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Sammanfattning: 

Att kunna läsa och skriva är en grundläggande färdighet men också en förutsättning för 

individen i ett demokratiskt samhälle. Skolverket (2019) betonar språkets betydelse för 

människan, att språket är det främsta redskapet för att tänka, kommunicera och lära. Syftet 

med studien är att undersöka och få en fördjupad förståelse av lärares perspektiv på vilka 

arbetssätt de använder sig av för att skapa en språkligt stimulerande lärmiljö för alla elever 

men särskilt för de språkligt sårbara. Studien undersöker även vilket stöd lärarna får av 

elevhälsans specialpedagogiska kompetens. Studien är en kvalitativ intervjustudie med ett 

sociokulturellt perspektiv som teoretisk ram. Analysen av det empiriska materialet har 

inspirerats av en fenomenografisk metod. Genom semistrukturerade intervjuer har 13 

grundskollärare bidragit med sin kunskap. Studiens resultat visar att de arbetssätt som lyfts 

fram av lärarna kan härledas till det sociokulturella perspektivet. Arbetssätten förefaller vara 

gynnsamma för alla elever men särskilt för de som är språkligt sårbara. Vidare visar resultatet 

att majoriteten av lärarna har en vilja och kunskap för att arbeta språkstimulerande samt att 

förutsättningarna för att tillämpa ett språkstimulerande arbetssätt är starkt kopplat till den 

organisatoriska nivån. Ett proaktivt språkstimulerande arbete är beroende av att ledningen 

med rektor som ytterst ansvarig är väl insatt i vad detta arbete innebär och tar medvetna 

organisatoriska beslut som möjliggör detta arbete. 
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1.0 Inledning 

Svenska elevers läsförmåga har diskuterats under ett flertal år, inte minst efter försämrade resultat 

i flera av de internationella studierna, såsom Progress In International Reading Literacy Study 

(PISA) och Program for international Student Assessment (PIRLS). PISA genomförs vart tredje 

år och mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturkunskap och läsförståelse. PIRLS 

genomförs vart femte år sedan 2001 och mäter läsförmågan hos elever i årskurs fyra (Skolverket, 

2017). I PIRLS 2001 hade Sverige det bästa resultatet av deltagarländerna men i de två följande 

mätningarna försämrades resultatet markant. Även PISA 2012 visade på sämre resultat av 

svenska elevers läsförmåga. I de senaste mätningarna 2016 (PIRLS) och 2015 (PISA) steg dock 

resultaten och visar på en positiv trend för att de svenska elevernas läsförståelse ökat (Skolverket, 

2017).  

 

I samband med PIRLS-studien (Skolverket, 2012a), accentueras sex områden som relevanta för 

lärares kompetensutveckling som bidrar till utveckling av elevernas läsfärdighet. Dessa områden 

är undervisning om lässtrategier, avkodningsstrategier och automatisering av läsningen, “high-

literacy”- undervisning vilket innebär att det som ska läras ut inordnas i en helhet och studeras 

väl strukturerat, kontinuerlig uppföljning av elevernas läsutveckling, effektivt stöd till elever som 

av olika skäl har svårigheter samt specialpedagogisk hjälp som alla elever har tillgång till.  

 

Skolan ska i sitt uppdrag ge alla elever möjligheter att utveckla sin kommunikationsförmåga 

genom att erbjuda dem rika möjligheter att samtala, läsa och skriva. Undervisningen i 

klassrummet växlar ständigt mellan olika moment där språk, tanke och handling är 

sammanvävda. Alla ämnen kräver att eleven kan förstå och tillgodogöra sig skriven text 

(Skolverket, 2019). Läsning uppträder i många olika sammanhang i skolan, inte bara i samband 

med läs- och skrivundervisningen. Nyckeln till framgång i elevers utbildning och lärande ligger i 

att kunna läsa och skriva (Nyström, 2002).  

 

Att kunna läsa och skriva är en grundläggande färdighet men också en förutsättning för individen 

i ett demokratiskt samhälle. Skolverket (2019) betonar språkets betydelse för människan, att 

språket är det främsta redskapet för att tänka, kommunicera och lära. För att kunna förstå och 

fungera i samhället så är det viktigt att ha ett rikt och varierat språk. Att ständigt ha tillgång till en 

uppsjö av information och att själv vara en del av strömmen är något som undervisningen måste 

hantera menar Magnusson (2014). Vidare säger författaren att den medieteknologiska 

utvecklingen som sker i samhället ger nya möjligheter som i grunden förändrar villkoren och 

förutsättningarna för hur vi kommunicerar i tal och skrift.  

 

Vi studerar till speciallärare med inriktning språk, läs- och skrivsvårigheter och har inom detta 

område särskilt kommit att intressera oss för vilka faktorer som forskning på området framhåller 

som viktiga för att skapa en språkligt stimulerande lärmiljö för alla elever i skolan. För att 

eleverna fortsatt ska hålla en god nivå på sin läsförståelse och språkutveckling krävs det 

undervisning och lärande som stödjer elevernas utveckling av deras läsfärdighet och läsförståelse. 

Språkstimulans blir därmed viktigt och behöver uppmärksammas och undervisas om 

kontinuerligt i alla skolämnen under alla årskurser. Med denna studie har vi för avsikt att 

fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på språkstimulerande arbetssätt och undersöka vilka 
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arbetssätt lärare använder sig av för att skapa en språkligt stimulerande lärmiljö för alla elever 

men särskilt för de språkligt sårbara. Vi har också för avsikt att undersöka vilket stöd lärare 

upplever att de får av den pedagogiska kompetensen i elevhälsan.  

 

1.1 Avgränsning 

Vi använder oss av begreppet språklig sårbarhet enligt Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius 

(2016) definition. Språklig sårbarhet innebär att elevens språkliga problem varierar beroende på 

situation och sammanhang och visar sig när den språkliga förmågan hos eleven inte lever upp till 

omgivningens krav. För oss inkluderar detta begrepp alla elever som av olika anledningar har 

svårigheter med språket i skolan. Vi använder oss av begreppet lärare i studien och menar med 

detta individer som är legitimerade att undervisa i grundskolans olika ämnen. Med begreppet 

lärmiljö menar vi samtliga miljöer som eleverna vistas i under sin skoltid både i och utanför 

klassrummet. 

 

2.0 Bakgrund  

I denna del ger vi en översikt kring vad forskning om elevers lärmiljö och dess språk-läs och 

skrivutveckling belyser. Vi beskriver vad skolans styrdokument säger om elevers rätt till en 

språkstimulerande miljö och undervisning. Elevhälsan och dess uppdrag i arbetet med att främja 

elevers kunskapsutveckling beskrivs samt vilka krav blivande speciallärare ska ha uppnått enligt 

högskoleförordningen för att erhålla en speciallärarlegitimation. 

 

2.1 Nationella styrdokument och förordningar 

 

2.1.1 Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt mot 

kunskapskraven efter sina förutsättningar. Skolan är därmed skyldig att ge varje elev det stöd och 

den stimulans som eleven har behov av för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vidare 

uttrycks i skollagen att elevernas utbildning ska genomföras i en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero. Skolans lokaler ska vara ändamålsenligt utrustade för att utbildningens 

syfte ska kunna förverkligas. Elever som riskerar att inte uppnå de lägsta kunskapskraven ska 

skyndsamt ges stöd inom ramen för undervisningen i klassen i form av extra anpassningar. Om 

en elev har behov av särskilt stöd ska även detta i första hand ges så långt som möjligt i elevens 

undervisningsgrupp. Alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas 

oavsett om de har svårt eller lätt att nå kunskapskraven. Skollagen fastslår att elevhälsa ska finnas 

i alla skolformer. Uppdraget ska främst handla om ett proaktivt och hälsofrämjande arbete i syfte 

att stödja elevernas kunskapsutveckling mot målen. I elevhälsan ska skolläkare, skolsköterska, 

psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens ingå (SFS 2010:800). 

 

2.1.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet   

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019) 

understryks det att elevhälsan, rektorer och lärare har ett gemensamt uppdrag att stötta eleverna i 

sin utveckling mot kunskapskraven och de sociala målen. Eleverna ska utveckla olika språkliga 

förmågor såsom att kommunicera, analysera, diskutera och argumentera i olika situationer. Dessa 

förmågor löper som en röd tråd genom hela läroplanen och ligger till grund för de flesta av 
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skolans ämnen. Därför måste alla lärare arbeta språkstimulerande för att varje elev ska ges 

möjlighet att utveckla sina förmågor så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

Skolverket (2019) betonar att skolan har en skyldighet att anpassa undervisningen efter varje 

elevs förutsättningar i syfte att främja dess kunskapsutveckling. Vidare betonas att det finns 

många olika vägar för eleverna att nå sina kunskapskrav varav en varierad undervisning blir en 

förutsättning för att skolan ska kunna möta alla elevers behov. Att arbeta språkstimulerande 

innebär att samtliga lärare ska sträva mot att främja utvecklingen av elevers språkkunskaper i alla 

ämnen. 

 

Språkstimulerande undervisning berör inte bara språklärare och språkundervisning, den ska 

bedrivas av lärare i samtliga skolämnen (Skolverket, 2012a). Varje ämne har sitt specifika språk 

med ord och begrepp som eleverna ska möta, förstå, samt lära sig att använda. Skolverket (2019) 

tydliggör detta i ämnenas kursplaner. I svenska betonas vikten av varför alla människor behöver 

ha ett väl utvecklat språk att använda sig av: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt 

och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts (s. 222)  

I svenskämnet ska eleverna genom undervisningen utveckla sin förmåga att använda språket för 

att tänka lära och kommunicera. Eleverna ska lära sig att formulera sig i tal och skrift, läsa och 

analysera olika typer av texter och anpassa sitt språk till olika syften mottagare och sammanhang, 

urskilja språkliga strukturer samt följa språkliga normer och söka och värdera information från 

olika källor (Skolverket, 2019). 

Förutom i språkämnena där språkutveckling har en självklar förankring har samtliga ämnen 

kunskapskrav som ställer krav på elevens språkliga förmåga (se bilaga 4). Eleven ska utveckla 

och använda sig av ämnesspecifika begrepp i alla ämnen genom lärarens undervisning. Vidare 

ska läraren utveckla elevens förmåga att formulera olika argument, argumentera och föra 

ämnesspecifika resonemang i matematik, naturkunskap, religion och samhällskunskap. I 

matematik, bild, musik och teknik ska läraren utveckla elevens förmåga att kommunicera i ämnet 

genom olika uttrycksformer. I samtliga samhällsorienterande ämnen och naturvetenskapliga 

ämnen ska läraren utveckla elevens förmåga till kritiskt tänkande kring egna resultat, samt 

kritiskt granska, tolka och värdera kunskap. I de naturvetenskapliga ämnena ska läraren även 

utveckla elevens förmåga att samtala om, tolka och framställa ämnesspecifika texter samt att söka 

svar med hjälp av olika typer av källor. Elevens förmåga att analysera ska läraren utveckla i bild, 

slöjd, musik samt de samhällsvetenskapliga ämnena. I idrott och hem- och konsumentkunskap 

ska läraren utveckla elevens förmåga att planera, genomföra och reflektera (Skolverket, 2019). 

 

2.1.3 Högskoleförordningens examensföreskrifter för speciallärare 

Högskoleförordningen (SFS 2011:186) beskriver att en legitimerad speciallärare med fördjupning 

inom språk-, skriv- och läsutveckling ska arbeta proaktivt genom att tillsammans med lärare 

forma språkstimulerande lärmiljöer samt undanröja hinder och svårigheter för alla elever. 

Specialläraren ska vara uppdaterad om och sprida kunskap om vetenskaplig forskning och kunna 
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koppla denna till beprövad erfarenhet samt vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

frågor inom sin fördjupning. Vidare ska specialläraren kunna möta och kartlägga elever med 

svårigheter i sin språk-, skriv- och läsutveckling, vara delaktig i arbetet med att upprätta 

åtgärdsprogram och utveckla ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd samt 

leda ett pedagogiskt arbete för att möta alla elevers behov. Specialläraren ska samarbeta 

tvärprofessionellt med till exempel lärare, specialpedagog och logoped.  

 

2.2 Teoretisk bakgrund 

Studien är inspirerad av Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vygotskijs sociokulturella teorier 

lyfts allt som oftast fram där språk och kultur är avgörande för inlärning. Vygotskij (1978) lyfter i 

sin teori fram fyra faktorer som påverkar lärande och undervisning: skriftspråkets betydelse för 

människans utveckling, utvecklingen av och förhållandet mellan spontana och vetenskapliga 

begrepp, utvecklingen av djupare psykologiska processer och zonen för proximal utveckling.  

 

Den sociokulturella teorin lägger stor vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete 

tillsammans med andra i ett sammanhang (Vygotskij, 1978). Individuell utveckling sker genom 

någon form av interaktion och samspel mellan människorna och den sociala miljön där lärandet 

sker. Det individuella lärandet och det sociala lärandet kompletterar och påverkar varandra och 

kallas enligt Vygotskij för den närmaste utvecklingszonen och definieras som skillnaden mellan 

vad en individ kan prestera ensam och vad hen kan prestera med stöd av vuxna. Eleven ska 

successivt ta över ansvaret för sitt eget lärande. Den lärande får stöd och möjlighet att imitera en 

expert under lärandeprocessen. Vygotskij (1978) menar att imitation är en aktiv process, vars 

kärna är den sociala interaktionen där läraren har en central roll att vara handledare och att 

utmana elevernas lärande. Lärare bör visa och berätta hur man steg för steg kan hantera och klara 

av de språkliga verktygen för att få elever att lära sig att tänka. Begreppet scaffolding det vill 

säga att läraren ger sina elever tillfälliga tankestöttor, är här centralt. Begreppet introducerades av 

Wood, Bruner och Ross (1976) och definieras som en process där barnet ges möjlighet att lösa en 

uppgift eller uppnå ett mål med stöd av en vuxen. Scaffolding är mest effektiv när den anpassas 

utifrån elevens behov och leder till att alla elever når så långt som möjligt. Även Säljö (2014) 

beskriver betydelsen av scaffolding och kallar det för kommunikativa stöttor. För att undvika 

språkligt sårbara situationer är det ytterst betydelsefullt att skapa denna typ av 

inlärningsmöjligheter mellan elever, lärare och klasskamrater. Läraren är den person som blir 

mediator i klassrummet, dialogen och det graderade stödet från lärare till elev som blir det 

bärande i medierat lärande. Mediering eller förmedling innebär att tänkandet utövas i sociala 

sammanhang med hjälp av artefakter, vilka kan vara fysiska eller språkliga redskap som medierar 

verkligheten för oss (Säljö, 2014). Författaren menar i likhet med Vygotskij (1978) att språket är 

den viktigaste artefakten bland andra medierande artefakter.  

