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Sammanfattning 

Syftet med denna studie att belysa framgångsrikt pedagogiskt arbete för elever med 
språkstörning. Vi använde oss av en kvalitativ metod för att ta reda på detta. Vi använde oss 
av intervjuer och observationer. Vi observerade tre olika lektioner, lärmiljön på tre olika 
skolor och en förskola och vi intervjuade sex pedagoger som arbetar med barn med 
språkstörning. Vi analyserade materialet genom tematisk analys. De teman vi såg 
kategoriserades. Kategorierna utgick ifrån vad forskningen säger är framgångsfaktorer och 
som var relevanta utifrån vårt syfte. Lärmiljön i de olika skolorna och förskolan skiljde sig en 
del, men det fanns även vissa likheter som att man hade tillgång till grupprum. Alla 
pedagoger uppgav att struktur, rutiner och användandet av bildstöd var en framgångsfaktor. 
Vi fann även att man behövde arbeta med kortare lektioner och mer variation i 
undervisningen och att man som pedagog behövde ge eleverna förförståelse och repetera 
mer. Vikten av goda relationer framhölls också.  
 

Nyckelord: AKK, bildstöd, repetition, språkstörning, språkutveckling, struktur, ZPD 
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Inledning 
Vi föds med en inre motivation att kommunicera. Denna motivation främjas av föräldrars 
intuitiva sätt att svara på barnets signaler och anpassning till barnet. Språket är nyckeln och 
utgör en förutsättning för att kunna vara med i leken och social samvaro med andra. I 
gemenskap med andra utvecklas och stimuleras språkförmågan, men det blir ett dilemma då 
en del barn inte kan delta i leken och gemenskapen på grund av att de saknar ett 
fungerande språk (Bruce, Ivarsson Svensson & Sventelius, 2016).  Perceptionen, 
arbetsminnet och tänkandet underlättas av ett fungerande språk. Om man kan sätta ord på 
vad man lärt sig blir det lättare att minnas och bearbeta kunskaperna.   

Under senare år har elever/barn med större språkliga svårigheter uppmärksammats mer och 
mer. Eleverna/barnen med svag språklig förmåga jämfört med jämnåriga diagnostiseras 
många gånger med språkstörning. Trots detta är diagnosen ganska okänd för många och 
vad den innebär (Carlberg Eriksson, 2016). Under 2018 gjordes en studie av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten vars syfte var att inventera och analysera vilka 
stödbehov som finns hos huvudmän och skolor. I studien synliggörs att det finns en 
kompetensbrist när det gäller språkstörning hos i stort sett alla professioner inom skolan 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Det saknas även personella resurser. Vidare 
lyfts det fram flera anledningar till kompetensbristen till exempel:  

språkstörningsdiagnosernas komplexitet och risken att språkstörning “drunknar” i förhållande 
till funktionsnedsättningar som upplevs vara mer vanligt förekommande, exempelvis 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Specialpedagogiska skolmyndigheten s 47). 

Dessa elever väcker ofta en undran om vad det är som försvårar tillägnandet av språket och 
dess ordförråd och vilka strategier som skulle kunna stödja dessa barn/elever i 
ordinlärningsprocessen. Barn/elever med språkstörning behöver i högre grad ha en tydligare 
undervisning än andra elever. Det är viktigt att kartlägga vad i lärandemiljön som fungerar 
bättre och sämre och vilka styrkor och svagheter eleven har. Man bör där ha ett 
organisatoriskt perspektiv och titta på resursfördelning, gruppstorlek och lokalernas 
beskaffenhet (Eriksson, Habbe, Waltther & Westlund, 2018). Man bör även kartlägga ur ett 
relationellt perspektiv för att undersöka hur barnet/elevens bemöts, i vilka situationer som 
svårigheterna visar sig som mest, vad som fungerar bra och varför, samt vilka 
kunskapsresurser som finns i personalen och om ytterligare professioner såsom talpedagog 
eller logoped behövs. 

Alt, Meyers och Ancharski (2012) menar att en individ som inte fått interventioner för sina 
svårigheter kostar samhället mer än om det satsas på interventioner för att minska 
svårigheterna. Detta kan inte bara ses ur ett samhällsperspektiv utan det väger också tungt 
ur ett individperspektiv. Bruce et al. (2016) skriver att det finns en betydande risk för barn 
med språkstörning att hamna utanför och inte vara någon efterfrågad kamrat. Språket spelar 
en viktig roll i vänskapsrelationer och språket blir mer och mer viktigt ju äldre ett barn blir i 
sociala relationer. Att räknas med, är viktigt för alla och man behöver få känna sig delaktig 
och som en jämlike.  

Genom vår studie vill vi få en fördjupad kunskap om framgångsrikt pedagogiskt arbete för 
elever med språkstörning och hur lärmiljön är organiserad på skolor/förskola för elever/barn 
med språkstörning.  
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 Bakgrund 
Här kommer vi att presentera vad styrdokumenten säger att skolan är ålagda att göra. Hur 
synen på språkstörning sett ut i ett historiskt perspektiv. I detta avsnitt beskriver vi också hur 
en typisk språkutveckling ser ut och hur språkstörning kan yttra sig. Vi beskriver även vad 
tidigare forskning säger om vad som orsakar språkstörning, hur språkstörning kan 
prediceras och identifieras. Vi belyser vad forskning säger om interventioner, 
lärarkompetens, kompensatoriska hjälpmedel och didaktik. 

Styrdokument 
Skolan styrs av skollagen, läroplanen och kursplanen men även av diskrimineringslagen. 

I skollagen står att “om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller 
hon ges sådant stöd” (SFS 2010:800 s. 30).  Vidare står att “för en elev i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i 
den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås” (s. 31). 

Även i läroplanen Lgr 11 (Skolverket 2011) betonar man skolans speciella ansvar för elever 
som har svårt att nå kunskapskraven och man som skola ska ta hänsyn till elevers olikheter 
och behov. För elever med språkstörning innebär detta att undervisningen måste utformas 
så att de kan tillgodogöra sig den på bästa sätt. Diskrimineringslagens syfte är att säkerställa 
lika rättigheter och möjligheter inom skolan. En av diskrimineringsgrunderna är 
funktionsnedsättning, till vilket språkstörning räknas (SFS 2008:567). 

  

Typisk och avvikande språkutveckling  
Bruce (2007) skriver att det finns flera teoretiska utgångspunkter för hur tidig språkutveckling 
går till. En teori handlar om att språk är något biologiskt och medfött och att barn föds med 
anlag för att utveckla grammatik oavsett språk. En annan utgångspunkt är att barn tar till sig 
det som är lätt att uppfatta och lätt att producera. Det är en funktionell och biologisk 
utgångspunkt. Ytterligare en utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. Här betonar 
man att erfarenhet och social interaktion är det mest betydelsefulla för språkets utveckling. 
De två mest namnkunniga forskarna inom detta område är Piaget och Vygotsky. Bruce 
skriver att Piaget betonade kopplingen mellan språk och barns tänkande. Han menade att 
utvecklingen av språket byggdes på i steg som följde efter varandra. Bruce skriver vidare att 
Vygotsky betonade hur viktigt det är med interaktion och att han föreslog att miljömässig 
stimulering ska utgå från barnets motivation och att den skulle befinna sig precis ovanför 
barnets nuvarande nivå. Detta kallade han den proximala utvecklingszonen (ZPD; Zone of 
Proximal Development). Han menade att, det ett barn kunde göra tillsammans med någon 
som kommit längre i sin utveckling kunde barnet snart göra på egen hand. Bruce et al. 
(2016) menar att alla dessa perspektiv på språkutveckling behövs och att de kompletterar 
varandra. 

Alla barn med typisk språkutveckling går igenom samma stadier i sin språkutveckling vid 
ungefär samma ålder (Bruce 2007). Det finns dock stora variationer, speciellt inom 
ordförrådet och inom pragmatiken. Dessa utvecklas också genom hela livet.  För att 
illustrera hur typisk språkutveckling går till har Bruce och Riddarsporre (2012) en modell av 
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en trappa; den så kallade språktrappan. Det första trappsteget eller det första steget i 
utvecklingen är gemenskap och samspel genom joller, miner och ögonkontakt. Nästa steg 
handlar om att tillgodogöra sig begrepp och ord. Utforskandet och upptäckandet sker med 
alla sinnena för att förankra orden och begreppen så mycket som möjligt. En stor tillväxt av 
ordförrådet sker ofta under andra halvan av barnets andra levnadsår.  Det tredje trappsteget 
innefattar uttal och grammatik. Man lär sig kombinera ord och satser till meningar så att det 
blir grammatiskt riktigt. Det finns enligt Bruce et al. (2016) en stor variation mellan vilken 
ålder som barn pratar rent med ett begripligt uttal. Här utforskas själva språket. Detta sker 
under förskoleåldern. Meningarnas längd mätt i antal ord är lika som barnets ålder. Det vill 
säga när barnet är två år är meningarnas längd två ord och så vidare. Basen för språket är 
då lagd. På det fjärde steget finns språklig medvetenhet. Man lär sig byta fokus från språkets 
innehållssida till språkets formsida. Barnet kan rimma, lyssna efter hur många ljud och till 
exempel höra om ett ord är långt eller kort. Detta trappsteg fungerar som en brygga till det 
nästa som handlar om skriftspråklighet. På det sista trappsteget ska man kombinera grafem 
och fonem för att kunna läsa och skriva. 

  
 

I forskning är den stora variationen av språkliga färdigheter väl dokumenterad (Bruce et al., 
2016). Det är vanligt att barn är sena med att utveckla sina första ord. Om förseningen håller 
i sig och barnet inte kommer ifatt jämnåriga så är risken stor att även den fortsatta 
språkutvecklingen blir försenad. Bruce et al. skriver vidare att den till och med kan vara så 
försenad och långsam att man skulle kunna kalla den för annorlunda. 

Nettelbladt och Salameh (2007) listar ett antal drag man kan observera hos barn som 
senare diagnostiseras med språkstörning; 

●     mindre joller 

●     de första orden kommer sent 

●     långsam språkutveckling 

●     är svårt att förstå, även för de som är nära barnet 

●     svårt med att lära in nya ord 

●     hittar inte orden 

●     begränsad språkförståelse och användning 

●     passiv i kommunikation 

Finneran, Francis och Leonard (2009) genomförde en studie av barn/elever i åldern 4–6 år 
som fick utföra en uppgift av visuell art som krävde uppmärksamhet över tid. I studien deltog 
13 barn med språkstörning och 13 barn i kontrollgruppen utan språkstörning. Noggrannhet 
och tiden för respons analyserades för att se om det fanns skillnader mellan de två 
grupperna. De fann att barn/elever med språkstörning är mindre noggranna men tog inte 
längre tid på sig att utföra uppgiften än barnen/eleverna som inte hade språkstörning. 
Resultaten visar att barnen/eleverna med språkstörning inte orkade bibehålla 
uppmärksamheten så lång tid som uppgiften krävde därför blev resultatet mindre noggrant. 
Finneran et al.  hänvisar till forskning som visar i sina studier att barn/elever med 
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språkstörning kan ha ett underskott i sitt verbala arbetsminne vilket kan inverka på deras 
förmågan att bibehålla uppmärksamheten under längre tid. Finneran et al. menar att 
uppmärksamhet generellt kan ses som ett system som är uppdelat i selektiv 
uppmärksamhet, upprätthållen uppmärksamhet och delad uppmärksamhet. Att arbetsminnet 
är starkt förankrat i förmågan att bibehålla uppmärksamheten gör att faktorer som begränsar 
denna förmåga påverkar arbetsminnet negativt. Baddley (2003) menar att detta är 
avgörande i språkinlärning. 

  

Definition av språkstörning och hur det yttrar sig 
Det finns flera definitioner av språkstörning, men definition som Sverige använder är ICD 10 
från WHO. I definitionen står:  

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 
utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i 
talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa tal- 
och språkstörningar är ofta följda av andra störningar såsom inlärningssvårigheter, 
kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar (Nettelbladt & 
Salameh 2007, s. 15). 

  

Barn/elever med språkstörning är ingen homogen grupp. De språkliga svårigheterna kan 
visa sig inom ett eller flera områden av språket. Svårigheterna kan även visa sig olika i olika 
kontexter. 

Fonologi handlar om språkets ljud. Om man har svårigheter med språkets formsida kan det 
handla om att vissa ljud tas bort eller byts ut (reduktion och substitution) samt att kombinera 
vissa ljud, att betona rätt, att uppfatta om ord är långa eller korta och att diskriminera ljuden i 
ett ord (Bruce et al., 2016). 

De svårigheter som kan uppstå till följd av grammatiska problem är att man kan ha svårt att 
formulera grammatiskt korrekta meningar, till exempel förväxlar man en och ett, använder fel 
preposition och utelämnar eller använder fel /tempus/ändelse (Eriksson et al., 2018). 
Tempusändelserna behövs för att förstå om något ska hända, har hänt eller håller på att 
hända. Ordföljden eller syntaxen är viktig för att veta om det rör sig om en fråga eller ett 
påstående. Svårigheterna uppstår på flera olika nivåer men framförallt i meningar. 
Reuterskiöld, Hansson och Sahlen (2011) skriver att studier av engelskspråkiga barn med 
språkstörning visar att dessa barn framförallt har svårigheter med grammatik. 

