
1 

  

 
  
 
 
 

 
Akademin för utbildning, kultur och  
Kommunikation 
School of Education, Culture and Communication 

 

 

 

   

 

ELEVER MED SPRÅKSTÖRNING 

- en speciallärares och en logopeds arbetssätt 

 

 

 
Anna Anehag 
Cecilia Felde 

 
 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete i specialpedagogik- Speciallärarprogrammet med 

specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 

Avancerad nivå, 15 högskolepoäng 

Vt. 2016 

 

 

Handledare: Margareta Sandström 

 

Examinator: Gunilla Sandberg 
 



2 

Mälardalens högskola 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Självständigt arbete i specialpedagogik-speciallärare, 15 högskolepoäng 

Specialisering: Språk-, skriv- och läsutveckling 

 

Sammanfattning 

Författarnas namn: Anna Anehag och Cecilia Felde 

Titel på uppsatsen: Elever med språkstörning – en speciallärares och en logopeds arbetssätt 

Årtal: 2016      Antal sidor: 39 

Studiens syfte var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva och analysera en 

speciallärares och en logopeds syn på framgångsfaktorer när det gäller språkutvecklande 

arbete med elever som har språkstörning. Syftet var också att beskriva och analysera 

speciallärarens och logopedens arbetssätt för språkutveckling hos elever med språkstörning 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi använde oss av en kvalitativ metod och gjorde en 

fallstudie som till viss del är inspirerad av hermeneutiken. Urvalet till studien är strategiskt 

eftersom studien genomfördes på en skola där de organiserat en språkgrupp. I språkgruppen 

arbetar en logoped och en speciallärare tillsammans med sex barn som har språkstörning. 

Under två dagar genomförde vi sex observationer som följdes av lika många korta 

samtalsintervjuer. Vi gjorde även två längre halvstrukturerade intervjuer, en med 

specialläraren och en med logopeden. Studiens resultat visade att det arbete som 

specialläraren och logopeden uppfattade som framgångsrikt arbete med elever som har 

språkstörning har stöd i tidigare forskning. De utvecklande arbetssätt som framkom i vår 

studie handlar om att utveckla elevernas språk och kommunikationsförmåga, ge regelbundna 

individuella interventioner, ha positiva och nära relationer med sina elever, ge eleverna tid att 

uttrycka sig och att bli lyssnade på. Studien visade att stöd, struktur och strategier är viktigt 

för elevernas lärande. I studien kom vi fram till att tecken som stöd är en viktig strategi för 

denna elevgrupp för att utveckla elevernas språk- och kommunikationsförmåga. Denna 

strategi hade bristfälligt stöd i tidigare forskning. Vi anser därmed att mer forskning behövs 

när det gäller betydelsen av tecken som stöd för barn med språkstörning. Vår förhoppning är 

att denna fallstudies resultat ska vara användbart för andra pedagoger i deras arbete med 

elever som har språkstörning. Genom resultatet kan de förhoppningsvis känna stöd samt 

utveckla arbetet, med elever som har språkstörning, i den egna verksamheten.  

 

Nyckelord: interventioner, kommunikation, språkstörning, TAKK, utvecklande arbetssätt  
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1. Bakgrund 

Vi har valt att fördjupa oss om funktionsnedsättningen språkstörning eftersom pedagoger 

möter elever med språkstörning i skolan. Vår upplevelse är att flertalet pedagoger är osäkra på 

hur de kan organisera undervisningen för denna elevgrupp. Enligt Sjöberg (2007) är 

språkstörning en relativt vanlig funktionsnedsättning, som få känner till. Det gäller att 

uppmärksamma och stödja barn med språkstörning så tidigt som möjligt och ha en långsiktig 

plan för dessa elever. Hon anser vidare att om ”man har en språkstörning har man inte makt 

över orden. Språket blir till ett hinder istället för ett verktyg i kontakt med människor och 

omvärlden” (s. 106). I Lgr 11 (Skolverket, 2011) framhävs språkets viktiga roll som verktyg i 

lärande och kommunikation. 

  Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala,  

  läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro  

  till sin språkliga förmåga (s. 6). 

 

Enligt skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) ska alla barn utifrån sina förutsättningar, 

oavsett funktionsnedsättning, ges möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt mot 

läroplanens mål genom att få det stöd de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. 

Även i diskrimineringslagen (Riksdagen, 2008) finns regler som säger att en person inte får 

missgynnas på grund av sin funktionsnedsättning.  I läroplanen står det att utbildningen inte 

kan se lika ut för alla eftersom ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov” 

(Skolverket, 2011, s. 8). Salamanca-deklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) poängterar att 

elevers behov av särskilt stöd ska tillgodoses i skolan.  

Förmåga att kommunicera är avgörande för den sociala utvecklingen och för 

kunskapsutvecklingen. För att kunna prestera akademiskt krävs kommunikationsförmåga. Det 

här gör att barn med språkstörning blir extra sårbara (Bruce, 2007). Reuterskiöld-Wagner 

(1999) påpekar att språkstörning är ett funktionshinder som kan påverka barnets liv så att det 

får en negativ akademisk och social utveckling. Funktionshindret kan också orsaka låg 

självkänsla och känslomässiga problem. Säljö (2010) anser att det kan bli ett demokratiskt 

problem om inte alla får möjlighet till kunskapsutveckling eftersom den sorterar i olika 

sociala skikt och på sikt kan skapa ett utanförskap. Därför är det en demokratisk rättighet att 

utveckla kunskaper.  

Att skapa en skola för alla och samtidigt se individens behov är en stor utmaning. I Sverige 

har det skett en förändring angående organisationen av interventioner för barn med svåra 
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problem med språk och kommunikation. Det har skett en decentralisering där staten flyttat 

över ansvaret till kommunerna. Tanken är att det ska ske en inkludering av barn med 

funktionshinder. Denna ska genomföras i samarbete med team av specialister (Bruce, 2007).  
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1.1. Teoretisk referensram 

Vi har valt ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk referensram för att få syn på den 

interaktion som sker i gruppen med hänsyn till den sociala påverkan.  

Vygotskij (2001) menar att en människa består av dennas sociala relationer och erfarenheter, 

samt de kulturella redskap hon använder. Sociala erfarenheter innefattar hur andra styr och 

formar en människa på olika sätt. Kulturella redskap kan vara olika företeelser som människor 

inom olika grupperingar har utvecklat under en lång tid som hjälp att tänka och reflektera. 

Kulturellt redskap är främst språket. 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv bestäms människans kapacitet av ett samspel mellan 

biologiska resurser och förmåga att använda materiella resurser, omgivande miljö samt 

förmåga att samarbeta med andra. Människan kan öka sin förmåga genom att använda olika 

lärverktyg, såsom dator och miniräknare, något som även kan göras genom att samspela med 

andra (Säljö, 2010). Bruner (2002) instämmer i den framställningen av det sociokulturella 

perspektivet genom att konstatera att allt lärande och tänkande befinner sig i ett kulturellt 

sammanhang och är beroende av de kulturella resurser som är tillgängliga.  

Vygotskij (2001) talar om att det är i interaktionen med en vuxen eller med mer kompetenta 

barn som lärandet äger rum. Det utrymme som uppstår för ett maximalt lärande kallar 

Vygotskij, zonen för den närmaste utvecklingen. Han menar att undervisning handlar om att 

läraren utmanar elevernas tänkande genom att elevernas vardagsbegrepp möter lärarens 

vetenskapliga begrepp. Läraren har här en avgörande roll för att få elevernas 

begreppsutveckling och spontana tänkande att utvecklas. Även Bruner (2002) nämner begrepp 

och poängterar att skolkulturen måste bli tillgänglig för alla elever. Detta kan t.ex. göras 

genom att undervisa om hur de olika skriftspråksgenrerna i kulturen är uppbyggda.  