 

En framträdande faktor i framgångsrik läsundervisning är att läraren synliggör lärandeprocessen 

genom att modellera, det vill säga tänka högt och visa i handling (Tjernberg, 2013; Westlund, 

2015). Denna undervisningsmodell bygger på Vygotskijs idéer där han uppmärksammar den inre 

dialog som läsaren för med avsikten att öka sin förståelse när en text blir svår. När läraren 

modellerar och tänker högt kan eleverna få en inblick i lärarens tankeprocesser och upptäcka hur 

man kommer fram till ett svar (Vygotskij, 1978).  
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Språkets roll för lärandet är ur ett sociokulturellt perspektiv högst väsentlig menar Nyström 

(2002). Hon säger vidare att de sociala och kulturella sammanhang som en individ befinner sig i 

påverkar dennes inlärning och utveckling. En individs handlingar är kopplade till den 

sociokulturella miljö som individen befinner sig i. Nyström (2002) säger att “miljön är ur ett 

sociokulturellt perspektiv utgångspunkten för lärande”(s. 155). Carlgren (1999) menar att i ett 

sociokulturellt perspektiv handlar det om att skapa miljöer som vidgar elevernas förståelse för 

läsning. Hon anser att ett sätt att skapa en flexibel miljö för eleverna samt ge eleverna olika 

redskap som bidrar till förståelsen, är att använda skilda metoder och olika uppgifter med en hög 

grad av differentiering. Enligt Nyström (2002) är det väsentliga i det sociokulturella perspektivet 

att lärandet varierar när förhållandena varierar. Hon betonar att detta är en viktig pedagogisk 

utgångspunkt i dagens samhälle där det ofta diskuteras på vilket sätt skolan kan möta individen 

och utgå ifrån vars och ens förutsättningar. von Wright (2000) poängterar att det sätt på vilket 

läraren uppmärksammar individen i undervisningssituationen får betydelse för dess utveckling.  

 

2.3 Tidigare forskning 

 

2.3.1 Lärmiljö 

En språkligt stimulerande lärmiljö ska möjliggöra för eleverna att utveckla sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift. Därför bör alla lärare i skolans verksamhet sträva efter att skapa 

lärmiljöer som syftar till att stärka elevernas språkliga förmågor och stödjer deras läs- skriv och 

kunskapsutveckling i alla skolämnen och åldrar. Språkinlärningsmiljön, lärtillfällen och 

interaktioner är tre övergripande faktorer som påverkar progressionen i elevernas språkutveckling 

(Waldmann & Sullivan, 2017). Draper (2002) menar att vår språkliga förmåga påverkas av den 

sociala- kulturella och politiska kontext som den utövas i varav det är viktigt att elevernas 

lärmiljö anpassas till att stödja deras språk- och kunskapsutveckling. Lärare som undviker att 

arbeta språkstimulerande och inte bemödar sig om att utveckla elevernas litteracitet bidrar till att 

eleverna i förlängningen får svårt att delta i de kontexter utanför skolans värld som ställer krav på 

individens litteracitet. Det kan handla om att inte kunna ta till sig och förstå information om 

säkerhet, jobb, val, lagar med mera. Författaren skriver “...when teachers deny students access to 

reading and writing skills, they deny students access to power” (s. 380). 

 

Nyströms (2002) studie visar att elever utvecklas på olika sätt i olika miljöer därav är det av stor 

vikt att lärandemiljön anpassas mot de förutsättningar eleven har. Kamhi och Catts (2014) 

nämner yttre och inre faktorer som påverkar elevernas inlärning. Yttre faktorer kan vara 

elevernas fysiska miljö och pedagogens kompetens. Den fysiska miljön har betydelse för elevens 

utveckling och en psykisk och fysisk hälsa och därmed för lärandemiljöer. Miljöer som inspirerar 

till olika typer av praktiska verksamheter och handlingar samt har en mångfunktionell betydelse 

är av stor vikt. En bra fysisk miljö i samspel med trivsel och lärande förutsätts alltså leda till 

bättre förutsättningar för elevers lärande (Ellmin, 2011). Lärarens intresse, ämneskunskaper och 

engagemang för ämnet är avgörande och ligger till grund för differentierad undervisning och 

elevernas motivation enligt (Hattie, 2009). Inre faktorer kan vara den enskilde elevens behov, 

känslor, förväntningar och tidigare erfarenheter som påverkar deras inlärning, menar Kamhi och 

Catts (2014). Elevers utveckling behöver förstärkas med positiva känslor för att känna ökad 
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motivation och självtillit. De elever som har tillit till den egna förmågan och en positiv bild av sig 

själva som lärande individer har bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Elever har olika sätt att 

hantera sin osäkerhet på och behöver olika stöd för att bli tryggare i skolan, betonar Hagtvet, 

Frost och Refsahl (2016). 

 

Alatalo (2011) har granskat lärares kompetens i läs- och skrivinlärning och framhåller att faktorer 

som kompetens hos personal, fördelning av personal, gruppstorlek, arbetsmaterial och utformning 

av undervisningsmiljön är yttre faktorer som kan påverka läs- och skrivinlärningen både positivt 

och negativt. Enligt författaren orsakar en stor grupp och en stor arbetsbörda tidsbrist och brist på 

möjligheter att hjälpa elever som i sin tur påverkar läs- och skrivutvecklingen negativt. Detta 

beror framförallt på en avsaknad av olika resurser som eleverna har behov av för sitt fortsatta 

lärande. Vidare menar författaren att det är viktigt att lärare besitter en allsidig kunskap om 

läsinlärning för att läs- och skrivundervisningen ska ge ett bra resultat och minimera risken för att 

elever i språkliga svårigheter upptäcks för sent och att stödet därmed försenas. Eckerholm (2018) 

har i sin studie visat att skolans läsundervisning undermineras rejält av bristande resurser. Det är 

brist på både tid, lärarkompetens, läroböcker och bibliotek.  

 

Hagtvet et al. (2016) lyfter upp centrala förändringsfaktorer i lärandemiljön som tycks påverka 

elevernas skriftspråkliga och socioemotionella utveckling och redogör för fyra faktorer som 

kallas för drivare av utvecklingen: 1) organisatoriska förhållanden, 2) skola-hem-samarbete, 3) 

lärarkompetens, och 4) stöd och handledningsresurs. Sambandet mellan dessa faktorer är 

komplexa betydelsen av den ena faktorn kan påverka och påverkas av kvaliteten hos den andra, 

till exempel hög lärarkompetens, kan kompensera för brister i de andra faktorerna. Författarna 

poängterar att den avgörande skillnaden mellan misslyckande och bemästrande skapas i första 

hand av goda hjälpare i hem och skola- utöver de olika kompenserande krafter barnen själva har. 

Frank (2009) gör i sin studie en djupare granskning av samband mellan hem och skola och visar 

att det finns även andra faktorer som ligger bakom. Ett tryggt skol- och klassrumsklimat samt 

föräldrarnas engagemang har betydelse för hur elever lyckas i skolarbetet men det är just 

lärarkompetensen som till största delen ligger bakom en lyckad skolgång för eleverna.  

 

I likhet med Westerlund (2015) påtalar Eckerholm (2018) vikten av att lärare måste vara försedda 

med en välutrustad ”verktygslåda” för att kunna stödja eleverna i deras utveckling av läsning och 

läsförståelse. Med hjälp av ”verktygslådan” kan lärare välja adekvata arbetssätt och anpassa dessa 

till elevernas kvalitativt skilda förförståelse. Liksom Alatalo (2011), Eckerholm (2018), Frank 

(2009), Nyström (2002) och Tjernberg (2013) lyfts lärarens kompetens fram som en betydelsefull 

faktor i elevers utveckling och lärande.  

 

2.3.2 Lärarens kompetens och kunskap om språkstimulerande arbetssätt 

Jordan, Glenn och McGhie-Richmond (2010) har i en kanadensisk metastudie av The Supporting 

Effective Teaching (SET) project undersökt vilka egenskaper som karaktäriserar framgångsrika 

lärare i en inkluderande klassrumsmiljö. Resultatet visar att hur lärare tänker om lärande, sitt 

ansvar för och sin förmåga att undervisa elever med och utan svårigheter i hög grad påverkar 

elevernas resultat. Studien visar att lektioner där läraren har tydliga instruktioner, fasta rutiner, 

väl planerade lektioner med en god tidsdisposition innehållande en början, mitten och slut samt 



 

11 

höga förväntningar på elevernas förmågor var mest gynnsamma för elever i svårigheter. Genom 

ovan beskrivna faktorer frigjordes tid som läraren kunde lägga på att kommunicera med eleverna 

både enskilt och i olika gruppkonstellationer vilket främjade deras kunskapsutveckling.   

 

Stenlund (2017) menar att det länge funnits en uppfattning inom skolan att elevernas läsförståelse 

kommer att utvecklas automatiskt när de “knäckt koden” varav läs- och skrivundervisningen mest 

fokuserat på den tekniska delen av läsandet som kallas avkodning. Alla lärare har ett ansvar för 

elevernas språkutveckling men många lärare saknar kunskap om hur ett språkstimulerande arbete 

går till. Författaren menar inte att ämneslärare ska arbeta med den grundläggande läs- och 

skrivinlärningen med eleverna utan att de genom att undervisa om strategier, begrepp och föra en 

diskussion om texter i klassrummet kan utveckla elevernas läsförståelse.  

 

Jose och Raja (2011) betonar att samtliga pedagoger har ett ansvar för att stötta eleverna i deras 

språkutveckling vilket ställer krav på pedagogernas kunskap om vad en god språkutveckling 

innebär samt hur det går till. För att eleverna inte ska tappa sin motivation och stagnera i sin 

utveckling måste pedagogerna ha kunskap om och kunna identifiera och hjälpa eleverna genom 

de hinder som kan uppstå i deras läs- och skrivutveckling. Gibbons (2008) betonar att elevernas 

ämneskunskaper utvecklas parallellt med den språkliga förmågan samt att det är genom språket 

som eleverna lär sig ett ämne varav båda delarna behöver uppmärksammas av läraren.  

 

Forskning betonar att lärarens kompetens och kunskap är avgörande för elevers läs- och 

skrivlärande (Alatalo, 2011; Eckerholm, 2018; Frank, 2009; Hattie, 2009; Nyström, 2002) och 

läraren tycks vara den enskilt viktigaste faktorn för elevers prestationer, lärande och utveckling. 

Eckerholm (2018) säger att “lärares kompetensutveckling är angeläget att belysa ifrån 

utgångspunkten att regelverken, men även forskning, kan medverka till att förändra både innehåll 

och arbetsmetoder för läsundervisning” (s. 46). Lärare behöver ha ämneskunskaper och 

kunskaper om de processer som ligger bakom lärande. Lärare måste kunna identifiera var elever 

befinner sig i sin läs-och skrivutveckling för att kunna stödja eleverna på rätt nivå. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv beskriver Nyström (2002) pedagogens roll som vägledande. Det sätt 

som läraren kommunicerar och bemöter eleverna på påverkar deras förståelse.  

 

Hattie (2009) genomförde en omfattande metaanalys av resultat av ett större antal andra studier 

inom området undervisning och lärande och framhåller betydelsen av hur läraren agerar, vilken 

typ av undervisningssituationer läraren skapar samt skapandet av en klassrumsmiljö som 

välkomnar misstag och lägger uppmärksamheten på utmanande uppgifter för eleverna. Det som 

enligt författaren utmärker de bästa lärarna är att de har en bra relation till sina elever, passion 

och engagemang för sitt ämne samt att de hjälper eleverna att använda varierande strategier för 

att lära sig ämnet ifråga.  

 

Draper (2002) poängterar att det finns en kultur hos ämnespedagoger som innebär att ansvaret för 

att stötta och utveckla elevernas språkkunskaper inte är deras ansvar. De har ofta inte någon 

utbildning i språk, läs- och skrivutveckling och menar att de inom sitt ämne inte har tid att ägna 

sig åt språkstimulerande aktiviteter då de har fullt upp med att hinna med ämnets centrala 

innehåll. Trots att skolans styrdokument betonar att alla pedagoger har ett ansvar för elevernas 
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språkutveckling och att flera fortbildningsinsatser har genomförts för att stärka kompetensen om 

ett språkstimulerande arbetssätt hos ämnespedagogerna lever uppfattningen och kulturen om att 

språkutveckling är någon annans ansvar kvar hos många ämnespedagoger.  

 

2.3.3 Utformning av undervisning 

Nyström (2002) poängterar att undervisningen är avgörande för elevens utveckling och det är 

undervisningen i skolan som leder utvecklingen framåt. Hon menar att utveckling och lärande 

sker i ett socialt sammanhang genom interaktion och kommunikation på individnivå såväl som på 

kollektiv nivå. Författaren betonar det sociala samspelet vid läs- och skrivförberedande aktiviteter 

och vid läs-och skrivinlärning. Tjernberg (2013) framhåller i sin tur att lärandet måste ske i en 

språkstimulerande kontext i kombination med lärarens tilltro till elevers förmågor och höga 

förväntningar på elevernas insatser. Nyström (2002) säger att det viktiga för läs- och 

skrivinlärning inte är vilka metoder pedagoger använder utan vad pedagogerna och eleverna gör 

och på vilket sätt. Att läsa och skriva ska vara meningsfullt och spännande (s. 147). Vidare 

redogör författaren för fyra viktiga områden att beakta i syfte att öka barns skriftspråkliga 

utveckling: förskolans roll, undervisningens uppläggning, metakognitionens betydelse och 

förståelse för den aktuella kontexten. Faktorer som undervisning, ledning, anpassning, flexibla 

miljöer, tydliga mål och lärarens förhållningssätt underlättar förståelsen i lärandet, enligt Nyström 

(2002).  

 

Pressley (1998/2006) och Wharton–McDonalds (2006) fann i sina studier från amerikanska 

skolor att lärares medvetna val av undervisning som riktades mot diskussioner var främjade för 

elevernas läsförståelse. Att lära eleverna att urskilja huvudtanken i en text samt att lärarna hade 

höga förväntningar på elevernas prestationer, var gynnsamt för läsutvecklingen. I en amerikansk 

studie av Montelongo, Herter, Ansaldo, och Hatter (2010) utmanades lärare i att finna 

utvecklande arbetssätt som skulle förbättra elevernas förmåga att förstå hur texter var uppbyggda. 

Arbetsordningen bestod i kontroll av ordkunskap, fokus på textstrukturen, skrivande av 

kompletteringsmeningar och till sist en omskrivning av texten med egna ord.  

