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Eftersom dagens informationssamhälle ställer stora krav på språkliga färdigheter, framförallt 

läsning och skrivning, vill vi med denna studie bidra med kunskap om språkstörning, hur 

svårigheterna yttrar sig i språk-, skriv- och läsutvecklingen samt hur hinder kan undanröjas 

genom att som pedagog vara medveten om vilka främjande strategier som finns. Syftet med 

denna studie är att få fördjupad förståelse av pedagogiskt arbete som används för att främja 

språk-, skriv- och läslärande hos elever med språkstörning. Vår kvalitativa ansats är inspirerad 

av etnografin då vi söker en djupare bild av deltagarnas gemensamma pedagogiska arbete för 

elever med språkstörning. Datainsamlingen utgår från triangulering med grund i vår 

förförståelse, litteraturstudie samt empiriska undersökningar, i form av observationer och 

intervjuer med sju deltagare utifrån olika pedagogiska yrkesroller i åk 1-7. Resultatet visar på 

att eleverna gynnas i sin inlärning när denna sker i samspel och kommunikation med andra 

men det framkommer även utmaningar i arbetet med elever med språkstörning som bl. a 

handlar om att utforma det individuella stödet på ett inkluderande och motiverande sätt.  

Nyckelord: kommunikation, proximal utvecklingszon, samspel, scaffoldings, språk-, skriv- 

och läsutveckling, språkstörning, synligt lärande                                                                                                 
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Inledning  
Vi är båda lärare med många års erfarenhet inom grundskolan. Vår förförståelse om 

språkstörning består hittills av 4,5 högskolepoäng inom speciallärarprogrammet. I vårt 

kommande arbete som speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling vill vi fördjupa vår 

kunskap om språkstörning och hur man kan stötta dessa elever i undervisningen men även 

kunna förmedla kunskapen till andra pedagoger eftersom vi märker att behovet finns. I vår 

yrkesverksamhet har vi uppmärksammat att det främst är logopeder, talpedagoger och 

skolpsykologer som innehar den största kunskapen och förståelsen för vad språkstörning är 

och hur den kan yttra sig. Vi ser att denna kunskap varierar bland skolpedagoger och att 

många är osäkra på hur de kan anpassa sin undervisning. Detta leder till att dessa elever inte 

kan tillgodogöra sig undervisningen eftersom det ofta saknas verktyg för att kunna stötta dem 

i deras utveckling. Eftersom kommunikation är en grundläggande mänsklig förmåga vill vi 

fördjupa oss i området språkstörning då vi själva möter dessa elever i skolan och saknar en 

djupare kunskap. Språkstörning är många gånger en dold funktionsnedsättning och därför svår 

att upptäcka. Eftersom antalet elever med svenska som andraspråk ökar i våra skolor ser vi 

även att kunskapen om hur språkstörning i kombination med flerspråkighet kan påverka 

språk-, läs- och skrivutvecklingen är bristfällig. Kunskapsbristen leder i vår verksamhet till att 

kunskapsutbytet oss pedagoger emellan blir begränsat.  

Eftersom dagens informationssamhälle ställer stora krav på språkliga färdigheter, framförallt 

läsning och skrivning, vill vi öka kunskapen om språkstörning och ge dessa elever samma 

förutsättning för inlärning som övriga elever och precis som Nettelbladt och Salameh (2007) 

betonar att ”För de barn som har problem att utveckla sitt språk och sin kommunikativa 

förmåga är det av stor vikt att få en anpassad intervention […]” (s.13).  

Bergström (2012) skriver att barn med språkstörning i stor utsträckning drabbas av läs- och 

skrivsvårigheter och att dessa ofta blir permanenta. Hon betonar också att de är i stort behov 

av både direkt och enskild språkträning men också av indirekta och rådgivande insatser som 

stöttning i lärmiljön.  

I Skolverkets styrdokument Lgr11 (2011) står det att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov och att den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Enligt Lgr 11 ansvarar skolan för att alla elever ska behärska det svenska 

språket efter avslutad skolgång. Barnkonventionen (2014) slår fast att varje barn ska ges 

möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Barn som inte ges möjlighet att lära sig läsa 
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och skriva riskerar att komma efter i sin utveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

SPSM (2015) menar att lärmiljön för elever med språkstörning behöver vara språkligt och 

kommunikativt tillgänglig annars kan det leda till att eleverna får för lite stimulans. Även 

skollagen (SFS 2010:800) säger att lärare ska främja alla elevers utveckling och lärande.  

Nettelbladt och Salameh (2007) betonar att språkstörning hos en person kan ge oroande 

konsekvenser för individ och samhälle. Forskarna Pearl, Mok, Pickles, Durkin och Conti- 

Ramsden (2014) skriver utifrån sin studie, att de svårigheter som barn och ungdomar med 

språkstörning uppvisar när det gäller att uttrycka sig och förstå språket, kan ge alarmerande 

konsekvenser i det framtida sociala samspelet.  

Utifrån detta menar vi att skolan har ett särskilt ansvar för elever som riskerar att inte nå 

målen och att utforma utbildningen utifrån varje elevs behov. Därför krävs ökad kunskap om 

språkstörning och anpassad intervention.   

Bakgrund 

Vad är språkstörning? 

Enligt Alatalo (2011) är språklig medvetenhet en förutsättning för god läs- och 

skrivutveckling. Denna medvetenhet handlar om förmågan att kunna rikta uppmärksamheten 

både till språkets form samt innehåll. Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att det finns 

barn som avviker från en typisk språktutveckling och att ”Diagnosen språkstörning ges i de 

fall där utvecklingen av barnets språk är påtagligt försenad jämfört med jämnåriga barn” 

(s.15). Författarna menar att språkstörning oftast uppmärksammas i tidig förskoleålder, 3-4 år. 

Språkstörning är ett funktionshinder och barnets språkliga utvecklingsnivå motsvarar inte dess 

kronologiska ålder. Barnet har ofta svårt att producera och förstå språk. Nettelbladt och 

Salameh använder WHO:s definition av språkstörning: ”Störningar av den normala 

språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte 

direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, 

psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer” (s.15).  Författarna skriver att ärftlighet är 

den enda kända etiologiska faktorn. De förklarar herediteten med att det ofta finns liknande 

svårigheter inom familjen.  

Bishop och Snowling (2004) förklarar att språkstörning är ärftligt betingad genom att lyfta 

tvillingstudier som bevisar detta men betonar att språkstörningar inte är statiska utan 

utvecklas över tid. Inom internationell forskning används begreppet specifik språkstörning, 
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Specific Language Impairment, SLI. De betonar att det är svårt att göra en tydlig åtskillnad 

mellan dyslexi och språkstörning eftersom risken för dyslexi är större hos barn med någon 

form av språkstörning.  

Barta och Wikström (personlig kommunikation, 21 maj, 2015) beskriver variationen i 

språkstörning med uttalssvårigheter, svårigheter att uttrycka sig språkligt samt att tolka och 

förstå språk. Språkstörning kan även vara långsamhet i språklig bearbetning samt problem 

med ordmobilisering och delas in i fyra nivåer: lätt, måttlig, grav och mycket grav 

språkstörning. Ju fler svårigheter ett barn har inom dessa nivåer, desto gravare språkstörning. 

Variationen i språkstörning bekräftas av Bruce (2007) som skriver att ”Language and 

communication problems, as well as related problems can have different etiologies and differ 

in manifestations […]” (s.23). Även Bergström (2012) menar att språkstörningen blir 

allvarligare om eleven har problem på flera språkliga nivåer. Hon skriver att språkstörning 

drabbar pojkar i större utsträckning än flickor men att studier som gjorts för att undersöka 

detta inte uppvisar en entydig bild. 

Rasmus, Marshall, Rosen och Van der Lely (2013) beskriver att språkstörning yttrar sig som 

en svårighet i förvärvande av språk trots en passande lärmiljö, normal intellektuell funktion 

och normal hörsel. Nettelbladt och Salameh (2007) menar att språkstörning inte orsakas av 

riskfaktorer som t. ex prematuritet, brist på trygghet i relationer eller avsaknad av språklig 

stimulans. De skriver vidare att riskfaktorerna däremot kan ha en negativ inverkan på 

språkutvecklingen. Även de menar att svårigheterna kan finnas inom en eller flera språkliga 

områden: fonologi, grammatik, semantik och pragmatik, där de fonologiska svårigheterna är 

den vanligaste typen av språkstörning. Nettelbladt och Salameh (2013) skriver att 

språkstörning bör ses ur ett utvecklingsperspektiv vilket kräver god kunskap hos pedagoger 

om de olika språkutvecklingsstadierna, för att kunna sätta in rätt intervention. Det 

väsentligaste när en intervention ska sättas in är att försöka få förståelse för vad som ligger 

bakom beteendet och symtomen.  

Språkstörning och flerspråkighet 

Grimm och Schulz (2013) skriver att information från ett flerspråkigt barns föräldrar 

angående barnets tidiga språkutveckling på sitt första språk samt information om förekomst 

av SLI i familjen, utgör vid sidan om språktester på barnets första språk, ett komplement till 

en kartläggning angående förekomst av språkstörning hos dessa barn. På detta sätt kan även 

över- och underdiagnostisering undvikas. Tester bör visa barnets förmåga att använda ord på 
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olika språkliga stadier, från deras första ord till deras förmåga att använda lämpliga meningar. 

Författarna kom i sin studie fram till att riskfaktorerna för språkstörning d v s förekomst av 

SLI i familjen, sent utvecklat ordförråd och förmåga att tillämpa lämpliga enstaka ord på sitt 

hemspråk, var relativt lika i förhållande till elever med svenska som första språk.  

Salameh (2012) skriver att när andraspråket dröjer uppstår frågan om eleven har en typisk 

men långsam andraspråksutveckling eller en språkstörning. För att ta reda på vad det handlar 

om menar författaren att ”Definitionen av en språkstörning i kombination med flerspråkighet 

innebär att elevens språkstörning måste uppträda i båda språken” (s.69).  Om den sena 

utvecklingen beror på språkstörning innebär det att eleven har en sen språkutveckling även på 

sitt modersmål. Därför behöver man som pedagog skaffa sig en uppfattning om elevens 

språkutveckling på dennes modersmål genom att jämföra med andra flerspråkiga elever som 

har en typisk språkutveckling. I en studie som Salameh (2003) gjort med svensk- arabiska 

barn följde alla samma grammatiska utvecklingsgång på båda språken. Även barnen med grav 

språkstörning utvecklade båda sina språk men hade en mycket långsammare utveckling. Det 

visade sig också att de sistnämnda barnen var känsligare för en bristfällig språklig exponering 

i båda språken.  

Lindberg och Hyltenstam (2013) skriver att flerspråkigheten kan ta sig många uttryck. De 

menar att ”flerspråkiga elever behärskar sina språk i varierande utsträckning, förhåller sig till 

dem på skiftande sätt och använder dem i olika sammanhang” (s.14). Författarna menar att 

kunskapen om flerspråkighet måste öka hos skolledningar och lärare. Skolan måste anpassas 

till den språkliga och kulturella mångfald som finns idag. Lärare behöver se flerspråkighet 

som en resurs i den svenska läs- och skrivinlärningen. Christensen och Stanat (2007) 

framhåller långsiktighet och kontinuitet men även systematiskt och strukturerat språkligt stöd 

som framgångsfaktorer för dessa elever.  

Gibbons (2013b) skriver om hur skolan i möjligaste mån behöver arbeta med utmanande 

uppgifter som är verklighetsförankrade och kognitivt utmanande för eleverna i stället för att 

förenkla dessa. Det är stöttningen till de flerspråkiga eleverna som är det väsentliga för att de 

ska kunna fullfölja uppgifterna. 

Hur påverkar språkstörning elevens språk-, skriv- och läsutveckling? 

Bishop och Snowling (2004) menar att det finns stora skillnader i variation av språkstörning 

men att muntliga och skriftliga språksvårigheter går hand i hand. Svårigheterna i SLI utmärks 

av brister i fonologisk analys och minne. Elever med specifik språkstörning har en långsam 
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utveckling av ordigenkänning och svårigheter att använda kontextuell mening. Författarna 

menar att muntliga språkproblem är kopplade till svag läsförståelse men även till 

avkodningsförmågan. De förklarar vidare att SLI är brister i semantisk, syntaktisk och 

samtalsförmåga. Detta kan ge en skadlig effekt på läsinlärningen. Författarna betonar vikten 

av att klargöra huruvida barnets svårigheter handlar om problem med fonologiskt processande 

eller problem med icke fonologiska språkliga förmågor. De anser att man bör jämföra läsning 

med hörförståelse för att kunna urskilja om ett barn har svårigheter med avkodning eller 

pragmatiska språksvårigheter.  

Nettelbladt och Salameh (2007) beskriver att barn med språkstörning har ”uttalade svårigheter 

att producera och ofta också svårt att förstå språk […]” (s.15). Detta stärks av Leet och 

Nyqvist (2008) som förklarar att ”barnet kan ha svårt att formulera sig eller uttrycka känslor 

och upplevelser så att omgivningen förstår” (s.12). Båda förklaringarna visar på 

svårigheternas påverkan på barnets förmåga att samspela med andra och därmed på dess 

sociala tillvaro. De sistnämndas studie visar på att nästan alla barn med språkstörning har läs- 

och skrivsvårigheter. Föhrer (2007) menar att läsa och skriva är liksom tala och lyssna 

språkliga aktiviteter. Därför är det inte oväntat att barn med språkstörning får problem med 

skriftspråket. Eftersom språkstörning är en funktionsnedsättning som ger bestående problem, 

leder det till att de grundläggande språkliga svårigheterna finns kvar och orsakar 

inlärningssvårigheter.  

Lum, Ullman och Ramsden (2015) skriver utifrån sina studier att barn som har ett svagt 

verbalt arbetsminne, tenderar att även få svårt att överföra verbal information till 

processminnet. Mård (2011) förtydligar att forskning visar att barn med språkstörning har 

problem att minnas och att bearbeta auditiv information. Detta kan leda till svårigheter att lära 

in nya ord eftersom de inte kan lagra dem på ett lämpligt sätt med hjälp av språkljud i 

arbetsminnet. Mård menar att ”eftersom språkinlärning har mycket att göra med att kunna 

upptäcka och skilja ut auditiv information ger det också konsekvenser för senare läsinlärning” 

(s.9).  

