variationer av uppfattningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). På grund av svårigheter att få tillgång till så många 

speciallärare/specialpedagoger eller logopeder så valde vi istället att använda oss av 

grupp/parintervjuer med förhoppningen att det skulle leda till en god interaktion och skapa en 

samtalsmiljö där många infallsvinklar kom fram.  Detta fungerade på ett tillfredställande sätt 

och gruppdynamiken ledde fram till att vi fick många olika synpunkter. Men vid närmare 

eftertanke så skulle enskilda intervjuer ha gett ett ännu större utfall och dessutom hade 

invanda roller i gruppen inte påverkat vad som kommer fram i en sådan intervjusituation. 

Många kan också begränsas av gruppdynamiken och ha svårt att ta talutrymme i en grupp.  

När det gäller intervjuerna valde vi att använda oss av halvstrukturerade intervjuer vilket 

ledde till att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor. Det i sin tur ledde till att intervjuerna fick 

lite olika karaktär. Vi genomförde tre intervjuer inom tre liknande verksamheter och på så sätt 

fick vi många olika synsätt på våra frågeställningar. Vi har fått reflektioner och kunskaper 

från flera olika nivåer i lärandet kring denna elevgrupp; både organisatorisk nivå, kollegial 

gruppnivå och konkret undervisning på individnivå. Det har varit mycket givande att se på 

lärandet och hur vi kan möjliggöra undervisning som bygger på språk- och 

kunskapsutveckling på detta sätt. Man kan alltid fråga sig om fler intervjuer hade lett till ett 

bredare resultat men vi har haft tiden att förhålla oss till och därmed fanns inte utrymme för 

fler intervjuer. Vi är ändå nöjda med det underlag vi fått och vi har kunnat hitta svar på våra 

frågeställningar.   

Observation: När det gäller observationerna valde vi att använda oss av ett avprickningsbart 

observationsschema vilket blev bra eftersom vi på förhand visste vad vi skulle titta efter. Det 

som var svårigheten var att vi hade valt många olika observationspunkter vilket ledde till att 

vi fick bläddra mycket i våra papper för att hitta rätt ställe att kryssa för den observerade 

punkten. Det som fungerade bra var att vi hade ett fritt fält att skriva reflektioner i, vilket 



 

gjorde att vi kände oss fria att anteckna intressanta saker som hände och som vi sedan kunde 

ha med oss i analysarbetet. Det som kan upplevas som svårt i observationstillfällen är att inte 

hjälpa till i undervisningen när man ser att eleverna behöver stöd, eftersom vi är lärare själva. 

Något som var viktigt för oss var att ha fokus på undervisningen och lärarrollen, inte på 

eleverna vid observationstillfällena. Här hade vi kunnat vara tydligare och informerat 

vårdnadshavare att vi skulle besöka skolan och observera undervisningen samt ge dem 

möjlighet att ställa frågor.  

 

5.2 Urval och deltagare 
Vi valde att göra ett s.k. strategiskt val då vi kontaktade deltagare som skulle ingå i vår studie. 

Vi ville intervjua och observera olika yrkesgrupper som har erfarenhet av att arbeta med 

elever som har språkstörning i grundskolan. Detta var ett bra val då vi tror att vi annars inte 

hade fått tillgång till så stort utfall i vår datainsamling. De personer som vi intervjuade hade 

mycket erfarenhet och vi fick ta del av hur arbetet organiseras allt från organisationsnivå 

vidare till gruppnivå och slutligen hur de lade upp arbetet på individnivå.  

5.3 Trovärdighet 
Vi tänker att trovärdigheten har ökat eftersom vi har planerat och genomfört denna studie 

tillsammans. Dessutom har vi under arbetets gång reflekterat kring vår nuvarande roll som 

lärare och att vi sitter inne med kunskap som skulle kunna skapa grund för förutfattade 

meningar om resultatet. Ett sätt att närma sig det kända med nya ögon är att använda 

teoretiska begrepp som hjälp att tolka, något som vi gjort. Vi har en tydlig strävan att tolka 

och analysera resultatet objektivt. Våra intervjupersoner har lång erfarenhet av att arbeta och 

möta vår efterfrågade elevgrupp, vilket gör att deras uppfattningar och beskrivningar upplevs 

vara trovärdiga och relevanta i förhållande till våra frågeställningar.  