När man har svårighet med språkets innehåll; semantiska eller lexikala sida, kan det vara 
svårt att förstå instruktioner, har man ett begränsat ordförråd och svårigheter med 
ordmobilisering och att kategorisera ord i grupper och undergrupper (Eriksson et al., 2018) 
Ju snabbare man kommer åt sitt mentala lexikon desto lättare går det att berätta om saker 
och antagligen även för att kunna förstå det man läser. Ordspråk och metaforer är svåra att 
förstå, eftersom dessa är bildmässiga och inte betyder konkret vad man säger (Carlberg 
Eriksson, 2016). Ofta har barnen haft en försenad utveckling av ordinlärning (Reuterskiöld et 
al., 2011). 

Vid svårigheter med pragmatiken eller att använda språket på ett passande sätt kan det vara 
svårt att anpassa språket till mottagaren, berätta med en röd tråd, förstå talesätt och ironi, att 
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kunna “läsa mellan raderna”, tolka och använda multimodala signaler och hur man inleder 
ett samtal och med turtagning i samtal (Bruce et al., 2016; Eriksson et al., 2018). 

Prosodi innefattar längd, betoning, ton, satsmelodi och gränser. Samuelsson (2004) menar 
att prosodin ofta är påverkat hos svenska barn med språkstörning. Många gånger utelämnas 
obetonade stavelser i talet. I Samuelssons studie fann man att ca 40% av de undersökta 
barnen med språkstörning hade problem med prosodin. Problemen fanns på ord- text- och 
frasnivå. 

Enligt Bruce (2016) kan språkstörning vara expressiv och/eller impressiv. Vid expressiv 
språkstörning har man svårt att uttrycka sig och/eller problem med uttalet och vid impressiv 
är det svårt att tolka det man hör. Vid generell språkstörning är samtliga delar av den 
språkliga förmågan påverkade. Att kunna berätta om något; både händelser ur livet eller en 
fantasiberättelse är en del av den expressiva sidan. Reuterskiöld et al. (2011) skriver att 
berättande är en komplex process som kräver att barnet använder sina kognitiva och 
språkliga förmågor samtidigt. De fann att barn med språkstörning över tid utvecklade sin 
berättarförmåga och gjorde färre fel, men att de ändå vid 10 års ålder inte når samma nivå 
av språklig korrekthet som barn utan språkstörning.  

  

Språkstörning i ett historiskt perspektiv 
Redan på 1800-talet började i böckerna begreppet språkstörningar användas. Då innefattar 
detta begrepp alla slags språk-, tal- och röststörningar. Det är viktigt att se tillbaka på i vilka 
olika sammanhang språkstörning har uppmärksammats. Man ser då att detta kan relateras 
till institutionella, teoretiska och samhälleliga sammanhang menar Nettelbladt (2007). Med 
samhällets krav på invånarnas goda läs- och skrivkunskaper är det inte förvånande att 
problem som dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter idag uppmärksammas. Dit 
kategoriseras även barn med språkstörning. Genom att titta på hur språkstörningar hos barn 
över tid har beskrivits kan man hitta interventioner, diagnostik och beskrivningar som visar 
de teorier som de professionella använt sig av. Dessa måste sedan relateras till det 
omgivande samhället med dess prioriteringar, värderingar och normer. 1964 kom Paula 
Menyuk med nya detaljerade metoder för att beskriva barn språkutveckling och att analysera 
språket i dess olika beståndsdelar. Detta gav förutsättningar till nya sätt att beskriva, 
definiera och förstå språkstörning. Det gjorde det möjligt att se vilka barn som inte följer den 
typiska utvecklingskurvan. Nya termer så som språk, grammatik, syntax, fonologi och 
morfologi blev ersättningstermer eller komplement för tal och artikulation. Nu växte ett behov 
av att renodla termen språkstörning hos barn. För att avgränsa diagnosen satte man upp 
kriterier för vad som skulle inkluderas Under det senare tid har även forskning runt 
interventioner som gynnar barn med språkstörning ökat. Troligtvis har den pragmatiska 
aspekten givit interventionerna nya redskap för att hjälpa barn med språkstörning 
(Nettelbladt). 
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Vad orsakar en språkstörning 

 
När man ska analysera språksvårigheter kan man använda sig av flera perspektiv. Man kan 
till exempel ha ett felsökningsperspektiv där man försöker hitta förklaringar eller orsaker till 
svårigheterna (Nettelbladt, 2013). Det betyder även att man har ett intra-individperspektiv 
där svårigheterna endast finns inom individen och där samspelet med andra inte spelar så 
stor roll. Man kan även ha ett relationellt perspektiv eller som Nettelbladt kallar det inter-
individuellt perspektiv. Här lyfts samspel, tidigare erfarenheter och olika sammanhang fram 
för betydelsen av språkanvändningen. Detta synsätt finns framförallt inom det sociokulturella 
perspektivet. Nettelbladt menar att det är nödvändigt att ha ett inter-individuellt perspektiv för 
att förstå språkstörningen och för att det ska bli en lyckosam intervention. 

Bruce (2007) skriver att man måste ha ett biologiskt, individuellt och ett sociokulturellt 
perspektiv när man undersöker språksvårigheter.  

Bishop (2006) har utifrån ett biologiskt perspektiv gjort tvillingstudier för att försöka förklara 
vad som orsakar språkstörning. Hon menar att det finns klara genetiska samband med 
språkstörning. När hon började studera språkstörning fanns teorier om att språkstörning 
orsakades av dåligt föräldraskap, hjärnskador som uppkom i samband med förlossningen 
eller upprepade öronsjukdomar. Men det visade sig att ingen av dessa teorier höll måttet. 
Istället började man se att det fanns genetiska orsaker till språkstörning. Studier som gjordes 
visade att språkstörning ofta fanns i släkten eller familjen. Men man kunde ändå inte 
säkerställa att det var just genetiken som var det avgörande eller om det var miljömässiga 
faktorer eftersom familjer delar både gener och miljö. När man gjorde tvillingstudier såg man 
att miljön hade liten inverkan på om man fick språkstörning eller inte utan det var det 
genetiska som hade störst betydelse. När artikeln skrevs hade man inte hittat någon 
“språkgen” och Bishop drar slutsatsen att språkstörning orsakas av flera samverkande gener 
tillsammans med miljömässiga riskfaktorer. 

Samuelsson och Plejert (2015) skriver att en bakomliggande orsak till språkstörning kan 
vara brist på språklig kunskap eller att barnet har ett begränsat kognitivt processande. 

För att poängtera det relationella eller inter-individuella perspektivet använder sig Bruce et 
al. (2016) sig av begreppet “språklig sårbarhet” istället för språkstörning. På detta sätt vill 
dessa författare poängtera att även pedagogik, förhållningssätt och samspel har betydelse 
för barns språkutveckling förutom biologiska faktorer. Ibland samverkar dessa faktorer på ett 
positivt sätt så att det blir en kompenserande påverkan och ibland på ett negativt sätt.  
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Att predicera och identifiera språkstörning 
 
Enlig Bruce et al. (2016) är det lättaste sättet att förutsäga om ett barn är i riskzonen för att 
utveckla språkliga svårigheter att ta reda på om någon nära släkting har en språkstörning 
eller dyslexi. Biologiska faktorer såsom genetik och hörseln spelar enligt Bruce en viktig roll 
för utvecklandet av språket. På senare tid har man med ny teknik kunnat visa på brister hos 
barn med språkstörning och deras föräldrar i perceptuell bearbetning genom att mäta 
blodflödet i hjärnan (Ors, 2003). Man såg att både barn och deras föräldrar hade 
långsammare bearbetning av stimuli. 

Ett annat sätt att förutsäga är att göra longitudinella studier med regelbundna uppföljningar 
från att ett barn är litet tills att det har passerat barndomen. Man börjar att titta på 
förspråkliga stadier och tidiga språkliga stadier. Ett sätt att göra det på är att observera 
lekbeteende. Casby (1997) menar att det inte verkar finnas någon större skillnad i symbolisk 
lek mellan barn med typisk språkutveckling och barn med språkstörning. Vidare hävdar 
Casby att barn med språkstörning som är 4–5 år har ett mindre komplext lekmönster än barn 
i samma ålder med typisk språkutveckling. Resultatet kan tolkas som att språket blir mer och 
mer viktigt i leken ju äldre barnet blir.   

Bruce, Kornfält, Radeborg, Hansson och Nettelbladt (2004) genomförde en studie av barn 
vid 18 månaders ålder och vid 54 månaders ålder. De drar slutsatsen i sin studie att en 
professionell screening med avseende på språklig utveckling av barn vid 18 månaders ålder 
är värt att göra för att förutsäga problem i barns språkutveckling. Speciellt när det gäller 
flickor. Vid 18 månader fanns endast en flicka med i riskgruppen jämfört med tio pojkar, 
medan det vid 54 månaders ålder var det lika många flickor som pojkar i riskgruppen.  De 
drar också slutsatsen att man ska lägga tonvikten vid språkförståelse och låtsaslek istället 
för på expressiv förmåga. Men det är svårt att göra helt korrekta förutsägelser så tidigt. Man 
både underdiagnositiserar och överdiagnostiserar. Det finns flera variabler såsom blygsel, 
motivation och svårt att förstå kontexten som har betydelse under tiden för testet. Bruce et 
al. drar slutsatsen att ett mer känsligt testförfarande behövs. 

 
Bruce et al. (2016) skriver att i Sverige är det barnhälsovården (BVC) som har uppdrag att 
bedöma och värdera barns språkutveckling. Man vill upptäcka risktecken och försöka 
minska hindren som eventuellt finns samt sätta in förebyggande insatser. När man gör vad, 
skiljer sig mellan olika landsting, men det flesta har gör två större screeningar; vid 2 ½ - 3 år 
och vid 4 år. Men när barnet är ännu yngre tittar man på barnets förutsättningar för 
språkutveckling till exempel ögonkontakt, sampel med svarsleende och förmåga till 
gemensam uppmärksamhet. Man följer också jollerutvecklingen som bör bli mer och mer 
ordlik när barnet närmar sig ett års ålder. 
Hos de barn som i screeningen hos BVC visat tecken på hinder i språkutvecklingen behöver 
man bedöma språkets olika aspekter mer ingående. Man behöver titta på vad barnet redan 
kan och vad som saknas i språket. En logoped kan bedöma om ett barns språkutveckling är 
typisk, försenad eller annorlunda. Logopeden har bland annat tester som undersöker 
ordförråd, uttal och grammatisk utveckling men också för språklig medvetenhet (Bruce et al., 
2016). Vid sidan av det kan språkutvecklingen även kartläggas i dialog. Då spelas samtalen 
in och transkriberas för att kunna analyseras med avseende på innehåll, meningslängd och 
grammatik. Men innan man börjar kartlägga bör man fråga sig vad man vill ha svar på och 
vad som händer när man har ett resultat. Förskolan är en viktig resurs när man gör en 
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kartläggning av ett barns språkliga utveckling. I förskolan uppstår situationer och aktiviteter 
som kan bidra till en så sann och representativ bild som möjligt. 

  

  

Interventioner  

 
En tidig screening av barn för att identifiera senare problem med språket ger fördelen att 
problemet förhoppningsvis inte hunnit permanentats (Bruce et al., 2007).  Trillingsgaard, 
Sørensen, Nĕmec, och Jørgensen (2005) skriver att både tidig identifiering och tidiga 
insatser behöver göras med försiktighet.  Det kan leda till ökade möjligheter för barn med 
språkproblem men också till att föräldrar kan bli oroliga och mer osäkra i sin föräldraroll. 

Men ett barn som misslyckats med att få andra att förstå vad det vill eller känner, behöver få 
känna att det börjar lyckas, annars finns risken att barnet slutar kommunicera. Barn med 
språksvårigheter behöver få utforska språket och erövra och slutligen ta kontrollen över det 
genom lek. Vuxna kring barnet behöver få vägledning i hur de kan uppmuntra och stödja 
barnet i dess utforskande och erövring (Bruce et al., 2007).  

Att pedagogerna som arbetar runt barnet/eleven har ett gott samarbetet med hemmen ger 
större förutsättningar för att lyckas menar Liberg (2006). 

När det gäller interventioner finns två aspekter att ta hänsyn till: är metoden effektiv och finns 
det vetenskapligt bevis för det? 

Samuelsson och Plejert (2015) hänvisar till forskning som menar att en idealisk modell för en 
intervention ska passa patientens intressen, fokusera på avgörande aspekter av tal och 
språk och passa patientens vardagskommunikation.  

Konversation är huvudinterventionen i många träningsmetoder. Dialoger är grundläggande 
för att få orden att betyda något och för att få ömsesidig förståelse. Reuterskiöld et al. (2011) 
har undersökt barn med språkstörnings berättarförmåga och jämfört med typisk 
språkutveckling. En av slutsatserna de drar är att berättarförmåga bör vara ett av målen med 
interventioner. Målet bör då vara i aspekt av både berättarstruktur, sammanhang i 
berättelserna och att kunna anpassa berättelsen efter lyssnaren. Barn med språkstörning 
verkar att dra nytta av olika interventioner på olika sätt. 