Teoretiska perspektiv på lärande 

Den sociokulturella teorin förklarar lärandet som en social process inom individen där eleven 

lär i samspel med sin omgivning. Hundeide (2006) förklarar Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv med att ett barn ”föds in i en social värld som är utformad via historiska och 

kulturella processer […]” (s.5). Dessa kulturellt och historiskt grundade former utgör 
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modeller för hur barnets utveckling kan ske. Detta perspektiv tar enligt författaren fasta på 

mångfalden i ett barns utveckling under olika sociokulturella och ekologiska villkor. Teorin 

utgår från att barnet är en social varelse och att den utvecklas i dialog med viktiga andra i sin 

omgivning. Barnet behöver en kompetent vägledare som den känner tillit för (lärare, förälder, 

kamrat) som fungerar som känslomässig trygghetsbas men också vägleder barnet in i de 

sociokulturella gemenskaper som den behöver erövra. Barnets utveckling är inte enbart en 

inifrån driven process utan i allra högsta grad en vad Hundeide kallar assisterad utveckling, en 

kulturellt styrd process.  

Vygotskij (2010) kallar den kulturellt styrda procesen för kollektivt meningsskapande. Den 

sociokulturella teorin talar om att människan befinner sig på en viss plats i lärandet. Med 

hjälp kan eleven komma längre i sin utveckling. Författaren förklarar att läraren bör se till att 

hela tiden utmana eleven och att ha en undervisning som leder utvecklingen framåt. Detta är 

vad Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen. Både individ och miljö spelar en 

avgörande roll, en positiv utveckling främjas av en interaktion mellan dessa. Utan språket 

skulle kommunikation och merparten av allt lärande inte komma till stånd. För att kunna 

utveckla högre former av kognitiv aktivitet där även språket spelar en stor roll, krävs ett 

socialt meningsfullt samspel. Vygotskij menar att den proximala utvecklingszonen är zonen 

för barnets närmaste utveckling. Denna är uppdelad i två nivåer, den första visar vad ett barn 

eller elev kan göra självständigt. Den andra utvecklingsnivån handlar om att lösa uppgifter 

under vägledning och med vuxnas hjälp. Det som eleven lär sig i samspelet med andra 

kommer den senare att klara av på egen hand.  

Bråten (1998) skriver att skolan kan betraktas som sociala sammanhang där undervisning 

utgör en sociokulturell aktivitet och ett gott samspel mellan vuxna och barn bidrar till barns 

systematiska kunskapsutveckling genom att deras spontana begrepp kommer i kontakt med de 

vuxnas vetenskapliga begrepp. Författaren betonar att denna ömsesidiga påverkan mellan 

spontant och vetenskapligt begreppstänkande utgör den viktigaste grunden för individens 

kunskapsutveckling.  

Vygotskij (2010) menar att relationen mellan tänkandet och språket är en föränderlig faktor. 

Språket och tänkandets utvecklingskurvor sker inte parallellt hela tiden utan möts och skiljs åt 

gång på gång. Han förklarar att uppmärksamheten, perceptionen och medvetandegörandet av 

de egna tankeprocesserna är förutsättningar för minnet. I skolåldern är det minnets utveckling 

som träder i förgrunden och intar en central och dominerande roll. Redan vid inträdet i 
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skolåldern finns hos barnet en mognad i både perception och minne, vilket är en förutsättning 

för hela den psykiska utvecklingen. Det krävs att vissa förutsättningar vad gäller barnets 

utveckling är uppfyllda för att det ska möjliggöra inlärning. Varje ny inlärning är beroende av 

att vissa utvecklingsstadier redan är genomgånga. Däremot ska detta inte ses som något 

primärt utan vara underordnat. Barnets utveckling är inte enda förutsättningen för inlärning. 

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan de båda typerna av utveckling, mellan mognande 

och inlärning. Han förklarar att den närmaste utvecklingszonen är den zon som bestämmer 

vilka naturliga övergångar i inlärningsprocessen som är möjliga för barnet att erövra. 

Vygotskij beskriver att den språkliga kommunikationen i anknytning till gemensamma 

problemlösande aktiviteter i särskilt hög grad bidrar till den kulturella utvecklingen hos 

barnet. 

Ingestad (2009) skriver att arbetsätt som bygger på kommunikation och språkande gör att 

eleverna blir mer intresserade och involverade vilket särskilt gäller för barn med 

inlärningssvårigheter. Hon menar att upplevelsen av delaktighet är grunden för motivation till 

lärande. Phillips och Soltis (2010) betonar uppfattningen om att det bästa sättet för inlärning 

är i en kommunikationsprocess där eleven interagerar med andra i ändamålsenliga aktiviteter. 

Läraren bör därför anta ett stödjande förhållningssätt och skapa villkor som stimulerar 

tänkandet samt främja umgänge för eleverna med vuxna och kamrater i sociala sammanhang 

som är samarbetspräglade. På detta sätt skapar man förutsättningar för barnet att lära sig 

genom att härma vilket ses som en av nyckelfaktorerna i lärandet i samhället. Genom att 

iaktta och imitera utvecklas högre psykiska funktioner. Författarna skriver att Vygotskijs 

tankar om den proximala utvecklingszonen är användbar för lärare för att undvika att tänka att 

eleven inte kan komma vidare i sin utveckling och därmed är oförmögen till fortsatt tillväxt. 

De förklarar att individer måste kunna handskas effektivt med varandra och med världen och 

därför behöver utveckla psykologiska verktyg, vilka man lär av varandra.  Ett av de viktigaste 

verktygen är språket. De begrepp och relationer som fattas i språket utvecklas i sociala 

sammanhang. Med hjälp av Cole och hans kollegor, som gjort ett stort antal studier bland 

elever, skriver Phillips och Soltis om situerat lärande. Detta innebär att lärande inte enbart är 

en kognitiv process hos en enskild elev. Lärandet bör även ske i effektiva och naturliga 

situationer där den lärande är lokaliserad och aktivt engagerad.  Eleven behöver bli djupt 

integrerad i en praktisk gemenskap för att kunna tillägna sig stora mängder av avancerade 

kunskaper och färdigheter.  
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Phillips och Soltis menar vidare att kulturen i allmänhet ingår i ett komplicerat växelspel med 

lärandet och andra processer i skolvärlden. Lärare bör därför ha förståelse för kulturellt 

betingade uppfattningar, praktiker och värderingar hos elever för att kunna bygga upp en 

meningsfull kunskapsstruktur. Eleverna måste få vägledning i vilka intellektuella kopplingar 

de bör göra ”[…] mellan olika nya idéer och mellan nya och gamla idéer” (s.107).  Författarna 

förklarar att lärandet underlättas om eleven får en uppsättning av referenser d v s allmänna 

och grundläggande idéer i det aktuella ämnet. Tanken med detta är att skapa en meningsfull 

kontext. Med hjälp av referenserna kan eleven lättare komma till insikt om att tillägnandet av 

nya kunskaper blir mer meningsfullt om de kan relateras till strukturer i de kunskaper man 

redan har. Författarna förklarar att skolan är en gemenskap och att elever därför inte ska 

lämnas att arbeta isolerat med individuella uppgifter.   

Dale (1998) skriver utifrån det sociokulturella perspektivet att det föreligger ett ytterst 

komplicerat och dynamiskt förhållande mellan undervisningsprocessen och elevens inre 

psykiska utveckling. Undervisningen måste ställa större krav på eleven än vad den för stunden 

kan uppfylla för att främja inlärningsutvecklingen. Även Westlund (2012) utgår från det 

sociokulturella perspektivet och menar att samtal om språk leder till en högre språklig 

medvetenhet hos barnet. Barn behöver göras medvetna om språket genom reflektion och 

samtal. Här kan man särskilt ta tillvara på missuppfattningar och bristfällig förståelse vilka 

kan användas som ingångar till dessa samtal.  

Frithiof (2007) skriver om sin tro på att skolan genom att skapa förutsättningar för gemensam 

lärmiljö för alla elever, även kan främja social utveckling och förmåga till inlärning för de 

elever som har en funktionsnedsättning. Han menar vidare att denna inkludering samt 

möjligheten att få delta i allmänna aktiviteter och få tillgång till samma kunskaper som alla 

andra, fast utifrån sina egna villkor och förutsättningar, är väldigt viktigt för elevernas 

utveckling. Skolan behöver vara kunskapsinriktad där elever med funktionshinder får 

möjlighet att delta i arbetet med att undanröja hinder som kan finnas i deras lärmiljö. 

Undervisningsmetoderna bör utvecklas så att varje elevs kunskapsutveckling och sociala 

utveckling blir optimal. Frithiof framhåller även vikten av att ha höga förväntningar och tilltro 

till barnets inlärningsförmåga för att bidra till en positiv personlig utveckling, särskilt för 

elever med svårigheter. Säljö (2010) förklarar att hur vi människor lär inte enbart handlar om 

hur vi fungerar som människor eller hur den biologiska utrustning vi fått är beskaffad. Vi 

måste även få med ”[…] hur vår omgivning ser ut, vilka resurser den erbjuder och vilka krav 

som ställs” (s.17). Säljö betonar därför att ”människors intellektuella kapacitet, deras förmåga 
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att tänka och lära, inte är begränsade av den mentala och biologiska utrustning vi föds med” 

(s.17). I enlighet med den sociokulturella teorin menar även Säljö att människor är kulturella 

individer som samspelar och tänker tillsammans med andra i vardagliga aktiviteter. 

Hattie (2012) använder uttrycken synlig undervisning och synligt lärande som grunden för 

inlärning. När undervisningen är det uttalade och tydliga målet och är lagom utmanande, när 

både lärare och elev tar reda på om det utmanande målet uppnåtts och i vilken utsträckning 

detta skett, möjliggörs synlig undervisning och synligt lärande. Dessa kommer även till stånd 

när det ”[…] förekommer målmedveten övning som syftar till att bemästra målet, när 

återkoppling ges och efterfrågas och när det finns aktiva, passionerade och engagerade 

människor (lärare, elever, kamrater) som deltar i lärandet” (s.33). När lärarna blir lärande i sin 

egen undervisning och eleverna blir sina egna lärare uppstår de största effekterna på elevernas 

inlärning. Författaren betonar vikten av att läraren intar en kritisk syn på sin egen roll och 

framförallt reflekterar över vilken effekt denne har på lärandet.  

Tjernberg (2013) menar att färdigheter måste läras ut både i integrerade funktionella 

sammanhang men vid behov även lyftas fram i väl strukturerade och särskilda sammanhang. 

Läraren behöver möta variationen av elever genom att se deras olika förutsättningar och 

behov, använda olika metoder och arbetssätt, arrangera varierande pedagogiska situationer, ha 

strukturerade gemensamma genomgångar samt inta en positiv tro på eleven. Med hjälp av 

dessa byggställningar, scaffoldings, kan läraren enligt både Tjernberg (2013) och Gibbons 

(2013b) skapa framgångsrik undervisning för alla elever. Denna undervisning hjälper eleven 

att utveckla viktiga komponenter som krävs i läs- och skrivlärandet: språklig medvetenhet, 

den alfabetiska principen, läsflyt, ordförråd, läsförståelse och läs- och skrivstrategier. Gibbons 

illustrerar med hjälp av en bild hur scaffoldings utvecklar inlärningen. 

 

                                                                 HÖG KOGNITIV UTMANING 

                                                            Lärande-/utvecklingszon                           Frustrationszon/ängslanszon 

               (den närmaste utvecklingszonen)  

                                                             HÖG STÖTTNING               LÅG STÖTTNING 

            Trygghetszon                           Uttråkningszon 

                                                                                                       

                                                                                                      LÅG KOGNITIV UTMANING 

     Gibbons (2013b) 
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Gibbons (2013a) menar att särskilt elever med svårigheter behöver ges en varierad 

undervisning, enskilt, i mindre grupp och i helklass. Alla elever har dock rätt till en 

undervisning med olika metoder beroende på svårighet och som sker kontinuerligt och 

strukturerat. När läraren har kunskap om olika undervisningsmetoder och kan välja rätt 

beroende på elev, ökar möjligheten att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. Genom 

kartläggning, ett adekvat stöd samt stimulans till elever med inlärningssvårigheter kan deras 

självförtroende och därmed välbefinnande öka. Savage (2006) skriver att om skolan erbjuder 

en pedagogik som är genomtänkt och kunskapsbaserad kan eleverna nå väldigt långt: ”[…] to 

achieve at some of the very highest levels if structuredevidence- based interventions are 

implemented” (s.353). Detta betonas ytterligare av Lundberg och Sterner (2006) som menar 

att alla barn kan lära sig om pedagogerna är noggranna, systematiska och insiktsfulla i sin 

undervisning.  

Samuelsson och Lawrot (2009) beskriver att elevernas motivation och självkänsla påverkas av 

hur läraren agerar i klassrummet och hur denne leder arbetet. De betonar vikten av höga 

förväntningar, meningsfulla och verklighetsanknutna arbetsuppgifter, tilltro till elevens 

förmåga både från lärare och från kamrater, lärarens uppfattning av skolämnena, dennes 

förmåga att avgöra vilka kunskaper eleverna har och bör ha innan denne bestämmer sig för att 

gå vidare i sin undervisning. Dessa är några av de mest avgörande faktorerna för en elevs 

motivation och inlärning men de behövs även för att undvika det Barnes och Mercer (2010) 

skriver: ”[…] some impairments will inevitably exclude some sections of the disabled 

population, unlike other oppressed groups, from employment and therefore equal citizenship” 

(s.79).  

Syfte 
Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse av pedagogiskt arbete som används för 

att främja språk-, skriv- och läslärande hos elever med språkstörning. 

Frågeställningar 

- Vad karaktäriserar pedagogernas perspektiv på undervisning för att främja en god 

språk-, skriv- och läsutveckling för elever med språkstörning? 

- Hur kännetecknas det pedagogiska arbetet för dessa elever? 
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Metod 
I detta avsnitt redogörs för val av forskningsansats, urval, genomförande, ansvarsfördelning, 

datainsamling samt begreppen validitet och reliabilitet. Här förklaras etiska 

forskningsprinciper och hur vi följt dessa i vår studie. Denna del avslutas med en beskrivning 

av vår bearbetning av datainsamlingen, hur vi analyserat denna samt ett avsnitt om 

reflexivitet. 

Forskningsansats och undersökningsmetod 

Vi har valt en kvalitativ ansats som delvis inspirerats av etnografin. Med intervjuer ämnade vi 

lyfta vad som karaktäriserar pedagogernas perspektiv på undervisning för att främja en god 

språk-, skriv- och läsutveckling samt genom observationer få syn på hur det pedagogiska 

arbetet för elever med språkstörning kännetecknas.  