 

Jose och Raja (2011) betonar att pedagogerna och dess kunskap om hur de kan stötta, undervisa 

och motivera eleverna i deras läs- och skrivutveckling är den absolut viktigaste faktorn för hur 

litterat eleverna blir. Begreppet literacy grundar sig i ett sociokulturellt synsätt och lyfts av Bruce 

et al., (2016), Kamhi och Catts (2014) och Myrberg (2007) som ett bredare synsätt på vad läsning 

är. Begreppet kan beskrivas som en utvidgad syn på läs- och skrivinlärning och innebär att 

läsning och skrivning pågår i olika sammanhang och genom olika aktiviteter. Kamhi och Catts 

(2014) reflekterar över begreppet "literacy socialization" och betonar vikten av de sociala och 

kulturella aspekterna av att lära sig att läsa. Agélii och Grönlund (2014) utgår från PIRLS 

internationella studier av literacy i fyra nivåer. Den lägsta nivån innebär att kunna hitta och hämta 

information. Nästa steg är att kunna hänvisa till källor när man berättar något. Den näst högsta 

nivån utgörs av att kunna göra jämförelser och tolkningar och den högsta nivån handlar om att 

integrera information och idéer från olika håll samt att själv skapa ett sammanhang och 

förklaringar. De högsta nivåerna innebär alltså att man använder språket aktivt för att kunna 

utföra saker - förstå sammanhang, förklara för andra och övertyga dem samt att kunna utveckla 

ny kunskap. Hattie, Fisher och Frey (2018) ger exempel på hur lärare kan arbeta för att utveckla 
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sina elevers literacy oavsett ämne. Effektiva undervisningsmetoder som lyfts fram är till exempel 

att utgå från elevernas förkunskaper vid ytinlärning, arbeta med begreppskartor vid djupinlärning 

samt att undervisa i problemlösning när eleverna håller på att transferera sitt lärande.  

 

Cederlund och Sofkova Hashemi (2018) poängterar att läsande av digitala texter är mer 

komplicerat och ställer delvis andra krav på literacy kompetens än pappersbaserade texter. 

Författarna menar att detta i sin tur medför ökad komplexitet för literacyundervisning vad gäller 

kunskapsfokus och kräver en explicit och medveten undervisning som inkluderar multimodala 

och digitala aspekter av meningsskapande. Enligt Magnusson (2014) avses med multimodalitet 

en teckenvärld och medium dvs en kombination av olika semiotiska resurser, vilket kan vara både 

digitala och icke digitala, som skrift, bild, rörelse, film, ljud, musik och tal. I läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019) skrivs fram att eleverna ska 

få använda sig av olika uttrycksformer i undervisningen för att visa sina kunskaper.  

Studier av Smeets (2005), Joubert och Wishart (2011) och Agèlii Genlott och Grönlund (2013) 

har påvisat tydliga positiva effekter av digitala lärverktyg där utgångspunkten bland annat har 

varit hur digitala lärverktyg stödjer det pedagogiska arbetet och måluppfyllelsen i skolan. 

Resultatet visar att lärare som har utvecklat ett pedagogiskt arbetssätt med användning av digitala 

lärverktyg får större effekt på eleverna när det gäller utvecklingen av färdigheter som 

kommunikationsförmåga, förmåga att planera sitt eget lärande och arbeta självständigt i egen 

takt. Användning av digitala lärverktyg har även visat sig ha en positiv effekt på elevernas 

motivation och färdigheter, ökad självständighet och kunskapsinhämtning. Yelland och Masters 

(2007) poängterar att eleverna behöver stöttning från lärare för att bemästra tekniken och använda 

de digitala lärverktygen på egen hand på ett sätt som gynnar deras kunskapsutveckling. Liksom 

Smeets (2005) lyfter Agèlii Genlott och Grönlund (2013) lärarens kompetens som avgörande för i 

vilken utsträckning de digitala lärverktygens möjligheter tillvaratas i undervisningen och menar 

att de lärare som har kunskap om digitala lärverktyg är bättre på att differentiera undervisningen. 

Författarna framhåller att verktyget i sig har inget direkt inflytande på lärande men ger både 

positiva och negativa resultat beroende på hur det används. Teknologin och digitala lärverktyg 

måste användas som ett pedagogiskt verktyg på ett genomtänkt sätt menar Joubert och Wishart 

(2011). Olika studier påvisar att arbetet med digitala lärverktyg även har utmaningar och negativa 

effekter. Användning av digitala lärverktyg kan innebära fler distraktioner och risk för ökat 

tempo och ökad stress för elever och lärare. Genom en tillgång till internet distraheras många 

elever av sina utökade möjligheter att surfa in på sidor, som inte är skolrelaterade, anser (Sjöden, 

2015). Den digitala textmiljön gör det svårare att få en överblick över strukturen på webbtexten 

och det är svårare att förstå texten på djupet jämfört med om man läser i en vanlig bok. Till de 

negativa aspekterna som forskningen lyfter hör även sättet att presentera materialet på som till 

exempel powerpointbilder som tenderar att få företräde framför ämnesinnehållet samt att 

elevernas ensamarbete ökar med dator som eget verktyg i skolan (Grönlund, 2014).  

 

Magnusson (2014) problematiserar kring behovet av nya teoretiska modeller för att tala om 

läsning och läsutveckling i det nya medieteknologiska landskapet och kunna svara på 

frågeställningar som: Vad innebär det att kunna läsa? Vilka kommunikativa kompetenser 

kommer att krävas i framtiden? Författaren betonar att utgångspunkten i ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande och kunskap som socialt och kulturellt situerat innebär att det är nödvändigt 
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att utgå från de förutsättningar som råder idag (s. 11). Eckeskog (2013) framhåller att 

undervisningen måste fånga elevens intresse och stötta det i den livsfas där det befinner sig. 

Undervisningen skall ligga i utvecklingens framkant och innebära en utmaning för eleverna. Rätt 

stöttning och utmaning leder utvecklingen framåt och framgångsrikt lärande kan ske med hjälp av 

extra anpassningar i ett klassrum med kompetenta lärare. En god lärandemiljö som innehåller 

struktur, tydlighet, uppgifter på rätt nivå, lagom stora utmaningar, repetition, många lärarledda 

samtal om texter samt kunskap om och tillgång till alternativa redskap är sådant som alla elever 

ska få del av (Tjernberg, 2013).  

 

2.3.4 Motivation 

Lee och Zental (2012) påpekar i sin artikel att motivation är en viktig faktor för alla elevers 

inlärning men att den är särskilt viktig för elever i läs och-skrivsvårigheter. De menar att alla 

människor har en hög inre nivå av motivation när vi föds. När vi misslyckas eller för höga krav 

ställs på oss krymper den inre motivationen hos eleven ibland så mycket så att det krävs en yttre 

motivation som till exempel feedback, uppmuntran, belöningar och stimulans av läraren för att 

individen ska kunna bygga upp sin inre motivation igen. Det är viktigt att läraren har kunskap om 

hur man stärker och bibehåller en elevs motivation för att en gynnsam kunskapsutveckling ska 

kunna ske.  

Gambrell (2011) menar i sin artikel att om elever är omotiverade att läsa kommer de aldrig att 

uppnå sin fulla potential av läs- och skrivförmåga. Författaren har sammanställt sju centrala 

faktorer som skapar läsmotivation hos eleverna. Dessa är läsuppgifter eller aktiviteter som är 

relevanta för deras liv, tillgång till ett omfattande och varierat utbud av böcker, generöst med tid 

för läsning, möjlighet att välja böcker utifrån egna intressen, social interaktion mellan elever 

kring den text eller böcker de läst, anpassning av svårighetsgraden på texter och medvetenhet om 

vikten av att läsa. Savage (2006) uttrycker att lärare som kan skapa motivation och intresse 

genom sitt arbetssätt skapar en positiv Matteuseffekt hos eleven vilket stärker elevens självkänsla 

och gynnar kunskapsutvecklingen.  

 

2.4 Syfte  

Studiens övergripande syfte är att undersöka och få en fördjupad förståelse av lärares perspektiv 

på vilka arbetssätt de använder sig av för att skapa en språkligt stimulerande lärmiljö för alla 

elever men särskilt för de språkligt sårbara. Samt att undersöka vilket stöd lärarna får av den 

specialpedagogiska kompetensen från elevhälsan. 

 

  2.5 Frågeställningar 

- Hur beskriver lärare sitt arbete för att skapa en språkligt stimulerande lärmiljö? 

- Vilket stöd beskriver lärare att de får från speciallärare, specialpedagoger och övriga 

elevhälsan i arbetet med att skapa en språkligt stimulerande miljö för alla elever? 
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3.0 Metod 

I denna del redogör vi för metodvalet för vår studie. Vi beskriver hur urval och datainsamling 

genomförts samt vilka etiska överväganden vi gjort. Vi diskuterar studiens validitet och 

reliabilitet med fokus på faktorer som kan ha påverkat studiens resultat.  

 

3.1 Metodval  

 I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få en fördjupad förståelse av 

lärares perspektiv på språkstimulerande arbetssätt samt undersöka vilka arbetssätt pedagoger 

använder sig av för att skapa en språkligt stimulerande lärmiljö. Vi ville också undersöka vilket 

stöd lärare anser att de får i sitt arbete av elevhälsan. Fejes och Thornberg (2019) menar att en 

kvalitativ studie är att föredra om man vill få förståelse för hur verkligheten ser ut. Enligt 

Backman (2016) så är skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ metod att en kvalitativ 

studie presenteras med ord och en kvantitativ studie redovisas med siffror. 

Vi har använt oss av den kvalitativa intervjun som metod för vår datainsamling. Kvalitativa 

intervjuer kan anses vara en effektiv metod eftersom den är flexibel vilket bidrar till att 

intervjupersonens uppfattning om vad som är intressant och relevant kan fångas upp (Bryman 

2018, s. 412–413). Enligt Gustavsson (2011) är huvudmålet med en intervju att skildra och 

försöka klargöra den objektiva verkligheten. Kvale och Brinkmann (2014) anser att en 

forskningsintervju är ett professionellt samtal med syfte att generera kunskap om det område som 

undersöks. Forskaren styr samtalet och genom att tolka och registrera det som sägs samt hur det 

sägs beaktar denne både fakta- och meningsplanet. En kvalitativ intervju ger också en bild av den 

specifika situationen. Den sätter även fokus på det ämne som undersöks genom öppna frågor med 

möjlighet att ändra frågornas ordning och form för att anpassa sig efter vad respondenten svarar 

genom att till exempel ställa följdfrågor. Detta ställer krav på forskarens förmåga att fungera som 

en aktiv lyssnare i den interaktion som sker i intervjun. Kritik mot den kvalitativa intervjun som 

metod är att det uppstår ett samspel mellan forskaren och respondenten vid intervjutillfället vilket 

kan påverka resultatet. Då forskaren med vetenskaplig kompetens bestämmer frågorna uppstår en 

asymmetrisk maktrelation vilket leder till en enkelriktad dialog (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Trots kritiken mot den kvalitativa intervjun som metod anser vi att vi genom den kan få svar på 

våra frågeställningar och uppnå syftet med vår studie. 

 

3.2 Urval  

För att bestämma vilket urval som ska användas i en studie menar Trost (2012) att det är bra att 

först fundera på vilken målgrupp man vill rikta sig till. Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, 

Näswall och Sverke (2016) menar att ett totalurval är det absolut bästa att välja men att det är 

mycket svårt att genomföra och är tidskrävande samt ineffektivt. Urvalet i vår studie har styrts av 

studiens syfte och frågeställningar. Vi har främst riktat oss till lärare som är legitimerade att 

undervisa elever från årskurs fyra till årskurs nio samt till två lärare som är legitimerade att 

undervisa elever från årskurs ett till årskurs sju. Anledningen till vårt urval var att vi har ett 

intresse av att fördjupa oss i lärarnas perspektiv om en språkstimulerande lärmiljö från årskurs 

fyra till nio samt att vi ville ha en bred variation bland lärarnas kompetens för att beskriva 

fenomenet så tydligt som möjligt utifrån studiens tidsram. Mycket av den litteratur som vi har läst 
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behandlar fenomenet “The fourth grade slump” som innebär att kraven på elevernas läsförståelse 

ökar i årskurs fyra och går från att eleverna ska läsa för att lära sig läsa till att läsa för att lära. 

Många elever är inte framgångsrika i denna omställning varav svårigheter kan uppstå. 

En annan anledning till vårt urval var att det finns många studier och forskning som fokuserar på 

de yngre åldrarna och den första språk, läs- och skrivutvecklingen. Vi ville fokusera på de äldre 

eleverna i språklig sårbarhet och på de lärare som främst undervisar dem i de teoretiska ämnena 

och inte nödvändigtvis var språklärare med utbildning i hur man kan arbeta med språket på ett 

språkstimulerande sätt.  

Vi tillfrågade lärare som arbetat på våra arbetsplatser i kommunen om de ville delta i vår studie 

som respondenter. Av femton tillfrågade lärare gav tretton sitt samtycke till att delta i studien. Av 

dessa var fem lärare legitimerade att undervisa i svenska och åtta lärare var legitimerade att 

undervisa i samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och matematik. Våra 

respondenter arbetade som lärare på åtta olika grundskolor i fyra kommuner med ett blandat 

socioekonomiskt elevunderlag i mellersta Sverige. Alla hade lärarlegitimation och var behöriga 

att undervisa i olika ämnen och stadier inom grundskolans årskurs ett till nio beroende på vilken 

lärarutbildning de gått. Lärarna hade olika lång yrkeserfarenhet och varierande 

utbildningsbakgrund vilket bidrog till en viss variationsbredd i vår studie. Att medvetet välja ut 

vilka individer som ska ingå i urvalet utifrån vilken kunskap de tros ha om studiens ämne kallar 

Bryman (2018) för ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval kan inte generaliseras till en större 

målgrupp vilket vi är medvetna om. 

  

3.3 Genomförande  

För att få kontakt med respondenter till vår studie konstruerade vi ett missivbrev (se bilaga 1). 

Missivbrevet skickade vi ut via mejl till de lärare som passade vårt urval efter att det först hade 

granskats och godkänts av vår handledare. De lärare som accepterade att bli respondenter bokade 

vi in tid och plats för intervjun med.  

Innan vi påbörjade intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide (se bilaga 2) som en hjälp och 

ett underlag utifrån syftet att få tag i informanternas uppfattning om fenomenet en språkligt 

stimulerande lärmiljö samt för att hålla oss till ämnet för studien. Innan genomförandet av 

intervjuerna diskuterade vi våra frågor i intervjuguiden med vår handledare som godkände dem. 