Enligt Smith-Lock, Leitao, Lambert, och Nickels (2013) saknas det bevis för effektiviteten i 
interventioner med grammatisk inriktning för barn i skolmiljöer. De undersökte hur en grupp 
femåringar utvecklades av ett speciellt program för att förbättra deras grammatik. Man 
fokuserade på possessiva pronomen som i engelskan oftast består av att -s läggs till ordet 
och på pronomenen he och she. Flera av aktiviteterna gjordes under lekfulla former.  
Lärarna använde sig av metoder som att modellera, upprepa det rätta; recasting och 
imitering. Lärarna följde ett bestämt mönster när eleverna svarade felaktigt. Man slår fast att 
generell språkträning eller interventioner som är bredare inte är tillräckligt för att få effekt på 
ett speciellt område inom grammatiken. Utan man behöver rikta in sig på ett visst område 
och träna det för att få effekt. 

Bruce, Hansson och Nettelbladt (2007) har i en studie analyserat interventioner utifrån två 
förhållningssätt: konversation och grammatikträning. De fann att följa barnets intressen och 
nuvarande språklig förmåga är en grundläggande princip i båda sätten. Vidare fann man att 
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de två sätten kompletterar varandra. Deras slutsatser gäller inte bara för logopeder och 
talpedagoger utan för alla som försöker stödja barnet i sin språkliga utveckling. 

När interventioner implementerats för elever med språkstörning tar det ofta flera månader 
innan något resultat visas menar Alt, Meyers och Ancharski (2012). De interventioner som 
implementeras innehåller ofta inte vad som krävs för att åtgärda bristerna som elever med 
språkstörning har. Genom att följa tre huvudprinciper för implicit lärande finns potentialen att 
öka effekterna i interventionerna. Dessa tre är variation, komplexitet och förstärkning. Till 
detta finns även forskning som visar på att sömnen har inverkan på minnet där den språkliga 
informationen bearbetas och lagras. 

Samuelsson och Plejert (2015) skriver att målet som sätts upp i en intervention ofta baseras 
på formella tester som visar barnets språkliga förmågor och utgår då från de speciella 
svårigheter barnet har. Men sådana tester behöver inte avspegla och fånga det som är 
relevant för samtal och interaktion i vardagslivet. 

 

Lärarkompetens, relation och motivation 
 
Lärare behöver en teoretisk förankring i sin undervisning för att stimulera och stödja elever 
med språkstörning. Man har sett att en framgångsfaktor för elevers läs- och skrivutveckling 
är lärarens språkliga medvetenhet. Utifrån teorierna väljer lärare metoder som synliggör 
kommunikationsmönster och skolans språk.  

Grundpelarna för undervisningen är lärande, kommunikation och samspel, vilket minskar 
elevers språkliga svårigheter. Det bör genomsyra undervisningen i alla ämnen, inte bara 
svenska. Som lärare behöver man fortlöpande utvärdera sin undervisning för att få en tydlig 
bild över vilka metoder som gynnar eleverna och vad som behöver förändras för att möta 
eleverna där de befinner sig (Bruce et al., 2016).  

Relationen mellan lärare och elev är viktig för lärande och utveckling. En trygg lärandemiljö 
skapas genom att lärare och elev har en god relation. I en sådan miljö vågar elever ställa 
frågor och be om hjälp menar Aspeflo (2015). Vidare hänvisar Aspeflo till Dweck som menar 
att vi kan kategorisera våra tankesätt i två olika kategorier. Den ena kategorin är tankesättet 
att all intelligens och förmåga är statiskt. Den går alltså inte att påverka utan antingen föds 
man intelligent eller inte. Den andra kategorin är tankesättet att intelligens går att utvecklas. 
Detta tankesätt kallas för dynamiskt. Genom att anstränga sig, våga misslyckas och be om 
hjälp utvecklas intelligensen. När läraren lämnar feedback till eleven är det viktig att 
berömma för ansträngning och personlig utveckling. Detta för att eleven ska fortsätta att 
anstränga sig och inte tro att mer än så här kan jag inte.  

Aspeflo anser vidare att genom att bekräfta eleven och intressera sig för hens intressen och 
fokusera på det som fungerar skapas relationer. Läraren bör också visa att hen försöker 
förstå och sätter sig in elevernas tankar och känslor. I en positiv relation finns tillit som 
skapas genom att läraren håller vad hen lovat och är tydlig.  

På språkskolan i Malmö går det bara elever med språkstörning och personalen där jobbar 
både socialt och pedagogiskt runt eleverna enligt Hammarén (2017). När de får en ny elev 
börjar de med att få eleven att förstå varför man går i skolan och att den egna insatsen 
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spelar roll. Personalen som jobbar runt dessa elever försöker alltid att ge eleverna uppgifter 
som ligger i deras ZPD så att de vågar prova och inte ger upp vilket är viktigt enligt 
Tjernberg (2013). Detta ger motivation till att pröva svårare och nya saker. Det hänger också 
ihop med självförtroende som är otroligt viktigt för utvecklingen. 

Elevernas prestationer påverkas av lärarnas tro på elevernas förmåga att lära sig läsa och 
skriva och av lärarnas förväntningar. Höga förväntningar leder till bättre resultat menar 
Aspeflo (2015). 

Liberg (2006) hänvisar till forskning som säger att barn/elever som inte förstår varför man 
bör kunna läsa och hur man läser kommer med stor sannolikhet vara språkligt sårbara när 
de börjar skolan. Det är alltså viktigt att redan i tidig ålder få barnen/eleverna att reflektera 
över sitt metakognitiva tänkande. Att veta hur man lär sig bäst och sedan få känna att man 
lyckas är starka verktyg för att skapa motivation.   

I en framgångsrik undervisning har läraren har en bra kunskap om vilka krav som kan ställas 
på eleven och vilka möjligheter eleven har. Skickliga lärare ger sina elever känslomässigt 
stöd, feedback och uppmuntrar under undervisningens gång hävdar Torgesen (2004). 
Lärare är förebilder för sina elever på många olika sätt. Inte minst vad gäller att kunna 
inspirera till läs- och skrivlust. För att höja elevers motivation till skrivande och berättande är 
det viktigt med riktiga mottagare som kan bekräfta och uppmuntra eleven (Bruce et al., 
2016). 

Språkutvecklingen för ett barn börjar i hemmiljön, fortsätter sedan i skolan och resten av 
livet. Genom att ge medvetna insatser runt barnet/eleven kan de språkliga svårigheterna 
minskas. 

Alatalo (2011) menar att den kompetens som en lärare behöver besitta är både komplex och 
kräver kunskaper i praktik och i teori. Läraren behöver ha kännedom om 
undervisningsformer, undervisningsinnehåll och ha förmåga att förstå individer och 
klassrumssituationer. Detta kräver möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. 

  

Man kan se vissa likheter med framgångsrik språkutveckling hos andraspråkselever och 
elever med språkstörning. Bruce et al. (2016) menar att pedagogik som anpassats för elever 
i språklig sårbarhet gynnar alla elever. Att använda sig av tydliggörande pedagogik med 
fokus på språket är gynnsamt. Reciprok undervisning är en stödjande och proaktiv 
undervisning som ger fler möjligheter till att lyckas och som förebygger hinder i lärandet. 

Motivationen hör också ihop med vilken självkänsla, självkännedom, självförtroende 
individen känner enligt Druid-Glentow (2006). Hur eleven/barnet ser på sig själv, dess 
förmåga att tycka om sig själv och acceptera sig själv med både sina starka och svaga sidor. 
En slags samlad trygghet, tilltro och till sin egen kapacitet. Detta förtroende är hela tiden 
föränderligt och kan variera under hela elevens/barnets livstid. Det som är mest avgörande 
för att kunna bygga upp denna självtillit är andra människors sakliga och positiva reaktioner. 
Lärares positiva respons på elever/barnets skolarbete gör så att de kan bygga upp sin 
självtillit och självkänsla i skolmiljön. Skolmiljön kan också rasera elever/barns självtillit och 
självkänsla genom att bemöta eleven/barnet utan att se eleven/barnets svårigheter och ge 
uppgifter som är utanför elevens proximala utvecklingszon. Elever/barn som ständigt 
misslyckas och känner att kraven är oövervinnerliga kan leda till “inlärd hjälplöshet”. Man tar 



14 

sig an uppgifter med förväntningen att man inte ska klara den. Det blir en självuppfyllande 
profetia. 

Druid-Glentow hänvisar till Aaron Antonovsky som menar att känslan av sammanhang är en 
avgörande faktor för motivationen. Han kallar detta för KASAM. För att eleven/barnet ska 
känna motivation behöver hen förstå sin uppgift och veta vad läraren förväntar av hen. 
Uppgiften behöver vara hanterbar för eleven/barnet. Eleven/barnet behöver tid och lärarstöd 
i den proximala zonen för att klara uppgiften. Utöver detta behöver eleven/barnet känna sig 
delaktig och motiverad för uppgiften. När eleven/barnet blir medveten om sin kompetens så 
stärks också motivationen. 

 

Kompensatoriska hjälpmedel 
 
Kompensation definieras i SAOL (Svenska akademins ordlista) som “ersättning, gottgörelse 
eller utjämning”. I arbetet med elever med språkstörning bör kompensatoriska hjälpmedel 
ses som något positivt. Det kan liknas vid en elev med glasögon som med lätthet inkluderas 
i klassrummet i vanlig undervisning på lika villkor. För elever med språkliga svårigheter bör 
de kompensatoriska hjälpmedlen ses på samma sätt (Jacobson för Språka loss, 2001).   

Han menar vidare att det finns yttre kompensatoriska hjälpmedel och interna 
kompensatoriska hjälpmedel, scaffolding. Med interna kompensatoriska hjälpmedel eller 
scaffolding menas att eleven/barnet själv finner egna vägar runt sina svårigheter. Dessa 
interna kompensatoriska hjälpmedel kan också läras ut av lärare. Denna typ av hjälp bör 
utgå från eleven/barnets starka sidor.  

Hammarén (2017) beskriver hur alla elever på kommunikationsskolan i Malmö tänker högt 
när de skriver. De jobbar med hörlurar på sig för att inte störa sina klasskompisar och bättre 
höra sig själva när de ljudar ihop orden. Datorprogrammet Skolstil används också som ett 
hjälpmedel. Där spelas varje fonem upp när ett grafem skrivs på tangentbordet. När man 
sedan skrivit klart upprepas hela ordet och därefter meningen när den är klar. Eleverna kan 
då lyssna sig till om de skrivit fel samtidigt som de kan minnas vad de skrivit. 

 

Fälth, Gustafson, Tjus och Svensson (2014) menar att datorn eller läsplattan blir ett perfekt 
verktyg för att kunna ge alla elever just sitt individanpassade material i deras ZPD. De 
upplevde också att eleverna motiverades med den omedelbara feed-backen som gavs. Den 
gjorde också så att elevens självförtroende skyddades genom att det var lättare för 
eleven/barnet att ta tillrättavisningar från en maskin än från en lärare. 

Andra yttre kompensatoriska hjälpmedel kan vara dikteringsverktyg, filmkamera, 
kommunikationstavla och samtalsapparat och att använda sig av bilder och filmer. Carlberg 
Eriksson (2016) menar att bilder och filmer kan var till stöd i undervisningen för elever/barn 
med språkstörning. Detta kan även vara stöd för minnet. Om minnet kan avlastas kan 
hjärnans resurser användas annat. 
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Didaktik 
 
Finneran, Francis och Leonard (2009) hävdar att barn/elever med språkstörning har svårare 
att bibehålla sin uppmärksamhet på uppgifter som de ska genomföra. Denna förmåga är 
starkt sammankopplad med arbetsminnet som då också påverkas negativt. I sin studie 
menar de att genom att förändra i barnets/elevens lärmiljö görs det möjligt att underlätta för 
dessa barn. Genom att korta av arbetspassens längd, repetera innehållet flera gånger och 
ge feed-back så påverkas förmågan att bibehålla uppmärksamheten för dessa barn längre. 

Gibbons (2016) skriver att om man ger eleverna begriplig input gör att de då kommer att 
befinna sig i ZPD. För att det ska bli begripligt behövs stöttor av olika slag, till exempel som: 
strukturerade textsamtal, språkliga demonstrationer och AKK (alternativ kompletterande 
kommunikation) 

 

Strukturerade textsamtal 
 
Reciprok undervisning är en modell för strukturerade textsamtal. Reciprok betyder ömsesidig 
och modellen bygger på att lärande sker i dialog med andra. Den går ut på att öva fyra 
strategier; göra förutsägelser, att göra inferenser, reda ut oklarheter och sammanfatta med 
egna ord (Skolverket, 2015). 

McClintock, Pesco och Martin-Chang (2014) menar att för att texten som eleven/barnet ska 
tillgodogöra sig behövs det en förförståelse om ämnet. I skolan är ofta texterna långt ifrån 
barnens vardag och därför finns då ofta inte heller någon förförståelse för det som texten vill 
förmedla. Gersten, Fuchs, Williams och Baker (2001) menar att elever behöver även veta 
hur texter är uppbyggda för att kunna hitta rätt strategi när de ska ta sig an en text beroende 
på om det är en berättande text eller en sakprosa text. De behöver kunna tänka 
metakognitivt under läsningens gång och övervaka sin läsning så att de kan gå tillbaka och 
läsa om när de inte förstår. 