5.4 Resultatdiskussion  
Här kommer vi att diskutera våra resultat utifrån våra frågeställningar. Vi kopplar våra tankar 

och erfarenheter från intervjuer och observationer till tidigare forskning och våra teoretiska 

perspektiv. Eftersom vi har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv där språket och 

samspel tillsammans med andra lyfts fram i lärandet anser vi att vi har fått svar på våra 

frågeställningar. Vi förhåller oss även till ett salutogent synsätt och även det framkommer 

tydligt i våra resultat. 



 

Beskrivningar av språkstörning: Alla elever i Sverige ska ha rätt till undervisning och känna 

att de utvecklas efter sin förmåga enligt skolans styrdokument. Frågan är om skolan i dag 

lever upp till det. Den elevgrupp som vi har haft ögonen på i vår studie är en stor utmaning för 

lärarkåren och de kräver en mycket anpassad undervisning. Dagens lärarkår stressar idag 

mellan en stor mängd arbetsuppgifter som mer eller mindre hänger ihop med undervisning. 

Skolan ska också kompensera för elevernas brister och många upplever detta som ett omöjligt 

uppdrag. Utredningen som gjordes 2016 på uppdrag från regeringen visade att stora delar av 

lärarkåren saknar eller har mycket bristfällig kunskap om språkstörning och då blir 

utmaningen att anpassa undervisningen ännu större (SOU, 2016:46). Ett av utredningens 

förslag var att personalförstärkning inom elevhälsan även skulle innefatta logopeder. Då 

skulle möjligheter skapas för pedagoger och logopeder att komplettera varandra i arbetet med 

elever med språkstörning i skolmiljön. Även Sadler (2005) poängterar detta. I samtliga tre 

skolor som vi besökte var detta redan verklighet och samtliga intervjugrupper uttryckte stor 

tacksamhet att de olika yrkesgrupperna kunde samarbeta kring denna elevgrupp. Men det 

påpekades även att det är svårt att nå ut med kunskapen till andra lärare på skolan på grund av 

tidspress och att det krävs fortbildningsinsatser på bred front. Flera forskare poängterar vikten 

av lärarkompetens (Bruce et al, 2016; Alatalo, 2011; Nielsen, 2011; Carlberg, 2009).  

Lärarkompetens handlar bl.a. om den didaktiska förmågan att anpassa kraven och sätta in 

stödåtgärder för att förebygga innan eleverna har misslyckats, eller om kunskap om barns 

språk och kommunikation. Den har stor inverkan på hur väl elever lyckas i skolan och detta 

talar för att kunskap om språkstörning och språkutvecklande arbete är en förutsättning för att 

lyckas med denna elevgrupp. I de grupper som vi observerade var det tydligt att 

undervisningen anpassats efter varje individ och att de hela tiden mötte rimliga krav och 

förväntningar.  

Språkstörning är en komplex diagnos med stora svårigheter som grundas i kommunikation 

och språk. Språket är en förutsättning för lärande och Partanen (2007) som bygger sina tankar 

utifrån Vygotskijs teorier menar att elever som har svårigheter med språket (lärandet) behöver 

vägledning eller modellande av en vuxen eller en kamrat. I vår studie var det många som 

poängterade att vår elevgrupp hade omfattande svårigheter med både lärande och socialt 

samspel och därmed var personerna runt eleverna viktiga som förebilder. När det gäller 

jämnåriga kamrater framkom det att det var svårt att hitta goda förebilder i de särskilda 

undervisningsgrupperna utan att dessa fanns i den ordinarie klassen. Carlberg (2009) 

beskriver komplexiteten och svårigheterna på ett tydligt sätt, hon använder begreppet ”en 



 

pedagogisk utmaning”, för det är ju just så det är att undervisa den här elevgruppen – en stor 

utmaning! Detta var något som också blev tydligt i studien när vi lyssnade till hur 

intervjupersonerna talade om sin undervisning: hur utmanande det är att bedriva individuellt 

anpassad undervisning tillsammans med denna elevgrupp, framförallt gemensamt i stor grupp. 

I vår studie såg vi att en strukturerad och tillgänglig lärmiljö underlättar för elever med den 

här typen av svårigheter och att det i ett längre perspektiv är nödvändigt för att eleverna ska 

bli självständiga. Eleverna behöver hjälp och stöd att bli självständiga i sitt lärande och 

därmed måste lärarna ge dem verktyg och strategier för att detta ska uppnås (Nielsen, 2011). 