Hammersley och Atkinson (2007) skriver att forskaren i etnografi främst med hjälp av 

observationer och intervjuer av olika slag, iakttar och eller deltar i människors dagliga liv. De 

menar vidare att den etnografiske forskaren intar en relativt öppen och förutsättningslös 

ställning. Syftet är att utifrån det initiala intresset utforska vissa aspekter i de studerades liv 

eller handlingar. Inspirationen från etnografin kan även förklaras med hjälp av Carlsson 

(2012) som skriver att etnografi som metod passar den som är nyfiken på hur människor 

interagerar med varandra och hur de själva förklarar vad som sägs och sker. Etnografi inriktar 

sig på beskrivning och tolkning av kulturella beteenden. Varje mänsklig grupp utvecklar en 

kultur i vilken individerna delar kunskap, värderingar och språk. I vår studie representeras 

gruppen av pedagoger som delar en samsyn kring elever med språkstörning samt använder 

gemensamma strategier för att främja elevernas språk-, skriv- och läslärande. 

Med vårt genomförande ville vi få syn på både yttre och inre processer. Inspirationen från 

etnografin kan även förklaras med att vi sökt, beskrivit och analyserat pedagogernas 

perspektiv på sitt arbete med eleverna. Syftet var även att göra det implicita och förgivettagna 

synligt och uttalat för att få läsaren att känna igen sig i studien.  

En kvalitativ studie förklaras av Creswell (2013) med att den är en situerad aktivitet, ett 

problem som ska belysas. Forskare inom kvalitativa metoder studerar tingen i deras naturliga 

miljö i mån om att försöka skapa mening och tolka problemen utifrån det innehåll som 

informanterna ger dessa fenomen. Kvale och Brinkmann (2009) skriver i enlighet med 

Creswell att det med kvalitativ inställning menas att ”man lägger fokus på de kulturella, 
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vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande 

[…]” (s.28). 

Vår perspektivmedvetenhet består i att vår fallstudie utgår från ett pedagogperspektiv då vårt 

fokus ligger på pedagogernas arbete och deras perspektiv på sin egen undervisning. 

Perspektivmedvetenheten omfattar även vår reflexivitet i rollen som forskare, hur vi influerat 

och influerats av de som deltagit i studien. Med hjälp av bl. a Fejes och Thornberg (2015b) 

har vi reflekterat över våra tillvägagångssätt och metodval, våra perspektiv och teoretiska 

utgångspunkter samt vår förförståelse och våra värderingar. Detta beskrivs i ett eget avsnitt.  

Observationer 

Eftersom vi ville få syn på hur det pedagogiska arbetet kännetecknas för elever med 

språkstörning, använde vi observationer då de enligt Fejes och Thornberg (2015a) kan 

användas som datainsamlingsmetod då man vill ”bidra till en djupare och bredare förståelse 

av sammanhanget och fenomenet som studeras” (s.33). Creswell (2013) skriver att 

observation är en av de främsta datainsamlingsmetoderna i kvalitativ forskning. Observation 

är ett verktyg som noterar ett fenomen på fältet genom att forskaren använder alla sina sinnen 

och i vilket det ofta används inspelning av något slag. Observationen ska utgå från 

forskningssyftet och dess frågeställning i studien.  

Intervjuer 

Vi valde intervjuer för att i första hand få inblick i vad som karaktäriserar pedagogernas 

perspektiv på undervisning. Intervjuerna kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) motiveras 

med att samtal är en grundläggande mänsklig interaktion och hjälpa oss att problematisera och 

ifrågasätta för att få veta vad det egentligen handlar om med löpande anteckningar och direkta 

följdfrågor. De menar att fördelen med intervjuer är att forskaren kan uppmärksamma 

oväntade svar och följa upp dem direkt.  

Creswell (2013) förklarar att det i en etnografisk studie är vanligt att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod och Kvale och Brinkmann (2009) skriver att ”den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 

mening ur deras erfarenheter […]” (s.17) vilket stämmer väl med det vi önskat få fatt på i vår 

studie eftersom vi ville försöka förstå dessa pedagogers tankar och uppfattningar om fenomen 

i deras omvärld. Eftersom deltagande observation enligt Kullberg (2004a) är det observerande 

redskap som ingår i etnografi, är det främst våra intervjuer som redskap som inspirerats av 

denna metod. 
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Urval 

Vårt urval har mestadels varit strategiskt. Stukat (2011) beskriver att ett strategiskt urval är 

när man först väljer ut intressanta variablar som man tror har betydelse för hur man svarar. 

Eftersom vi i vårt missivbrev skrev om inriktningen vi tänkt oss vad gällde deltagare i studien, 

kan detta ses som ett strategiskt urval. Detta stämmer även med det Wibeck (2010) skriver om 

purposive samples, då deltagarna väljs ut i enlighet med studiens mål. Vi ville få ökad insikt 

och förståelse genom att studera en mindre grupp informanter för att på djupet få veta vad 

som karaktäriserar deras perspektiv på undervisning för elever med språkstörning samt hur 

detta arbete kännetecknas. 

Kurskamrater rekommenderade oss vår skola som använder ett språkutvecklande arbetssätt 

med inriktning mot språkstörning. Urval av deltagare skedde i samråd med ansvarig rektor på 

skolan och vår handledare. Eftersom vi till en början redan hade rektor som vår huvudsakliga 

informant, vilken i sin tur rekommenderade oss andra pedagoger, skedde det även ett 

snöbollsurval. Enligt Repstad (2007) letar forskaren i detta urval efter en eller några personer 

som har de speciella egenskaper man är intresserad av att studera. Huvudkriteriet för att 

komma med i urvalet är om forskaren räknar med att de aktuella personerna har viktig och 

relevant information att ge. Det är frågeställningen eller problemformuleringen som avgör 

vem som kan bli aktuell för intervju.  

Utifrån detta skickade vi ut ett missivbrev till rektorn på vår utvalda skola, i vilket vi önskade 

intervjua och observera pedagoger som arbetade språkutvecklande samt undervisade elever 

med språkstörning. Därefter kontaktade vi de pedagoger som hade möjlighet att delta i vår 

studie samt skickade ut ett missivbrev med information om vårt uppdrag till skolans 

vårdnadshavare. 

Genomförande 

Kullberg (2004a) förklarar att det i etnografiska studier, precis som i annan kvalitativ 

forskning, används olika datainsamlingsmetoder vilket ibland kan benämnas för 

metodtriangulering. Denna ger studien styrka eftersom olika metoder används för att 

undersöka fenomenet och därmed säkerställer det författaren menar är resultatets giltighets- 

och trovärdighetskrav. Vår utgångspunkt för datainsamling utgick från vårt syfte med studien 

och det vi var intresserade av att studera. Vi valde även utifrån kvalitativ metodansats, 

observationer och intervjuer som datainsamlingsmetoder eftersom vi ansåg att dessa var de 

som bäst hjälpte oss att förstå vårt studerade fenomen och gav oss en djupare och mer 
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säkerställd bild av detta. Carlsson (2012) skriver om kulturella punkter som den etnografiske 

forskaren oftast är nyfiken på:  

 Kulturellt beteende- vad gör gruppen och hur görs det?  

 Kulturella redskap- vilka redskap används och hur används de?  

 Kulturellt språk- vad sägs och vilka begrepp och ord används?  

 Kulturella förklaringar- hur förklarar gruppen själv det som görs och sker? 

I vår studie representeras gruppen av våra informanter. Punkterna kan kopplas till vårt syfte 

med studien samt våra frågeställningar och i enlighet med vad Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver lägger vi fokus på pedagogernas lärande, vetande, handlande och tänkande. Detta har 

därmed kunnat utgöra grunden i våra datainsamlingsmetoder t. ex i valet av intervjufrågor.  

Kvale och Brinkman (2014) förespråkar två intervjuguider som bör ta hänsyn till både den 

tematiska och den dynamiska dimensionen. Vi valde att förena dessa faktorer i en 

intervjuguide. När det gäller frågor utifrån den tematiska dimensionen använder man vad 

frågor, till skillnad mot den dynamiska dimensionen som utgår från hur frågor. Vi har under 

pågående intervjuer varit uppmärksamma på det som skett, vilket enligt författarna kan vara 

mycket betydelsefullt för processen i analys- och rapporteringsarbetet. För att skapa god 

relation hade vi under några månader i förväg regelbunden kontakt med skolan, försökt varit 

goda lyssnare och tillmötesgående vad gäller t. ex tider för inbokade träffar eftersom Creswell 

(2013) menar att bland det viktigaste är att vara respektfull inför den person man intervjuar.  

Vi genomförde tre intervjuer med tre olika pedagoger i samband med observationer. Tanken 

med detta var att öka möjligheten till samt underlätta direkta följdfrågor för att ytterligare 

belysa och gå mer på djupet, men också för att på ett naturligt sätt kunna återkoppla till 

pedagogernas tänkande, lärande, vetande och handlande utifrån det vi precis hade observerat. 

Utöver dessa gjordes ytterligare tre intervjuer som dock inte var kopplade till någon 

observation.  

Varje intervju tog ca 60 minuter och ljudupptagning användes utifrån informanternas 

godkännande för att underlätta transkriberingen och för att utifrån vad Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver om hur detta kan underlätta för intervjuaren att koncentrera sig på ämnet och 

interaktionen i intervjusituationen. Vi delgav inte informanterna några intervjufrågor då vi 

ville undvika att deras svar blev för styrda. Däremot informerade vi om att frågorna utgick 

från vårt syfte och våra frågeställningar för att försäkra oss om att hålla oss till ämnet men 
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även för att skapa trygghet för informanterna, vilka de informerats om i missivbrev och e-

postkorrespondens. Frågorna i intervjuguiden var uppdelade utifrån sex huvudrubriker för att 

underlätta kodningen och analysen av olika teman/kategorier i datainsamlingen. Vi 

färgkodade datainsamlingen utifrån teman som utgick från vår syftesbeskrivning i både 

intervjuerna och observationerna.  

Som stöd valde vi även att ta hjälp av det Kvale och Brinkmann benämner för 

halvstrukturerade intervjuer, vilka vi följt upp med ytterligare frågor utifrån de svar vi fått. 

Eftersom vi inspirerats av etnografin började vi med att utgå från flera frågeställningar som 

under den fortlöpande analysen successivt korrigerats.  

Vi valde även observation som metod för att som Vetenskapsrådet (2011) menar få 

möjligheten att befinna oss i de observerade pedagogernas naturliga miljö samt kunna följa 

händelser och skeenden, höra vad som sägs samt följa den interaktion som utspelar sig mellan 

pedagogerna och deras elever. Vi ville på detta sätt komma bakom den offentliga versionen 

och yttre skeenden samt därmed även få inblick i det inofficiella som skedde.  

Vi genomförde åtta observationstillfällen i skolämnena svenska/svenska som andraspråk, 

matematik, engelska samt so. Vid dessa tillfällen iakttog vi hur pedagogerna arbetade med 

språk-, skriv- och läsutveckling. Med observationerna ville vi få inblick i gruppens och 

kulturens naturliga miljö och i enlighet med vad Creswell (2013) och Kullberg (2004a) menar 

undersöka det naturliga flödet av händelser.  

Vi valde att inta observatör- som- deltagare- rollen vilket Kullberg (2004a) förklarar med att 

forskaren har ett visst men svagt engagemang. Vi informerade grupperna vilka vi var och 

varför vi var där samt att vi inte skulle delta i några aktiviteter eftersom pedagogerna var vårt 

huvudsakliga fokus, men även för att kunna iaktta och anteckna med distans. Med hjälp av 

denna roll ville vi utifrån vad Fejes och Thornberg (2015a) betonar inte förändra fenomenet.  

Det som Creswell (2013) belyser, oberoende vilken roll som observatör man har, är att 

använda ett observationsprotokoll. I vårt fall blev det en trippellogg. Detta för att kunna utföra 

anteckningar på fältet där både beskrivningar, reflektioner samt anteckningar kopplade till 

teori gällande pedagogernas språkutvecklande arbete, med de kulturella punkter vi nämnt 

tidigare som underlag.  

Observationerna fylldes efter genomförda tillfällen på för att få med sådant vi inte hunnit 

anteckna under fältstudierna och därmed få en bredare bild av det vi studerat. Eftersom analys 
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sker löpande inom etnografin transkriberade vi intervjuer och observationer i anslutning till 

deras genomförande.  

Ansvarsfördelning 

Vi har båda läst och tagit del av aktuell litteratur. Genom regelbundna träffar och via e-post 

har vi diskuterat struktur och innehåll av arbetet. Vårt mål var att utföra alla observationer och 

intervjuer tillsammans för att få en så heltäckande bild som möjligt samt underlätta våra 

gemensamma diskussioner och analyser av det vi sett och hört. Av tidsskäl valde vi ändå att i 

slutet av studien dela upp oss vid några observationer. De genomförda intervjuerna fördelade 

vi mellan oss och transkriberade dem på varsitt håll för att sedan analysera dem först enskilt 

och sedan gemensamt. Fältstudierna fyllde var och en på med fler reflektioner och analyser 

efter varje slutfört tillfälle för att sedan diskuteras och analyseras tillsammans.  

Validitet och reliabilitet 

Enligt Kullberg (2004a) betyder termen validitet styrka och kommer från det latinska ordet 

validitas. Vetenskapliga termer är mått som anger om forskaren undersöker det som verkligen 

är avsikten med studien. Därför innebär god validitet att forskaren i hög grad lyckats att 

undersöka det den ämnat att undersöka.  

Termen reliabilitet innebär enligt Kullberg att studien är pålitlig och tillförlitlig. Ordet 

kommer från den engelska termen reliability. Inom vetenskapen är det ett mått på 

noggrannheten och säkerheten i den metod som forskaren valt att använda. Därmed kan sägas 

att resultatet inte är slumpmässigt. För att resultatet av studien ska vara säkert och trovärdigt, 

behöver forskaren använda den vetenskapliga ansatsen och de redskap som hör till denna på 

ett noggrant sätt. Larsson (2005) menar att båda dessa termer är giltighetsbegrepp och handlar 

om kvalitetskrav på den vetenskapliga studien. Validiteten omfattar diskurskriteriet som 

innebär att studien kan ge ett pragmatiskt värde i praktiken. 