Hammarén (2017) beskriver hur många olika professioner så som lärare, logopeder, 
specialpedagoger, speciallärare och assistenter jobbar tillsammans runt elever med 
språkstörning på en språkskola i Malmö i en podcast på UR. I podden beskriver de hur de 
alltid börjar med att en upplevelse som de sedan jobbar vidare ifrån i de olika skolämnena. 
Genom att alla elever/barn har varit med om upplevelsen kan de sedan börja med ett samtal 
där alla kan bidra med sina upplevelser och kan få förklaringar på svåra begrepp. De går 
sedan vidare till att bearbeta upplevelsen till skrift. Undervisningen planeras så att det ska 
finnas med möjlighet till förförståelse och att det ska finnas med praktiska moment och eller 
bilder som stödjer det teoretiska. 

Liberg (2006) menar att för att kunna delta i en traditionell läs- och skrivundervisning är det 
nödvändigt att barnet/eleven har förkunskaper. Hon anser också att barn/elever som fått 
uppleva många olika läs- och skrivsammanhang och har fått möjlighet att lära sig hur man 
exempelvis kan ställa hypoteser runt texter och ställa sig själv frågor kring det som man 
läser gör att barnet/eleven hela tiden läser aktivt och reflekterar runt innehållet. 

McClintock et al. (2014) menar att genom att läsa texter tillsammans och tänka högt kan 
man lära ut stöttor för hur eleverna/barnen kan hitta ledtrådar i texten för att kunna skapa 
inferenser vilket elever/barn med språkstörning har svårt att göra själva. Att under tiden man 
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läser sätta ord på sina tankar hjälper eleverna/ barnen att ta del varandras kunskaper. Detta 
gör att eleverna/barnen också ägnar mer kraft åt att tänka efter vilket de annars kanske inte 
skulle göra. Till detta krävs även ett fungerande arbetsminne som gör så att de olika delarna 
av texten kan kopplas samman till ett sammanhang.  

 

Språkliga demonstrationer 
 
Eichorn, Marton, Campanelli och Scheuer (2014) menar att barn/elever med språkstörning 
har svårt att skilja mellan relevant och irrelevant information. Där måste de vuxna ge stöttor 
som kan hjälp dem att göra detta. Även Alt et al. (2012) menar att undervisningen kan 
struktureras genom att läraren visar och belyser skillnader i språket så att eleverna blir 
medvetna om vad som är relevant.  

McClintock et al. (2014) menar att det finns ytterligare verktyg som lärare kan ge sina elever 
för att de ska lyckas i skolarbetet så som strukturer på olika texter. Carlisle (1987) skriver att 
undervisning i morfologisk medvetenhet med fokus på stavningsmönster och regler kan 
gynna elever i språkliga svårigheter. 

Richtsmeier, Gerken, Goffman och Hogan (2009) visar genom sin studie en effektiv metod 
för att lära 3- och 4-åringar fonetiska mönster i ljudenliga ord. Genom att 10 olika talare 
repeterade nonsensord för 3- och 4-åringarna fick dessa ett snabbare resultat än 
kontrollgruppen som bara fick nonsensorden presenterade av samma talare utan repetition. 
Att få höra de olika exemplen framförda av olika talare ger eleverna möjlighet att hitta 
ledtrådar i de lingvistiska mönstren som de olika talarna använder sig utav och genom 
repetitionen kunna skapa kategorier och avgränsa dem bättre. Studien visar att det är viktigt 
att variera den språklig presentationen för språkinlärningen. Riches, Tomasello, och Conti-
Ramsden (2005) hävdar att elever/barn med språkstörning behöver få materialet som de ska 
lära in repeterat minst tio gånger för att få samma förutsättningar som elever/barn utan 
språkstörning. Hammarén (2017) beskriver just detta i en podcast från UR där hon berättar 
hur de arbetar med elever med språkstörning på en kommunikationsskola i Malmö. 
Personalen som jobbar runt eleverna där beskriver att dessa elever måste få ta det i sin 
egen takt. Enligt Riches et al. (2005) kan språket befästas genom mimik och gester som 
läraren använder sig utav. Detta är speciellt viktigt för elever/barn med språkstörning. Riches 
et al. visar genom sina studier som gjort med 5-åriga elever/barn med språkstörning att flera 
repetitioner under längre tid är mer effektivt. I studien gjordes flera repetitioner under samma 
dag. McClintock et al. (2014) menar att genom metoden “tänka högt” kan läraren visa 
eleverna/barnen hur de kan angripa en text för att öka läsförståelsen. Detta blir mer och mer 
centralt i skolarbetet ju högre upp i utbildningssystemet som eleverna/barnen kommer. 
Tyvärr visar resultat att många av dagens elever har fullt upp med avkodningen vilket gör att 
förståelsen blir mindre. Vilket också Hoover och Gough (1990) menar genom sin modell “the 
simple view of reading” där läsning= avkodning x språkförståelse. Detta är en typisk 
svårighet för elever/barn med språkstörning. 

Eichorn et al. (2014) visar i en studie som de gjort att yngre barn/elever med språkstörning 
kan vara hjälpta av auditiva signaler för att fånga deras uppmärksamhet innan de ska 
fokusera på uppgifter som ställer krav på deras arbetsminne. I studien ingick 66 skolbarn 
varav 22 barn hade språkstörning, 22 barn som tillhörde samma språkliga nivå och 22 barn 
som var i samma ålder som resterande. Alla barnen/eleverna genomförde ett datorbaserad 
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kategoriseringsuppgift där kort med olika kategorier från deras närmiljö presenterades och 
skulle sorteras. En del av kategorierna var uppmärkta och en del var det inte. Innan en del 
av kategorierna presenterades förvarnades barnen/eleverna med en auditiv signal. 
Barnen/eleverna med språkstörning visade att de kategorier som visades med en auditiv 
förvarningssignal sorterades med bäst resultat och att kategorierna som redan hade 
presenteras hade dessa barn/elever sämst resultat på. Eichorn et al. menar att barn/elever 
med språkstörning ofta har ett svagt arbetsminne och har svag uppmärksamhetskontroll. 
Dessa auditiva signaler hjälpte barn/eleverna med språkstörning att uppmärksamma 
uppgiften de skulle lösa men att de kategorier som presenterades gjorde att dessa 
barn/elever inte hann rensa sitt arbetsminne till nästa uppgift. 

 

AKK, alternativ och kompletterande kommunikation 
 
AKK behövs och används för att stödja både kommunikation, tal och språk. En del former av 
AKK kräver hjälpmedel men det finns också former som inte gör detta. Det finns former som 
används hela livet eller bara under kortare perioder. De former av AKK som används ska 
stödja en utveckling och matchar barnets behov anser Heister Trygg (2012). 

Heister Trygg menar att det inte är någon lätt uppgift för pedagogerna att använda sig av 
AKK. Att utveckla barnets kommunikation och språkliga färdigheter på lång sikt samtidigt 
som kommunikationen ska underlätta här och nu. För att detta ska vara en genomförbar 
uppgift behövs både kunskap, stöd och inspiration. Lärarna behöver bemöta eleven/barnet 
på ett sådant sätt så att kommunikationen blir möjlig eftersom den enskilda eleven/barnets 
förutsättningar ska passa ihop med passande verktyg. Det är bemötandet som avgör vad det 
ska bli för kommunikation.  

På flera ställen ute i landet finns det ingen utarbetad policy för elever/barn som är i behov av 
AKK för att de ska få det som de behöver. Det skulle behövas nationella riktlinjer för detta 
menar Heister Trygg. Dessutom behöver elever/barn med språkstörning en samverkan 
mellan flera olika yrkesgrupper för att få den hjälp de behöver. Ofta känner pedagogerna 
som arbetar med eleverna/barnen sig osäkra när det gäller AKK och efterfrågar fortbildning.  

AKK-formen utgår från två olika spår, kropps-, sinnesnära och manuella AKK- former såsom 
exempelvis kroppsspråk, gester, tecken (TAKK). GAKK- grafiska AKK-former är det andra 
spåret som exempelvis utgörs av saker, Pictogram, Bliss och tecknade bilder. 

 

 
Sammanfattningsvis säger forskning att lärarnas kompetens och deras relation till eleverna 
har stor betydelse för elevernas/barn utveckling då det även stärker elevernas motivation. 
Forskning säger också att elever/barn med språkliga svårigheter har nytta av 
kompensatoriska hjälpmedel, såväl yttre som inre. Undervisningen har stor betydelse, till 
exempel strukturerade textsamtal och språkliga demonstrationer. Många elever/barn med 
språkstörning har också stor nytta av AKK.   
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att belysa framgångsrikt pedagogiskt arbete för elever med språkstörning. 

Frågeställningar: 

●   Vad kännetecknar specifik lärmiljö och undervisningsmetoder för elever med 
språkstörning? 

● Vad karaktäriserar enligt lärare framgångsrikt pedagogiskt arbete för elever med 
språkstörning?  
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Metod  
Vi kommer först att redovisa vilka val vi gjort när vi valt forskningsansats i denna metoddel. 
Här kommer också förklaras varför vi valt dessa och hur vi tänker att detta ska göra vår 
studie tydlig. 

Vi kommer att redovisa hur vi gått tillväga i vårt urval och hur datainsamlingen har gått till. 
De etiska aspekterna för vår studie kommer redovisas och slutligen redovisar vi hur vi har 
analyserat vårt material. 

Metodval 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att belysa framgångsrikt 
pedagogiskt arbete för elever med språkstörning. 
Kvalitativ forskningsmetod kan bidra med förståelse av mötet mellan elever/barn, lärmiljön 
och deras pedagoger och vilka interventioner som kan visa på goda exempel som leder till 
att elever med språkstörning utvecklar sina språkliga förmågor. Larsson (2005) menar att om 
studien ska åskådliggöra något är kvalitativ metod den bästa metoden. Fejes och Thornberg 
(2015) menar att en kvalitativ datainsamling ger datamaterialet närhet till vardagen. Detta 
ser vi ser som en styrka i vår studie. Det kan ge ny kunskap om omvärlden och ge ny 
förståelse.  Det är viktigt under hela forskningsprocessen att beakta sina egna 
ställningstaganden och inte låta dem leda studien. 

En multipel fallstudie kan passa när man är intresserad av samtida begränsade system i 
vardagen till exempel en skola eller förskola (Bryman, 2018).  Merriam (1994) beskriver en 
fallstudie som en “undersökning av en händelse, en person, ett skeende, en institution, eller 
en social grupp” (s. 23).  Hon menar vidare att en fallstudie kan bidra till ökad förståelse för 
det som studerats och att den som läser studien kan leda till nya insikter hos läsaren. Vår 
studie syftar till att belysa framgångsrikt pedagogiskt arbete för elever med språkstörning. 

Dahlgren och Johansson (2015) menar att resultatet av denna forskningsansats begränsas 
av att den inte kan generaliseras till andra respondenter och deras mikromiljöer eftersom 
studien endast visar denna miljö och hur respondenterna där svarar.  

Vad karaktäriserar enligt lärare framgångsrikt pedagogiskt arbete för elever med 
språkstörning? Eftersom vårt syfte med detta arbete är att undersöka vad lärare 
karaktäriserar som framgångsrikt pedagogiskt arbete med elever med språkstörning väljer vi 
att genomföra intervjuer och observationer. En intervju är ett samtal med ett fastställt syfte 
(Merriam, 1994). En intervju syftar till att förstå respondentens perspektiv och upplevelser 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Observationer kan vara av olika typ men utgår från syftet med 
studien (Creswell, 2013).  

Den metodansats som vi blivit inspirerade av är etnografi. Etnografi är en kvalitativ 
metodansats där forskaren beskriver och tolkar, delade och gemensamma mönster hos en 
grupp som har gemensamma eller liknande erfarenheter (Creswell, 2013). Den grupp som 
är aktuell i vår studie är pedagoger som arbetar med elever/barn med språkstörning. 
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Urval 
 
Vi har gjort ett strategiskt målinriktat urval genom att studera ett begränsat antal 
respondenter och deras mikromiljöer och är intresserade av att gå in djupare i just deras 
åsikter och uppfattningar runt vårt syfte med studien. Ett målinriktat urval passar när man vill 
få insikt, upptäcka och förstå. Urvalet syftar till att man ska lära sig så mycket som möjligt 
(Merriam, 1994). De respondenter som har kommit ifråga är pedagoger med erfarenhet av 
att arbeta med elever/barn med språkstörning.  

Vi har genom hemsidor hittat kontaktinformation till respondenter som arbetar i 
verksamheter som är inriktade på undervisning av barn med språkstörning. Vi har skickat 
missivbrev till rektorer/förskoleschef. Till en början fick vi ingen respons på de flesta av våra 
brev. Då fick vi ringa till rektorerna för att få svar. Två av de kontaktade rektorerna tackade 
till en början nej till att vara med i studien, men genom att vi hade haft personlig kontakt med 
två pedagoger på en kurs i BRAVKOD kunde vi ändå få genomföra intervjuer men vi kunde 
dock inte genomföra någon observation på grund av sekretess.  
Ett visst mått av snöbollsurval har också förekommit, då några respondenter gav oss nya 
namn på personer som vi kunde kontakta. 