Vi såg också att elever som får sin logopediska träning, tillgång till anpassad undervisning 

samt kompensatoriska verktyg får ökade möjligheter hitta strategier för sitt lärande.  

Samtidigt som det betonades hur utmanande det är att lotsa dessa elever mot kunskapskraven 

så talar de alla varmt om hur viktigt det är att alla elever ska ha möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisningen trots sin funktionsnedsättning. I samtalen och i observationerna ser vi hur de 

vuxna runt barnen i stor utsträckning utgår från och bygger undervisningen på begriplighet 

genom bildstöd, hanterbarhet genom scaffolding och meningsfullhet genom samspel. Det vi 

ser och upplever i våra möten präglas starkt av ett salutogent synsätt som grundar sig i kasam, 

känsla av sammanhang (Antonovsky, 1987). 

Språk- och kunskapsutvecklande arbete: Vi ville ta reda på hur språk-och 

kunskapsutvecklande undervisning ser ut för elever med språkstörning. Ett av våra tydligaste 

resultat var att pedagogerna behöver arbeta explicit med språket. Vi fick både se exempel på 

detta under våra observationer och i våra intervjuer. De arbetade aktivt med ord och begrepp, 

de var observanta på hur de talade med eleverna och de använde sig mycket av bildstöd för att 

eleverna skulle kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Detta stämmer väl 

överens med vad Starling et al. (2012) beskriver som viktiga komponenter. I deras studie fick 

pedagogerna som arbetade med eleverna utbildning av logoped vilket också stämmer överens 

med våra resultat där logopedernas roll var viktig för att hitta goda undervisningsstrategier för 

att göra undervisningen tydlig för eleverna. 

Under våra observationer kunde vi se exempel på när pedagogerna såg till att undervisningen 

låg i elevernas proximala utvecklingszon. De hade funnit den plats där eleverna kunde 

behärska undervisningen men samtidigt gav de uppgifter som var utmanande för dem. För att 

eleverna skulle klara denna utmaning fanns de tillhands och visade explicit hur de skulle göra 

genom modellering. Detta stämmer väl överens med Vygotskijs (1999) tankar om språkets 



 

betydelse för lärande. Han menar att elever behöver vägledning av en mer kompetent person 

som vägleder och modellerar, något som även Partanen (2007) har lyft fram. Pedagogerna gav 

dem en stöttande, tillfällig hjälp som var framåtsyftande och behövdes för att eleverna skulle 

klara uppgiften. Detta är precis det som Gibbons (2010) beskriver som scaffolding. Eleverna 

blir inte lämnade själva utan pedagogen fungerar som en handledare som kan förklara, visa 

och ge explicita instruktioner för hur något ska utföras.   

I våra intervjuer framkom vikten av att ge eleverna förkunskaper t.ex. inför ett nytt 

arbetsområde. Detta är något som flera forskare förespråkar (Bjerregaard & Kindenberg, 

2016; Cummins, 2014; Eriksson et al., 2015). Framförallt beskrev flera logopeder att de 

arbetade för att skapa förkunskaper hos eleverna för att de skulle förstå och få ut något av 

undervisningen som de hade i reguljär klass. 

I vår studie blev det tydligt att elevgruppen har behov av alternativa verktyg och arbetssätt. 

Deltagarna gjorde oss uppmärksamma på att eleverna behöver använda digitala verktyg såsom 

t.ex. talsyntes men att de också är i stort behov av bildstöd. Deltagarna resonerade kring hur 

viktigt bildstöd är för dessa elever. Vi tänker att i samhället i stort så har vi alla stor tillgång 

till bildstöd och det är lätt för alla att förstå vinsten med det. Tänk hur det skulle bli om vi var 

tvungna att skruva ihop Billyhyllan från IKEA utan bildstöd. 

Vi fick även bevittna användandet av TAKK vilket pedagogerna förklarade utgör ett stöd för 

att förtydliga språket. Alla dessa metoder och verktyg som pedagogerna använder för att 

hjälpa elever med språkstörning att förstå och uttrycka sig med språket väljer vi att kalla för 

artefakter. Dessa ser vi, i likhet med Jacobsson (2012), som möjliga och tillgängliga resurser i 

lärprocessen. Utan dessa artefakter, eller verktyg, kommer lärprocessen att bli svårare för 

elever med språkstörning. 