Fejes och Thornberg (2015b) menar att det är oerhört betydelsefullt att en studies resultat är 

försvarbart och hållbart. Stukat (2011) belyser att en diskussion kring undersökningens 

svagheter och styrkor behöver ske utförligt, dels ett resonemang kring val av design och hur 

detta sedan faller ut i verkligheten. Validitet och reliabilitet är begrepp som har stort värde när 

det gäller att titta på undersökningens kvalitet. Undersökningens validitet är grundläggande 

för studiens värde och man bör ställa sig frågan: ”Undersöker jag det som jag verkligen vill 

undersöka?” (s.136).  
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Vår studie innehåller intervjuer, observationer och litteraturläsning vilket är en förutsättning 

för användandet av triangulering. Detta är en strategi som kan bekräfta bevis för att 

dokumentera en kod eller ett tema utifrån olika datakällor.  Larsson (2005) framhåller denna 

strategi som mycket effektfull eftersom studiens tillförlitlighet och därmed reliabilitet 

förstärks. Kvale och Brinkmann (2009) betonar betydelsen av forskarens tidigare erfarenheter 

och trovärdighet när det gäller forskning och framhäver den moraliska integriteten som viktig 

för undersökningens validitet. Författarna menar att begreppet validitet förenas med 

sanningen och den som forskat kring ett område ska kunna argumentera för att resultatet man 

kommit fram till är försvarsbart och hållbart.  

Etiska överväganden  

CODEX (www.vr.se) och Vetenskapsrådet (2011) visar att de forskningsetiska principerna 

kan underlätta kontakten genom att kort delge deltagarna information kring 

forskningsuppgiftens ansvariga, syfte och institution. I vår undersökning utgick vi även från 

de rekommendationer, gällande forskningsetiska principer, som Vetenskapsrådet belyser.  

Informations- och samtyckeskravet uppfylldes av att vi skickade ut missivbrev som skulle ge 

oss ett formellt samtycke till att utföra vår undersökning. Med brevet informerade vi 

deltagarna om de etiska krav som forskaren behöver uppfylla samt information kring den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Vi upplyste även om att studien var frivillig och att man 

hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  

Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att våra informanter försäkrades om att uppgifter 

om deltagare i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Kvale 

och Brinkman (2014) framhåller forskarens roll och skriver att ”forskarens integritet, är 

avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarheten i de etiska beslut som 

fattas under undersökningens gång” (s.111). Denscombe (2004) belyser de etiska koderna 

med att forskaren håller sig till sanningen och handlar professionellt.  

Nyttjandekravet uppfylldes genom att deltagarna försäkrades om att det insamlade materialet 

förvarades säkert så att endast vi som utfört studien hade möjlighet att nyttja detta samt att 

rådata enbart används i denna studie.  

http://www.vr.se/
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Databearbetning och analys 

Här beskriver vi hur resultatet från observationer och intervjuer har analyserats.  

Vi har valt att utgå från vad Fejes och Thornberg (2015a) skriver om strukturerad metod för 

kvalitativ analys: koncentrering, kategorisering, berättelse och tolkning i vår analysprocess av 

data. Vi använde i analysen av både observationer (där vi hade trippelloggen som underlag) 

och intervjuer denna teoretiska tolkning vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att 

genomläsning av intervjuer och teoretisk reflektion sker utifrån valda kategorier vilka i vår 

studie kan härledas till våra frågeställningar och vårt syfte och därmed fick huvudtemat 

Pedagogernas perspektiv på undervisning och hur denna kännetecknas. Huvudtemat omfattar 

även våra underteman vilka ändå fick egna rubriker då vi ville förtydliga dem: interaktion och 

inkludering, motivation och lustfyllt lärande, pedagogernas beskrivningar av språkstörning. 

Eftersom vår studie har visst inslag av etnografi har det enligt Creswell (2013) stor betydelse i 

detta analysarbete att utföra detaljerade beskrivningar, thick descriptions. Därför valde vi att i 

direkt anslutning till observationstillfällena fylla ut fältanteckningarna i enlighet med vad 

etnografiska forskare gör för att få en tätare berättelse med beskrivande och analyserande 

innehåll.  

Eftersom vi fick ihop ett gediget material från både observationer och intervjuer påbörjade vi 

det Fejes och Thornberg (2015a) kallar för koncentrering, d v s att ur en stor mängd data hitta 

det som Hammersley och Atkinson (2007) beskriver att ur det initiala intresset hitta vissa 

aspekter i t. ex de studerades handlingar. Denna datainsamlingsmetod är lättare att genomföra 

ur ett tids- och etiskt perspektiv men även för att den underlättar upprätthållandet av balans 

mellan närhet och analytisk distans. Koncentreringen skedde utifrån teman som vi kopplade 

till vårt syfte och våra frågeställningar, vilka sedan kodades i olika färger. I analysen 

framträdde även vissa underteman. Efter att våra kategorier färgkodats jämförde vi 

pedagogernas berättelser i våra fältanteckningar. Underlaget fick sedan utgöra grunden i en 

sammanhängande redogörelse ur vilken resultatet kommer att presenteras.  

Utifrån vad Kvale och Brinkman (2014) skriver ville vi med intervjuerna gå utöver det 

spontana vardagliga utbytet av åsikter. Vi använde halvstrukturerade intervjuer som 

möjliggjorde för oss att vara mer förutsättningslösa i samtalen och att synliggöra 

pedagogernas perspektiv på undervisningen. Eftersom vår teoretiska referensram utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv kan intervjun enligt Kvale och Brinkmann (2009) fungera som en 
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social produktion av kunskap. Att intervjua är en aktiv process i vilken intervjuare och 

intervjuperson producerar kunskap genom sin samtalsrelation.  

Creswell (2013) menar att datainsamling och analys kan ske samtidigt under processens gång. 

I analysarbetet har vi med hjälp av trippellogg och intervjuguide, efter varje deltagare vi 

observerat/intervjuat, utfört kategorisering för att få ordning på det material vi fått ihop. Detta 

framhåller Fejes och Thornberg (2015a) som betydelsefullt i analysarbetet. Innan 

kategorisering sker anses det nödvändigt att man som forskare utför kodning. Creswell (2013) 

beskriver det som att utifrån kodningen kan den data som samlats in ordnas i olika kategorier. 

Kvale och Brinkman (2014) menar att den stora fördelen med kodning är att när forskaren 

noggrant kodar av sitt material blir detaljerna mer synliga och forskaren får en helhetsbild av 

det insamlade materialet, speciellt vid en större mängd data. I analysen av observationer har vi 

även tagit hjälp av Fejes och Thornberg (2015b) tolkning av första, andra och tredje graden. 

Den första gradens tolkning innebar att vi utifrån våra observationer först konstaterade vad vi 

sett och hört. Andra gradens tolkning gjordes när vi skrev rent våra fältanteckningar och 

fyllde på med det vi inte hunnit under observationerna i vilka studien söker, beskriver och 

analyserar deltagarnas egna synsätt. Dessa utgår från deras värderingar och kultur. Tredje 

gradens tolkning genomfördes när vi sökte efter bakomliggande mönster och agendor.  

Reflexivitet 

Vi var medvetna om svårigheten i analysen då den i kvalitativ forskning enligt Fejes och 

Thornberg (2015a) är beroende av forskaren själv som verktyg och hur detta kan påverka 

tolkningen utifrån vad denne har för förkunskaper, tidigare erfarenheter samt tränade 

förmågor av fenomenet. Forskaren ska enligt Priebe och Landström (2012) vara så 

förutsättningslös som möjligt och beskriva det specifika fenomenet så korrekt som möjligt 

med hjälp av t. ex intervjuer och observationer. Studien ska starta i empirin och är det 

primära. Under processens gång hade vi i åtanke att vara så lyhörda som möjligt gentemot 

våra informanter för att så lite som möjligt påverka resultatet av studien. Vi insåg dock 

svårigheten med att vara helt förutsättningslösa då vi enligt författarna, för att kunna skriva ett 

syfte och relevanta forskningsfrågor, redan innan måste veta en del om vårt studieobjekt. 

Därför menar vi att det är teorin som blir det primära i studien eftersom vi först var tvungna 

att ha en del förkunskaper om fenomenet vi valt att studera. Den växelverkan vi har i arbetet 

mellan vår förförståelse och de teorier vi lutar oss mot samt den empiri vi fångat ute på fältet, 

gör att vår kvalitativa ansats är abduktiv.  
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Vi förstod att det fanns utmaningar med att använda observationer vilket enligt Creswell 

(2013) kan vara kopplat till vilken roll man har som observatör d v s deltagande, icke 

deltagande eller något mittemellan och svårigheten att växla mellan dessa under studien. 

Utmaningen för vår del handlade om den mekaniska delen av observationen, vilket var att 

komma ihåg att anteckna, hålla distans till det som inträffade samt svårigheten med att 

kanalisera information från den stora omfattande bilden till en smalare så småningom.  

Kullberg (2004a) skriver att forskaren inom etnografin erkänner påverkan som sker i studien 

och problematiserar och tränar denna till vetenskaplig användning. Vad gäller våra 

datainsamlingsmetoder blev vi varse problematiken med att genomföra dessa tillförlitligt. Vi 

ställde oss frågan hur vi kunde veta att informanterna verkligen skulle berätta det vi ämnat 

höra om. Därför valde vi att informera deltagarna om att frågorna var kopplade till syftet med 

vår studie. Utifrån detta kan en viss påverkan från oss som studerat fenomenet ha förekommit.  

Presentation av deltagare 

I vår studie ingår sju deltagare med olika pedagogiska uppdrag inom skolan. Pedagogerna 

representeras av klasslärare, svenska som andraspråkslärare, språkcoach, språkpedagog, 

logoped och specialpedagog. De arbetade under vår studie inom årskurserna 1-7. Några 

deltagare har vi både kunnat observera och intervjua i samband med fältstudierna medan 

andra endast har intervjuats eller observerats. Vi har tagit del av språkutvecklande 

undervisning inom svenska/svenska som andraspråk, so, engelska och matematik. Vi har dock 

valt att skriva mer allmänt om de strategier pedagogerna använde och själva lyfte som 

förutsättningar för gott språk-, skriv- och läslärande, då samma grundläggande strategier 

användes inom alla skolämnen vi fick inblick i. Vi är medvetna om att vissa deltagare är 

citerade oftare än andra. Alla pedagoger i studien finns dock representerade med intervjucitat 

och/eller observation i resultatet. 

Pedagogernas uppdrag handlade om att både i klass, grupp och enskilt ge stöd åt elever med 

språkstörning och/eller elever med annat modersmål. En av pedagogerna har varit särskilt 

drivande gällande utvecklingen av arbetet med stöd till elever med språkstörning i särskild 

undervisningsgrupp.  

Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår studie. Syftet med vår fallstudie var att få 

fördjupad förståelse av pedagogiskt arbete som används för att främja språk-, skriv- och 

läslärande hos elever med språkstörning. Under studiens gång fick vi med hjälp av 
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observationer och intervjuer inblick i vad som karaktäriserade pedagogernas perspektiv på 

undervisning samt vilka didaktiska strategier pedagogerna använde för att möta eleverna men 

även hur lusten och motivationen till att lära sig läsa och skriva påverkades av dessa. Då våra 

teman har flera gemensamma faktorer valde vi att redovisa resultatet utifrån ett huvudtema 

vilket främst utgår från vårt syfte och våra frågeställningar samt flera underteman som vi 

också ansåg relevanta och ville lyfta fram för att tydliggöra strategier som våra deltagare 

använde för att främja utvecklingen för elever med språkstörning. Vi exemplifierar våra 

teman med utdrag ur rådata från intervjuer och observationer. Vi avslutar denna del med ett 

analysavsnitt av resultatet. 

Pedagogernas perspektiv på undervisningen och hur denna 

kännetecknas 
De flesta av informanterna har diskussionsträffar kring hur deras elever med språkstörning lär 

sig bäst. Vid dessa kan de reflektera och utbyta erfarenheter kring strategier som de beskriver 

som främjande för elever med språkstörning. Mötena anses inte vara tillräckligt ofta men 

upplevs värdefulla för utveckling av undervisningen. Man nämner en bristande struktur kring 

eleverna då både några av barnen med språkstörning och en del pedagoger går under olika 

organisationer. Detta leder ibland till att det saknas en helhetsbild av elevernas behov och att 

alla pedagoger som arbetar med eleverna inte har möjlighet till den reflektion och viss 

fortbildning som anses vara värdefull för det språkutvecklande arbetet. Några av deltagarna 

har gått en utbildning kring språkstörning som omfattat både en teori- och praktikdel. Målet är 

att alla på studieskolan ska ha genomgått denna inom en snar framtid.  

Samtliga deltagare är eniga om hur viktigt det är, utifrån ett lärandeperspektiv, att elever med 

språkstörning får mer tid till de uppgifter som ska utföras samt möjlighet till mycket 

repetition. Flera av pedagogerna anser att detta har en positiv inverkan på elevernas 

utveckling då det blir lättare att komma ihåg och underlättar för eleven att snabbare ta fram 

tidigare inlärd kunskap.  Om pedagogerna ger eleverna tid förstår också kamraterna att de ska 

ge varandra den tiden.  

Om man ger eleverna fem sekunder extra, så kommer de på svaret själva och det är viktigt att 

vänta in de fem sekunderna innan det har snurrat klart och sen kommer ut. Ger man dem tiden så 

mår de så mycket bättre (intervju 4). 

Det är en viss hysteri kring det här med att forcera. Jag ser till att de får den förstärkning de ska 

ha, repetition och stöd med det pragmatiska. De behöver jättemycket hjälp för att de ska hinna 

med, för det är en sanslös takt i skolan idag… och på högstadiet… det är sanslöst! För vanliga 
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barn men för dessa barn är det dubbelt värre! Om man lugnar ner sig lite, så skulle det vara ett 

fåtal elever som behövde det här extra stödet (intervju 2). 

Ett observationstillfälle visade hur en pedagog satt bredvid sina elever och kommunicerade 

tillsammans med dem kring ämnet. Pedagogen frågade eleverna om de tyckte det var svårt, 

om de hängde med, backade när de behövde få repetition och stannade upp när ord behövde 

förklaras. En pedagog lyfte vikten av visst vuxenstöd även vid alternativa lärverktyg som t. ex 

lärplattor. Som pedagog behöver man finnas med och förklara samt diskutera övningarna 

tillsammans med eleven för att de ska bli meningsfulla. Kommunikation och interaktion är 

särskilt viktigt för dessa elever då de ibland hamnar i konflikt med sina kamrater p. g. a att 

deras ordförråd samt förståelse för skeenden är begränsade.  