Enligt Vygotskij (2001) har språket både en funktion att förmedla och att tänka. Vygotskij 

(2001) menar att ”Tanken uttrycks inte i ordet utan fullbordas i ordet” (s. 13), dvs. tanken och 

ordet har inget ursprungligt samband, utan ett ords betydelse uppstår, utvecklas och 

medvetandegörs i en process mellan tanke och tal. Begreppsbildningsprocessen är en 

komplicerad tankeakt som kräver att barnets inre tänkande höjer sig till en högre nivå för att 

medvetandegöras.  

Nordin-Hultman (2004) hävdar i sin studie att barn är och blir på olika sätt i olika 

sammanhang och miljöer, dvs. barns identitets- och subjektskapande påverkas av den miljö de 
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befinner sig i. I förskolor och skolor är den pedagogiska miljön viktig, men även hur man 

organiserar tid och rum påverkar elevers identitetsskapande. Hur barnen uppfattas och förstår 

sig själv kan alltså ses som beroende av det sammanhang och de miljöer i vilka de handlar och 

iakttas. Bruner (2002) lyfter fram två viktiga faktorer i självutvecklingen. Dessa är framgång 

och misslyckande, två krafter som barnet möter i den pedagogiska världen och som barnet 

värderas och värderar sig själv utifrån. Här menar författaren att skolan måste se om den ger 

barnet egen handlingsförmåga och bedömningsförmåga som verktyg för att utveckla sig själv. 

Barnets uppfattning av sig själv grundar sig i förmåga att handla självständigt.  

 

1.2. Tidigare forskning 
Under rubriken tidigare forskning skriver vi allmänt om språkstörning, språkliga svårigheter, 

arbetssätt och interventioner. 

1.2.1. Allmänt om språkstörning 

Det här avsnittet innefattar definition av språkstörning, screening och hereditet. 

Definition  

Bruce (2007) hänvisar till tidigare forskning gällande svårigheter att ringa in gruppen barn 

med språkstörning. Kriterierna för diagnostisering skiljer sig åt, men det tycks råda konsensus 

när det gäller uppfattningen att det är en heterogen grupp (t.ex. Al Otaiba, Puranik, Zilkowksi, 

Curran, 2009; Bruce, 2007). I internationell forskning används en definition med kriterier som 

utesluter vissa barn från diagnosen. Detta för att få en homogen grupp som går att jämföra och 

forska på. Trots det är gruppen som definieras enligt uteslutande kriterier inte en homogen 

grupp. Enligt den definitionen beskrivs barn med språkstörning ha en i övrigt normal 

utveckling samt normal hörsel, men de utvecklar ändå inte sitt språk som förväntat. Det här 

betyder att för att få diagnosen språkstörning bör problemen med att tillägna sig språk vara 

primära och inte sekundära, som vid exempelvis hörselproblem eller förståndshandikapp (t.ex. 

Bruce, 2007; Holmström, 2014; Samuelsson, 2004). Samuelsson (2004) menar att enligt en 

inkluderande definition ska barnen få resultat under en viss gräns på språktest eller visa upp 

vissa svårigheter i det spontant talade språket. Det finns även en definition som använder 

diskrepanskriterier, dvs. tittar på skillnader, och enligt dessa ska barnen prestera signifikant 

lägre på språktest än på icke verbala test och de ska även prestera signifikant lägre på 

språktest än andra barn i samma ålder. Holmström (2014) hänvisar till Reilly som ger en mer 

nyanserad bild av vad som bör ingå i en diagnostisering. Författarna anger att fyra områden 

bör tas med vid diagnosticering av språkstörning. Dessa är språklig symptombild, påverkan på 
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individens dagliga aktiviteter och delaktighet, samförekomst av andra svårigheter och språklig 

utvecklingsgång. Delen språklig symptombild kan innefatta impressiva och/eller expressiva 

svårigheter, dvs. svårighet med språkförståelse och/eller språkproduktion. I den heterogena 

gruppen har man försökt att finna undergrupper. Syftet med det är att kunna identifiera barn 

som gynnas av en viss sorts interventioner (Bruce, 2007; Samuelsson, 2004). 