Vi kunde se tydliga tecken på att samspelet spelar stor roll både för elever men också för de 

vuxna som arbetade runt dessa barn. De vuxna beskrev vikten av att ha ett gott samarbete 

sinsemellan för att nå goda resultat med barnen. Vissa av våra deltagare har beskrivit 

svårigheter för eleverna med det sociala samspelet och menar att det går bäst att arbeta 

individuellt men vi har ändå sett att de kan samarbeta under rätt premisser. Vi ville ju med 

denna studie att belysa språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever med 

språkstörning och Hajer och Meestringa (2010) menar att språkinriktad undervisning kan se 

olika ut men att det alltid karaktäriseras av att pedagogerna har höga förväntningar på 

eleverna. Även Bruce et al. (2016) menar att man inte ska sänka kraven utan istället anpassa 



 

undervisningen. Detta, anser vi, uppfylls inte riktigt om man inte tror att eleverna kan 

samspela med varandra. Men å andra sidan, såg vi under våra observationer ambitionen hos 

pedagogerna att skapa goda möjligheter till att träna just på samspel i grupp. 

Framgångsfaktorer: Eftersom vi har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv känns det 

tillfredsställande när ett av våra resultat pekar mot att samarbete för utveckling är viktigt för 

våra informanter. På olika sätt framhåller de att utveckling kan ske, både för vuxna och 

eleverna, när de samarbetar med varandra. Vuxnas lärande skapas genom samarbete och 

kollegiala samtal, formella och informella. När vi tar på oss de sociokulturella glasögonen ser 

vi tydligt att lärande sker genom språket. Ytterligare en viktig faktor för våra deltagare är 

relationer till eleverna men också till varandra. Genomgående i våra intervjuer och 

observationer märker vi hur viktigt det är med relationen. Lärande uppstår i samspel och 

samspel utvecklas av goda relationer. Speciallärarna och logopederna uttalade flera gånger 

vikten av detta. De talar om motivation och lust att lära som en väg att nå kunskapskraven. 

För att veta vad som är lustfyllt och meningsfullt för eleverna krävs en relation, ett intresse 

från de olika yrkesgrupperna. Partanen (2007) menar att en lärares uppgift är att skapa en 

lärmiljö med tydliga mål och meningsfull undervisning som utgår från elevernas förförståelse 

och att detta skapar ett lärande för livet. Detta såg vi prov på vid flertal tillfällen.  

I samband med att våra deltagare resonerade kring hur svårt det är för elevgruppen att lära sig 

nya ord och begrepp poängterade de ständigt vikten av repetition. Det var tydligt för dem att 

det var en nödvändighet för att befästa nya ord och begrepp för deras elever. Detta stämmer 

väl överens med vad forskningen säger om repetition vilket Starling et al. (2012) menar är ett 

gynnsamt arbetsätt för elever med språkstörning. Även Holmström (2015) poängterar att ett 

litet ordförråd begränsar eleverna i skolan.  

En annan framgångsfaktor som framkom var att informanterna pekade på att det är viktigt att 

eleverna tillhör en reguljär klass och att deras undervisning anpassas så att de lyckas även där. 

De poängterade i sammanhanget att det då krävs mycket arbete och att samarbetet mellan 

pedagogerna är viktigt. Våra informanter reflekterade över att det är ett utvecklingsarbete och 

att det finns många utvecklingsområden kvar att arbeta med för att göra undervisningen 

tillgänglig även i reguljär klass. Detta talar för att specialkunskapen finns hos speciallärare 

och logopeder men saknas på bred front, något som utredningen (SOU, 2016:46) också 

visade. Men det fanns en tydlig önskan att vidareutveckla möjligheterna att ge eleverna 

förkunskaper inom specialundervisningen så att eleverna sedan var förberedda för 



 

undervisning i reguljär klass. Ger man eleverna möjlighet att hänga upp kunskaper på tidigare 

”krokar” som Bjerregaard och Kindenberg (2016) förespråkar så, anser vi, att det skapar 

möjlighet så att eleverna med språkstörning kan tillgodogöra sig undervisningen i den 

reguljära klassen på ett tillfredsställande sätt. Lyckas man anpassa undervisningen på detta 

sätt, tror vi, att det stärker deras självförtroende och ökar den känsla av sammanhang som 

Antonovsky (1987) anser är viktig för välmåendet.  