Samtliga deltagare är överens om att strategierna som används för elever med språkstörning 

för att underlätta deras sociala utveckling och inlärning, i lika stor utsträckning gynnar elever 

med flerspråkighet då även deras svårigheter inbegriper språket vilket därmed påverkar 

förståelsen. Man framhåller dessutom att alla barn i skolan gynnas och mår bra av detta elev- 

och lärandeperspektiv. Det handlar om att fånga upp eleven där den befinner sig både socialt- 

och kunskapsmässigt. 

Den pedagogik man använder för elever med språkstörning är samma pedagogik man föreläser 

om för undervisning av elever med annat modersmål. Man behöver arbeta med begrepp och 

texter. Grundarbetet i den ordinarie undervisningen är lika för dessa elever men de flerspråkiga 

eleverna behöver kanske inte det särskilda stödet på samma sätt (intervju 6). 

Pedagogerna upplever att elever med språkstörning snabbare än andra glömmer bort den 

kunskap som förmedlas. En informant beskriver att eleverna minns och förstår olika moment 

bättre om de får använda kroppen genom att gestalta det lästa, men också olika begrepp som 

kan vara svåra att förstå och befästa samt för att få en egen upplevelse av dem. Vikten av att 

göra det abstrakta mer konkret betonas. Eleverna behöver få ”krokar” att hänga upp 

kunskaper och minnen på. Detta underlättar även när pedagogerna vid ett senare tillfälle vill 

knyta an till dessa diskussioner. Det är viktigt att relatera ”aha-upplevelser” till minnen. 

”Kommer du ihåg när…?” Krokarna ger eleverna något att relatera till, hänga upp minnet, 

sammanhanget eller händelserna på.  

På det viset blir det även ett minne för barnen och inte bara ord som lätt tappas bort. Att varje 

elev får en egen känsla. Hur kändes det när jag var t. ex den där personen? (intervju 1).  
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I den mån pedagogerna hinner försöker de ligga steget före med sina elever och på så sätt 

förbereda barnen på vad som komma skall genom att prata lite om morgondagen och därmed 

skapa trygghet och igenkännande.   

Vi tittar på bilderna i t. ex texter i no och diskuterar så att de hinner landa lite i vad som kommer 

så att det inte är helt nytt för dem. Det är så otroligt viktigt att de får med förförståelsen (intervju 

1). 

Alla deltagare framhåller att bildstödet hjälper elever med språkstörning, att ”bilder är A och 

O” (intervju 1). Det är bra för en del barn att utöver det bildstöd som finns på tavlan även ha 

bilder med information på den egna bänken t. ex om den ska till logopeden, ”så att det blir 

klart och tydligt och att eleven är förberedd på det som ska hända” (intervju 4). På det viset 

undviker man problem och misslyckanden.  

En deltagare berättar att när ett nytt område startar får eleverna tillgång till den powerpoint 

som lärarna använder. Detta ger eleverna möjlighet att förbereda sig och sedan arbeta 

parallellt med bilder och begrepp från denna. En annan pedagog berättar att genomgång sker i 

den särskilda undervisningsgruppen t. ex innan en so-lektion, där begrepp förtydligas med 

hjälp av bilder och eleverna får sätta ord på vad exempelvis en kust är. En strategi som de 

flesta pedagogerna använder är tydlighet i vad eleverna ska lära sig i de olika arbetsområdena. 

Målen för arbetet diskuteras och finns även synligt framme i klassrummen både med bild och 

med text. Det är viktigt att det visuella stödet och andra hjälpmedel finns kvar för eleven även 

i den högre skolåldern då flera av pedagogerna uttrycker att svårigheterna hos elever med 

språkstörning finns kvar men förändras över tid och att behoven kan se olika ut för olika 

elever.  

Mycket handlar om att bryta ner arbetet i flera steg och att ”lirka” med eleverna. När vi bryter 

ner en uppgift i flera steg t.ex. med hjälp av en lathund så kan de arbeta mer självständigt 

(intervju 1). 

I en av fältstudierna läste eleverna en text som handlade om en rundvandring i London. Till 

denna visades ett bildspel med de platser som personen i texten besökte, ett sätt att ge 

eleverna något att hänga upp sina kunskaper på.  

Läraren arbetade tillsammans med eleverna genom att denne först knöt an till tidigare lektion, 

sedan läste texten, diskuterade vissa ord, frågade om igen vad orden betydde. Under tiden som 

ett bildspel pågår kring texten sker en kommunikation mellan lärare och elever för att ytterligare 

underlätta förståelsen (observation 1). 
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Samma pedagog gestaltade även med kroppen de begrepp och skeenden som var tvetydiga 

eller som den märkte att eleverna inte förstod. Pedagogen förklarar i intervjun att genom att 

träna språkförståelse och grammatik kan detta gynna eleverna i momentet att förstå en 

instruktion. Bilder skapar bättre förutsättningar för eleverna även när instruktioner ges. Dessa 

används också för att öka förståelsen av olika begrepp.  

När man berättar någonting kan det vara svårt för man flyter gärna ut och därför är det viktigt 

med bildstöd samtidigt. Det är jättevärdefullt! (intervju 2).  

En informant förklarar att de arbetar i teman där flera ämnen integreras med varandra. På 

detta sätt vinner man tid men framförallt för att göra skolarbetet meningsfullt och 

kontextbundet. Samma pedagog knyter i so- undervisningen an till en elevs resa till 

hemlandet. Eleven med språkstörning fick med hjälp av en karta berätta var landet låg, vad 

den hade upplevt och hur det kändes att åka dit. 

So- lektionen påbörjas med att en elev med hjälp av en karta får visa var hemlandet ligger. Med 

hjälp av ett ark med olika känslouttryck får den även berätta om hur det kändes att åka dit. Hela 

tiden förs ett samtal mellan eleverna i gruppen och läraren kring olika begrepp som dyker upp i 

berättelsen kopplat till olika so- begrepp (observation 2). 

En viktig strategi i arbetet med elever med språkstörning förklaras av en deltagare, att man 

måste använda sig av så korta och få instruktioner som möjligt. Detta kan vara problematiskt 

då vissa saker är svårare än andra att korta ner. Därför betonas vikten av att man har det 

särskilda stödet även i klassrummet för att t. ex i dessa situationer finnas mer till hands för 

eleverna så att de kan bli delaktiga även i klassens uppgifter. Ett stöd som de märker stärker 

elevernas självkänsla, ”vi måste bygga upp strategier för eleverna för att undvika att de känner 

sig misslyckade” (intervju 2). 

De flesta lektioner vi observerade inleddes med en återkoppling till och repetition av valda 

delar från föregående lektion i ämnet. Därefter kom en kortare genomgång av den aktuella 

uppgiften, gemensam träning av det praktiska arbetet för att sedan fortsätta självständigt. 

Lektionerna avslutades med en kort sammanfattning av det genomförda arbetet. Under en 

lektion arbetade elever med textbearbetning av artiklar och notiser. 

Föregående lektions text repeterades och vissa ord förklarades. Den analyserades tillsammans 

utifrån givna frågeställningar. Hela tiden hölls eleverna aktiva i diskussionen med frågorna samt 

genom praktiskt arbete i vilket de fick använda sig av den träning man först gjort tillsammans. 

Arbetet avslutades med att titta på en ny text tillsammans där klassen återigen gemensamt 

analyserade texten med de nyförvärvade verktygen/strategierna (observation 7). 
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En pedagog betonar just vikten av att låta eleverna vara aktiva och arbeta praktiskt samt ges 

möjlighet till samtal under lektionspassen. Detta är särskilt viktigt i de åldrar där det finns ett 

inarbetat system med ämneslärare som är väldigt engagerade i sina egna ämnen och därför har 

en tendens att stå för större delen av kommunikationen i undervisningen. Denna tenderar att i 

dessa fall bli väldigt teoretisk då den ena ämnesläraren avlöser den andra och pratar större 

delen av tiden. Eleverna får vara aktiva i arbetet en stund i slutet av lektionen och det saknas 

en övergripande koll på hur hela dagen ser ut för eleverna. Då är det särskilt lätt att tappa de 

med språkstörning. 

Man har gjort undersökning på det här att vuxna pratar mest. Vi vuxna måste få en helhetsbild 

och komma överens om strukturer så att vi inte utsätter eleverna för det här (intervju 2). 

Det är betydelsefullt att våga förändra sin undervisning, berättar pedagogen.  ”Det är 

egentligen vi som är ett av de största hindren p.g.a. att vi inte vågar ta oss utanför det som 

känns tryggt” (intervju 1). 

Interaktion och inkludering 

Våra informanter är överens om att inkludering handlar om att låta eleverna med 

språkstörning delta så mycket som möjligt i den ordinarie undervisningen. Dock räcker inte 

alltid anpassningarna i denna till, vilket kräver att de får undervisning i liten grupp eller 

enskilt för att träna vissa individuella färdigheter beroende på vad de har för behov, för att 

sedan i större utsträckning kunna klara av och känna sig inkluderade i det övriga skolarbetet. 

En pedagog påpekade att ”inkludering är jättebra, men inkludering utan extra resurser det 

anser jag blir exkludering” (intervju 2). 

 

Vi har försökt jobba integrerat men inser att vi kommer att få plocka ut litegrann då spridningen 

i utvecklingen ökar med åldern. Vi ska inte hela tiden gå ut men samtidigt så kanske de behöver 

gå ut och sätta sig att läsa och få lite extra lästräning och extra stöd, för spannet blir större ju 

längre fram vi kommer (intervju 4). 

 

Sedan kan man tillrättalägga undervisningen jättemycket ute i klassrummen, men har man 

jättestora svårigheter så räcker inte det heller. Man måste kunna gå ut i mindre grupp. Man 

måste få individuell undervisning och coaching på egen hand (intervju 2). 

 

Pedagogerna menar att inkludering av elever med språkstörning är särskilt viktig. Det är 

nästan aldrig några problem i förskoleklass, åk 1 eller 2 att pausa från den ordinarie 

undervisningen och träna upp sina förmågor utanför klassrummet utifrån den utvecklingszon 
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eleven befinner sig i. Från åk 3, 4 och 5 ökar betydelsen av kompisar och viljan att vara som 

alla andra. När eleverna blir äldre blir de känsligare för att gå ifrån klassrumsundervisningen 

även om de flesta enligt informanterna anser det vara skönt att arbeta i mindre grupp. Dock 

menar en pedagog att det underlättar att ha diskussioner med eleverna när de är i den åldern, 

om deras svårigheter och att de behöver träna för att utvecklas. För att avdramatisera 

situationen menar flera pedagoger att förståelsen även ökar genom att man diskuterar i klassen 

att alla har olika behov. De belyser barnens förståelse för varandras olikheter, att det finns en 

acceptans för att kamraterna får göra annorlunda. Betydelsen av det goda samtalet framhålls, 

dock varierar tillvägagångssättet beroende på vilken ålder pedagogerna arbetar med.  

 

Är de trygga och det är en trygg situation i klassen då vågar de yttra sig. De är inte rädda för det! 

Men man måste allmänt jobba med tryggheten, att man duger som man är, i klassrummet. Men 

sen att man som klasslärare går till den gruppen och förstärker lite mer för man vet att barnet 

inte yttrar sig så mycket och behovet av hjälp finns. Det är jätteviktigt! (intervju 2). 

Under engelskalektionen vill och törs flera elever läsa upp sina skrivna texter om sig själva, 

detta trots mycket skiftande kunskaper i ämnet (observation 5). 

Några av våra deltagare har till uppgift att informera nya elever och lärare, dels vad 

språkstörning innebär men också vilka behov elever med språkstörning har samt att träningen 

av dessa behov kan se olika ut. Detta menar de också skapar ett bemötande som präglas av 

förståelse samt en mer tillåtande miljö.  

Det är flera olika pedagoger involverade i undervisningen av de yngre eleverna. Trots att flera 

elever hämtas för att gå i väg och träna, ges detta ingen större uppmärksamhet från de övriga 

eleverna som befinner sig i klassrummet. De fortsätter att arbeta vidare (observation 3). 

 

De bara är. Det är det som är så skönt här. Redan från start är du med din klass. De börjar och 

avslutar dagen i sin klass, de deltar i klassens idrott och musik. Man skiljer inte på dessa elever, 

någon går till mig, någon går till svenska som andraspråk, andra elever går iväg till andra ställen. 

Det är sådan rörelse bland barnen så det är så accepterat (intervju 3). 

 

Tanken bland pedagogerna är att så lite som möjligt ta ut eleverna från den ordinarie 

undervisningen och att de mestadels ska delta i sina ”hemklasser”. De äldre eleverna kan i 

större utsträckning vara med och styra upplägget av hur deras stöd ska se ut då de börjar bli 

mer medvetna om sina behov. Ibland påbörjas ett skolämne i klassrummet tillsammans med 

de övriga eleverna då t. ex en specialpedagog finns med för att stötta. När pedagogen märker 
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att orken eller koncentrationen börjar ta slut eller eleven känner sig trött finns möjlighet att 

fortsätta arbetet med det särskilda stödet enskilt eller i mindre grupp i ett annat rum. Eftersom 

pedagogerna menar att engelska är ett ämne som elever med språkstörning ofta har svårt för, 

har några i de äldre åldrarna detta helt i den särskilda undervisningsgruppen, då deras behov 

av att få ord och begrepp förklarade är särskilt stort. 

Motivation och lustfyllt lärande 

När pedagogerna i intervjuerna beskriver de faktorer som de upplever främjar lusten att lära, 

nämner de oftast dialogen med eleverna kring hur anpassningarna och stödet ska se ut. Ju 

äldre eleverna blir desto känsligare kan de vara för att gå ifrån den ordinarie undervisningen 

och då uppstår ett ökat behov att tillsammans med eleven utforma dennes stöd. För att främja 

motivationen påbörjas vissa lektionspass i klassrummet i den utsträckning som det fungerar 

för att eleven ska kunna vara delaktig i de gemensamma uppgifterna, men också utifrån hur 

eleven vill ha det. Stödet måste vara flexibelt och pedagogerna försöker läsa av elevernas 

dagstillstånd. En deltagare menar dock att de flesta elever, även de på högstadiet, tycker det är 

positivt att gå ifrån den ordinarie undervisningen eftersom de själva uttrycker att de hinner 

med skolarbetet bättre då. Denne förklarar vidare att elever som är mindre positiva oftast är 

äldre och trötta på stödet (som då mest varit i form av en assistent), vilket de haft under en 

lång tid. Därför betonas vikten av löpande samtal kring varför stödet behövs och hur 

utformingen av detta ska se ut. 