Tillvägagångssätt 
 
Vi valde att genomföra intervjuer och observationer på flera skolor i olika städer. Vi har även 
gjort studiebesök på en specialskola för elever med språkstörning och lyssnat till föredrag 
om hur man arbetar på den skolan. Vi menar att det ger en bred syn på vad pedagogerna 
upplever är framgångsfaktorer i undervisningen för barn med språkstörning. 

Intervjuerna har varit cirka en halvtimme långa och genomförts på de skolor som 
pedagogerna jobbat på. Vi har spelat in dessa intervjuer på dator och mobiltelefon och 
transkriberat dem. Under intervjuerna har vi haft en enklare intervjuguide som vi följt 
 som en struktur för hur intervjun ska fortlöpa. Detta har givit oss möjligheten att ställa 
följdfrågor och fördjupa delar som vi funnit intressanta. Intervjufrågorna skickades till 
respondenterna via e-post en vecka innan intervjutillfället för att de skulle få tillfälle att 
förbereda sig. 

Genom att läsa in oss på forskningslitteratur och genom vår förförståelse har vi utformat 
intervjufrågor som ska hjälpa oss att svara på våra frågor i syftet. Intervjuerna 
har genomförts i lokaler som respondenterna har valt för att de ska känna sig tillfreds i 
situationen 

Vi har utfört icke-deltagande observationer utifrån ett observationsschema. En icke-
deltagande observation är en observation där forskaren inte deltar i det som sker i den 
studerade miljön (Creswell, 2013). Ett observationsschema hjälpte oss att få syn på det som 
studien syftar till. Observationsschemat innehåller både en deskriptiv del och en 
reflekterande del. I den reflekterande delen skrev vi ner våra tankar som uppstod under 
observationen.  
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Kvalitetsaspekter 
 
Vi ser att det kan vara en begränsning i vårt arbete att vi båda tidigare arbetat som lärare 
och att det bara finns ett begränsat antal skolor som är specialiserade på elever med 
språkstörning i vårt närområde.  

En annan begränsning är att vi inte har fått tillåtelse att observera fler undervisningstillfällen. 

Eftersom det är ett begränsat antal respondenter kan vi inte dra några generella slutsatser 
men en kvalitativ studie kan ge en bild av vad som kan ses som framgångsrikt. 

 

Ansvarsfördelning 
Vårt självständiga arbete utgår från vår PM “Språkstörning”. Vi har båda läst och skrivit om 
teorier och tidigare forskning i vår PM och i vårt självständiga arbete. Vi har genomfört 
observationer och intervjuer tillsammans. Vi ser det som att det är en styrka att vi genomfört 
dessa tillsammans då man kan få syn på olika saker och kunna ställa följdfrågor som dyker 
upp. 
 

Tillförlitlighet 
 
Två viktiga begrepp inom forskning är validitet och reliabilitet. Reliabilitet handlar om 
tillförlitlighet om resultatet kan upprepas vid andra tidpunkter och av andra forskare. Validitet 
handlar om att studien undersöker vad den säger sig undersöka Kvale och Brinkmann 
(2014). Genom att använda både observation och intervjuer stärks validiteten i denna studie. 
Vi försöker förstärka reliabiliteten i denna studie genom att respondenterna får samma frågor 
och att vi har spelat in intervjuerna. De inspelade intervjuerna har gjort att vi har haft 
möjlighet att lyssna flera gånger och att man kan lyssna på tonläge och minnas 
ansiktsuttryck. Vid intervjuerna fördes även anteckningar. Vid observationen följde vi ett 
förutbestämt observationsprotokoll.  

Vårt resultat kan bara anses gälla våra respondenters åsikter. Men genom denna uppsats 
hoppas vi att elever med språkstörning får större möjligheter att lyckas i skolan.  
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Etiska aspekter 
 
Utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer (2017); informerat samtycke, konfidentialitet, 
konsekvenser och forskarens roll har vi skickat ut ett missivbrev där vi beskriver våra etiska 
ställningstaganden. I missivbrevet skriver vi om vilka vi är, vårt syfte med studien, om 
tillvägagångssättet, att deltagandet är frivilligt och att man som respondent när som helst 
kan dra sig ur studien. Vi informerade också om att inga namn på skolor eller lärare kommer 
att publiceras, man är anonym i studien. I missivbrevet stod även att vårt material inte är 
tillgängligt för någon annan, men att studien kommer att publiceras i DIVA.  

Eftersom det är undervisningen som vi är intresserade av kommer vi inte att intervjua eller 
observera några elever vilket gör att tillstånd från föräldrarna inte behövs. Vi informerar dock 
om vilka vi är vid observationstillfällena. 

Lärarna är anonymiserade och har getts könsneutrala namn i studien, för att försvåra 
identifieringen.  

Vi anser genom detta av vi följt de forskningsetiska principerna. 

 

 Databearbetning och analys 
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskaren bör redan innan datainsamlingen välja hur 
denna ska analyseras. 

Intervjuerna har transkriberats så att vi lättare kunde kategorisera och tematisera svaren. 
Utifrån observationsprotokollet kan vi också lättare se teman i pedagogernas arbete. När 
man kategoriserar eller utvecklar teman i studier innebär att man letar efter återkommande 
företeelser eller regelbundenheter (Merriam, 1994). 

Genom att vi valt en kvalitativ forskningsansats kommer vi att använda oss av kvalitativ 
tematisk analys. Vilka olika teman kan vi se i det insamlade materialet och vilka slutsatser 
kan vi dra genom att studera dessa teman. 

Transkriberingarna gjordes kort efter intervjutillfällena. Sedan lästes transkriberingarna 
noggrant. Därefter utarbetades relevanta kategorier för analysen. Dessa kategorier utgår 
från vad tidigare forskning säger är framgångsfaktorer och som är knutna till vårt syfte. Enligt 
Denscombe (2016) är det en stor fördel om man som forskare har en föreställning om vilka 
kategorier som är relevanta och intressanta. Detta gjordes med färgkodning vilket enligt 
Kvale och Brinkman (2014) är ett bra sätt att strukturera ett empiriskt material. Det som 
förekommer i de flesta eller i alla intervjuer och som vi sett under observationer redovisar vi i 
vårt resultat. 
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Resultat 
Här kommer vi redovisa våra resultat utifrån observationerna och intervjuerna. Här följer 
även en kort presentation av skolorna och respondenterna. Resultatet av intervjuerna utgår 
till viss del från rubrikerna under didaktik-avsnittet. 

 
Skola 1 och 3 är skolor med inriktning mot språkstörning och endast elever med generell 
språkstörning antas till skolorna. Skola 2 är en högstadieskola där 6 elever med 
språkstörning är inkluderade i en vanlig klass men även elever med andra språkliga 
svårigheter går där. Förskola 1 är en förskola där 7 barn med språkstörning finns 
inkluderade i en mindre förskolegrupp. Respondenterna var alla intresserade av 
språkstörning och hade åtminstone gått SPSM:s kurs om språkstörning. Alla hade flera års 
erfarenhet av att jobba med barn/elever med språkstörning.  

skola skola 1  skola 2 skola 3 förskola 1 

aktivitet intervjuer med 
två lärare,  

intervju med en 
lärare 

intervju med en 
lärare  

intervju med en 
lärare 

aktivitet observation av 
klassrumsmiljö 

3 observationer 
av 
undervisningen  

observation av 
klassrumsmiljö, 
föredrag om skolan 
och 
framgångsfaktorer i 
undervisningen 

observation av 
lärmiljön på 
förskolan 

 

lärare Beskrivning 

 lärare 1 Alex Alex arbetar inom en särskild verksamhet i 
åk 7. Hen har arbetet 5 år med elever med 
språkstörning 

lärare 2 Billie Billie arbetar inom en särskild verksamhet i 
åk 5.  Hen har arbetet 3 år med elever med 
språkstörning 

lärare 3 Charlie Charlie har tidigare arbetat i en verksamhet 
med inkluderade språkstörda elever. Hen 
har arbetet 5 år med elever med 
språkstörning. 

lärare 4 Kim Kim arbetar i åk 9 med inkluderade elever 
med språkstörning. Hen har arbetat 9 år 
med elever med språkstörning. 
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lärare 5 Mio Mio arbetar inom en särskild verksamhet på 
högstadiet. Hen har arbetet 8 år med elever 
med språkstörning 

lärare 6 Sam Sam arbetar på förskolan med inkluderade 
barn med språkstörning.  Hen har arbetet 7 
år med barn med språkstörning. 

 

Resultat av observationer 

 
Skola 1 är en relativt stor skola. På skolan går bara elever med språkstörning. Skolan har 
långa korridorer och flera trapphus. Vi besökte endast ett klassrum, men genom intervjuerna 
fick vi reda på att vissa saker var gemensamt för alla klassrum. Klassrummen är ganska 
små och har intilliggande grupprum. På klassrummens dörrar står det vilken klass som går 
där och det finns namn på vilka som går i klasserna. I klassrummen har alla sina bestämda 
platser med skärmar mellan varje plats. Klassrummen är utrustade med smartboard och 
time timer. Det finns flera alternativa arbetsplatser i klassrummet, såsom läshörna och 
gemensamt bord. Varje elev har tillgång till hörselkåpor. Olika typer av pallar och stolar finns 
om eleverna har behov av att byta från sin vanliga stol. Dagens schema med bildstöd finns 
både på tavlan och vid varje plats. Eleverna har bord och sitt material intill sin plats. I en 
bokhylla i klassrummet finns en del material som eleverna har tillgång till exempel spel. Från 
förskoleklassen har eleverna en egen lärplatta och från årskurs fem har eleverna även en 
varsin dator.  

 
Skola 2 är en kommunal högstadieskola. Varje årskurs har sin egen korridor och varje klass 
har sitt eget hemklassrum som man har de flesta lektionerna i. Det finns ett grupprum i 
korridoren som är dedikerat till den klass som har de inkluderade eleverna. Grupprummet 
ligger intill deras hemklassrum. Möbleringen är traditionell med borden vända mot 
whiteboardtavlan. Några elever sitter två och två och några sitter enskilt. I klassrummet finns 
en projektor som man kan koppla upp datorn till. Varje elev har en egen dator. Alla har sina 
bestämda platser i klassrummet och i grupprummet. I det tillhörande grupprummet är 
möbleringen ett gemensamt stort bord i mitten av rummet, hyllor med lättåtkomliga konkreta 
material och material att låna. En stor whiteboardtavla på väggen och halvtäckta fönster för 
att stänga ute händelser på skolgården. I klassen går ca 25 elever och det finns en extra 
lärare. Hen är med i den stora klassen vid genomgångar av nya arbetsområden så att hen 
kunde följa upp arbetet i gruppen med elever med språkstörning. Hen anpassade material 
och undervisade i en mindre grupp och enskilt. Eleverna fick hämta sitt material de behövde 
utanför klassrummet. Schemat för dagen finns alltid uppskriven på tavlan i hemklassrummet, 
men utan bildstöd. I både klassrummet och grupprummet finns time timer.  

Skola 3 är en skola med många anpassningar för elever med språkliga svårigheter eftersom 
bara elever med grav språkstörning går där. På skolan går ca 60 elever från årskurs 1 till 
årskurs 10. Klasstorleken är mellan 6 och 10 elever i varje klass. Material i golv, väggar och 
tak är ljuddämpande och korridorerna är bortbyggda. Överallt finns bildstöd uppsatt. Vid 
varje dörr finns det text och en bild på en symbol på vad som finns därinne, till exempel 
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toaletten. Eleverna har bestämda platser i klassrummen. Klassrummen är utrustade med 
smartboard och time timer. Klassrummen är ganska små och det finns intilliggande 
grupprum. Dagens och veckans schema med bildstöd finns uppsatt på tavlan. Ord, begrepp 
och frågeställningar som hör till det arbetsområde man arbetar med står också på tavlan. 
Eleverna sitter enskilt med skärmar mellan sig, alla sitter vända mot tavlan. Eleverna har sitt 
material i en hylla intill sin plats. Alla har tillgång till hörselkåpor. För samlingar finns ett 
gemensamt bord i mitten av klassrummen. 

 

Förskolan har tre hemvister för att ge möjlighet till mindre sammanhang för barnen men 
också för att ge förutsättningar för det material som lämpar sig bäst för barnets ålder. På så 
sätt har varje hemvist sin specifika miljö och karaktär. I en av hemvisterna går barn med 
språkstörning inkluderade. Hemvisten är uppdelad i så kallade arbetsstationer som har olika 
syften. Där framgår tydligt vad man gör vid de olika stationerna genom bilder. Viktigt är att 
arbetsmaterialet är tillgängligt och uppmärkt med bilder. Barnen har bestämda platser i 
samlingen och vid matborden. Även förskolans utegård ses som en lärmiljö, där barnens 
intressen tas till vara. Dokumentation av vad som händer i verksamheten är viktig och 
dokumentationen sitter uppe i kapprummet, i hemvisten och utomhus. 