När vi samtalar med våra deltagare märker vi av en ärlig vilja att i alla sina elever välja att se 

det friska och goda. Särskilt tydligt blir det när de berättar om elever som de får kämpa med 

för att andra ska se att eleverna är starka kunskapsmässigt men som inte kan läsa och skriva 

på ett åldersadekvat sätt. En deltagare berättade att de fick kämpa för att högstadielärarna 

skulle ge en elev betyg med hjälp av undantagsregeln. Här blir det tydligt för oss att 

deltagarna har ett salutogent synsätt som Antonovsky (1987) förespråkar och som vi ställer 

oss bakom.  

Avslutande reflektion: Vår studie har visat att lärare behöver ha både kunskap om hur man 

arbetar med språkutvecklande pedagogik och också hur den kan undanröja hinder för elever 

med olika typer av språkstörning. Den har också visat oss att elever som har språkstörning har 

ett större behov av en tydlig undervisning än andra. Vår önskan med denna studie har varit att 

belysa hur skolan kan organisera, bemöta och bedriva undervisning för en elevgrupp med en 

komplex funktionsnedsättning i sin språkliga förmåga, något som vi hoppas att vår studie har 

skapat en ökad förståelse för. Vi ville veta hur de olika yrkesgrupperna beskriver 

undervisning för elever med språkstörning samt vilka framgångsfaktorer de kunde dela med 

sig av. Vi vill gärna bidra till att öka förståelsen och kunskapen kring undervisning för elever 

med språkstörning för att skapa tillgängliga lärmiljöer och vi hoppas att andra pedagoger som 

tar del av vår studie kan dra nytta av den. För oss har det blivit tydligt att elever med 

språkstörning har nytta av en välorganiserad och genomtänkt språkutvecklande undervisning. 

Lyckas man med det kan man förhoppningsvis undvika att eleverna upplever misslyckanden i 

skolan. Inledningsvis skrev vi om farhågan att elever ska bemötas med menande blickar och 

fniss men med kunskap och rätt bemötande kan vi hjälpa dessa elever till framgång både i 

lärande och vänskapande. 

5.5 Fortsatt forskning 
Undervisning av elever med språkstörning är i dagsläget en mycket debatterad pedagogisk 

fråga. Något som vi uppskattar då vi märkt att det finns många utmaningar i den anpassade 



 

undervisningen. Något som skulle vara intressant att titta vidare på är hur undervisningen kan 

anpassas till högstadiet där ämneslärarsystemet ökar och där vi kan anta att gemensamma 

strukturer och förhållningssätt kan vara svårare att få till. Där finns även kunskapskrav och 

betygsmål att förhålla sig till, som ytterligare kan skapa svårigheter för lärare som har 

bristande kunskap kring språkstörning och anpassad språklig undervisning.  
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7 Tidsplan 

Januari 2018                        Få godkänt av PM 

Författa ett missivbrev och sända detta till berörda rektorer som delar ut 
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8 Bilagor 

 
Här redovisar vi olika bilagorna som vi använt i vår studie. 

8.1 Bilaga 1: Missivbrev                                                                                     

Hej! 

Vi är två speciallärarstudenter som går vår sista termin på speciallärarutbildningen vid Mälardalens högskola i 

Västerås, med inriktning mot språk, läs- och skriv. Nu ska vi skriva ett självständigt arbete i vilket vi kommer 

göra en småskalig studie. 

Studiens syfte är att få en bred och fördjupad bild av hur språkutvecklande undervisning kan organiseras och 

utföras så att elever med språkstörning lättare kan tillgodogöra sig undervisningen. Vi tror att ni har mycket 

kunskap, erfarenheter och upplevelser som vi kan ha nytta av i vårt kommande yrke men också för vår studie.  

Vi har valt att fördjupa oss i språkstörning och skulle så gärna vilja komma till er skola för att göra 

observationer, fokusgruppsintervjuer och även enskilda intervjuer. Vi skulle vilja observera någon/några 

lektioner. Fokusgruppsintervjuer innebär att ett antal lärare (5-10) möts och samtalar om ett givet ämne, i det här 

fallet elever i språkstörning under ledning av oss som samtalsledare/intervjuare. Dessa samtal brukar upplevas 

som givande för deltagarna då man ges tillfälle att samtal om pedagogik. De enskilda intervjuerna gör vi att få en 

fördjupad bild av lärares undervisning av elever med språkstörning. Vi räknar med att intervjuer och 

fokusgrupper tar mellan 45-60 minuter vardera. Vi önskar att spela in fokusgruppsintervjuerna och de enskilda 

intervjuerna för att sedan kunna transkribera och analysera dessa. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017). Det innebär att vi är de enda personer som 

kommer att ta del av det dokumenterade materialet. Innan resultatet kommer att publiceras kommer vi att helt 

avidentifiera materialet vilket betyder att ingen kommer att kunna identifiera er eller kommunen ni arbetar i. Vi 

kommer att följa god forskningssed vilket betyder att ni har rätt att när som helst avbryta er delaktighet i studien. 