 

Det är de vuxnas ansvar och skyldighet att ge alla elever, särskilt dem med språkstörning, 

möjlighet att diskutera saker som kan vara svåra eller varför något blev som det blev. ”Hur löser 

du det när det blir såhär?” På det viset blir de mer medvetna om hur saker är och motivationen 

ökar (intervju 2). 

 

En annan dimension av motivation som uttrycks är temaarbete. Pedagogerna integrerar flera 

ämnen i varandra vilket de beskriver skapar en röd tråd och eleverna får ökad möjlighet att 

förstå hur olika ämnesområden hänger ihop och därmed nyttan av de olika uppgifter de utför. 

Arbetet känns mer meningsfullt och ökar därmed elevernas intresse. Flera pedagoger 

uttrycker vikten av att utforma uppgifterna, särskilt för elever med språkstörning, på rätt nivå 

d v s de ska inte vara för lätta, vilket de menar att de kan bli om de anpassas utifrån att eleven 

ska arbeta individuellt med dem. En del elever blir motiverade beroende på hur uppgifterna 

ska utföras. 
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Skulle jag göra uppgifter som de kan klara själva så blir de på en för låg nivå, de är ju inte 

dummare än någon annan eller mindre begåvade (intervju 1). 

 

Man försöker hitta olika vägar, ibland är vi ute och sparkar boll mot vägg för det är det enda som 

fungerar och då får de träna på att säga orden samtidigt som de sparkar… En elev blev 

motiverad då den fick skriva berättelser. Då fick den t. ex välja sju ord som innehöll de 

ljudkombinationer vi tränade på. Utifrån detta fick den sedan hitta på berättelsen själv, det var 

väldigt uppskattat! (intervju 5).  

 

Risken finns också att uppgifterna blir för svåra om man förutsätter att de ska klara samma 

uppgifter som övriga elever utan stöd. Det gäller att hitta en balans i lagom utmanande 

uppgifter som utvecklar deras språk till deras nästa nivå och att eleverna får det stöd de 

behöver parallellt i detta arbete för att undvika att de tappar lusten och misslyckas. 

En annan form av motivationshöjande strategi som lyfts är vikten av att det finns fysiska 

personer som hjälper eleverna att utföra vissa handlingar t. ex att få med sig rätt saker till rätt 

lektion och att skapa struktur i arbetet eftersom de ofta har svårigheter med minnet. Detta 

förhindrar även att eleverna misslyckas och känslan av att inte duga. Det finns ibland 

tillräckligt med pedagoger på en skola men deras huvudsakliga uppgift är inte alltid att arbeta 

med eleverna. 

Det räcker inte att man bara handleder personal… för eleverna behöver så mycket eget stöd… 

det är bara att konstatera! Det måste vara folk som jobbar med barnen och hjälper dem med 

strukturen och praktiska saker. (intervju 2). 

Flera deltagare lyfter vikten av att bygga en relation med eleven som kan skapa tillit och 

förtroende. ”När eleven väl accepterat mig finns det goda förutsättningar till att den fått 

motivation till att arbeta med läs och skrivuppgifter”, menar en pedagog (intervju 5).  

Informanterna framhåller sitt brinnande intresse när det gäller att lära sig mer om språk, - läs 

och skrivutveckling hos elever med språkstörning. Detta för att öka medvetenheten om hur 

dessa elever tar in kunskap och för att kunna stötta dem på rätt sätt och därmed även utveckla 

sin egen undervisning. De menar att eleverna blir motiverade när de får känslan av att lyckas. 

Det är därför viktigt att det blir en diskussion kring var eleven befinner sig i sin egen 

utveckling och att dokumentera de framsteg som sker. En deltagare förklarar att elevens 

läsning spelas in så att den själv kan lyssna och jämföra med tidigare inspelningar. Detta 

menar pedagogen blir särskilt viktigt i diskussionen kring kunskapsmålen då elever med 

språkstörning oftast behöver mycket mer tid till att klara dem. Möjligheten att behålla elevens 

lust och motivation för skolarbetet ökar om den på ett tydligt sätt får höra och se sina 
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framsteg. Vidare menar flera deltagare att det har stor betydelse för elevens motivation om 

helheten kring eleven fungerar.  

Pedagogernas beskrivningar av språkstörning  

Samtliga informanter framhäver att språkstörning inte har med intelligens att göra. ”Det är 

bara jobbigt med språket”. ”Språkstörning beror enligt forskning på defekter i vissa områden i 

hjärnan och har inte med intelligens att göra” (intervju 2). Enligt deltagarna finns det flera 

områden som hindrar eleven från att visa sin förmåga.  De beskriver svårigheter inom det 

fonologiska, grammatiska, pragmatiska, det sociala och med ordförrådet. En av deltagarna 

belyser att vissa elever med språkstörning har svårigheter inom alla områden medan andra 

kämpar med det fonologiska, men understryker också att detta kan vara nog så jobbigt för 

eleven, eftersom svårigheter med att uttrycka sig samt att läsa och skriva ofta uppstår. Enligt 

våra informanter har flera av eleverna med språkstörning ofta svårt med koncentrationen och 

uthålligheten. Därför betonas att det särskilt för elever med språkstörning är av stor vikt att t. 

ex genomgångar varvas med praktiskt arbete men även med språkliga pauser.  

En pedagog menar att ”Nästan alla har svårt med både uttrycksförmågan och förståelse av 

språk i någon grad”(intervju 5). En annan pedagog förklarar att de fonologiska svårigheterna 

hos en elev med språkstörning kan gälla processen t. ex vid inlärning av de bakre ljuden vid 

uttal. Samtidigt är det viktigt, menar alla informanter, att framhäva hur stora variationerna kan 

vara mellan elever som har diagnosen språkstörning och att stödet bör utgå från dessa. Det 

som märks tydligt hos eleverna är svårigheten att förstå instruktioner, att veta vad som sägs 

och att uppfatta nyanser i språket. Detta gäller enligt pedagogerna ofta även de flerspråkiga 

eleverna utan språkstörning. En pedagog berättar om då den arbetade på en annan skola med 

många flerspråkiga elever.  

För svenska som andraspråksbarnen var det mer det här att förstå en instruktion. Det tycker jag 

även utgör en stor del av språkstörning, svårt att uttrycka sig men även svårt att förstå 

informationen (intervju 3). 

Detta kan bli problematiskt i umgänget med kamrater då missförstånd ofta uppstår i det 

sociala samspelet då eleverna inte alltid förstår eller kan göra sig förstådda i detta.  

Jag hade en elev som ofta använde känslostarka ord. Om eleven blev osams med någon använde 

denne uttryck som ”jag hatar dig”, ”jag ska aldrig mer leka med dig”. Eleven menade egentligen 

att den inte ville leka mer med sin kamrat just då. Det blir sådana ytterligheter, inga nyanser i 

ordvalen (intervju 1). 
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En av deltagarna säger att ”pragmatiska svårigheter kan uppstå i och med att elever med 

språkstörning är svårförståeliga”(intervju 2).  

Du säger någonting och det tolkas på ett sätt och så säger du något annat och det du säger är 

kanske inte det du tänkt säga för dina ord kommer inte ut som du har tänkt dig. De kanske inte 

kommer ut alls! Det blir jättemånga jobbiga situationer (intervju 5). 

Ren språkstörning, svårt att hålla en röd tråd i berättelsen. Inte så stora uttalssvårigheter men 

problemen kommer sedan med läsförståelsen, x kommer att få svårt att förstå vad den läser 

eftersom x har ett begränsat ordförråd och svårt med grammatiken (intervju 4). 

Några av deltagarna i studien anser att de som har en språkstörning oftast har 

lyssningssvårigheter där forskning, enligt en av deltagarna, visar att barnen med språkstörning 

oftast har svagt auditivt minne. ”Förstår du inte texten när du lyssnar så förstår du den inte om 

du läser den” (intervju 5).   

En deltagare framhäver betydelsen av att testa eleven där den befinner sig i sin 

språkutveckling. Där kan det visa sig att ”grammatiska svårigheter som borde etablerats i 

tvåårsåldern inte är etablerade, då måste man börja där” (intervju 5). En annan informant 

förklarar att av de elever den arbetar med har alla svårigheter med att prata grammatiskt 

riktigt, att hitta orden. Dessa elever har lyssningssvårigheter och hör inte vad man säger. 

Därför menar denne att det inte är någon självklarhet att de är behjälpta av att få texter 

upplästa. ”Elever med språkstörning tycker även att det är jobbigt om man pratar fort eller 

inte väntar in deras svar” (intervju 2).  

Resultatanalys 

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för vår analys av resultatet från intervjuer och 

observationer samt jämföra detta med det vi tidigare presenterat som teoretiskt perspektiv på 

lärande.  

I resultatet framkommer det att flertalet av eleverna med språkstörning har stort behov av 

personligt stöd och vi kan se att kommunikation och samspel är två mycket betydelsefulla 

faktorer när det gäller synen på inlärning och strategier hos pedagogerna. Flera forskare bl. a 

Vygotskij (2010) och Säljö (2010) beskriver att individen gynnas i sin inlärning när detta sker 

i samspel och i kommunikation med andra. Vygotskij förklarar att barns utveckling inte 

enbart påverkas av deras biologiska förutsättningar utan även av sociala faktorer. Därför 

framhåller författaren vikten av socialt meningsfullt samspel och att integrering med andra ger 

högre språkliga individer vilket i sin tur leder till högre former av kognitiv aktivitet. Vår 
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analys av intervjuer och observationer visar på att våra deltagare har detta sociokulturella 

perspektiv på lärande, då de beskriver vikten av interaktion för elever med språkstörning och 

barn med annat hemspråk tillsammans med andra kamrater och vuxna, både för att öka deras 

deltagande i gemensamma aktiviteter men även för att deras elever ska få andra språkliga 

förebilder för att utvecklas. På det viset menar Vygotskij att ett inlärt språk ökar möjligheten 

för dessa elever att få kontakt med sin omgivning och vilket enligt Ingestad (2009) främjar 

motivation till lärande. 

Vygotskijs (2010) teori om den proximala utvecklingszonen beskriver förhållandet där eleven 

utmanas samtidigt som undervisningen ger denne möjlighet att utvecklas. Gibbons (2013b) 

beskriver scaffoldings med hjälp av olika fält. Dessa fält kan ses utifrån olika 

klassrumsmiljöer med ett perspektiv på hur eleven reagerar vid stödet men samtidigt när 

utmaningar ges. Scaffoldings är byggställningar som eleven kan utvecklas och växa i. Dessa 

avlägsnas gradvis när eleven blivit mer självständig. Våra observationer visar hur 

pedagogerna ger eleverna det stöd som blir en förutsättning för de utmaningar som eleverna 

ska klara genom att t. ex förklara begrepp, skapa sammanhang, ge varierad undervisning, 

repetera vissa moment och ge stort utrymme för interaktion med andra. Analysen visar på hur 

våra deltagare i enlighet med vad Gibbons (2013b) och Tjernberg (2013) skriver om vikten att 

utforma stödet på rätt sätt, sätter scaffoldings i fokus. Pedagogerna berättar i intervjuerna att 

de utgår från olika strategier där målet är att främja inlärningen för elever med språkstörning 

och där även inkludering i så stor utsträckning som möjligt i den ordinarie undervisningen 

nämns som en framgångsfaktor för inlärning och social utveckling. De beskriver att eleverna 

behöver mycket stöd för att ges möjlighet till goda förutsättningar att utvecklas och för att 

kunna bli självständiga.  

Hundeide (2006) beskriver utifrån den sociokulturella teorin att det behövs en vägledare med 

kompetens som kan hjälpa individen i dess olika utvecklingsfaser. Vägledaren kan, utifrån vår 

analys, vara de yrkesroller som våra deltagare representerar. Pedagogerna har då möjlighet att 

både i den ordinarie undervisningen men även i mindre grupp och enskilt ge eleverna 

utmanande uppgifter på rätt nivå, mer tid, gå igenom instruktioner flera gånger, repetera det 

som sagts vid genomgångar, diskutera begrepp, hjälpa eleverna med strukturen i arbetet samt 

stötta i interaktionen och samspelet med deras kamrater för att främja inkludering.  

 

I vår analys framträder en medvetenhet hos informanterna om att språkstörning finns på olika 

nivåer och inom olika språkliga områden. De ser en utvecklingspotential hos sina elever och 
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utformar det pedagogiska arbetet med varje elevs förutsättningar och behov i fokus. Hattie 

(2012) betonar ett lärandeperspektiv och att ”Uppmärksamheten måste flyttas från hur man 

undervisar till hur man lär sig – och inte förrän lärare förstår hur varje elev lär sig kan de gå 

vidare och fatta beslut om hur de ska undervisa” (s.127). Resultatet av studien visar på att 

våra deltagare poängterar vikten av det synliga lärandet då de framhåller betydelsen av 

elevens delaktighet i utformning av stödet, lärarkompetens, erfarenhetsutbyte och tid för 

reflektion för att kunna ge elever med språkstörning så goda strategier som möjligt för att 

utvecklas. Detta för att enligt Hattie kunna förstärka elevernas lärande vilket är den avgörande 

förutsättningen för pedagogen att se lärandet genom elevernas ögon.  

 

Analysen visar på att informanterna utvecklar sin syn på inlärning när de träffas och 

diskuterar olika erfarenheter och situationer som uppstått kring deras elever med 

språkstörning och deras språk-, skriv- och läslärande. Kullberg (2004b) betonar att både lärare 

och elever lär. Lärare lär sig om de olika elevernas förförståelse och eleverna lär sig om sitt 

och andras lärande. Insikten om vikten av att ha kunskap om hur eleverna lär sig och att 

utforma stödet på ett flexibelt sätt som kan ändras beroende av hur behoven ser ut, tyder också 

på pedagogernas medvetenhet om hur deras strategier påverkar elevens möjlighet att nå sin 

närmaste utvecklingszon.  