Bryman (2016) menar att en intervjuguide hjälper intervjuaren att hålla sig till studiens syfte och 

frågeställningar. Första frågan i intervjuguiden är en mer öppen fråga som bland annat behandlar 

utbildning och erfarenhet. Frågorna går sedan in på vad en språkligt stimulerande lärmiljö är och 

respondentens tankar om det. Slutligen fokuserar frågorna på hur man skapar en språkligt 

stimulerande lärmiljö. Intervjuguiden följde vi men emellanåt ställde vi följdfrågor som inte 

fanns med i intervjuguiden då respondentens svar på något sätt krävt detta. Ibland gick vi tillbaka 

till en tidigare ställd fråga då respondenten kommit på ytterligare saker att komplettera sitt svar 

med. Fejes och Thornberg (2019) framhåller att det är av stor vikt att den som intervjuar får så 

uttömmande svar som möjligt av respondenten. Tekniken för att fördjupa ett samtal kring ett visst 

innehåll kallas för probing.  

 

För att testa om våra frågor gav oss tillräckliga svar eller om några av frågorna behövde redigeras 

genomförde vi en pilotintervju där vi båda var närvarande. Pilotintervjun spelades in på en 

mobiltelefon och transkriberades dagen efter genomförandet. Efter att vi lyssnat på inspelningen 

och läst igenom transkriberingen kom vi fram till att våra frågor fungerade bra men att vi 

behövde lägga till några följdfrågor (se bilaga 3) för att få längre och uttömmande svar av 



 

17 

respondenterna och därmed ett större underlag till vårt kommande analysarbete. Pilotintervjun 

gav oss användbara svar om än inte så uttömmande och fördjupande som vi hade önskat. 

Redigeringen av intervjuguiden påverkade inte innehållet på svaren varav vi valde att inkludera 

denna i vår studie. Att genomföra en pilotintervju är ett bra sätt för att se hur frågorna uppfattas, 

vilka risker för missförstånd som finns och vilka frågor som eventuellt kan besvaras likartat. 

Vidare ger en pilotintervju intervjuaren möjlighet att eliminera eventuella oklarheter kring 

frågorna och fastställa att de är öppna och inbjuder till samtal (Bryman, 2018). 

 

Under september-oktober månad 2019 genomförde vi tretton intervjuer. Varje intervju tog mellan 

25–35 minuter av de 60 minuter som vi avsatt exklusive det för och efterprat som förekom. De 

tre första intervjuerna genomförde vi tillsammans för att sedan dela upp de återstående tio mellan 

oss och genomföra dem var för sig. Alla intervjuer utom två genomfördes på lugna platser där vi 

inte blev störda. Platserna varierade utifrån vad som fungerade bäst för respondenterna. Vi sågs 

på deras arbetsplatser, hemma hos dem, på våra arbetsplatser samt på två caféer. De två intervjuer 

som genomfördes på caféer gick bra att genomföra trots olika störningsmoment som folk som 

kom och gick. De var dock en utmaning att transkribera och tog längst tid för oss då vi var 

tvungna att lyssna extra många gånger på inspelningarna för att försäkra oss om att vi hört rätt då 

bakgrundsljuden var distraherande och det ibland var svårt att urskilja vad respondenterna svarat.  

 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och laddades upp i en gemensam delbar fil i google 

drive för att möjliggöra för oss båda att lyssna på dem och transkribera dem. Att intervjuerna är 

inspelade ökar tillförlitligheten då vi har kunnat gå tillbaka och lyssna flera gånger när vi har 

upptäckt sådant som vi inte reflekterat över under själva intervjun. Att använda hjälpmedel för att 

spela in är av vikt för att få med respondentens egna ord och inte intervjuarens egna 

formuleringar. Dahlgren och Johansson (2019) betonar att det är bra att spela in intervjuerna och 

skriva ut dem i sin helhet för att analysarbetet ska kunna göras noggrant och tillförlitligt. Under 

genomförandet av intervjuerna har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, det 

vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

3.4 Dataanalys  

Vi transkriberade intervjuerna löpande allteftersom att de genomfördes och laddats upp på vår 

gemensamma plattform. Vi valde att transkribera varandras intervjuer för att båda två skulle bli 

insatt i alla intervjuernas innehåll. Vi utgick ifrån de råd som Fejes och Thornberg (2019) 

uppmärksammar gällande transkriberingsprocessen. De belyser vikten av noggrannhet och 

detaljrikedom, eftersom även små detaljer kan få betydelse för senare analyser. Författarna 

framhåller att en viktig aspekt i transkriberingen är att forskaren inte bara fångar det som sägs, 

utan även hur det sägs. Vi har valt att ta bort pauser och ljud som suckar, harklanden med mera i 

våra citat och skrivit dem som skriftspråk för att uppnå ett bättre läsflyt och förståelse för läsaren.  

 

Vi har inspirerats av den fenomenografiska metodansatsen i analysen av vårt empiriska material. 

Analysen har skett genom att vi beskrivit olika aspekter av hur lärarna uppfattar och utvecklar en 

språkligt stimulerande lärmiljö. Anledningen till att vi inspirerats av den fenomenografiska 

metodansatsen är att den gett oss möjlighet att fokusera på fenomenet vi är intresserade av samt 
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att få syn på lärarnas egna uppfattningar om fenomenet. Dahlgren och Johansson (2019) menar 

att genom att använda en fenomenografisk metodansats i studier söker forskaren en djupare 

förståelse för individers lärande och individers sätt att förstå sin omgivning. Enligt Fejes och 

Thornberg (2019) syftar fenomenografin till att beskriva individers uppfattningar av sin omvärld. 

Det vill säga hur omvärlden förstås av individerna eller hur ett visst fenomen i omvärlden 

uppfattas. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den fenomenografiska metodansatsen som 

användbar i studier där människors olika erfarenheter och uppfattningar av fenomen belyses. I 

vår studie har det passat oss bra att hämta inspiration ifrån den fenomenografiska metodansatsen 

då vi undersökt tretton lärares uppfattningar och erfarenheter gällande en språkstimulerande 

undervisning samt deras uppfattning av stöd från elevhälsan.  

 

Dahlgren och Johansson (2019) beskriver en fenomenografisk analysmodell som vi har 

inspirerats av. Modellen består av sju steg och visar hur hela analysproceduren går till från början 

till slut. Det första steget i analysprocessen kallas för att bekanta sig med materialet och innebär 

att datamaterialet lästes flera gånger för att få en tydlig uppfattning av och få förståelse för 

materialets innehåll. Våra transkriberingar skrevs ut på papper och vi läste igenom dem flera 

gånger tills vi tyckte att vi fått en god kännedom av innehållet. Det andra steget kallas för 

kondensation och här tar analysen sin början, de mest betydelsefulla delarna sorteras ut och fokus 

ligger främst på citat som på ett tydligt sätt beskriver respondenternas erfarenheter och 

uppfattningar. Vi valde att ta oss an steg två genom att steg för steg behandla frågorna i 

materialet en i taget och plocka ut det som vi ansåg som betydelsefullt för vår studie. Vi delade 

upp arbetet så att den ena av oss strök under citat och viktigt innehåll med olika 

överstrykningspennor i färg i det utskrivna materialet. Den andre av oss skrev ner innehållet på 

dator och färgkodade varje fråga samt skrev in de citat vi avsåg att använda. Vi noterade 

respondenternas namn vid de delar vi plockade ut och skrev in dem på datorn i syfte att enkelt 

kunna hitta tillbaka till innehållet igen vid behov. Hela tiden förde vi en dialog kring vad vi skulle 

plocka ut ur materialet och använda oss av. Steg tre kallas för jämförelse och handlar om att 

lägga fokus på att särskilja materialets skillnader och likheter men också på att hitta variationer 

och att analysera likheter. Vi jämförde de delar av respondenternas svar som vi plockat ut ur 

materialet och skrev in dem i färgkodade tabeller som vi konstruerat för varje fråga för att skapa 

en överblick över svaren. De delar som liknade varandra skrevs bara in en gång i tabellen och de 

delar som respondenterna var ensamma om skrevs in i en egen ruta i respektive frågas tabell. Vi 

förde in de citat vi valt ut för att representera frågans innehåll i en egen ruta i varje tabell. Det 

fjärde steget kallas för gruppering och innebär att finna skillnader och likheter och relatera dem 

till varandra. Vi analyserade innehållet i varje frågas tabell och utifrån respondenternas svar i det 

transkriberade, färgkodade materialet noterades i form av ett streck hur många respondenter som 

berört varje del i sina svar. Utifrån antalet strecknoteringar varje del fått kunde vi skönja likheter 

och skillnader i deras uppfattningar. Det femte steget kallas för att artikulera kategorierna och 

handlar om att finna kärnan i likheterna i de olika kategorierna. Vi analyserade innehållet i de 

olika delarna och reflekterade över om de kunde härledas till de begrepp som används inom den 

sociokulturella teorin.   

Steg sex kallas för att namnge kategorierna och här väljs passande namn som beskriver de olika 

kategorierna för att skapa en överskådlig bild av materialets mest betydelsefulla delar. 
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Utifrån resultatet i steg fem där vi reflekterat över kärnan i våra kategorier kom vi fram till 

följande rubriker: det sociokulturella perspektivet, lärverktyg/artefakter, stödstrukturer, 

språkstimulerande arbetssätt, lärarens kompetens och kompetensutveckling samt 

specialpedagogiska insatser som representerar de olika kategoriernas innehåll.  

Det sjunde steget kallas för kontrastiv fas och går ut på att jämförelser görs mellan de olika 

kategorierna i syfte att finna olika samband. Vi jämförde de olika delarna för att se om de skulle 

kunna passa i flera kategorier. Därefter tittade vi på om vi inom de utvalda kategorierna kunde 

hitta en specifik samhörighet eller ett samband. Vi analyserade och jämförde de olika delarna 

under hela processen eftersom det var svårt att urskilja kategoritillhörighet. Resultatet blev att ett 

flertal kategorier kunde föras samman och på så vis fick vi färre kategorier. En kategori ska vara 

uteslutande, enligt Dahlgren och Johansson (2019). 

 

3.5 Tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet handlar om att skapa en uppfattning om en studie är trovärdig eller inte 

(Bryman 2016, s. 351). Gustavsson (2011) definierar reliabilitet “som den relativa frånvaron av 

slumpmässiga mätfel” (s. 55). Enligt Fejes & Thornberg (2019) och Gustavsson (2011) refererar 

validitet till i vilken utsträckning den forskning som genomförts och de metoder som använts 

verkligen undersöker det som avsetts att undersökas. Fejes & Thornberg (2019) ställer sig dock 

kritiska till att använda begreppet validitet och menar att andra begrepp som rigorösitet, 

trovärdighet och tillförlitlighet är mer anpassade för en kvalitativ forskning.  

 

Fejes och Thornberg (2019) betonar vikten av att inom kvalitativ forskning undersöka en studies 

trovärdighet och tillförlitlighet. Bryman (2016) skriver om tillförlitlighet och menar att begreppet 

består av olika delkriterier såsom trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och konfirmera. Hur tillförlitligt och trovärdigt resultatet är i relation till den datainsamling och 

analys som genomförts i studien är det som bör undersökas vid bedömning av en studies kvalité 

(Fejes & Thornberg 2019, s. 276–277). Vi är väl medvetna om att vårt valda mätinstrument, 

intervjun, har både positiva och negativa aspekter. Feltolkning av frågor från både respondenten 

och intervjuarens sida kan påverka intervjun negativt. Vi har hjälpts åt att analysera vårt 

insamlade datamaterial, vi har varit två som uppfattade saker i intervjuerna och två som har tolkat 

data. Detta gör att vi kompletterade varandra i syfte att öka studiens tillförlitlighet. Alla som 

deltog i intervjuerna skulle förhoppningsvis uppfatta frågorna på samma sätt och såsom vi avsett. 

Tillförlitligheten berör i vilken utsträckning vår studie reflekterar respondenternas kunskaper och 

uppfattningar om den undervisningspraktik de uttalar sig om. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att trovärdigheten är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det forskaren har för 

avsikt att mäta. Trovärdigheten i en kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen; forskarens 

roll, valet av respondenter, metod- och teorival, materialet och analysen. Giltighet handlar om 

huruvida studien har mätt det som denna avsågs mäta. Bryman (2016) säger att forskaren själv 

bör ställa sig en fråga för att uppmärksamma sig på vilken kunskap forskaren måste ha för att 

kunna besvara sina frågeställningar.  

 

3.6 Etiska överväganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
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2017). I god tid innan vi skulle genomföra våra intervjuer skickade vi ut ett missivbrev via mejl 

till våra blivande respondenter. Missivbrevet innehöll information om studiens syfte och 

frågeställningar, ungefärlig tidsram och plats för när intervjuerna skulle ske. Missivbrevet 

innehöll även information om att respondenterna när som helst kunde välja att avsluta sitt 

deltagande i studien oavsett orsak, att allt material skulle avidentifieras samt att det insamlade 

materialet endast skulle användas i vår studie och förvaras på ett säkert sätt.  

Vid varje intervju upprepade vi muntligt den information respondenten tidigare fått skriftligt via 

missivbrevet. Vi anser att informationskravet och samtyckeskravet uppfyllts i vår studie då alla 

respondenter fått information om vad studien skulle handla om samt att de frivilligt valt att delta 

och också hade möjlighet att välja att avbryta sin medverkan när de ville. 

Det insamlande materialet har avidentifierats och förvaras på ett säkert sätt där inspelade 

intervjuer och transkriberingar hålls åtskilda från varandra enligt konfidialitetskravet. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att vi informerat respondenterna om att det insamlade materialet 

endast kommer att användas till vår studie och raderas vid studiens slut.  

 

4.0 Resultat 

Genom bearbetning och kodning av vårt empiriska data utvecklades kategorier som relaterar till 

de sociokulturella teoretiska begreppen vilket omfattar olika aspekter av lärande i skolan samt 

aspekter av den språkligt stimulerande lärmiljön som kan främja eller hämma elevernas lärande. 

För att stärka studiens autencitet belyser vi varje kategori med citat från respondenterna i våra 

intervjuer. Varje respondent har tilldelats en kod L1-L13 för att klargöra vilken respondent som 

står bakom varje citat. Resultatdelen knyter ihop respondenternas svar i en avslutande 

övergripande sammanfattning. 

 

4.1 Begreppet språkligt tillgänglig lärmiljö  

I den här resultatdelen riktar vi fokus på lärarnas tolkningar av begreppet språkligt tillgänglig 

lärmiljö. Det framkom en viss skillnad mellan respondenternas tolkning av begreppet språkligt 

tillgänglig lärmiljö. Lärare relaterade till faktorer som åldern på elevgrupper, den egna 

elevgruppen, elevgruppens behov och antal elever samt utformning av verksamheten. En del av 

respondenterna definierar begreppet på följande sätt. 