 
 
Vi observerade tre lektioner i den kommunala skolan. En lektion var i helklass med en 
ämneslärare som höll i lektionen. Med på lektionen fanns även en ytterligare lärare som stöd 
för eleverna med språkliga svårigheter. De andra två lektionerna var i en mindre grupp med 
elever med språkliga svårigheter. Dessa lektioner höll Kim i. Helklasslektionen vi 
observerade var en SO-lektion. Det var första lektionen i ett nytt arbetsområde. De andra 
lektionerna var matematik och engelska.  

Den första lektionen var uppdelad i flera delar. Lektionens delar presenterades på en duk för 
eleverna. Sedan följde en kort film för att introducera ämnet, efter filmen blev det en kort 
stund där eleverna arbetade utifrån EPA (ensam - par - alla) med ett antal frågeställningar. 
Läraren hade sedan en ganska lång Power Point-presentation om ämnet. Flera elever 
ställde frågor till läraren när de inte förstod eller ville ha något förklarat mer ingående. Innan 
lektionen var slut fick eleverna lämna reflektioner på vad de lärt sig genom digitala exit 
tickets. Under lektionen användes en time timer.  

Den andra lektionen var en matematiklektion i en mindre grupp på 6 elever. Lektionen 
började med att läraren repeterade vad som hände förra lektionen och presenterade målet 
för lektionen. Under lektionen använde även här läraren sig av EPA. Läraren gick igenom 
svåra begrepp innan momentet med divisionsalgoritm påbörjades. Under momentet fanns 
även miniräknare att tillgå då läraren menade att det inte är huvudräkning som är det 
primära som ska tränas. Detta gör även att minnet kan avlastas menar hen. Under lektionen 
användes time timer för att hålla koll på tiden. Alla elever fick en egen stencil där talen som 
läraren modellerade tillsammans med eleverna på tavlan fanns. Alla eleverna skrev på sina 
stenciler och ibland fick elever komma fram för att visa de andra hur man skulle tänka. 
Läraren repeterade även procentbegreppet.  

Engelskalektionen som vi observerade genomfördes också i den lilla gruppen med 6 elever. 
Där började också läraren att presentera vad lektionen skulle innehålla. Eleverna fick sedan 
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en kopierad text med markerade ord som stod översatta i marginalen av papperet1. Alla satt 
sedan tillsammans runt bordet och läraren modellerade hur texten skulle läsas och 
översättas för att sedan körläsas tillsammans. Alla eleverna läste högt i gruppen. De 
samtalade om oregelbundna verb när de dök upp och andra grammatiska strukturer. 
Läraren drog också paralleller till dagens samhälle och visade i en kartbok var denna text 
utspelade sig. Time timern används även här för att få balans i de olika momenten på 
lektionen. Vid alla tre tillfällen använde sig lärarna av auditiva signaler för att påkalla 
elevernas uppmärksamhet. Vi kunde se att alla elever var delaktiga och att inga negativa 
kommentarer från klasskamrater förekom vare sig i den lilla eller den stora gruppen. 

 

Resultat av intervjuer 

Utifrån vårt syfte med studien kan vi se att lärare anser att följande metoder och arbetssätt 
är framgångsrika i arbetet med elever med språkstörning. Flera av de olika metoderna och 
arbetssätten går in under flera av rubrikerna.  

“Det som är bra för alla är nödvändigt för de här eleverna!” (Kim) 

 

Struktur 

Alla lärare som vi har intervjuat har poängterat att det behövs en tydlig struktur för arbete 
med elever/barn i språkliga svårigheter. Vi kan se dem på organisationsnivå, gruppnivå och 
individnivå. Vi kunde också se detta då vi gjorde observationer och skolbesök. I intervjuerna 
framkommer att på organisationsnivå ses samarbete i lärarlag som en viktig faktor. Ett 
fungerande lärarlag ger möjligheter till samplanering av arbetsområden, att dela material och 
att göra gemensamma bedömningar. En annan faktor som ses som betydelsefull i det 
pedagogiska arbetet med elever som är språkligt sårbara är personaltätheten, men det är 
inte bara personaltätheten utan lärarna behöver goda kunskaper om elevernas styrkor och 
svagheter och om diagnosen. Många vuxna gör att varje elev får mer lärartid och kan får 
mer hjälp. Vidare framkom på organisationsnivå att man behöver har (små) väl 
sammansatta grupper. Grupperna bör vara sammansatta efter elevernas sociala förmågor 
så att det blir ett gott klimat i gruppen. Genom att observera gruppen kan man identifiera 
vilka barn som är drivande i leken och i klassrummet och kan vara förebilder på olika sätt, 
både språkligt och socialt. Den klass, i vilken vi gjorde den första observationen, var noga 
sammansatt utifrån att en stor grupp med elever med språkliga svårigheter gick där. Man 
tänkte också över elevsammansättningen noga i den särskilda verksamheten när nya elever 
skulle börja på skolan för att de sociala förutsättningarna skulle bli så bra som möjligt. Även 
pedagogen på förskolan talade om vikten av ett gott klimat. Hon menade att eleverna utan 
språkstörning fungerade lite som språkliga förebilder i leken. Barnen med språkstörning 
                                                
1 Se bilaga 4 
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härmar de andra barnen, menade hon, som en slags omedveten modellering. Under en av 
intervjuerna berättade även en lärare om att eleverna i hennes klass hjälpte varandra med 
skolarbetet, till exempel kunde en läsande elev, läsa högt för andra som inte kunde läsa. När 
man har väl sammansatta grupper underlättas samarbete mellan eleverna. ”Ska man ha 
sammanhang och bredda sin kunskap så behöver man andra som ger en perspektiv på vad 
som är viktigt att kunna” (Billie). I en liten grupp får eleverna även tillgång till mer 
vuxenstödstöd.  
Stöd från logoped och speciallärare till läraren, tematiskt arbete och formativ bedömning  
sågs också som betydelsefulla faktorer. 
På gruppnivå gynnas eleverna av tydliga rutiner som upprepas varje dag såsom att det finns 
en tydlig struktur över dagen med schema; man skulle kunna kalla det för standardiserade 
arbetsdagar. Till fördel för dessa elever är också att samtliga lärare har en tydligt uppstart av 
lektionen och att de avslutar lektionerna på ett likande sätt. När lektionerna startar så bör 
korta tydliga instruktioner ges. Dessa instruktioner utgår från fem punkter; VAD ska de göra, 
HUR ska de göra, SYFTET med arbetet, MÅL med arbetet och TID som de har på sig. Vi 
både observerade och fick som svar i våra intervjuer att en faktor till framgång är att 
arbetspasset är uppdelat i olika arbetsmoment och att eleverna inte behöver vänta mellan att 
dessa moments byts. På väggarna, men även som små förtryckta lappar finns stödmallar 
och arbetsschema uppsatta för att eleverna ska kunna få hjälp för att genomföra de olika 
arbetsmomenten utan att behöva vänta på läraren och som stöd för minnet. För att 
visualisera hur mycket tid av de olika momenten som återstår har samtliga verksamheter en 
time timer som visar eleverna hur mycket tid som gått och hur mycket tid som återstod av 
momentet. 
För den enskilde läraren menade man att vara förberedd inför lektionen så att inga onödiga 
mellanrum eller väntetid uppstod var bra. De kunde leda till oro och stök i klasserna. I 
övergångar mellan aktiviteter såg man det som nödvändigt att vara tillgänglig för att 
förekomma eventuella missförstånd mellan eleverna. 

Det är viktigt att vara med dem hela tiden... inte tolka åt dem men ändå förstärka så att de 
förstår, de har lätt att missförstå varandra eftersom det är otydligt och de har svårt att uttrycka 
sig så det kan lätt bli missförstånd. (Alex)  

 

Relation och motivation  

En av lärarna sa: “Jag behöver vara dessa barns värnare”. Med det menade hen att hen var 
den som förde elevernas talan och stod upp för deras rättigheter och försökte påverka 
ämneslärarna som hade lektioner i klassen att arbeta på ett sätt som gynnade elever med 
språkliga svårigheter. Hen hade personlig kontakt med familjerna och tänkte alltid på att 
språkstörning ofta finns i familjen och även föräldrar kan ha en språkstörning som påverkar 
förståelsen. Även förskolläraren hade denna syn. Många föräldrar är dessutom ganska 
uppgivna och ledsna när deras barn har misslyckats i den vanliga skolan/förskolan och en 
god samverkan med hemmen sågs som en förutsättning för att arbetet med barnen skulle bli 
bra. På förskolan såg man olikhet som en tillgång för alla och att alla berikade och tillförde 
något. “Inkluderingen är vinningen” (Sam). I samspelet mellan barnen kan barnen utan 
språkstörning vara förebilder för barnen med språkstörning, både språkligt och socialt.  
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Själva namnet språkstörning har en negativ klang hos många. Enligt flera lärare tycker 
många elever illa om ordet, de säger “jag är inte störd”. En lärare kände stor lättnad när 
Barbro Bruce lanserade begreppet språklig sårbarhet, dels eftersom man då ser de 
språkliga svårigheterna i ett mer relationellt perspektiv dels för att ordet störning togs bort. 
Alla lärare uppgav att om de berättade personliga saker för eleverna i undervisningen så 
hade eleverna lättare att relatera till ämnet. Lärarna i den särskilda verksamheten berättade 
att många elever kom till dem med många misslyckanden i den vanliga skolan bakom sig. 
De ville inte kännas vid sina svårigheter riktigt och hade ett motstånd mot att använda sig av 
olika hjälpmedel eftersom de ofta sa “Jag behöver inte det där”. 
 

AKK  

Lärarna sa att det är viktigt att tänka på taltempo, när man pratar för fort missar eleverna 
mycket av informationen. Ett sätt att få ner taltempot är att samtidigt som man talar använda 
sig av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) uppgav lärarna i en av 
de besökta skolorna. TAKK kan då ses som ett visuellt förstärkande stöd. Ett annat sätt att 
få ner taltempo och ge visuellt stöd är att använda sig av dataprogrammet Sym-writer 
samtidigt som man talar. Sym-writer är ett program som visar widgitsymboler samtidigt som 
man skriver. Andra typer av visuellt stöd som lärarna uppgav att de använde sig av var olika 
typer av stödmallar, arbets2- och flödesscheman, tankekartor, bildspel, filmer, seriesamtal, 
ritprat och kroppsspråk. Vidare ansåg man att det var viktigt för eleverna att få lära med fler 
sinnen och utnyttja fler förmågor, det menade man även på förskolan. Det enda stället där 
man använde TAKK konsekvent var på förskolan, där varje person till och med hade ett 
personligt tecken. Eftersom förskolan hade en tydlig Reggio Emilia-profil betonade man 
“hundrapråkligheten”3; att barnen får uttrycka sig på så många sätt som möjligt, men även 
att lära sig saker på så många sätt som möjligt. 
  

Kompensatoriska hjälpmedel 

 Flera av lärarna vi intervjuade hade en kluven inställning till datorer och lärplattor. De kunde 
vara bra hjälpmedel ibland för till exempel färdighetsträning, men synpunkter som att 
eleverna inte reflekterade över vad de gjorde när det tränade utan drog eller pekade tills det 
blev rätt fanns också. Datorn kunde vara ett bra skrivhjälpmedel speciellt om det 
kombinerades med program som Sym-writer eller med någon typ av talsyntes eller mer 
avancerat rättstavningsprogram. Att använda sig av inlästa läromedel uppgav man inte var 
så framgångsrikt. I vissa fall förekom det att man hade texten framför sig samtidigt som man 
lyssnade.  

 

                                                
2 Se bilaga 5 
3 Ett citat från Reggio Emilia-pedagogiken är “Ett barn har hundra språk men berövas nittionio” Loris 
Malaguzzi. 
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Undervisning 

 Alla lärare vi intervjuade uppgav att om man var personlig och berättade om sina 
erfarenheter kring något ökade det intresset för det som skulle läras in. Man menade också 
att eleverna gynnas av upplevelsebaserad undervisning. Därför gjordes en hel del 
studiebesök. Upplevelsebaserad undervisning ger eleverna en förförståelse samt ger 
eleverna inre bilder och “krokar” att hänga upp kunskapen på, vilket enligt lärarna var viktigt i 
arbetet med att förstå och minnas texter. Repetition och att återknyta till tidigare kunskap 
ansågs som viktigt då elevernas arbetsminne är begränsat. Vi kunde se detta på alla 
observationerna. Till exempel återknöt ämnesläraren till tidigare arbetsområden inom ämnet.  
På engelskalektionen repeterade läraren oregelbundna verb och texten som de läste knöt 
ihop med hur dagens situationer är för flyktingar i världen. På mattelektionen repeterades 
hur man räknar procent innan alla fick arbeta självständigt. 
 