 

Resultatet visar hur våra informanter främjar det situerade lärandet genom att integrera sina 

elever i olika praktiska gemenskaper. Pedagogerna fångar upp eleverna där de befinner sig, 

både socialt och kunskapsmässigt, gör dem delaktiga och inkluderade genom att låta dem vara 

med och utforma sitt eget stöd, interagerar med pedagoger och klasskamrater, anpassar 

uppgifterna utifrån ett elev- och lärandeperspektiv, där eleverna med språkstörning får sina 

behov tillgodosedda både i den ordinarie undervisningen men även i mindre grupp och 

enskilt. Detta betonar Phillips och Soltis (2010) som en förutsättning för eleverna att kunna 

tillägna sig stora mängder avancerade kunskaper och färdigheter.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

En av de största utmaningar som framträder i analysen, är hur man i skolan förenar 

inkludering med det individuella stödet. Fischbein (2014) menar att det finns en ambivalens 

till organisationen av det specialpedagogiska stödet då eleverna oftast förstår att de behöver 
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specifikt stöd men att de å andra sidan inte vill betraktas som avvikande. En viktig faktor som 

betonas av våra deltagare är att eleven får möjlighet att delta i diskussionen kring hur 

utformningen ska se ut. Vår studie visar att olika kategorier av pedagoger ger de scaffoldings 

som är avgörande för att eleven med språkstörning ska klara undervisningen. Lindberg och 

Hyltenstam (2013) framhåller att alla lärare spelar roll för den språkutveckling som eleverna 

behöver i lärandet. Behovet av tillräckligt många ”fysiska” personer för elever med 

språkstörning är stort enligt informanterna, då de behöver stöd både i sin inlärning men även 

hjälp med strukturen av skolarbetet. Vi ser att det finns en önskan bland våra deltagare om en 

omstrukturering i organisationen kring eleverna. Detta för att få till stånd ett ökat samarbete 

och ansvar av eleverna med språkstörning och därmed få en bättre helhetsbild av elevernas 

behov för att kunna anpassa sina metoder i ännu större utsträckning.  

I studien uttrycker våra deltagare förmågan att våga gå utanför sin trygghetszon vad gäller 

undervisningsmetoder, ge eleverna mer tid till repetition och samspel med sin omgivning samt 

inta ett analyserande förhållningssätt till sin egen undervisning kopplat till teori och hur den 

påverkar eleverna, som framgångsfaktorer för elevernas inlärning och utveckling. Kullberg 

(2004b) betonar särskilt vikten av att ha förmågan att koppla det vi tänker om undervisning 

till det abstrakta i teorin så att tanken inte bara syns i vårt handlande utan någon teoretisk 

förankring. Både Alatalo (2011) och Hattie (2012) framhåller vikten av att framgångsrik läs- 

och skrivundervisning bygger på att lärare har både ämneskunskaper och förmåga att använda 

dessa i sin undervisning. De flesta deltagarna har fått en gemensam utbildning, vilket ger dem 

möjlighet att förena teoretiskt innehåll med vardagsarbete vilket enligt författarna är av 

central betydelse för elevernas resultat. 

 

Fältstudier och intervjuer synliggör Vygotskijs (2010) sociokulturella perspektiv med tonvikt 

på socialt skapande inlärningsvillkor. Det respektfulla och accepterande förhållningssättet i 

förening med goda möjligheter av socialt samspel för elever och vuxna kring barnen med 

språkstörning, där tänkandet och språket får mötas, anses avgörande för elevernas utveckling. 

Vår studie har gett oss kunskap om att oavsett vilka språkliga nivåer svårigheterna ligger på, 

leder de till någon form av språk-, läs- och skrivsvårigheter. Därför behöver vi som pedagoger 

reflektera över vår roll och fundera över hur vår undervisning påverkar elevens utveckling. Vi 

behöver även ta reda på hur varje elev lär sig bäst för att sedan anpassa stöd och uppgifter 

utifrån var och en. Studien visar på att vi kan skapa optimala förutsättningar för inlärning hos 

elever med språkstörning med hjälp av rätt intervention på respektive språkliga nivå och när 
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eleven görs delaktig i utformningen av stödet. Resultatet lyfter beskrivningar från pedagoger 

som upplever att eleverna gynnas i sitt språk-, skriv- och läslärande av det stöd de får i klass, 

grupp och enskilt och av de olika strategier som de använder i undervisningen, vilket de 

menar leder till att elevernas möjlighet att nå de mål som krävs ökar. Tjernberg (2013) 

framhåller att vissa kunskaper måste läras ut i integrerade funktionella sammanhang och 

andra vid behov lyftas fram i välstrukturerade och särskilda sammanhang. Gillons (2000) 

studie stärker detta då den visar att strukturerad intervention kring fonologisk medvetenhet för 

elever med språkstörning kan förbättra deras fonemmedvetenhet, språkproduktion, läsning 

och läsförståelse. Vi menar utifrån den förståelse och kunskap vi fått, att olika riktade åtgärder 

är en nödvändighet för att elever med språkstörning ska känna sig delaktiga i gemensamma 

aktiviteter som kräver språkliga färdigheter. Med det förebyggande arbetet kan vi få eleverna 

att bli motiverade och få dem att känna att de lyckas.  

 

I vår analys kan vi se det som Hattie (2012) menar om en tillåtande miljö. Detta kan förklaras 

med att vissa pedagoger har till uppgift att för nya elever och lärare förklara vad språkstörning 

innebär och hur dessa elevers behov ser ut. Hattie skriver att en av de mest framgångsrika 

faktorerna när det gäller att främja lärande är klassrumsklimatets betydelse. Förtroende, 

omsorg, förmåga att arbeta i grupp och samarbete måste finnas eftersom det är dessa 

färdigheter som ligger till grund för att främja klassrumsmiljöer där misslyckanden tolereras 

och välkomnas. Våra observationer visar på toleransen kring elever som gick i väg för att 

träna utifrån sina behov. Pedagogerna var också konsekventa med att ge dessa elever mer tid 

till att processa sin kunskap eller berätta om sina funderingar och tankar. Detta 

tillvägagångssätt lärde sig också övriga elever att acceptera och respektera. Tiden för dessa 

elever är betydelsefull utifrån hur Hoffman och Gillam (2004) förklarar språkstörning: ”the 

mind operates as a limited capacity system” (s.114). De menar att endast en begränsad andel 

information kan processas under en given tid. Den tillåtande miljön blir särskilt viktig då vår 

analys visar att informanterna upplever utmaningar i vissa situationer när elever med 

språkstörning interagerar tillsammans med andra, vilket kan bekräftas genom den förklaring 

som Leet och Nyqvist (2008) ger att svårigheter som att uttrycka känslor och formulera sig på 

ett sätt så att omgivningen förstår, kan leda till att samspelet med andra påverkas.  

Resultatet visar att deltagarna i studien lägger stor vikt vid att bygga fungerande relationer. 

Fischbein (2014) betonar det goda samspelet för att förbättra självkänslan och motivationen 

hos elever med svårigheter. I vår analys av observationer och intervjuer framkommer det att 
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det hos pedagogerna finns kunskap och medvetenhet om språkstörning samt en tilltro till 

elevens fortsatta utveckling. Vi såg uppgifter som knöt an till elevernas verklighet där också 

pedagogerna förklarade vad som förväntades av dem och hur deras inlärning och sociala 

förmåga utvecklades. Westlund (2012) betonar vikten av samtal om språket för att nå högre 

språklig medvetenhet. Vi kunde se hur pedagogerna tog reda på elevernas förförståelse, 

samtalade om språket, uppmuntrade och fick dem att känna delaktighet. Westby (2010) 

förklarar att det är särskilt viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med ett 

annat förstaspråk, att arbeta med ord- och begrepp i dess kontext för att utveckla både den 

syntaktiska och semantiska förmågan. I studien fick vi se hur pedagoger tog tillvara 

flerspråkiga elevers upplevelser och kunskaper. Detta menar vi vittnar om att våra deltagare 

har insikt om vikten av att värdera alla elevers erfarenheter, kunskaper och färdigheter vilket 

är en grundläggande förutsättning för deras fortsatta språkutveckling. Nottingham (2014) 

framhåller att den vuxnes förhållningssätt kan vara en avgörande faktor till att eleverna själva 

tror på att de kan lyckas. 

Det som i vår analys framträder som särskilt betydelsefullt i arbetet med elever med 

språkstörning, både de svenska eleverna och dem med annat modersmål, är framförallt 

förmågan att se och tillmötesgå elevernas behov, ge dem möjlighet att interagera med andra, 

låta dem vara delaktiga i utformningen av sitt stöd samt att pedagogerna genom reflektion om 

hur eleverna lär sig, blir medvetna om vilka undervisningsstrategier som fungerar. Den 

teoretiska förankringen och kunskapen om vilka didaktiska metoder som har störst effekt på 

läs- och skrivinlärningen i förening med kunskaper kring diagnosen språkstörning och 

bemötandet av dessa elever, är en nödvändig kombination för deras utveckling. Vid sidan om 

dessa kunskaper krävs även medvetenhet kring vilka hinder som kan finnas och hur dessa kan 

undanröjas. Alatalo (2011) beskriver att man som pedagog behöver kunskap om att korrekt 

identifiera var elever befinner sig i sin läs- och skrivutveckling för att kunna ge dem 

systematisk och strukturerad läs- och skrivundervisning. Pedagogen ska kunna kombinera 

beröm, uppmuntran och elevaktivt lärande med en systematisk undervisning.  

 

Vi inser med hjälp av den litteratur vi läst och med vår studie, att denna utmanande 

balansgång i användandet av faktorer som främjar motivation och lustfyllt lärande i förening 

med en systematisk och strukturerad läs- och skrivpedagogik är möjlig. Vi har sett att dessa 

pedagogiska faktorer har betydelse för elever med språkstörning i deras sociala utveckling 

samt språk-, skriv- och läslärande. 
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Slutsats 
Resultatet visar att upplevelsen av mening är en avgörande faktor i språkutvecklingen. Vi såg 

hur våra deltagare medvetet arbetade med att utöka alla elevers ordförråd, särskilt för dem 

med språkstörning och elever med ett annat modersmål. Pedagogerna beskriver att genom att 

ge individuellt stöd i olika former, förklara ord, begrepp och skeenden i alla ämnen ökar 

elevernas förmåga att se sammanhang, möjligheten att delta i gemensamma aktiviteter och 

därmed också inkluderingen. Ingestad (2009) framhåller arbetssätt som bygger på 

kommunikation och språkande för att få eleverna med inlärningssvårigheter mer intresserade 

och involverade. Våra deltagare betonar vikten av att ge eleverna ”krokar” att hänga upp sina 

kunskaper på ”minns du när vi pratade om…” för att underlätta för minnet, skapa 

gemensamma upplevelser men även för att öka förutsättningarna att kommunicera och 

samspela med andra.  

I resultatanalysen framkommer att våra deltagare har ett sociokulturellt perspektiv på 

inlärningen genom att de skapar miljöer och strategier i vilka eleverna med språkstörning får 

interagera genom att samtala med andra elever och vuxna för att skapa ett meningsfullt 

sammanhang. Vygotskij (2010) framhåller just vikten av det kollektiva meningsskapandet för 

individens utveckling. Informanterna ser också i enlighet med Creese och Leung (2003) 

vinsten av att använda elevernas skiftande kunskaper och varierande sociala och kulturella 

erfarenheter som grund till interaktion och inkludering. Partanen (2007) menar att det är på 

detta sätt som elevernas inre verktyg, de mentala och psykiska utvecklas.  

Den främsta utmaning som framträder i vår studie är hur det individuella stödet för elever 

med språkstörning ska utformas så att stöttningen sker på ett inkluderade och motiverande 

sätt. Flera av studiens deltagare beskriver stödet som ibland måste ske i mindre grupp eller 

enskilt utifrån elevens behov, kontra vikten av att känna gemenskap och delaktighet i klassens 

aktiviteter. Torgesen (2006) menar att det för elever med läs- och skrivsvårigheter krävs en 

undervisning som i större utsträckning än den vanliga stödundervisningen, innehåller 

intensiva, individuellt riktade explicita läsåtgärder för att främja språk-, skriv- och läslärande. 

Vi inser dock att utformningen av stödet blir särskilt viktig i de fall där eleverna känner ett 

visst motstånd till att gå ifrån den ordinarie undervisningen. Resultatet visar på vikten av en 

löpande diskussion tillsammans med eleven kring dennes behov och hur stödet ska se ut.  

Flera forskare bl. a Bruce (2007) skriver om den stora variationen av svårigheter som kan 

framträda i språkstörning. Informanterna förklarar att även om flera elever delar diagnosen, 
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kan behovet och stödet vara varierande. Våra deltagare menar att behoven förändras över tid 

men att svårigheter med språk-, skriv- och läslärande oftast finns kvar när eleverna blir äldre, 

om än i annorlunda form. Nettelbladt och Salameh (2013) betonar vikten av att se 

språkstörning ur ett utvecklingsperspektiv. Resultatet visar ett pedagogiskt arbete som lägger 

stor vikt vid anpassningar och strategier utifrån behov som främjar språk-, skriv- och 

läslärande. Deltagarna menar att dessa behöver finnas kvar i någon form då eleverna blir 

äldre, för att undanröja hinder även i den fortsatta utvecklingen. Detta betonas av Föhrer 

(2007) som förklarar att språkstörning är en funktionsnedsättning och därför ger bestående 

svårigheter.  

En annan stor utmaning är tiden, både vad gäller den tid pedagogerna ger sina elever men 

också tid för reflektion hos de vuxna kring frågor hur inlärning sker. Reflektionsträffar anses 

av flera deltagare vara betydelsefulla men för få och inte heller tillgängliga för alla berörda 

pedagoger. Hattie (2012) betonar synligt lärande, hur läraren ser lärandet ur elevernas ögon. 

Vi inser vikten av att pedagoger ges utrymme för reflektion över den egna rollen som lärare 

och funderar över vilken effekt vår undervisning har för elevernas inlärning. Hattie menar att 

det som spelar störst roll och har mest effekt på detta är just ett lämpligt förhållningssätt 

gällande vad våra handlingar har för påverkan på inlärningen. Vi menar utifrån resultatet att 

pedagoger kan skapa situationer som minimerar elevernas hinder i inlärningen med hjälp av 

ett accepterande och stöttande förhållningssätt, alternativa lärverktyg och anpassningar och 

därmed underlätta språk-, skriv- och läslärandet för elever med språkstörning. På detta sätt 

kan miljöer som ger alla elever en god språkutveckling skapas.  