 

  Då tänker jag först och främst på dialogen i klassrummet. Det måste hela tiden vara en dialog. (L10) 

Det måste ju vara uppbyggt i klassrummet så att alla elever kan hänga med. (L11) 

Att alla ska ta sig an och kunna vara delaktiga i det som sker i klassrummet. (L11) 

 

Respondenternas definition av begreppet språkligt tillgänglig lärmiljö varierar och begreppets 

innebörd är inte självklart. Merparten av respondenterna nämner också tekniska hjälpmedel, 

varierad undervisning, bildstöd, anpassad undervisning, att göra språket tillgängligt och synligt 

samt en miljö där nya och gamla begrepp förklaras och används. Så här uttalar sig 

respondenterna: 
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(...) möjlighet att lära sig på olika sätt, ha tillgång till någon slags teknisk hjälpmedel eller utrustning, vuxna 

anpassar sig och jobbar på ett sätt som funkar för alla, och att den varieras så mycket som möjligt. (L9) 

 

(...) förstår begreppen som läraren använder att man hänger med i undervisningen, att göra det tillgängligt 

för eleverna på olika sätt. (L4) 

Det innebär att det finns mycket litteratur, att det finns mycket begrepp gärna uppsatta, stöttning, bildstöd 

till hur vi ska angripa texter, lässtrategier till exempel. (L13) 

 

Sammantaget framkom det att något av det viktigaste för elever som är språkligt sårbara är att 

skapa en differentierad undervisning och utforma en stöttande lärmiljö som främjar läs- och 

skrivlärande. Samtliga respondenter resonerade kring möjligheterna med digitala lärverktyg. De 

möjligheter respondenterna såg med digitala lärverktyg var framförallt att elever kan känna sig 

mer delaktiga i undervisningen samt möjligheten att anpassa undervisningen efter den 

individuella elevens behov. 

 

4.2 Lärmiljöer som främjar delaktighet och språkutveckling 

Något som samtliga respondenter ger uttryck för är en tydlig medvetenhet kring vikten av att 

anpassa lärmiljön runt eleverna på ett fördelaktigt sätt. Merparten av lärarna menar att lärmiljön 

har en stor betydelse för elevernas utveckling och att de elever som befinner sig i olika 

svårigheter är särskilt beroende av den. De vanligaste faktorerna som nämns av lärarna som 

gynnsamma för delaktighet och språkutveckling är: varierad undervisning (högläsning, film, 

diskussion, EPA, cirkelmodell), modellering, arbeta med språket i alla ämnen, tillgång till 

datorer, bildstöd, olika digitala lärverktyg, stödmallar, begreppslistor, delaktighet för motivation 

med mera.  

 

Men språket är ju, jag tycker att språket är viktigt. Språkinlärningen sker ju inte bara i ämnet svenska utan 

det sker ju ständigt. (L2) 

 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de planerar sin undervisning med en övertygelse om att 

alla elever gynnas av att särskilda anpassningar görs om till generella för att samtliga elever ska 

kunna ta del av dem oavsett om de har svårigheter eller inte. Flertalet av respondenterna betonade 

att detta sätt att tänka gör deras undervisning mer tillgänglig för eleverna att ta till sig kunskap på 

och utvecklas dessutom poängterades att ingen elev far illa av att ta del av de anpassningar som 

görs. 

 

Alla mår bra av generella anpassningar även om man inte har någon svårighet. (L6) 

 

Jag tror i mitt huvud att jag tänker liksom att alla elever nästan har dyslexi eller någon annan svårighet fast 

de inte har det. Och då tänker jag att de eleverna som inte har det, någon svårighet eller 

funktionsnedsättning de får med sig något bra i alla fall liksom. (L13) 

 

Det framkom att respondenterna anser att det är viktigt att arbeta med nya ord och begrepp i alla 

ämnen och utgå från elevernas förförståelse och förkunskaper. Lärarens uppgift är att lyfta fram 

relevanta begrepp och göra ämnet mer begripligt. Samtidigt ska läraren också skapa möjlighet för 

eleverna att använda begreppen och göra dem till sina i relevanta skolsammanhang. 
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Respondenterna beskriver att de utgår ifrån elevernas vardagsspråk och elevers förkunskaper för 

att samtala kring olika ämnen. 

 

(…) då förstår eleverna för att man lägger allt till deras närmiljö och deras eget behov... så kan jag använda 

det här så fort jag lämnar klassrummet inte om tio år, inte nästa år utan så fort jag lämnar klassrummet och 

då växer små stjärnor i ljuset fast man pratar om ekonomiska kretsloppet (...) (L7) 

 

Och så försöker jag ofta få de att tänka så här, nu får de försöka att förklara det för sina småsyskon så att de 

ska förstå eller en sexåring ska förstå även ett ord som yttrandefrihet, det kan en sexåring förstå om man 

förklarar på den nivån (...) (L7) 

 

Merparten av respondenterna berättar att de använder sig av begreppslistor, ordlistor, checklistor 

och startmallar för att stötta elevernas språkutveckling. I begrepp- och ordlistorna samlar eleverna 

ord och begrepp som tillhör ämnet. Checklistorna och startmallarna används som ett strukturstöd 

i deras arbete. Ett genomgående mönster var att respondenterna uppgav att det viktigaste var att 

arbeta utifrån var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och stötta dem. Flertalet av 

lärarna uppger att de försöker att visualisera arbetsområdet för eleverna i klassrummet genom att 

sätta upp begrepp, ordbilder, och andra bildstöd på klassrumsväggen för att aktivera elevernas 

minne och förkunskaper. Ett fåtal lärare låter eleverna rita sina egna tankekartor under 

genomgångar för att hjälpa hjärnan och minnet att komma ihåg.  

 

Stödmallar som är egentligen när vi ska skriva labbrapport eller vi skriva annars så finns det en mall för så 

här skulle du göra. Och sedan då friare och friare och friare mall till du bara har rubriker kvar för att har 

man bara rubriker då blir det ju svårt ju men många elever de fattar ju direkt. (L1) 

 

Jag tillverkar och sätter upp ordbilder/begrepp på väggen för att aktivera elevernas förkunskaper och minnet 

(...) (L7) 

 

Eleverna ritar egna bilder och tankekartor under genomgångar för att hjälpa hjärnan och minnet att komma 

ihåg (...) (L7) 

 

Merparten av respondenterna betonade vikten av att stötta eleverna och inte lämna dem ensamma 

i sitt lärande. Flertalet lärare lyfte fram vikten av att elevens läs- och skrivförmåga inte ska hindra 

dem att nå kunskapskraven i de ämnen som inte är språk som till exempel naturkunskap- och 

samhällsorienterande ämnen. Majoriteten av respondenterna använder sig av modellering och 

scaffolding och beskriver att de tillsammans med eleverna läser olika texter inom sina 

ämnesområden. Läraren modellerar hur eleven kan gå tillväga för att söka texternas olika 

språkliga och specifika drag. Respondenterna beskriver att de ger stödstrukturer i form av olika 

lärstrategier som till exempel stödmallar, tankekartor, begrepp och ordlistor. Med hjälp av 

tankekartor får eleverna möjligheter att se hur man kan bryta ner begreppen och synliggöra 

begreppens olika delar, samt se dem ur olika perspektiv. Merparten av lärarna talar om vikten av 

att ge eleverna verktyg för att kunna förstå de texter som används i undervisningen. Så här uttalar 

sig respondenterna: 

 

Jag tänker att det är viktigt att inte lämna eleverna ensamma i sitt lärande så att vi lärare är tillsammans med 

hela klassen, till exempel som det här med begreppen eller vi pratar mycket, vi kan titta på hur en 

matteuppgift är uppbyggd (…) (L5) 



 

23 

Majoriteten av respondenterna betonar att de olika digitala lärverktyg som finns ska vara 

tillgängliga för alla elever att använda om de vill. Vidare belyser merparten att eleverna använder 

sig av den inbyggda talsyntes som finns i datorerna och på Ipads eller funktionen i programmen 

Skolstil, Stava Rex, IntoWords, ClaroRead, Inläsningstjänst. När det gäller elevernas möjlighet 

att använda sig av tal-till-text är det framför allt Google docs funktion för att tala in text eller 

röstinmatning som används. 

Inläsningstjänst och lyssna på den, så det tänker jag är en språkligt tillgänglig lärmiljö att eleverna äger 

liksom sina hjälpmedel och kan liksom också själva vara aktiv i användandet. (L13) 

 

Respondenterna lyfte även de olika digitala lärverktygens betydelse särskild i ämnena SO och 

NO där mycket textmängd, olika texttyper och ämnesspecifika begrepp ska hanteras. Användning 

av Ipads och datorprogram gör undervisningen gynnsam för elever som är språkligt sårbara 

förutsatt att de fått lära sig hur de fungerar och då blir det en trygghet för eleverna att kunna delta 

i den ordinarie undervisningen. Flertalet av lärarna framhåller att det nu finns bättre möjligheter 

med de digitala lärverktyg som dator, Ipad och kanoner som ger möjlighet att variera sin 

undervisning och använda bilder och filmer istället för att endast förklara med ord. Majoriteten av 

respondenterna använder olika multimodala uttrycksformer i sin undervisning genom att använda 

sig av bilder, filmer, ljud och Powerpointpresentationer som uttryckssätt. Så här uttalar sig 

lärarna: 

 

(...) att språklig tillgänglighet när jag har en genomgång så ritar jag, ritar gubbar på tavlan, pratar och 

förtydligar med hela min kropp tror jag. Dansar runt där och beskriver och pratar om mormor och farmor 

eller vad är det för någonting det tror jag också hjälper till att förtydliga. Och till dem säger jag också att 

ritar ni själva så kan hjärnan koppla ihop kunskap, så. (L7) 

 

Ett genomgående mönster i lärarnas utsagor om digitala texter och digitala lärverktyg visade sig i 

att de olika digitala lärverktygen skapar varierande möjligheter för eleverna som till exempel att 

kommunicera, få bildstöd, att lära mer självständigt och ökad koncentrationsförmåga. Samtliga 

respondenter lyfter att de ger eleverna möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt som till 

exempel genom muntliga prov, skriftliga prov, inspelade prov, Quizlet, Kahoot egna filmer, 

powerpointpresentationer med mera för att eleverna ska kunna visa vad de lärt sig på ett sätt som 

de är mest bekväma med. Vidare betonar majoriteten av lärarna vikten av att arbetslaget kring 

eleverna arbetar på liknande sätt med en gemensam struktur som till exempel att alla skriver 

lektionens mål och arbetsgång på tavlan, att lektionens början och slut skrivs upp på tavlan, att 

genomgångar och instruktioner hålls korta samt att alla lektioner sammanfattas och avslutas på 

liknande sätt. Flertalet respondenter lyfter också faktorer som färgkodade mappar och scheman 

som ett bra stöd för språkligt sårbara elever. 

 

Arbetslaget arbetar alla på liknande sätt, med samma rutiner, och har pratat ihop sig (...) (L11) 

 

4.3 Möjligheter och utmaningar 

Resultatet visade på att det finns både möjligheter och utmaningar i arbetet med att skapa 

språkligt gynnsamma lärmiljöer för eleverna. Merparten av respondenterna nämner utmaningar 

som ligger på organisationsnivå till exempel ekonomi, personalbrist, lokaler, brist på digitala 
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lärverktyg, digitala verktyg som inte fungerar och stort elevantal. Ett genomgående mönster var 

att lärarna uppgav att de behöver prioritera bland sina insatser till eleverna för att få 

arbetsmängden att gå ihop. Lärarna upplever att tiden till allt de vill genomföra inte räcker till. Så 

här uttalar sig respondenterna: 

 

(...) klasserna blir större vilket gör att vi lärare får mindre tid med de här eleverna som behöver så mycket 

mer lärartid (...) (L4) 

(…) utmaningen är också ekonomin att vi inte får de grejerna som man känner att den här och den här 

eleven kommer att behöva, personal alltså att det är fler pedagoger kring eleverna förstås, att de har andra 

uppdrag så att samverkanstiden minskar.(L8) 

 

Respondenterna lyfte även brist på planeringstid både gällande sin egen och den gemensamma 

som ett stort problem. En stor utmaning som också lyfts är brist på kunskap om till exempel 

språkstörning, dyslexi eller NPF diagnoser.  

 

(…) det gäller lektionsupplägget att veta att jag har dyslektiker så planerar jag ifrån att de skulle kunna göra 

uppgifterna med hjälp av deras hjälpmedel oftast datorer eller om det finns inläsningstjänst visst heter det 

så. (L4) 

 

Det framkom att lärarna har ett önskemål om fortbildning både gällande språkligt arbete men 

också fortbildning kring undervisning av barn i speciella behov. Tidigare har merparten av 

respondenterna deltagit i Läslyftet som bidrog till en samplanering och diskussion mellan 

stadierna.  

Det som var bra det var ju Läslyftet att vi satt alla lärare ämnesövergripande och diskuterade just 

språklig, alltså hur jobbar man språkstimulerande och det är en pedagogisk diskussion så att det tyckte 

jag var oerhört roligt och bra. (L3) 

 

Lärarna betonade även att kunskapsbrist hos skolpersonalen kan vara en utmaning dessutom kan 

det vara komplicerat när kompetensen skiljer sig mycket åt mellan personal. Brist på digitala 

lärverktyg visade sig vara en utmaning enligt respondenternas utsagor. Kompetenshöjning kring 

digital teknik så att den används rätt lyfts också fram. 

(…) lära oss olika verktyg så att vi kan föra ut det och att de som är specialister på det säger att det här 

är nytt det här är också nytt jag personligen förespråkar det här, därför att. Guida en så att man inte 

snöar in sig på något som kanske inte är super super bra (…) (L6) 

Bland de möjligheter som finns med att skapa språkligt gynnsamma lärmiljöer nämner 

lärarna följande faktorer: digitala lärverktyg, kooperativt lärande, goda relationer med 

eleverna, delaktighet och stödstrukturer. Ett genomgående mönster var att lärarna uppgav att 

användningen av digitala lärverktyg kan underlätta skolarbetet och ge eleverna ett bredare 

utbud av möjligheter i lärmiljön. Digitala läromedel och digitala lärverktyg anses vara bra 

för att möjliggöra stöd för elever som har det svårt med inlärningen och svårt att tillgodogöra 

sig kunskaper. Merparten av respondenterna tycker att det är lättare att bedriva spontana 
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inslag i lektionerna. Så här uttalar sig några av respondenterna: 

 

(...) det jag gör oavsett om det är en skönlitterär text eller om det är en faktatext inom ett SO område är 

inflygningar. Det innebär att har vi ett nytt område, upp med datorerna, sök. Och så kommer det till 

exempel svartvita bilder på Hitler, det blir jättespännande det tycker eleverna om. (L6) 

 

Alltså vi är ju så otroligt mycket lottade idag med alla de här olika typer av hjälpmedel vi har som Quizlet 

och sådant eller möjligheten för en elev som har problem att skriftligt visa sina kunskaper och kunna sitta 

och göra det muntligt med mig till exempel Eller att jag blir dess sekreterare, en sådan situation hade jag (...) 