Screening 

Enligt Bruce (2003) följer Sverige ett omfattande språkscreeningsprogram för barn i olika 

åldrar. En hörselkontroll sker när barnet är 8-9 månader. Barnets språkutveckling med fokus 

på språkförståelse görs när barnet är 30 månader. När barnet är 48 månader sker en kontroll 

med fokus på fonologi och grammatik. Vid 60 månaders ålder fokuserar screeningtesterna på 

förmågor som krävs för läskunnighet, t.ex. metaspråklig kompetens. I Sverige används inga 

screeningtester för att identifiera tidiga problem med interaktion och kommunikation. 

Svårigheter inom dessa områden skulle kunna vara indikationer på sen kognitiv utveckling, 

autismspektrumstörning eller språksvårigheter. Dessa svårigheter är beroende av 

sammanhanget och kan även vara svåra att identifiera i tidig ålder.  

Det är möjligt att identifiera barn som ligger i riskzonen för språkstörning redan vid 18 

månaders ålder, enligt Bruce (2003). I resultatet från sin studie kom hon fram till att tidig 

screening ger tidig upptäckt som i sin tur leder till tidigt stöd för de barn som ligger i 

riskzonen. Det som talar mot tidig screening är risken för att barnen stigmatiseras. Joffe och 

Nippold (2016) refererar till några författare som menar att det är viktigt att tidigt identifiera 

elever med språksvårigheter, samt att ge lämpligt stöd.  

När barnen börjar i skolan används screeningtester för att upptäcka de elever som har problem 

med strukturen i språket, dvs. grammatiken, men testerna mäter inte den funktionella sidan av 

språket, dvs. språkets användning. Elevers svårigheter med språkets funktion kan vara svåra 

att upptäcka och visar sig ofta i läsförståelseproblem senare i skolan. Bruce (2007) 

rekommenderar därför muntliga test när man ska mäta språkets funktionella sida hos elever.  

Palikara, Dockrell och Lindsey (2011) ser i sin studie att barn med språkstörning har 

kvarstående svårigheter med både avkodning och förståelse i åldern 14 och 16 år. Det här är 

svårigheter som påverkar deras möjligheter att nå läroplanens mål. Därför anser författarna att 

interventioner redan från början måste sikta mot högre språkliga och metaspråkliga mål för att 

hjälpa denna grupp elever senare i skolan. 
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Hereditet 

I en studie av Kalnak (2014) framkom att språkstörning ofta finns i släkten. Ju svårare 

språkstörning som ett barn har ju högre är ärftligheten. Att få information om eventuella 

språksvårigheter i familjen eller släkten kan bidra till ett förebyggande arbetssätt i skolan. En 

förståelse för barnets familjesituation kan bidra till effektivare interventioner. Syskon till barn 

som har språkstörning löper större risk att få språkstörning och med den kunskapen finns det 

möjlighet att tidigt identifiera en språkstörning hos dessa barn. Det finns även ett samband 

mellan läs- och skrivsvårigheter och språkstörning. 55 % av föräldrarna med språkstörning 

hade också läs- och skrivsvårigheter och 44% av föräldrarna med läs- och skrivproblem hade 

också en språkstörning.  

1.2.2. Språkliga svårigheter 

Här ges först en allmän översikt över de språkliga svårigheter som vi avser fokusera på i vår 

studie. Sedan presenteras forskning som mer konkret förklarar hur svårigheterna kan yttra sig.  

Språk är väldigt komplext och inte definierbart som en enhet, istället delas det upp i flera 

enheter (Bruce, 2007). Språkförmåga brukar delas in i fyra övergripande enheter sk. domäner: 

fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Dessa enheter kan i sin tur delas in i impressiv 

förmåga (språkförståelse) och expressiv förmåga (språkproduktion). De språkliga 

svårigheterna kan finnas inom en eller flera av ovanstående områden, samt variera i olika grad 

(Holmström, 2014; Nettelbladt & Salameh, 2007).  