Metoddiskussion  

I våra reflektioner har vi brottats med det etiska dilemmat som kan uppstå när man gör en 

studie av en mindre grupp individer. Vi har utifrån Larsson (2005) som menar att grupper kan 

drabbas av tolkningar och slutsatser som forskaren gör, utifrån etiskt värde funderat över 

vikten och betydelsen av att skriva fram deltagarnas yrkesroller samt vilka åldrar var och en 

arbetade med. Problematiken med att utföra studien i en liten grupp har varit balansgången 

mellan att å ena sidan vilja berätta för våra läsare vilken pedagog som sagt och gjort vad, för 

att underlätta möjligheten att känna igen sig i sin egen yrkesroll och möjligheten att använda 

resultatet i sin egen undervisning, å andra sidan att inte avslöja våra informanters identiteter. 

Vi valde dock att utifrån de forskningsetiska principerna presentera våra deltagare på ett 

avidentifierat sätt men ändå visa på att deras strategier fungerar att användas utifrån flera 

olika pedagogiska yrkesroller. 
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Vi har utgått från vad Fejes och Thornberg (2015a) skrivit om datainsamlingar, reflekterat 

över vad som varit svårt med genomförandet av våra intervjuer och observationer och vilka 

problem vi stött på under tiden. Utifrån vad Creswell (2013) skriver om att vara respektfulla 

gentemot dem vi valt att studera och visa stor hänsyn för att skapa en god relation till våra 

deltagare, märkte vi dock dilemmat med att inte vara för pådrivande eller tillräckligt 

tillmötesgående, då vi under arbetets gång blev varse svårigheterna med att få svar/respons på 

våra frågor om deltagande samt tider för våra observationer och intervjuer. Det blev en 

balansgång i att förena vår iver att få kontakt med våra informanter och möjligheten att 

genomföra våra studier i god tid, med förståelsen för att deltagarna var upptagna med sitt 

vardagsarbete.  

Vi har även reflekterat över hur vi kan utvecklas i vår roll att leda intervjuer och att 

genomföra observationer. Med hjälp av intervjuguide och trippellogg har vi fått redskap för 

att möjliggöra vår utveckling i att använda olika verktyg vid datainsamling. Vårt fokus under 

studien var främst vårt syfte och våra frågeställningar. Detta för att hålla oss till det vi ämnat 

ta reda på samt för att få en sammanhållen bild genom hela studien. Vi inser dock att detta, 

tillsammans med våra tidigare erfarenheter och kunskaper i ämnet, försvårat influenserna från 

ett etnografiskt förhållningssätt att vara så öppna och förutsättningslösa som möjligt. Vi är 

medvetna om att detta kan ha fått oss att förbise en del värdefull information och relevanta 

teman i vår insamling av rådata och vårt analysarbete av detta, då vi under arbetets gång, 

utifrån syfte och frågeställningar, redan haft vissa teman klart för oss. Detta försvårade även 

arbetet med koncentrering och kodning i vårt analysarbete. I efterhand har vi blivit medvetna 

om att detta kunde ha underlättats utifrån etnografisk ansats, om vi formulerat våra 

frågeställningar utifrån resultatet i stället.  

Med hjälp av djupintervjuer med öppna frågor menar vi ändå, utifrån det Kullberg (2004a) 

skriver, att vi fått mer information av det fenomen vi valt att studera. Valet av metod föll väl 

ut eftersom vi i enlighet med det Creswell (2013) skriver om att en etnografisk studie 

representerar en grupp personer som delar samma kultur, har beskrivit denna grupp i form av 

de informanter som deltagit och som arbetar med elever med språkstörning, vilket utgör deras 

gemensamma kultur. Kulturen genomsyras av en gemensam syn på hur dessa elever lär sig 

men även i hur de bör bemötas och vilka undervisningsstrategier som främjar deras språk-, 

skriv- och läslärande. Vi har utifrån vår kvalitativa ansats, med hjälp av intervjuer och 

observationer fått fatt i vad som karaktäriserar pedagogernas perspektiv på undervisning samt 
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den situerade aktiviteten som utgörs av deltagarnas strategier och därmed fångat det som 

dessa pedagoger tycker fungerar i arbetet med elever med språkstörning. 

Avslutande diskussion  

De implikationer studien kan ge är ökad medvetenhet och förståelse av elever med 

språkstörning och vi menar att det är en utmaning att få alla lärare att engagera sig i elevernas 

språkutveckling, tillvarata alla elevers erfarenheter och kunskaper, för att skapa ett som 

Fischbein (2014) beskriver socialt klimat och lärandeklimat som gör att elever med 

svårigheter vågar framträda i klassen och därmed undvika misslyckande och sjunkande 

självkänsla. För att underlätta det pedagogiska arbetet med dessa elever, behövs mer 

forskning och kunskapsutbyte om hur svårigheterna kan yttra sig samt vilka faktorer som kan 

undanröja hinder för dessa barn. Interventionen bör sättas in så tidigt som möjligt för att öka 

möjligheten för elever med språkstörning att delta i vårt kommunikativa samhälle.  

Analysen visar på vikten av stöd, då deltagarna beskriver att eleverna behöver stöttning både i 

sin inlärning men även hjälp med strukturen av skolarbetet. Detta betonas av den utredning 

(SOU 2015:45) som regeringen, i skrivande stund, utför med Jan Sydhoff som ansvarig. Han 

har bl. a till uppgift att undersöka vilket stöd elever med grav språkstörning är i behov av och 

vad staten kan bistå med. Vi menar att denna undersökning visar på att ämnet är aktuellt och 

att det är av stor vikt att elever med grav språkstörning får det stöd de är i behov av så att de 

ges möjlighet att utvecklas socialt och i sitt språk-, skriv- och läslärande. Tovlis (2014) studie 

visar att lästillfällena och läslusten hos elever med inlärningssvårigheter ökar om uppgifter 

ges i en stöttande miljö.  

För att öka pedagogernas insikt om hur deras undervisning och bemötande påverkar elevernas 

utveckling och för att begränsa de alarmerande konsekvenser som det annars kan ge för 

individ och samhälle, vill vi framhålla vikten av en organisation som skapar utrymme för tid 

till reflektion i det pedagogiska arbetet.  Detta kan synliggöra på vilka sätt eleverna lär sig 

bäst och därmed kan fungerande undervisningsstrategier utformas. Organisationen bör även 

inkludera elevens önskemål om hur stödet ska se ut vilket är avgörande för om det upplevs 

positivt.  Studien visar på att man med både individuellt och integrerat riktade pedagogiska 

åtgärder, varierande arbetssätt samt anpassningar av miljön kan underlätta för utvecklandet av 

flera inlärningskanaler. Detta för att elever med språkstörning, utifrån den proximala 

utvecklingszonen, ska kunna nå sin fulla potential.  
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Avslutningsvis vill vi tacka de personer vi varit i kontakt med och som hjälpt oss i samband 

med vår studie samt tagit sig tid till att delta i denna. Detta gjorde vårt arbete möjligt.        
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                                     Bilaga 1                            

 

Missivbrev till rektor 15 11 12 

Hej!  

Det bestämdes efter vårt telefonsamtal idag, tisdag 10/11, att du/ni skulle få information, 

gällande det examensarbete som vi ska skriva tillsammans. Vi känner oss väldigt glada och 

tacksamma över att få utföra vårt undersökningsarbete på er skola. När vi pratades vid tidigare 

idag kom vi överens om att vi skulle komma till skolan fredagen den 11/12 någon gång 

mellan 10.00 - 12.00 för att lämna över ett brev med vår handledares godkännande gällande 

att utföra vårt examensarbete hos er. Efter att ni fått detta brev kan vi bestämma mer utförligt 

hur vi ska gå tillväga när vi ska träffa lärarna som tackat ja till att medverka i 

undersökningsarbetet.  

Syftet med vår studie:  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur intervention för elever med 

språkstörning kan utveckla deras språk-, skriv- och läsutveckling. Vi vill få inblick i, få ökad 

förståelse för och fördjupa oss i vilka didaktiska strategier några pedagoger använder för att 

möta elever med språkstörning. Vi vill även få inblick i pedagogernas upplevelser av hur 

deras strategier påverkar elevernas språkutveckling, interaktion, lust och motivation till att 

lära sig läsa och skriva. 

Kort information/önskemål kring undersökningens tillvägagångssätt: 

● Intervjuer och observationer (önskemål: helst torsdagar och fredagar då vi är tjänstlediga). 

Vi önskar även att intervjuerna och observationerna kan ske i anslutning till vårterminens 

start.  

● Intervju i samband med observation (ca 1 timme/intervju/person), 

   ljudupptagning, ingen filminspelning, inte deltagande observation, ”bara” observera – 

   anteckna). 

● Vill man inte bli observerad - kan man då tänka sig att ändå bli intervjuad?  

● Anonymitet- vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer kring detta.  



 
 

Med vänliga hälsningar 

Annika Gill och Juliana Samuelsson, studenter vid MDH speciallärarprogram 

 

Annika Gill 070 628 80 95, annika.gill@eskilstuna.se  

Juliana Samuelsson 070- 437 72 16, juliana.samuelsson@eskilstuna.se  

Handledare Gunilla Sandberg gunilla.sandberg@mdh.se  
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Bilaga 2 

         

 

 

    Missivbrev till pedagoger 15 11 20 

Hej! 

Vi går sista året på speciallärarutbildningen på Mälardalens Högskola med inriktning mot 

språk-, skriv- och läsutveckling. Vi har under hösten startat vårt examensarbete som ska 

handla om språkstörning. Vi har redan haft muntlig kontakt med er vid några tillfällen 

angående vårt arbete. Vi har på högskolan hört talas om ert arbete kring elever med 

språkstörning och skulle därför vilja komma till er och utföra både observationer och 

intervjuer i samband med vårterminens start, gärna torsdagar/fredagar men vi kan anpassa oss 

utifrån vad som passar er bäst.  

Vi vill träffa er pedagoger som arbetar med dessa elever både i ordinarie klass, grupp 

och/eller enskilt utifrån deras behov. Vi vill med observationer få inblick i, ökad förståelse av 

och fördjupa oss i de didaktiska strategier ni pedagoger använder för att möta elever med 

språkstörning. Med intervjuer vill vi få en bild av hur ni upplever att era strategier påverkar 

elevernas språkutveckling, interaktion, lust och motivation till att lära sig läsa och skriva. 

Intervjuerna gör vi gärna om möjlighet finns i samband med våra observationer. Varje 

intervju tar ca 30-60 min. Intervjuerna önskar vi spela in för att underlätta vår transkribering 

av dem efteråt.  

I vår studie följer vi Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om forskning. Detta innebär att du har 

rätt att avbryta din medverkan när som helst, rådata används enbart i vår studie och det 

avidentifieras. Därmed är du anonym.  

Fredagen den 11/12 kommer vi att besöka er skola mellan kl. 10-12 för att diskutera 

riktlinjerna för vårt fortsatta arbete. Vi ser därför helst att de som har möjlighet att delta i vår 

studie har svarat någon av oss senast den 10/12 via mail.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Annika Gill och Juliana Samuelsson 

Annika Gill: 070- 628 80 95 annika.gill@eskilstuna.se 

Juliana Samuelsson: 070- 437 72 16 juliana.samuelsson@eskilstuna.se 

Handledare: Gunilla Sandberg gunilla.sandberg@mdh.se 
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mailto:juliana.samuelsson@eskilstuna.se
mailto:gunilla.sandberg@mdh.se


 
 

 

      Bilaga 3 

 

 

 

Missivbrev till vårdnadshavare 16 01 07 

Hej! 

Vi går sista året på speciallärarutbildningen på Mälardalens Högskola med inriktning mot 

språk-, skriv- och läsutveckling. Vi har under hösten startat vårt examensarbete som ska 

handla om språkstörning. Vi har hört talas om arbetet kring elever med språkstörning på er 

skola och kommer i samråd med ansvariga på skolan samt vår handledare på högskolan, 

utföra både observationer av och intervjuer med pedagoger i samband med vårterminens start. 

Där av vill vi informera er vårdnadshavare om vår närvaro på skolan under denna tid. 

Vi vill med observationerna av pedagogerna (inte eleverna) få inblick i vilka strategier några 

pedagoger använder för att möta elever med språkstörning.  

I vår studie följer vi Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om forskning. Detta innebär t. ex att 

råmaterialet bara används i vår studie och även avidentifieras. Alla är anonyma.  

Studien är väldigt betydelsefull för vårt examensarbete och vi hoppas med denna kunna dela 

med oss av hur det pedagogiska arbetet kring elever med språkstörning kan organiseras för att 

främja deras språk-, skriv- och läsutveckling. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar studenterna Annika Gill och Juliana Samuelsson 

 

Annika Gill: annika.gill@eskilstuna.se 

Juliana Samuelsson: juliana.samuelsson@eskilstuna.se 

Handledare: Gunilla Sandberg gunilla.sandberg@mdh.se  
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Intervjuguide 

Inledning 

 Berätta lite om din utbildning (läs och skriv?), arbetslivserfarenhet och vilka elever du 

undervisar. 

 Beskriv varför du blivit lärare/pedagog? 

 Hur kommer det sig att du valt att arbeta med elever med språkstörning? 

 Vilken åldersgrupp undervisar du i? 

Definition av språkstörning 

 Hur definierar du språkstörning? 

 Hur ser samarbetet kring elever med språkstörning ut på er skola? 

 Hur ser er vidareutbildning kring språkstörning ut? 

 Vad gör rektor i arbetet med elever med språkstörning? 

Didaktiska strategier 

 I vilken form undervisar du? Individuellt? Liten grupp? I klass? 

 Vilka didaktiska strategier använder du med dina elever? Varför använder du dessa 

metoder? Var kommer dina idéer ifrån? Vad grundar du dem på? 

 Vad gör du rent praktiskt för att underlätta inlärningen för elever med språkstörning? 

Hur främjar du elevernas språk-, skriv- och läsutveckling under ett arbetspass? Ge 

exempel! Alternativa verktyg? Anpassat läromedel? 

 Ser strategierna olika ut beroende på om eleven med språkstörning är flerspråkig eller 

inte? 

Upplevelser 

 Beskriv hur elever med språkstörning ges möjlighet att interagera med andra elever 

och lärare för att främja inlärningen. Samspel? Vad fungerar? Vilka eventuella hinder 

finns? 

 Hur upplever du att din undervisning/dina strategier påverkar elevernas utveckling? 

Lust till att lära sig läsa och skriva? Motivation? Interaktion? Ge exempel på 

situationer där detta märks! 

Utmaning  

 Vilka utmaningar finns när det gäller att undervisa elever med språkstörning? 



 
 

 

Avslutning 

 Har du något du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar? 

 Tack för att du tog dig tid! 
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Observationsschema/trippellogg 

 

Vad händer? Egen reflektion Teori/forskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