 Alla uppgav att de arbetar gemensamt med texter på ett strukturerat sätt. När man arbetar 
gemensamt kan man förklara ord och begrepp samt ge information om ords uppbyggnad. I 
det strukturerade samtalet kan man även göra inferenser av det man läst och sammanfatta 
gemensamt. Några lärare uppgav att det inte är helt lätt för eleverna att arbeta gemensamt 
eftersom en del barn har tilläggsdiagnoser inom NPF-spektrumet, medan andra lärare 
poängterade det goda klimatet i gruppen och hur eleverna ofta hjälpte varandra. Ofta 
behövde lärarna anpassa texterna i både innehåll och layout för att ta bort information som 
inte var relevant samt förenkla språket och få texterna att bli mer lättlästa. Detta gjordes 
genom att välja ett typsnitt med hög läsbarhet, stryka under och färgmarkera. Man behövde 
även anpassa läsuppgifter i matematik på detta sätt. Begrepp och ord behövde 
kategoriseras och repeteras många gånger och på olika sätt, och föras samman till nätverk 
så eleverna kunde se hur de hörde samman.  
 
Tematiskt arbete kan vara en styrka för de här barnen menade Kim. Eftersom man då får 
hålla på med ett arbetsområde under en längre tid och får mer på olika sätt. Det är 
problematiskt med ämneslärare som är fokuserade på sitt ämne och inte förstår att dessa 
elever behöver lägga ner massor med kraft på att ställa om hjärnan mellan varje lektion. 
Ämneslärarna går in med nya begrepp och nya krav som ska uppnås utan att ta hänsyn till 
att eleverna med språkstörning får arbeta mycket hårdare och därför är mycket trötta efter 
varje lektion.  
 
På förskolan utgick man mycket från observationer av vad barnen behövde och vilka deras 
intressen var när man planerade verksamheten. Man ansåg att barnen behövde få veta vad 
som förväntades av dem i olika situationer och att man behövde ge förförståelse och att man 
inte fick ha för bråttom. 
 

Redovisning av kunskaper  

“Man får vara påhittig och acceptera att det kan gå till på jättemånga olika sätt” (Kim). 
”Nationella proven är ju verkligen ett prov som inte är närmaste utvecklingszon för de här på 
en fläck” (Billie) 
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De flesta lärare uppgav att traditionella prov inte är en gynnsam redovisningsform för dessa 
elever. Men ändå genomfördes en hel del prov. Elever i den särskilda verksamheten 
jämförde sig med elever i den vanliga skolan och där har man ju olika prov. Man framhöll då 
att man inte hade prov på saker som man inte övat noga på, att provet följde samma struktur 
som man hade när man övade och att det var väldigt tydligt vad som förväntades av 
eleverna.  
 
Anpassningar som görs vid prov är exempelvis längre tid eftersom de här eleverna behöver 
längre tid både för att processa frågorna och för att formulera svar och för att få begrepp 
förklarade för sig. Eleverna kan även få skrivstöd där eleven svarar muntligt och en vuxen 
skriver ner vad eleverna säger. En tredje anpassning är att frågorna på proven anpassas 
språkligt på samma sätt som texter anpassas i den vanliga undervisningen. Man kunde även 
få redovisa sina kunskaper muntligt om det var lättare. Kim berättade att det fanns en lärare 
som ibland kunde äta lunch tillsammans med någon elev i matsalen och i ett informellt 
samtal ändå kunde få fram vad eleven visste om ett speciellt ämne/arbetsområde. I vissa 
ämnen kunde eleverna även få filma sig, till exempel i idrott och slöjd. ”Att redovisa något på 
ett praktiskt sätt är ofta lättare för de här barnen” (Kim). 

…detta är en komplicerad fråga eftersom mycket av kunskapskraven bygger på en 
kunskapssyn med fokus på förmågorna som kallas ”the big five”. Den språkliga sårbarheten 
hos våra elever är ju till stor del knuten till de ovan nämnda förmågorna. Det får förstås 
konsekvenser. (Mio) 

 

Framgångsrik bedömning 
 

Kunskapskraven ansågs av vissa lärare vara oförenliga med dessa elevers svårigheter, 
eftersom många av förmågorna i kunskapskraven är precis samma som elever i språklig 
sårbarhet har svårt med. Elevernas utveckling kan vara mycket god men om man inte når 
kunskapskravet för ett E, syns inte utvecklingen i betyget, vilket kan leda till att elevernas 
motivation minskar. Men att ta sig tid till att ge individuell feedback kontinuerligt och som en 
del av undervisningen sågs som något bra, eftersom man då kunde uppmärksamma små 
framsteg. Att arbeta formativt och ta sikte på nya mål gav också effekt.  

 

Lärarnas utbildning  

De flesta lärare vi intervjuade hade läst specialpedagogik och var speciallärare eller på väg 
att bli det. Inom den särskilda verksamheten var det ett uttalat krav att man var speciallärare 
eller att man skulle utbilda sig till speciallärare. Innan man hade utbildat sig hade man en så 
kallad traineetjänst. Alla lärare hade deltagit i SPSM:s utbildning om språkstörning.  
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Logopedstöd  

Lärarna uppgav att man hade viss tillgång till logoped, men att inga logopeder arbetade 
direkt mot eleverna. Tillgången bestod i varierande grad av handledning till lärarna. På 
förskolan hade man tillgång till en logoped som arbetar 45%. Hen arbetar enskilt med 
barnen, i grupp och med handledning av personalen. Inom den särskilda verksamheten 
hade logopederna tidigare arbetat direkt med eleverna, men inte längre. 

 
 
I studien har vi kunnat se att det behövs en tydlig struktur på organisations- grupp- och 
individnivå. Eleverna gynnas av en god relation till sin lärare och till sina klasskamrater. Ett 
långsamt taltempo och mycket bildstöd är viktigt att tänka på för att kommunikationen ska bli 
så tydlig som möjlig. Att repetera, ge förkunskaper, ha strukturerade textsamtal, variera och 
dela upp lektionernas innehåll i mindre delar och visualiseras tiden gör att eleverna lättare 
kan ta till sig undervisningen. Kring kompensatoriska hjälpmedel som datorer och lärplattor 
finns olika åsikter bland respondenterna. Man menar att de bör användas på ett genomtänkt 
sätt utifrån syftet. Det finns en blandad syn på användandet av TAKK. På förskolan 
användes det konsekvent medan det varierade i de andra verksamheterna, lite beroende på 
om eleverna behövde det. Att få redovisa sin kunskap på olika sätt och inte bara genom prov 
ger elever större förutsättningar för att lyckas. Lärarnas kunskaper om språkstörning är 
viktigt i det pedagogiska arbetet för dessa elever. Logopedstöd ansågs som viktig i den 
inkluderande verksamheten medan den inte efterfrågades på samma sätt i den särskilda 
verksamheten.  
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Diskussion 
Här kommer vi diskutera studiens resultat. Först kommer en metoddiskussion som sedan 
följs av en resultatdiskussion. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 
 

Studien utgick ifrån syftet att belysa framgångsrik pedagogiskt arbete för elever/barn med 
språkstörning. Studien är en kvalitativ fallstudie där resultatet begränsas av att antalet 
respondenter varit ganska få. Flera av de kontaktade respondenterna tackade även nej till 
att delta. Vi hade önskat att flera ville delta i vår studie och att få observera fler 
verksamheter. 

Vi genomförde intervjuer och observationer. Enligt Bryman (2018) kan man kombinera 
observationer med andra metoder för att berika materialet. Observationerna var viktiga för 
att se undervisningen och elevernas lärmiljö och för att se om de svar vi fick i intervjuerna 
stämde överens med vad vi kunde se i undervisningen. En fara med intervjuer är att det 
finns risk att respondenterna ger de svar som de tror att intervjuaren vill ha (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Genom att även ha observationer kunde detta följas upp. 
Respondenterna fick frågorna i förväg för att kunna förbereda sig. Vi hade förberett oss 
genom att läsa in oss på ämnet så att vi kunde ställa följdfrågor. Genom att följa vår 
intervjuguide till största delen fick vi en struktur som gjorde att vi fick svar på våra 
frågeställningar. Vår känsla var att ingen av respondenterna hade förberett sig i någon större 
utsträckning, då svaren kändes spontana och eftertänksamma. 

Det insamlade materialet är tolkat utifrån våra erfarenheter, tankar och åsikter. Om någon 
annan skulle tolka materialet skulle resultatet eventuellt bli ett annat.  

Resultatdiskussion 
 

Resultatdiskussionen speglar det vi fått fram i resultatdelen och sätts i relation till våra 
frågeställningar samt till vad tidigare forskning sagt om vad som är framgångsrikt i arbetet 
med elever med språkstörning. Vi anser att vårt syfte och våra frågeställningar är uppfyllda. 

 

Alla uppgav att struktur och rutiner var oerhört viktigt, att inleda och avsluta samlingar och 
lektioner på samma sätt med tydlig början och slut, att ha mål för aktiviteten med tydliga 
tidsramar som visualiserades genom time timer. Vi tolkar det som att det gav 
barnen/eleverna trygghet och var en viktig framgångsfaktor. Detta framgår inte i den litteratur 
vi har läst. Det kan bero på att forskningen vi läst mest grundar sig på specifika språkliga 
insatser/interventioner. Man har inte undersökt andra faktorer som är betydelsefulla. Det är 
svårt att mäta vad det är i strukturen som ger framgång. Historiskt sett har barnen med 
dessa svårigheter varit uppmärksammade av logopeder en längre tid, men att de först på 
senare år uppmärksammats i skolan. Logopeder arbetar mest med elever individuellt och 
sällan på gruppnivå i skolan. 
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Vikten av att använda sig av mycket bildstöd framhölls av alla pedagoger. En lärare uttryckte 
det som att ord försvinner men bildstödet finns kvar. Heister Trygg (2012) menar att bildstöd 
behövs för att stödja kommunikationen. Vi ser det också som ett sätt att underlätta för 
arbetsminnet, som ju är lägre hos dessa elever enligt Finnean et al. (2009) och Eichorn et al. 
(2014).  

Eftersom dessa elever har svårt att bibehålla sin uppmärksamhet och har sämre uthållighet 
(Finneran el al., 2009) behöver dessa elever kortare arbetspass och mer variation. I 
intervjuerna påpekade alla lärarna att dela upp lektioner i mindre delar var nödvändigt. Vi 
såg även detta under alla observationer. Det här är bra för alla elever, men extra viktigt för 
elever med språkstörning. 

Ge förförståelse och låta lärandet ta tid; att inte ha för bråttom och repetera menade alla 
pedagoger var framgångsrikt. Richter et al. (2005) säger att många repetitioner ger god 
effekt för elever med språkstörning. Lärarna beskrev hur de alltid gick tillbaka och 
repeterade vad de arbetat med tidigare. En lärare uttryckte det som att man först gick 
tillbaka ett steg och sedan gick två steg framåt och att det upprepade sig så. Det är lätt att 
gå för fort fram när man är lärare, man har många kunskapskrav som eleverna ska uppnå 
inom en viss tidsperiod som gör att man ibland forcerar och inte ger tid till att befästa 
kunskaper tillräckligt. Att skala ner, repetera och inte ha för bråttom ger eleverna mer, än att 
försöka få med allt som kursplanen kräver. Vi ser det som att eleverna lättare kan komma till 
sin ZPD om man tänker på de här sakerna. 

I den första observationen kunde vi se att läraren hade en tydlig struktur över dagens lektion 
och använde sig av film och bildstöd under lektionen samt auditiva signaler (till exempel 
handklappningar och knäpp med fingrarna) för att få elevernas uppmärksamhet men att 
vissa ord inte förklarades och att lärarens taltempo var ganska snabbt. Auditiva signaler kan 
vara ett sätt att fånga elevernas uppmärksamhet innan de ska fokusera en uppgift (Eichorn 
et al., 2014). Utifrån det vi har läst, till exempel Eriksson et al. (2018), och utifrån våra 
intervjuer anser vi att lektionen inte var helt optimal för eleverna med språkstörning, men 
eftersom det här var en klass där även elever med normal språk- och kunskapsutveckling 
gick kanske man inte kan anpassa lektionen helt och hållet. Läraren som höll i lektionen 
hade inte heller någon utbildning om språkstörning. Det fanns en skillnad i undervisningen 
mellan läraren som hade utbildning om språkstörning och ämnesläraren.  

Vid de andra två lektionerna som observerades såg vi att fler kommunikativa stöttor 
användes såsom; modellering, repetition från tidigare lektioner, auditiva signaler, tydlig 
struktur över lektionen och lektionens mål. Läraren modellerade hur man räknar kort division 
på mattelektionen. På engelskan läste läraren först och eleverna sa efter för att få ett korrekt 
uttal. 