Fonologi innefattar språkljud och regler för hur dessa får kombineras. I den här domänen 

ryms även talets rytmiska och melodiska aspekter. Grammatik innefattar morfologi och 

syntax. Morfologi är böjningsmönster och syntax är kunskap om ords 

kombinationsmöjligheter till satser. I denna domän ryms även obestämda artiklar, pronomen, 

prepositioner och konjunktioner. Semantik gäller språkets innehåll och då särskilt ords 

betydelser. Pragmatik är den övergripande kommunikationsförmågan och själva 

språkanvändningen. Den innefattar även kroppsspråket. Den här förmågan kräver en 

samtalspartner (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Uppdelningen i enheter gör att ett barn kan beskrivas ha olika styrkor och svagheter i språket. 

Dessa är inte konstanta, något som gäller såväl för barn med typisk utveckling som för barn 

med språkstörning. Språkstörning är en dynamisk diagnos dvs. barnet kan visa olika styrkor 

och svagheter i språkets enheter över tid. De enheter som kan anses mest föränderliga är 

fonologi och ordförråd (Bruce, 2007). Enligt Bruce (2007) har uppskattningsvis 8% av 
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pojkarna och ca 6% av flickorna i förskoleklass språkstörning. En siffra som stärks av 

Holmström (2014) när hon uppger att ca 7 % av barnen i förskoleklass har språkstörning. 

Holmström (2014) hänvisar till Leonard som instämmer i att de svårigheter barnet visar över 

tid förändras, däremot menar hon att den underliggande språkstörningen är densamma. 

Nettelbladt och Salameh (2007) är samstämmiga med Holmström (2014).  

Holmström (2014) har i sin avhandling forskat på den lexikala delen av språkstörning, dvs. 

ordförrådets tillgänglighet. Det har visat sig att ett stort och tillgängligt ordförråd har en nära 

koppling till generell kognitiv utveckling och skolframgång. Lexikonet förändras hela livet 

genom att personer erövrar nya ord samt att orden får en utökad betydelse och användning. 

Det gäller inte bara att kunna många ord. Man behöver också ha dem organiserade i huvudet 

med en förståelse på djupet, samt en förståelse för vilka kopplingar ordet har till andra ord. 

Barn med språkstörning kan färre ord samt har mindre kunskap om orden. Vid testning tycks 

brister i fonologiska samt semantiska domäner vara de främsta orsakerna till detta. Holmström 

(2014) hänvisar till en studie där de menar att barn med impressiv språkstörning är sämre att 

använda semantiska och syntaktiska ledtrådar som ges av kontexten. De kan därmed inte ta 

hjälp av ord och meningsbyggnad för att förstå texten.  Även Palikara et al. (2011) ser en 

liknande möjlig tolkning av sina resultat i sin studie. Elever med språkstörning tycks inte 

använda syntaktisk information utan de fokuserar istället på orden, vilka de inte har en 

djupare förståelse för. Dessa kombinationer tillsammans med svag textavkodning får 

konsekvenser för läsförståelsen.  

Bruce (2007) presenterar longitudinella studier där det visar sig att de barn som hade 

svårigheter med språkproduktionen, såsom uttal och ljud, vid 5,5 års ålder klarade sig bättre 

vid 15 års ålder än de som hade svårigheter med språkförståelsen, dvs. ordförståelse och 

satsförståelse. Den senare gruppen hade ofta kvarstående problem med språk och literacy. 

Literacy är mer än att bara kunna avkoda texter. Det handlar bl.a. om att förstå och kunna 

koppla det lästa till egna erfarenheter och omvärlden.  