(L4) 

 

Respondenternas förhållningssätt till användandet av digitala lärverktyg är baserad på viljan och 

ambitionen att skapa språkligt tillgängliga lärmiljöer. Digitala lärverktyg ger eleverna utifrån 

lärarnas utsagor visuellt och auditivt stöd vilket kan göra kunskapen mer tillgänglig. Ett 

genomgående mönster var att lärarna upplever det positivt att det med datorns hjälp som digitalt 

verktyg har tillkommit en rad olika förändrade arbetssätt och redovisningsformer. Dessa 

underlättar och inspirerar eleverna i deras studier. Det framkom att lärarna utmanade elever att 

arbeta med och använda sig av olika multimodala uttryckssätt genom att göra filmer och skapa 

bilder till sina texter. Merparten av respondenterna betonade att om undervisningen erbjuder 

variation blir det enklare för varje elev att hitta sitt eget sätt att skriva, läsa och göra 

presentationer. 

 

Lärarna lyfte också fram betydelsen av goda relationer med eleverna. Att skapa goda relationer 

med eleverna är av största vikt för att få till en fungerande undervisning.   

 

Jag är inte världsbästa på att skapa en relation men jag vet vad jag behöver göra. Ja den här eleven älskar 

betyg då ska jag veta det och den här eleven har myror i brallorna då ska jag veta det. (L7) 

 

(…) det är öppna dialogen hela tiden, det är eleverna som ska höras hela tiden. Det är tillåtet att samarbeta, 

fråga mig, våga avbryta, våga att resa sig upp för att gå fram till tavlan och skriva. (L6) 

 

4.4 Stöd som ges och önskas från elevhälsan av lärare  

Samtliga respondenter beskriver olika former av stöd från elevhälsan. Ett gemensamt mönster var 

att majoriteten av lärarna lyfte fram att specialläraren var den profession ur elevhälsan som de 

fick mest hjälp och stöd av. En avvikelse från mönstret var att ett fåtal respondenter uttryckte att 

de inte fått något stöd alls av elevhälsan då lärarna ansåg att den inte kunde bidra med något till 

deras undervisning.  

 

Jag vet inte om jag får något stöd från specialläraren, det brukar snarare vara tvärt om (...) (L7) 

 

Merparten av respondenterna lyfter handledning av speciallärare och specialläraren som ett 

bollplank för deras tankar och idéer men som också kan bidra med olika perspektiv och ny 

forskning som syftar till att utveckla undervisningen. Vidare framkom också av majoriteten av 

lärarna att fortbildning och ett kollegialt lärande kring teman som läslyftet, det 

specialpedagogiska lyftet och matematiklyftet där speciallärare och specialpedagoger deltog var 

ett bra stöd i syfte att främja ett gemensamt förhållningssätt bland lärarna. Det var också ett bra 
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stöd i att utveckla undervisningen. Den vanligaste faktorn som nämns av flertalet av 

respondenterna var behovet av stöd och fortbildning i hur digitala lärverktyg fungerar så att de i 

sin tur kan stötta eleverna i undervisningen.  

 

(...) att få hjälp av specialläraren med att komma igång med olika lärverktyg för eleverna. (L13) 

 

(...) stöttning i att lära sig olika lärverktyg som lärare. (L9) 
 

Flertalet av lärarna nämner att specialläraren stöttar lärarna i att framställa bildstöd och 

strukturstöd som alla elever kan ha användning av. De lyfter också fram att specialläraren stöttar 

med att tillhandahålla alternativa lärverktyg som till exempel sittdynor hörselkåpor, stressbollar 

till eleverna som kan stötta och främja elevernas inlärning. Flertalet av lärarna betonade vikten av 

att ha ett regelbundet samarbete och en dialog kring eleverna och utformandet av lärmiljön med 

specialläraren.  

 

(...) specialläraren och jag har veckovis kontakt där vi tillsammans kan lägga upp en plan för hur vi hanterar 

de elever som behöver det. (L4) 
 

Vidare lyfte majoriteten av respondenterna fram att specialläraren deltog på lektioner och stöttade 

elever i klassen eller växlade roll med den undervisande läraren så att denne fick möjlighet att 

stötta de elever som hade det svårt.  

 

(...) att vi kan byta roller så att jag kan få sitta med de som har det svårt ibland och specialläraren är med den 

stora gruppen. (L12) 
 

Flertalet lärare framhöll också att specialläraren stöttade i provsituationer men också i att lära 

elever hur digitala lärverktyg fungerar då majoriteten av respondenterna uppgav att de hade 

bristfälliga kunskaper i hur de fungerade. 
 

(...) specialläraren kan stötta vid provsituationer. Elever kan få sitta i mindre grupp, längre provtid, muntliga 

prov, stöd att förklara och göra klart inlämningsuppgifter. (L11) 

 

En mindre del av lärarna uppgav att de fick stöd av speciallärare eller specialpedagog i att skriva 

kartläggningar och upprätta åtgärdsprogram. Ett fåtal av respondenterna lyfte fram att de fick 

stöd av elevhälsan i möten med vårdnadshavare. Mindre än en tredjedel av lärarna beskrev att de 

fick stöd av specialläraren som plockade ut elever från lektionerna och stöttade dem enskilt. 

Majoriteten av dem uppgav att det stöd de erhöll från elevhälsan till största delen var insatser som 

skedde i elevernas klassrum under lektionerna. Majoriteten av lärarna uppgav en önskan av att 

specialläraren skulle delta på lektionerna oftare för att samarbeta med läraren och stötta eleverna. 

Ett fåtal av respondenterna lyfte en önskan om att alla elever skulle ha möjlighet att få arbeta i ett 

mindre sammanhang ibland. 

 

Kanske ibland möjlighet för alla elever att ibland få sitta på spec. någon timme och jobba för att få kanske 

skärma av ljud och andra och få lite mer fokus och ro, få lite uppmärksamhet, få bli sedd, få lite extra 

pushning liksom (...) (L12) 

 

Flertalet av lärarna framhöll att de önskade mer tid för handledning med specialläraren samt 

möjlighet att ha pedagogiska diskussioner med denne. Ett fåtal respondenter lyfte en önskan om 

att elevhälsan skulle vara mer synliga i verksamheten och visa ett större engagemang för 
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eleverna. Det framkom också att ett fåtal av lärarna önskade att specialläraren observerade deras 

lektioner. 

 

(...) jag önskar att specialläraren kom och observerade det jag gör på mina lektioner så att vi kan samtala om 

det men det är nästan aldrig någon som kommer (…) (L7) 

 

4.5 Sammanfattning   

Resultatet visar att samtliga respondenter arbetar språkstimulerande fast på olika sätt. En skillnad 

kan urskiljas i vilka faktorer som anses vara mest betydelsefulla för lärarna i deras arbete. 

Samtliga faktorer kan dock härledas till de beståndsdelar som tillsammans skapar en språkligt 

stimulerande lärmiljö vilket anses främja en god språkutveckling hos eleverna. Särskilt 

framträdande var att endast ett fåtal av lärarna var bekanta med begreppet en språkligt tillgänglig 

lärmiljö. Det gick dock att urskilja av deras svar att det som de beskriver med en annan 

terminologi kan kategoriseras in under begreppet. Utfallet visar tydligt att samtliga lärare verkar 

för att kunna erbjuda alla elever en varierad undervisning samt för att stötta eleverna på den nivå 

där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Vidare gick det att urskilja att merparten av 

respondenterna anser att samtliga elever ska ha tillgång till de digitala lärverktyg som finns att 

tillgå. Det framgår också att lärarna i hög grad strävar efter att göra individuella anpassningar till 

generella i sin undervisning. Det fanns en stark samsyn hos respondenterna om att ingen elev mår 

dåligt av att ta del av en strukturerad och anpassad undervisning samt att språket är något som 

alla måste arbeta med i samtliga ämnen för att eleverna ska uppnå en så god språk- och 

kunskapsutveckling som möjligt.   

Digitala lärverktyg anses ha en stor betydelse för lärarnas möjligheter till att anpassa 

undervisningen. Bland annat användes de digitala lärverktygen av flertalet av dem till att lära 

tillsammans med eleverna för att successivt låta dem arbeta på egen hand genom att bland annat 

använda sig av olika multimodala uttrycksformer. Särskilt framträdande var att lärarna betonade 

vikten av att de får fortbildning i hur de digitala lärverktygen fungerar för att de ska kunna stötta 

eleverna i deras användande av dessa.  

Samtliga respondenter har en ambition och en vilja att arbeta språkstimulerande i en språkligt 

gynnsam lärmiljö med eleverna. Bidragande orsaker som kan hindra detta arbete uttrycktes 

främst i faktorer som verkar på en organisationsnivå som till exempel ekonomi, personalbrist, 

stort elevantal, brist på fungerande digitala lärverktyg med mera. Dessa faktorer ansåg sig 

respondenterna ha liten möjlighet att påverka. Även tidsbrist gick tydligt att urskilja som en stor 

hindrande faktor till varför lärarna inte arbetar språkstimulerande i den utsträckning som de 

skulle önska.    

 

Av de professioner som representeras i elevhälsan var det anmärkningsvärt ofta som lärarna 

framhöll specialläraren som den profession som de erhöll mest stöd och hjälp av i sitt arbete. 

Främst nämndes vikten av att ha ett gott kontinuerligt samarbete samt en pågående dialog kring 

eleverna och utformandet av lärmiljön. Specialpedagogens profession nämndes också som 

stöttande men då främst vid upprättande av åtgärdsprogram och pedagogiska kartläggningar. 

Diskrepansen i lärarnas uttalanden varierade beroende på hur elevhälsoarbetet fungerade på deras 

skola. Lärarna uppgav allt från att de inte upplevde att de inte fick något stöd alls till att de fick 

mycket stöd och hade ett kontinuerligt fungerande samarbete med elevhälsan. Bland de 
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respondenter som upplevde att de fick mycket stöd av elevhälsan lyftes i synnerhet faktorer som 

handledning, fortbildning, kollegial handledning, hjälp med digitala lärverktyg, stöttning i 

provsituationer, observation samt stöttning av elever i klassrummet fram som viktiga. Samma 

faktorer önskade sig de lärare som inte upplevde något stöd från elevhälsan. Att elever i behov av 

särskilt stöd skulle stöttas så långt det var möjligt av speciallärare och lärare inom ramen för 

klassrummet och lektionerna var något som det rådde nästan en total samstämmighet kring 

bortsett från ett mindre antal lärare som uttryckte en önskan om att elever i behov av särskilt stöd 

helst skulle undervisas enskilt av speciallärare avskild från klassrummet. Värt att påtala är att 

samtliga respondenter hade en samsyn kring och uttryckte en vilja och en önskan att samarbeta 

med elevhälsans specialpedagogiska kompetens för att tillsammans skapa en lärmiljö och 

undervisning som gynnar samtliga elevers språk- och kunskapsutveckling. 

 

5.0 Diskussion  

I den här delen diskuterar vi denna studies resultat med fokus på studiens två frågeställningar 

kopplat till forskning och teori.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa semistrukturerade intervjun har varit en väl fungerande metod för oss vid 

insamlandet av vårt empiriska material. Den semistrukturerade intervjun beskrivs av Kvale och 

Brinkmann (2014) som ett verktyg för att förstå verkligheten ur respondenternas perspektiv. Våra 

respondenter har varit öppna och bidragit med många kloka tankar, uppfattningar och perspektiv i 

samtliga intervjuer. En fördel med detta har varit att vi erhållit ett brett empiriskt material att 

analysera. De öppna frågorna har som Bryman (2014) skriver gett oss möjlighet att ställa 

lämpliga följdfrågor till respondenterna för att få så uttömmande svar som möjligt. Vi är 

medvetna om att en nackdel med intervjun som metod är som Kvale och Brinkmann (2014) 

betonar att det samspel som skapas mellan respondenten och intervjuaren kan påverka resultatet. 

Författarna påpekar att en maktrelation uppstår när intervjuaren besitter kunskaper om det 

beforskade ämnet och bestämmer frågorna. Detta kan leda till en enkelriktad dialog vilket vi var 

medvetna om vid varje intervju. Intervjuguiden fungerade som ett bra stöd för oss vid 

genomförandet av intervjuerna då den höll oss till syftet för vår studie och bidrog till en struktur 

och ett flyt i samtalen. Av de lärare som tillfrågades genom ett målstyrt urval att delta i vår studie 

accepterade tretton att delta. Bryman (2018) påpekar att ett målstyrt urval inte kan generaliseras 

till en större målgrupp. Då vi ämnat fördjupa förståelsen av ett fenomen menar vi liksom Trost 

(2012) att studiens generaliserbarhet haft en underordnad betydelse. Creswell och Poth (2017) 

poängterar att det målstyrda urvalet kan påverka studiens trovärdighet. Ingen av respondenterna 

arbetade på våra arbetsplatser vid intervjutillfällena varav vi hävdar att studiens trovärdighet inte 

påverkats nämnvärt av att vi tidigare arbetat på samma skola. De tretton lärare som vi har 

intervjuat arbetar på skolor från fyra olika kommuner. Skolorna har olika elevunderlag samt olika 

socioekonomisk status. Det målstyrda urvalet har resulterat i intervjuer som gett oss en fördjupad 

förståelse av vår studies syfte och frågeställningar. De första intervjuerna genomförde vi 

tillsammans vilket bidragit till en likvärdighet i de resterande intervjuer som vi delat upp mellan 

oss. Tretton intervjuer kan ses som relativt få för en studie men Trost (2012) betonar att få 

intervjuer som genomförts väl kan vara bättre än många undermåligt genomförda intervjuer. 

Vidare säger författaren att ett för stort antal intervjuer kan leda till ett empiriskt material som blir 
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för stort att hantera vilket kan resultera i svårigheter med att analysera svaren. Vi anser att vårt 

urval varit tillräckligt stort för en småskalig studie och har resulterat i ett empiriskt material som 

vi kunnat analysera och använda oss av i vår studie.    

 

Att använda mobilen till att spela in intervjuerna på har varit ett stort stöd i resultatarbetet och har 

fungerat bra, vi upplevde inga problem med tekniken. Genom att spela in intervjuerna har vi 

kunnat gå tillbaka till ursprungskällan för att lyssna på intervjuerna flera gånger vilket vi anser 

ökat studiens tillförlitlighet. Vi delade alla intervjuer med varandra på Google drive vilket också 

var ett enkelt sätt för oss båda att ta del av intervjuerna på. Transkriberingarna var tidskrävande 

men det underlättade att vi transkriberade intervjuerna löpande allt eftersom de genomfördes. 