Hör av er senast 30/1 så att vi vet om ni vill medverka i studien eller inte.  

Med vänlig hälsning Malin och Cecilia 

 

Kontaktuppgifter: 

Malin Brolin: malin.brolin@skola.xxx.se 

Cecilia Alexandersson: cecilia.alexandersson@skola.xxx.se 

Handledare: Gunilla Sandberg: xxx@mdh.se 

mailto:gunilla.sandberg@mdh.se


 

8.2 Bilaga 2: Observationsschema 

 

Område 

  

Indikator: 

lärare 

Ja Hur syns detta? Reflektion av 

observatörer 

  

Bildstöd 

  

…använder ikoner  

…visar film 

..tittar på bilder 

      

Scaffolding 

Proximala 

utvecklingszonen 

..visar HUR man gör 

…ger feedback 

  

      

  

Textsamtal 

  

…upprepar nya ord 

…bearbetar svårare 

texter i helklass 

      

  

Explicit 

undervisning 

….modellerar 

….visar HUR man gör.. 

..ger ordförklaringar 

      

  

Förkunskaper 

  

..diskussion om tidigare 

undervisning/ 

upplevelser/studiebesök 

      

  

Introducerar 

nya begrepp 

  

…upprepar ord 

…visar bilder 

…..repeterar 

…förklarar på flera sätt, 

omformulerar 

      

  

Visualisera 

  

….ger arbetsscheman, 

steg för steg 

..har tidshjälpmedel… 

      

  

Skrivna texter 

  

…skriver mindre 

stycken 

..har 

begreppsbeskrivningar 

      

  

Muntligt språk 

  

…har långsamt 

taltempo 

..upprepar och 

omformulerar viktiga 

begrepp 

      



 

 Konkret 

material 

….har med sig någon 

sak 

      

  

Alternativa 

hjälpmedel 

  

….använder ILT 

…Talsyntes… 

…stavningsverktyg 

….appar… 

..datorprogram…. 

…använder TAKK.. 

      

 Salutogent 

arbetssätt 

  

…ser styrkor och 

uppmärksammar dem 

  

      

  

Struktur 

  

…startar lektion på 

samma sätt.. 

..tydligt arbetsschema 

…använder tankekartor 

      

  

Variation 

…använda 

spel/lekar/drama/rörelse 

      

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.3 Bilaga 3: Intervjuguide 

Frågeställning 1: 

 

Hur kan speciallärare, 

talpedagoger och logopeder 

beskriva elever med 

språkstörning?  

  

 Hur beskriver Du/Ni elever 

med språkstörning? 

 Vad anser du är utmärkande 

för elever med 

språkstörning? 

 Vilka styrkor visar eleverna? 

 Vilka är deras största 

utmaningar i skolan? 

 Hur skiljer sig arbetet åt 

mellan de olika 

yrkesgrupperna? 

Frågeställning 2: 

  

Hur kan det språk- och 

kunskapsutvecklande arbetet 

se ut för elever med 

språkstörning? 

  

 Berätta om projektet i 

kommunen. 

 Berätta om arbetet i 

språkklass. 

 Hur kom det sig att du 

började arbeta med detta? 

 Vad anser du utmärker ditt 

arbete? 

Frågeställning 3:  

  

Vilka framgångsfaktorer 

lyfter speciallärare, 

talpedagoger och logopeder 

fram i sitt arbete? 

  

 Vilka är det största vinsterna 

för eleverna när ni arbetar på 

detta sätt? 

 Vad är det viktigaste att föra 

fram i ert arbete, för att 

lyckas med undervisningen 

inom ordinarie 

undervisning? 

 

 Vad tänker du kännetecknar 

språkstörning? 

 Vilka svårigheter kan 

uppkomma i undervisningen? 

 I vilka andra situationer kan 

svårigheterna visa sig? Hur 

arbetar ni med detta?  

  

 Vad anser du att elever 

med språkstörning 

behöver? 

 Kan du ge exempel på hur 

det konkret kan se ut i 

klassrummen? 

 Hur arbetar Du språk- och 

kunskapsutvecklande för 

elever med språkstörning? 

  

 