Vid alla tre observationstillfällena såg vi ett tillåtande klimat och goda relationer mellan 
elever och mellan elever och lärare. Forskning säger att i en miljö med goda relationer vågar 
elever be om hjälp och ställa frågor (Aspeflo, 2015). Eleverna ställde frågor om det till 
exempel var ord de ville få förklarade. Alla lärare uppgav att lärande sker i samspel med 
andra, men att det inte var helt lätt om det fanns andra diagnoser än språkstörning att ta 
hänsyn till. Inkluderande verksamheter såg inkluderingen som en vinning för att samspel och 
lärande skulle vara optimalt. 
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Miljöerna i de olika skolorna skilde sig en hel del åt. Men vissa saker kunde vi se som var 
lika. I både den vanliga grundskolan och i de särskilda verksamheten fanns stödmallar på 
väggarna, men det var mycket färre i den kommunala skolan. I båda skolorna med särskild 
verksamhet satt eleverna vända mot tavlan, det fanns ljuddämpande skärmar mellan alla 
elever och ett bord för samlingar. Beroende på vad man gjorde fanns en flexibilitet, vid 
gemensamma aktiviteter satt man kring det större bordet och vid eget arbete på sin plats 
eller i grupprummet.  I den kommunala skolan satt eleverna också vända mor tavlan och det 
fanns också ett grupprum intill klassrummet. När alla sitter vända mot tavlan kan man enkelt 
ha ögonkontakt med eleverna och se om eleverna följer med i undervisningen eller om 
eleven har ”tappat tråden”. Men också för att språk och kommunikation ska fungera optimalt. 

Miljön i förskolan skiljde sig naturligtvis från skolornas miljöer, men vi kunde se att bildstöd 
fanns och att mycket av dokumentationen av vad som hände på förskolan fanns på 
väggarna, vilket på ett sätt blev som bildstöd. Barnen kunde se på fotografier hur någon 
annan löst ett problem eller hur man gjorde en speciell uppgift. 

Eriksson et al. (2018) skriver att den visuella miljön är viktig att se över eftersom elever med 
språkstörning kan ha svårt att sortera information. ”Det får inte bli för plottrigt” (Charlie). 

 Vi kunde se på en av skolorna att man begränsade vad som fanns på väggarna medan man 
på andra skolor och på förskolan hade ganska mycket stödmallar och annan information på 
väggarna. Vi tolkar det som att det ändå gav hjälp till eleverna/barnen med dessa stödmallar 
och bilder.  

Att det fanns grupprum intill klassrummen ser vi som en tillgång då det är ännu lättare att 
vara flexibel och att eleverna kan få finnas i ett mindre sammanhang och att man beroende 
på arbetsformen har möjlighet att gå undan om man behöver det. 

Logopedstödet på förskolan sågs som mycket värdefullt, då logopeden kunde haka på i de 
projekt som förskolan arbetade med. På skola 2 uppgav läraren att det var en stor brist att 
ingen logoped arbetade direkt med eleverna. Skolan finns i en relativt stor kommun, där man 
tidigare satsat ganska mycket på elever med språkstörning och haft logoped som arbetat 
med elever och med handledning av lärare. Det känns anmärkningsvärt att man minskat och 
i princip tagit bort det stödet. I intervjuerna framgick att det inom de särskilda verksamheten 
inte var så vanligt med att logopederna arbetade med direkt eleverna och vilket förvånar oss. 

Bruce et al. (2007) skriver att vuxna som finns runt barnet behöver få handledning och 
Reuterskiöld et al. (2011) menar att konversation är den mest betydelsefulla 
träningsmetoden.  

I intervjuerna uppgav över hälften av lärarna att de inte använde sig av TAKK. Det kan ses 
som förvånande, eftersom TAKK är ytterligare ett sätt att förstärka kommunikationen. 
Anledningar till att man inte använde det var att eleverna inte efterfrågade eller behövde det, 
att man måste upprätthålla det för att hålla det aktuellt och vid liv och att man inte kände sig 
tillräckligt säker och inte tillräckligt kunnig på området. 

Vi tolkar det som att det nu finns många andra sätt att visualisera språket för eleverna, till 
exempel med digital teknik i form av program för bildstöd såsom Inprint och Sym-writer och 
därför kanske inte är lika stort som vi trodde. Tecken är ju som ord, de försvinner medan 
bilder finns kvar.  



35 

Även om alla elever som fanns i de studerade skolorna hade tillgång till datorer och/eller 
lärplattor så användes de mest som skrivmaskin. Lärarna inom den särskilda verksamheten 
uppgav också att det var ganska krångligt att få tillgång till önskade appar och dataprogram 
eftersom man inte fick ladda ner hur som helst utan var tvungen att gå genom SPSM. En del 
problem med borttappade/stulna datorer fanns också. Det är en komplex fråga då 
datorn/lärplattan även kan användas till saker som inte har med skolarbetet att göra. Det 
kräver att läraren ser till att den används på rätt sätt och att man som lärare har goda 
kunskaper om adekvata program. Aspeflo (2015) menar också att datorn/lärplattan ibland 
flyttar fokus från undervisningen till till exempel spel och att eleverna blir splittrade när de 
håller koll på datorn/lärplattan samtidigt som en lärare undervisar om något. Då blir 
datorn/lärplattan en konkurrent till undervisningen och något som stör lärandet i stället för att 
förstärka det. Carlberg Eriksson (2016) skriver att det går att ersätta vissa tryckta läromedel 
med digitala läromedel, men att det inte är säkert att det fungerar bra. En del dataprogram 
går för fort fram och eleven hamnar då på en nivå som är för hög. Elever med språkstörning 
behöver ju oftast längre tid för att befästa saker och fler repetitioner. Till skillnad från elever 
med dyslexi är inlästa läromedel och böcker inte till lika stor nytta för elever med 
språkstörning menade flera av våra respondenter. Visserligen kan både elever med dyslexi 
och språkstörning ha problem med avkodningen, men elever med språkstörning har ju även 
andra problem, som att tolka det man hör, ett begränsat ordförråd och svag språkförståelse. 
Ljudet hamnar bara närmare örat. Denna aspekt hade vi inte tänkt på innan utan vi trodde 
att eleverna skulle vara hjälpta av inlästa läromedel. Det är viktigt att ta reda på hur eleverna 
blir hjälpta av datorer och lärplattor innan man sätter dem i händerna på eleverna och att 
följa upp hur det fungerar. Om hjälpmedlen inte används till det som de ska, går mycket tid 
förlorad. Elever med språkstörning behöver använda sin tid i skolan till skolarbete i ännu 
högre grad än andra elever.  

.  

 

Vi kan i våra intervjuer och i våra observationer av lektioner och den pedagogiska miljön se 
att det går som en röd tråd från förskola till högstadium både i den inkluderande 
verksamheten och den särskilda verksamheten, lärarna ger liknande svar oavsett 
åldersgrupp på eleverna/barnen och trots att lärarna har mycket olika bakgrund med 
varierande erfarenhet av att arbeta med barn/elever med språkstörning. Med rätt 
förutsättningar kan eleverna lyckas i den vanliga skolan. Med rätt förutsättningar menar vi 
lärare med goda kunskaper om språkstörning, fler vuxna runt eleverna, rätt sammansatta 
klasser/grupper, logopedstöd, tydlig struktur, tillgång till grupprum och AKK. 

Inkludering eller exkludering är ett dilemma.  
Att inkludera elever med språkstörning betyder att man behöver förstärka de personella 
resurserna med flera lärare som är har goda kunskaper om språkstörning vilket kan vara 
kostsamt. Men en särskild verksamhet med färre elever är också kostsam. Vi ser att det 
finns fördelar med båda verksamheterna, de elever som kommit till den särskilda 
verksamheten var ofta “tilltufsade” av tidigare skolmisslyckanden och här får de en chans att 
känna sig lyckade och möjligheten att finnas i ett mindre sammanhang. Fördelen med 
inkludering är att eleverna med språkliga svårigheter får språkliga och sociala förebilder. 
Nackdelen med inkludering är att normal- och högpresterande elever som skulle kunnat nå 
högre betyg inte riktigt får chansen att komma till sin ZPD. Diskussionerna blir inte lika djupa 
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och breda och undervisningen kan ibland vara för långsam. Undervisningen måste ligga på 
en sådan nivå att alla kan följa med och då blir nivån lite för låg för normal- och 
högpresterande elever. De hade kunnat nå högre betyg om de fått mer utmaning och 
undervisning som var mer anpassad för elever utan språkstörning.  
En utmaning är att många elever med språkstörning har andra diagnoser än bara 
språkstörning och det kan vara svårt att veta vad som är vad. 
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Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Genom denna studie har vi sett flera framgångsfaktorer i arbetet med elever med 
språkstörning. Vi har sett att det finns mycket man som klasslärare kan göra för att 
underlätta inlärningen för elever med språkstörning. Genom att ha en tydlig struktur, 
förstärka med bildstöd, förklara svåra ord, få arbeta i mindre grupp med hög lärartäthet och 
låta lärandet ta tid kan dessa elever lyckas med skolan. För att elever med språkstörning ska 
lyckas i skolan krävs också att de lärare som arbetar med eleverna är engagerade och har 
ett intresse av att dessa elever ska lyckas. Det räcker inte bara med kunskaper om 
språkstörning. Vi ser att vi som speciallärare har en viktig roll att fylla som kunskapsspridare 
och inspiratörer bland våra lärarkollegor.  

 

Inför eventuell vidare forskning kan det vara intressant att undersöka elevernas perspektiv, 
har de samma uppfattningar som lärarna om vad som är framgångsrikt för dem? Att följa 
eleverna i inkluderande miljö och den särskilda verksamheten och deras kunskapsutveckling 
under en längre tid kan också bidra till mer kunskap om vad som är framgångsrikt arbete för 
elever med språkstörning.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola i Västerås som skriver vårt självständiga 
arbete under vårterminen 2019 inom speciallärarprogrammet med inriktning mot språk, läs 
och skrivutveckling. Vi har valt att fördjupa oss inom språkstörning. Syftet med vår 
småskaliga studie är att undersöka vilka insatser som görs för barn med språkstörning, hur 
undervisningen genomförs och hur en stödjande kommunikativ miljö kan skapas i en 
verksamhet för att underlätta inlärning för barn med språkstörning. Vi har läst om Er 
verksamhet och tror att den skulle passa i vår studie. 

 

För att få en bred och fördjupad bild av hur detta genomförs i er verksamhet önskar vi 
komma och observera undervisningen på ett antal lektioner samt intervjua ett antal lärare 
utifrån vårt syfte. 

 

Deltagande i vår undersökning är frivilligt men vi vore tacksamma om Ni vill delta i vår 
studie.  

Vi önskar att du vidarebefordrar denna förfrågan till berörda pedagoger.  

Intervjun bygger på ett antal frågor som vi kommer att tillhandahålla innan intervjutillfället. 
Frågorna kommer sedan att fungera som underlag till vårt samtal. Vi kommer att spela in 
intervjuerna för att lättare kunna transkribera och analysera materialet. Tidsåtgången 
beräknas bli ca 30-45 min för varje intervju. De uppgifter ni lämnar kommer att behandlas 
enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017). Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och publiceras i vårt arbete men inga namn, städer, eller skolor/förskolor 
kommer offentliggöras. Resultatet av undersökningen kommer bara att användas i denna 
studie. När studien är klar kommer den att publiceras i en databas för högskolor och 
universitet som heter DiVA. Man kan när som helst avbryta sin delaktighet i studien. 

 

Hör av er senast 8 februari så vi vet om ni kommer att medverka i studien eller ej. 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss. 

 

Vänliga hälsningar 

Eva Jirlind  

Linda Sjödahl  

Handledare för studien är Gunilla Sandberg 
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Bilaga 2 

intervjuguide  

Vilken utbildning har du? Har du någon specifik utbildning om språkstörning? Vilken i så fall? 

1. Vad anser du att elever/barn med språkstörning behöver? 

2. Kan du ge exempel på hur det konkret kan se ut? 

3. Hur arbetar du språk- och kunskapsutvecklande för elever med språkstörning? Vilka 
anpassningar/undervisningsformer använder du dig av? 

4. Vilka anpassningar gör du i lokalerna/klassrummet (miljön) för att underlätta för 
eleverna/barnen med språkstörning? 

5. Hur tänker du kring att barn lär i samspel med andra? Hur påverkar detta ditt 
arbets/synsätt? 

6. Tycker du att det underlättar för eleverna om syftet och målet med lektionen är 
tydliga? 

7.  Hur ser ni elevernas framsteg, hur synliggörs det för eleverna? Bedömningar? 
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Område Lärare Synliggörs genom Kommentarer  

Förförståelse Förklarar nya 
svåra begrepp 

Associationer till 
tidigare kunskap 
upplevelser och 
erfarenheter  

Modellering 

Ställa hypoteser 

  

Struktur Uppstart lektion 

Schema på tavlan 

Arbetsscheman 

  

Arbetsformer Lektionsaktiviteter 

gemensamma 

individuella 

grupp 

  

AKK - alternativa 
och 
kompletterande 
kommunikations- 

vägar 

Mimik  

Gester 

Teckenstöd 

Bildstöd 

Demonstrationer 

Bild och film 

Taltempo 

Upprepa viktiga 
begrepp 

  

Sammanfatta och 
repetera 

Tankekartor 

Begreppslistor 

  

Inferenser Läsa tillsammans  

Tänka högt 
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Kompensatoriska 
hjälpmedel 

Steg för steg 
instruktioner  

Tidshjälpmedel 

Ipads  

Dator 

Talsyntes 

Stavningskontroll 

Inläsningstjänst 

  

Relationer Uppmuntran  

Feedback 

  

Motivation 

Proximala 
utvecklingszonen 

Materialet är 
utformat på olika 
svårighetsnivåer. 

 

  

Avslut av lektion  sammanfattning 

reflektion 
framåtsyftande 
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