Studiens trovärdighet hade kunnat öka genom att vi observerade lärarna i deras lärmiljö. Då detta 

är en småskalig studie fanns dock inte utrymme för detta. 

 

Vi inspirerades av en fenomenografisk analysmodell vilket bidrog till en struktur i vårt 

analysarbete. Analysmodellens sju steg var till stor hjälp för oss i att bryta ner det empiriska 

materialet för att komma fram till kärnan i respondenternas utsagor. Enligt Dahlgren och 

Johansson (2019) har en fenomenografisk analysmetod till syfte att bland annat belysa skillnader 

i lärarnas upplevelser vilket vi anser att vi gör i resultatdelen. 

 

Fejes och Thornberg (2019) belyser fördelen med att arbeta tillsammans i en kvalitativ analys 

vilket även Creswell och Poth (2013) lyfter fördelen med. Vår studies reliabilitet hade varit större 

om vi genomfört samtliga intervjuer tillsammans men det var inte möjligt att hitta tider som 

passade oss och respondenterna för detta. Då vi genomfört ett flertal av intervjuerna tillsammans 

samt transkriberat varandras enskilda intervjuer anser vi att reliabiliteten ändå är god. Vi har hela 

tiden arbetat i ett gemensamt dokument i Google docs. där vi haft möjlighet att ha ett 

kontinuerligt samarbete genom hela processen vilket också bidragit till studiens reliabilitet. 

I studien har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2017). 

Vårt missivbrev till respondenterna innehöll information om studiens syfte, frågeställningar, 

frivilligt deltagande, förvaring och användning av materialet, tidsåtgång för intervjun samt att alla 

medverkande i studien skulle avidentifieras. Respondenterna fick samma information som i 

missivbrevet muntligt i samband med intervjuerna. För att öka studiens trovärdighet har vi varit 

transparenta med hur studien genomförts genom att tydligt beskriva genomförandet av studien, 

hur insamlingen av det empiriska materialet gjorts samt hur den kvalitativa analysen gått till.  

 

5.2 Resultatdiskussion   

 

5.2.1 Hur skapas en språkligt stimulerande lärmiljö? 

Vygotskijs (1978) teori om medierat lärande och närmaste utvecklingszon användes för att 

beskriva och analysera egenskaper hos den undervisning som lärarna bedriver i syfte att skapa 

språkligt tillgängliga lärmiljöer för alla elever men särskilt de språkligt sårbara. Samtliga lärare 

uttrycker en syn på lärande som skulle kunna tolkas som ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

även om lärarna inte uttrycker det tydligt. Ett genomgående mönster i lärarnas utsagor om hur 

man skapar språkstimulerande lärmiljöer visade sig i att de använder sig av stöttning, 

modellering, digitala lärverktyg, kommunikation, dialog, samtal, diskussion och interaktion i sin 
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undervisning. Dessa aktiviteter visar hur det sociokulturella perspektivet om språk och lärande 

omvandlas till praktik. Majoriteten av lärare ansåg att just stöttning, digitala lärverktyg, 

kommunikation och dialog var viktiga element i språk- och kunskapsutvecklingen. Flertalet av 

lärare betonar att undervisning och språk inte kan separeras ifrån varandra vilket kan kopplas till 

Vygotskijs (1978) tankar om språket. Nyström (2002) och Säljö (2014) i likhet med Vygotskij 

(1978) menar att språket är det viktigaste medierande redskapet och det är genom att använda 

språket människor inhämtar och utvecklar sin kunskap samt förstår sin omvärld. Lärare med 

behörighet i svenska fokuserade något mer på språkets form och beståndsdelar eftersom det i 

språkundervisning är själva språket som står i fokus medan lärare utan behörighet i svenska mer 

tog upp textinnehåll, förförståelse och begrepp. Samtliga pedagoger berättar att de ständigt tänker 

språkstimulerande i allt arbete. Resultat i Agélii Genlott och Grönlunds (2013) studie indikerar 

att elevernas läs- och skrivförmåga förbättrades genom interaktion med hjälp av digitala 

lärverktyg, samspel och stöttning från klasskamraterna och lärare. Bruce et al. (2016) poängterar 

vikten av att använda digitala lärverktyg som ett arbetsredskap för de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter och menar att “tekniken erbjuder struktur som avlastar arbetsminnet, vilket 

underlättar när eleven ska återberätta” (s.190). Alla elever måste få vara med i lärandeprocessen 

på samma villkor och genom att tidigt introducera hjälpmedel blir det en naturlig del av 

vardagen. Dessa verktyg borde vara tillgängliga för alla och på så sätt ge samtliga elever fler 

alternativ till lärande. 

 

Som framgår av utsagor så accentueras de digitala verktygens roll som vilket redskap som helst, 

när det gäller att stötta elever. De positiva effekter som lyfts är bland annat delaktighet, förenklat 

strukturstöd, inkluderande, lustfyllt lärande, ökad motivation och kunskapshöjande. Agèlii 

Genlott och Grönlund (2013) understryker att det krävs att läraren besitter tillräckliga kunskaper 

om hur man kan använda digitala lärverktyg och hur man implementerar de kunskaperna för att 

elever ska kunna utveckla förmågan att använda digitala hjälpmedel på ett tillfredsställande sätt. 

Användandet av digitala verktyg kan leda till att strukturstöd kan ges på ett enklare sätt som i sin 

tur leder till en ökad delaktighet, framhåller flertalet av lärarna. Även Tjernberg (2013) menar att 

digitala lärverktyg kan stötta elever i sin språkutveckling. Majoriteten av lärarna är positiv 

inställda till dem och överens om att de leder till att språkligt sårbara elever kan flytta fokus från 

stavningsregler till skrivprocessen samt att de hjälper eleverna att orka ta sig igenom texter 

framförallt i ämnena SO och NO när de själva inte orkar. En aspekt som lyfts fram av samtliga 

lärare är att förståelsen av ämnesinnehållet grunden för lärandet. Samtidigt uttrycker flertalet av 

lärarna att tekniken också tar mycket tid och i hög grad ger upphov till frustration när den inte 

fungerar. I det sociokulturella perspektivet är olika slags verktyg betydelsefulla i lärandet. Säljö 

(2014) säger att människor lever i en sociokulturell verklighet och har tillgång till olika former av 

artefakter såsom fysiska som språkliga som hjälper dem att bygga upp och utveckla sin kunskap. 

Ett genomgående mönster för undervisningen som lärarna bedriver är att bilder av olika slag 

kopplas till de texter som eleverna ska arbeta med för att öka sin förståelse och för att låta 

eleverna ta in kunskapen genom flera av sina sinnen. Magnusson (2014) menar att 

teckenvärldarna och deras resurser tillsammans kan jämföras med det som Säljö (2014) kallar för 

medierande redskap. Säljö (2014) lyfter fram de möjligheter till stöd i lärprocesserna som de 

digitala lärverktygen kan ge i form av att de möjliggör nya former av samverkan mellan 

människa och artefakter. Flera av lärare framhöll att tillgången till tekniken och olika läromedel 
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ökade deras möjligheter att variera arbetsformerna och uppmuntrade dem själva att hitta nya och 

alternativa sätt att arbeta för att skapa språkligt tillgängliga lärmiljöer.  

   

Lärarna beskriver sin undervisning som kan tolkas/ses ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Respondenterna menar att med hjälp av stödstrukturer i undervisningen har eleven större 

möjlighet att lära sig mer än vad han eller hon skulle ha kunnat göra på egen hand. Bruce et al. 

(2016) fastslår att språket utvecklas som mest i interaktion och samspel med andra. Detta kan ske 

genom scaffolding som enligt Wood et al. (1976) innebär att eleven i sin väg mot utveckling och 

lärande behöver en stöttande och instruerande lärare som genom interaktion hjälper eleven mot 

målet. Denna interaktion kan enligt lärarnas utsagor ske genom att de i hög utsträckning stöttar 

och ger stödstrukturer i form av olika lärstrategier som till exempel stödmallar, tankekartor, 

bildstöd, begrepp och ordlistor. Samtliga lärare betonar att stöttning är något som man som lärare 

behöver planera för utifrån sina elevers behov så att undervisningen blir kunskapsutvecklande 

och leder till att alla elever når så långt som möjligt. Merparten av respondenterna framhöll att 

just bildstöd och användningen av bilder är av stor vikt i språk- och kunskapsutvecklingen hos 

elever. Minst lika viktigt ansåg lärare var just att samtala om ord och begrepp med eleverna och 

att där kom användningen av just bildstöd till stor nytta. Bruce et al. (2016) betonar vikten av 

alternativ och kompletterande kommunikation förkortat AKK och säger att “AKK erbjuder elever 

alternativa ingångar eller vägar in till språket och förbättrar begripligheten i språkburen 

undervisning och kommunikation i skolan” (s.174). Författarna framhåller vikten av skapandet av 

språklig tydlighet i undervisningen och menar att det kan ske i form av visuellt stöd, strukturerat 

informationsflöde och minnesstöd. Ett genomgående mönster var att lärarna uppgav att tydlighet 

vid instruktioner, upprepning och att säga samma sak flera gånger fast på olika sätt samt skriva 

ner och synliggöra viktiga begrepp är några av de exempel som lärarna använder som 

strukturstöd. Detta är ett tydligt exempel på hur teorierna och grundidéer kring scaffolding Wood 

et al. (1978) blir verkliga i praktiken.   

Bruce et al. (2016) fastslår att språket utvecklas som mest i interaktion och samspel med andra. 

Frost (2009) och Hajer och Meestringa (2014) framhåller i likhet med Vygotskij (1978) att 

dialogen och interaktionen mellan lärare och elever är viktig för att stimulera till ett självständigt 

tänkande och för språkutvecklingen. Majoriteten av lärarna i vår studie poängterade vikten av 

dialog och samspel i klassrummet för en optimal språk- och kunskapsutveckling. Hajer och 

Meestringa (2014) understryker att det är i dialogen elevernas förförståelse tillvaratas och den 

nya kunskapen knyts till den gamla. Den sociala miljön är en viktig del av utvecklingen enligt 

Vygotskij (1978) som menar att den sociala miljön skapar möten med människor där språket i sig 

blir en produkt av det sociala samspelet. 

 

I resultatet framgår det med tydlighet att lärarna ser både möjligheter och utmaningar med att 

skapa språkligt tillgängliga lärmiljöer som är gynnsamma för alla elever men särskild språkligt 

sårbara. Ett genomgående mönster i lärarnas utsagor om språkligt tillgänglig lärmiljö var vikten 

av att arbeta mycket med språket och att ha ett språkstimulerande arbetssätt som gynnar alla 

elever, men främst de elever som är språkligt sårbara. Bruce et al. (2016) poängterar när det inte 

erbjuds språklig stödstruktur och en anpassad undervisning finns risk för motgångar vid inlärning 

och kunskapsutveckling för elever med en skör och sårbar språkutveckling. Denna uppfattning 

stämmer överens med vad Vygotskij (1978) beskriver i sin teori som handlar om att grunden för 
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barns utveckling inkluderar språkutveckling som i sin tur leder till kunskapsprogression. Det 

råder en samsyn kring att språkstimulerande arbetssätt är viktigt för alla elever oavsett vilket 

ämne det är. Bruce et al. (2016) poängterar att skolspråket är dekontextualiserat, det vill säga 

frikopplat från sitt sammanhang och behöver kompletteras med språkstödjande miljöer där 

ämnesinnehållet och språket måste synliggöras för eleverna. Detta understryks också av Hajer 

och Meestringa (2014) som menar att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt öppnar 

möjligheter till interaktion med tillgång till språklig stöttning och ämnesspecifika innehåll. En 

språkinriktad undervisning är enligt författarna den undervisning som inte bara riktar in sig på de 

ämnesmässiga målen, utan även fokuserar på de språkliga målen. Ett framträdande moment var 

att lärare i sin undervisning lyfte fram relevanta begrepp för att göra ämnet mer begripligt. 

Merparten av lärarna framhåller vikten av att ämnesspecifika ord och begrepp lärs in i ett 

sammanhang och av att utgå ifrån vardagsspråk och elevers förförståelse. Eleverna stimuleras att 

tänka igenom ämnesinnehållet genom att aktivt använda språket vilket leder till en bättre och 

ökad textförståelse. Hajer och Meestringa (2014) framhåller att ”interaktion är nyckeln till 

utvecklingen av nya begrepp och att språkets roll är viktig för allt lärande i alla ämnen” (s. 31). I 

studien anser lärarna att interaktion eleverna emellan gynnar främst de elever som är språkligt 

sårbara och att dialogen, samtalet och imitationen bidrar till att dessa elever utvecklar ett starkare 

språk. Samtliga lärare beskriver att de samtalar i större omfattning om texter och läser dessa 

gemensamt samt förklarar olika begreppens betydelse. Något som också framhålls av majoriteten 

av lärarna är att de använder sig av modellering. Flertalet av lärarna modellerar genom att vara 

aktiva i interaktionen och samtal om olika texter och betonar att modellering ger eleverna verktyg 

för att kunna förstå de texter som används i undervisningen. Wood et al. (1976) framhåller 

betydelsen av scaffolding som betyder byggnadsställningar och som står för den goda dialogen 

och interaktionen mellan elev och pedagog. Med hjälp av scaffolding som pedagogiskt verktyg 

får eleverna modeller för tänkande och handling. Läraren visar eleverna med hjälp av 

stödstrukturer och modellering hur innehållet kan bearbetas, sättas i ett sammanhang och kopplas 

till egna erfarenheter så att ny kunskap bildas. Att undervisa i ämnesspecifika begrepp är något 

som även föreskrivs i kursplaner för de olika SO ämnena (Skolverket, 2019). Språkligt 

gynnsamma lärmiljöer har alltså både med innehåll och språk att göra. Det framkom också att 

lärarna redan i planeringen organiserar undervisningen utifrån den grupp elever de har och gör 

lärmiljön språkligt tillgänglig för alla. Nyström (2002) menar att elever utvecklas på olika sätt i 

olika miljöer, detta i relation till hur lärandemiljön svarar mot de förutsättningar eleven har. 

Vygotskij (1978) betonar att det är viktigt att läraren tar reda på var i utvecklingszonen eleven 

befinner sig och på det viset ge eleven det stöd den behöver för fortsatt utveckling och lärande. 

Flera av lärare menar att utgå från elevernas förförståelse kring ett arbetsområde är ett sätt att 

inledningsvis stötta eleverna och att stöttning ska fungera så att den hjälper eleverna att kunna 

arbeta i sin närmaste utvecklingszon. Wood et al. (1978) understryker att det inte räcker med 

enbart imitation och modellering utan att explicit scaffolding krävs. Det innebär att läraren guidar 

eleven så att denne inte bara inriktar sig på de uppgifter som ligger inom dess kompetens utan 

utmanas att gå utanför sin trygghetszon. Läraren måste ha kunskap, vara medveten om och 

kontrollera de element som ligger utanför elevens initiala kapacitet för att kunna stötta elever 

med hjälp av explicit scaffolding.  
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Flertalet av respondenterna önskade att få möjlighet till kompetensutveckling för att fördjupa sig i 

ämnesdidaktik och alternativa metoder, ökad digital kompetens kom också upp från studien. 

Kompetensutveckling inom olika områden anser samtliga lärare är väldigt viktigt.  

Hagtvet et al. (2016) anser att en professionell lärare ska ha kompetens för att skapa 

språkstimulerande lärmiljöer som erbjuder rika möjligheter för elevens utveckling och utgår från 

elevens behov och förutsättningar samt den nivå där eleven befinner sig i sin utveckling. Här 

styrker Alatalo (2011) i sin forskning att skolans kvalitet är en fråga om lärarens kompetens, där 

utbildning, fortbildning och kompetensutveckling har stor betydelse i skolan. Lärarnas utsagor 

tyder på att det på deras skolor till viss del förekommer sådan form för kompetensutveckling som 

de önskar. Tid för kollegiala samtal för att diskutera och utvärdera arbetssätt och metoder samt 

dela pedagogiskt material framhölls av majoriteten av lärarna. Frank (2009) utifrån sin studie drar 

en slutsats att lärarens kompetens är den mest värdefulla faktorn för främjande av god läsförmåga 

hos eleverna. Med utgångspunkt från Hatties (2009) studie understryker Eckerholm (2018) att 

lärares kunskaper och skicklighet i att skapa stimulerande lärmiljöer är de mest betydelsefulla 

faktorerna för elevernas kunskapsutveckling. Skolinspektionen (2012) menar att en lärare ska ha 

gedigna ämneskunskaper samt en bredd när det kommer till hur man når målen och med vilka 

verktyg. Den sociokulturella synen på lärande innebär att eleven är i centrum och att skolan 

erbjuder barnet utvecklingsmöjligheter (Säljö, 2014). Vygotskij (1978) betonar dock att barns 

tillkortakommanden inte ska vara utgångspunkten för undervisningen utan tanken bör vara att 

visa på deras möjligheter att utvecklas. Undervisningen skall ligga i utvecklingens framkant och 

innebära en utmaning för eleverna, menar Eckeskog (2013). Både internationell och svensk 

forskning visar att lärare som lyckas påverka elevernas resultat i positiv riktning besitter en 

kombination av flera kompetenser och förmågor (Alatalo, 2011; Frank, 2009; Hattie, 2009; 

Tjernberg, 2013; Eckerholm, 2018).  

 

5.2.2 Vilket stöd får och önskar sig lärare från elevhälsan? 

Vygotskij (1978) framhåller enligt den sociokulturella teorin att kunskap skapas i ett 

sammanhang genom samarbete och dialog med andra. I studien framkommer att lärarna betonar 

vikten av en kontinuerlig dialog och ett samarbete med elevhälsans professioner kring eleverna 

samt utformandet av deras lärmiljö. Detta stämmer väl överens med Vygotskijs (1978) teori. En 

aspekt som framkommer var att lärarna uttrycker att specialläraren är den profession ur 

elevhälsan som de upplever att de får mest stöd av i verksamheten. Specialpedagogen nämns som 

en stöttande part främst vid kartläggningar och vid upprättande av åtgärdsprogram. 

Att lärare vill att speciallärare och specialpedagoger ska arbeta enskilt med elever i behov av 

särskilt stöd framkommer i en studie av Lindqvist, Nilholm, Almqvist, och Wetso (2011). Detta 

skiljer sig från vår studie där endast ett mindre antal av lärarna ville att specialläraren skulle 

arbeta enskilt med elever. I en studie av Stough, Montague, Landmark, och Williams-Diehm 

(2015) visade resultatet att lärarna lärde sig mest om hur de kan stötta och undervisa elever i 

behov av särskilt stöd genom att möta dem i sin undervisning. I vår studie förespråkade 

majoriteten av lärarna att stödet till elever i behov av särskilt stöd skulle ges i klassrummet av 

läraren tillsammans med specialläraren. McCartney, Ellis och Boyle (2009) förespråkar ett 

samarbete mellan olika professioner i syfte att skapa en så optimal lärmiljö som möjligt för elever 

i behov av särskilt stöd. Vår studie visar på att lärarna vill ha ett samarbete med elevhälsans 

professioner i syfte att utveckla undervisningen och lärmiljön för samtliga elever. Det råder en 
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tydlig samstämmighet bland lärarna om att digitala lärverktyg underlättar för elevernas språk- 

och kunskapsutveckling. Lärarna betonar dock att både elever och lärare behöver undervisning i 

hur de olika digitala lärverktygen fungerar och uttrycker en önskan om att elevhälsan ska stötta 

lärarna i detta arbete. Agélii och Grönlund (2013), Johansson (2015) och Sämfors (2009) 

poängterar i likhet med vår studie att det krävs kunskap hos lärarna om hur funktionerna i de 

digitala lärverktygens program fungerar. Lärarna behöver kunskapen till att utforma en 

språkstödjande undervisning samt för att instruera eleverna i hur de ska använda de digitala 

lärverktygen för att de ska vara en hjälp i deras språk- och kunskapsutveckling. Bruce et al. 

(2016) och Myrberg (2007) beskriver att det i speciallärarens yrkesroll ingår att vara uppdaterad 

om vilka digitala lärverktyg som finns, hur de fungerar samt vara ett stöd i utprovning, 

implementering och utvärdering av dem bland lärare och elever. 

I vår studie framhåller lärarna ett behov av en kontinuerlig handledning och fortbildning kring 

elever i språklig sårbarhet och övriga elever i behov av särskilt stöd. Bruce et al. (2016) betonar 

att fortbildning för pedagoger måste vara en prioriterad fråga och är en förutsättning för att kunna 

utveckla ett språkstödjande arbetssätt på skolan. Författaren framhåller att speciallärare och 

specialpedagoger kan bidra med sin specialpedagogiska kompetens som en del av pedagogernas 

fortbildning. De kan också handleda individer och grupper i olika frågor inom de områden där de 

har fördjupade kunskaper.  

 

5.3 Avslutande reflektioner 

I studiens resultat fann vi både variation och likheter i tolkningen av vad begreppen 

språkstimulerande lärmiljö och språkstimulerande arbetssätt innebär. Lärarna varierade 

undervisningen för att tillgodose elevernas behov och språkliga förmågor och byggde sin 

undervisning på interaktion, dialog och möjlighet till varierande multimodala uttryckssätt. Dessa 

arbetssätt tyder på ett tydligt sociokulturellt perspektiv på lärande och ger eleverna en 

förutsättning till att utveckla förmågor som uttrycks i nästan samtliga skolämnen i läroplanen 

(Skolverket, 2019). Bruce et al. (2016) betonar vikten av att framhålla ett helhetsperspektiv “där 

barnet, språket och pedagogiken likt tre kugghjul driver varje barns/elevs språk-, kunskaps- och 

identitetsutveckling framåt” (s. 16). Lärande är inte något som bara beror på en elevs inre 

egenskaper såsom begåvning, engagemang eller lathet menar Hattie (2009) utan är även något 

som beror på omgivande miljö och de möjligheter som den erbjuder för elevens utveckling. 

Eckerholm (2018) visar i sin studie att elevsammansättning, resursbrist och tidsbrist kan leda till 

begränsningar som påverkar lärarnas förutsättningar att leva upp till kraven i styrdokumenten. 

Vår studie visar att det råder en stor variation i vilket stöd lärarna får av elevhälsan beroende på 

hur skolorganisationen ser ut. Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att elevhälsan har ett starkt 

proaktivt uppdrag. Bruce et al. (2016) uppmärksammar det proaktiva arbetet som en 

framgångsrik väg samt en effektiv strategi för att förebygga att hinder och svårigheter uppstår för 

eleverna. Författaren betonar att ett proaktivt språkstödjande arbete är starkt beroende av att 

ledningen med rektor som ytterst ansvarig är väl insatt i vad det innebär. I vår studie framkom 

tydligt hur stor betydelse skolorganisationen har för den enskilda elevens skolsituation. Trots att 

alla lärare hade tankar om hur de skulle vilja arbeta språkstimulerande samt vilket stöd de 

önskade från elevhälsan varierade deras möjligheter att tillämpa detta i verksamheten beroende 

på vilka förutsättningar skolorganisationen gett dem. 
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5.4 Fortsatt forskning 

Vidare forskning kan vara att göra en observationsstudie på temat för att studera om lärarna 

verkligen gör det som de beskriver i sin undervisning. Vi har fått beskrivningar men tror att 

observationer kan vara ett bra komplement. En betydande avgränsning i denna studie har varit att 

vi endast undersökt hur lärarna skapar språkligt stimulerande lärmiljöer och vilka 

språkstimulerande arbetssätt de använder sig av. Intressant hade också varit att se på elevernas 

lärande. Man hade då kunnat göra parallella undersökningar av både hur lärarna gör och hur 

eleverna lär. Det skulle också vara intressant att undersöka hur rektorer prioriterar och möjliggör 

för ett proaktivt språkstimulerande arbete.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Missivbrev 

 

Information till rektor och lärare 

Hej, våra namn är Ulrika Pettersson och Zarah Wallnoff och vi studerar vår sista termin på 

Mälardalens Högskolas speciallärarutbildning med inriktning språk, skriv- och läsutveckling. 

Under hösten 2019 skriver vi vårt examensarbete i syfte att få en fördjupad förståelse av lärares 

perspektiv på språkstimulerande arbetssätt och undersöka vilka arbetssätt pedagoger använder sig 

av för att skapa en språkligt stimulerande lärmiljö för alla elever men särskilt för de språkligt 

sårbara. Med språkligt sårbara elever menar vi alla elever som av någon anledning kan ha svårt 

med sin språkutveckling. 

 

Språket har en stor betydelse i skolans samtliga ämnen för att de ska kunna ta till sig 

ämnesspecifikt stoff och utvecklas mot skolans kunskapskrav. Vi har valt semistrukturerade 

intervjuer som metod för att intervjua lärare om deras perspektiv på ett språkstimulerande 

arbetssätt. Intervjun beräknas pågå i ca 30–40 minuter.  

För att underlätta för vårt analysarbete kommer intervjuerna att spelas in på mobiltelefon. 

Materialet kommer endast att användas till denna studie och. lärarnas personuppgifter kommer att 

avidentifieras. Vi utgår från Vetenskapsrådets riktlinjer kring forskningsetiska principer. Ert 

deltagande är frivilligt och ni kan när som helst avbryta er medverkan. Samtliga intervjuer 

transkriberas men avidentifieras så det inte framgår vem som deltagit i studien. Intervjumaterialet 

förvaras så ingen obehörig kan komma åt det samt nyttjas endast i studiens syfte och kommer inte 

att föras vidare.  

 

Din medverkan skulle vara betydelsefull för vår studie. Intervjuerna kommer att genomföras 

under september-oktober månad 2019. Vi kommer gärna till din arbetsplats och genomför 

intervjun men vi kan även träffas på annan plats om det passar bättre. Vi bestämmer tid och plats 

tillsammans om du bestämmer dig för att medverka.  

 

Om du har några frågor gällande denna studie är du välkommen att kontakta oss: 

 

xxx tel: xxx     mail: xxx 

xxx tel: xxx     mail: xxx 

 

Handledare: 

xxx  
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Bilaga 2: Intervjuguide före pilotintervju 

 

1. Inledande frågor  

- berätta om din utbildning 

- hur länge har du arbetat som lärare, speciallärare/specialpedagog? 

 

2. Vad innebär en språkligt tillgänglig lärmiljö för dig? 

 

3. Hur skulle du beskriva en lärmiljö som är gynnsam för delaktighet och språkutveckling? 

 

4. Hur skapar du sådana lärmiljöer för elever i språk- läs- och skrivsvårigheter? 

 

5. Vilka möjligheter och utmaningar ser du i arbetet med att skapa gynnsamma språkliga 

lärmiljöer för elever i språk- läs- och skrivsvårigheter? 

 

6. Vilket stöd upplever du att du får från speciallärare, specialpedagoger och övriga elevhälsan i 

arbetet med att skapa en språkligt stimulerande miljö för alla elever?  
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Bilaga 3: Intervjuguide efter pilotintervju 

 

1.  Inledande frågor  

- berätta om din utbildning 

- hur länge har du arbetat som lärare, speciallärare/specialpedagog? 

 

2. Vad innebär en språkligt tillgänglig lärmiljö för dig? 

 

3. Hur skulle du beskriva en lärmiljö som är gynnsam för delaktighet och språkutveckling? 

(Hur gör du klassrumsmiljön språkligt tillgängligt för elever i språklig sårbarhet?) 

 

4. Hur skapar du sådana lärmiljöer för elever i språk- läs- och skrivsvårigheter? 

(Tänker du på något speciellt när du lägger upp din undervisning för att göra den tillgänglig för 

elever i språklig sårbarhet? Använder du alternativa verktyg för att underlätta inlärningen för 

elever i språklig sårbarhet?) 

 

5. Vilka möjligheter och utmaningar ser du i arbetet med att skapa gynnsamma språkliga 

lärmiljöer för elever i språk- läs- och skrivsvårigheter? 

 

6. Vilket stöd upplever du att du får från speciallärare, specialpedagoger och övriga elevhälsan i 

arbetet med att skapa en språkligt stimulerande miljö för alla elever? 

Vilket stöd skulle du vilja få av elevhälsan?  
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   Bilaga 4: Förmågor i läroplanens ämnen som ställer krav på elevens språkförmåga. 

Genom undervisningen ska eleven: Ma Bi Ke Fy Sh Ge Re Hi Bild Sl Mu Tk Hkk Id 

Utveckla och använda ämnesspecifika grundläggande begrepp x x x x x x x x x x x x x x 

Utveckla förmåga att formulera argument, argumentera och 

föra ämnesspecifika resonemang 

x x x x x  x        

Använda uttrycksformer för att kommunicera i ämnet x        x  x x   

Söka svar med hjälp av olika typer av källor  x x x           

Utveckla ett kritiskt tänkande kring egna resultat samt kritiskt 

granska, tolka och värdera kunskap 

 x x x x x x x       

Utveckla förmåga att samtala om, tolka och framställa 

ämnesspecifika texter 

 x x x           

Utveckla förmåga att analysera      x x x x x x x    

Utveckla förmåga att planera, genomföra och reflektera             x x 

 

 

 

 

 

 

 