De elever som hade ett svagt ordförråd vid 5,5 års ålder fortsatte att ha ett svagt ordförråd 

eftersom de inte kunde lära sig nya ord i språkliga inlärningssituationer och kom på så vis än 

mer efter sina jämnåriga kamrater. I en studie gjord av Bruce (2003) visar resultatet att man 

bör betona språkförståelse framför språkproduktion eftersom det är viktigare på längre sikt.  
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Bruce (2007) lyfter fram vikten av att kontrollera språkförståelsen hos barn eftersom den kan 

vara ett dolt problem. Svårigheter med att hålla sig till ämnet i konversationer samt 

svårigheter att bidra med rätt saker till konversationen kan vara ett symptom på låg 

språkförståelse.  

1.2.3. Arbetssätt 

Det här avsnittet innefattar struktur, reflektion och förhållningssätt, tecken som stöd och 

självkänsla. 

Struktur, reflektion och förhållningssätt  

Tjernberg (2013) anser utifrån sin studie att framgångsfaktorer hos pedagoger när det gäller 

arbete med elever är att använda olika metoder och arbetssätt för att möta en mångfald elever 

med olika förutsättningar. Det viktigaste är dock inte vilken metod man använder för att nå 

framgång, utan hur pedagogen tillämpar metoden. Det är viktigt med struktur och den bör 

finnas på olika nivåer, både som yttre fysisk struktur och som struktur för lärande och 

förståelse.  

Pedagogens undervisning ska bygga på evidensbaserade pedagogiska handlingar, som 

regelbundet reflekteras över. För att utveckla ett reflekterat yrkeskunnande bör pedagogiska 

samtal kontinuerligt ske mellan kollegor. Olika kompetenser som finns på skolan bidrar till ett 

helhetstänk. Lärandet ska vara lustfyllt och ske i ett socialt sammanhang. Undervisningens 

syfte ska vara klart och lektionsupplägget ha fokus på lärande, där läraren medvetet driver 

processen framåt. Pedagogen bör anpassa arbetsmaterial och innehåll till sina elever. 

Pedagogen ska ge eleverna utmanande arbetsuppgifter, ge återkoppling och synliggöra deras 

lärande. En god pedagog skapar också ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat, där olikheter 

ses som något naturligt.  

Ljungblad (2016) hänvisar till Hatties metastudie över viktiga framgångsfaktorer när elever 

ska prestera. Där lyfts vikten av förtroendefulla relationer där läraren lyssnar, känner empati, 

visar värme och uppmärksamhet. Hon hänvisar även till en annan studie som visar att positiva 

och nära relationer är viktiga för att elever ska fungera socialt, emotionellt och akademiskt. 

Man behöver bygga upp ett relationskapital där pedagogen vinner elevens förtroende, menar 

Ljungblad och hänvisar till Trondman. Detta är ett kvalitativt värde som är svårt att mäta. 

Relationskompetens är en arbetsglädje som visar sig i vakenhet och i en hög sinnlig närvaro 

tillsammans med eleven.   
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Ljungblad (2016) har observerat fyra skickliga pedagogers samspel med elever. Hon 

beskriver att hon under sina observationer ser något viktigt som är svårt att klä i ord. I 

resultatet beskriver hon en pedagogisk takt som dessa lärare besitter. De läser av situationen 

och improviserar ett passande gensvar. De har också en pedagogisk hållning där de har en hög 

beredskap att möta det oberäkneliga samt känner in vad eleven kan behöva i stunden. De 

söker hela tiden förstå och bekräfta elevens tankar och betonar vikten av att eleven känner sig 

trygg för att kunna tänka fritt. De har en nyfikenhet och ger eleven tid att uttrycka sig. De har 

en öppenhet i sitt gensvar, i blicken, tonen och kroppshållningen.   

Tecken som stöd 

När vi får svårt att uttrycka något i tal eller kommunicera så använder vi oss av gester som 

hjälp. Det här gäller både barn och vuxna med normal språkutveckling samt barn och vuxna 

med språkstörning. Mainela-Arnold, Alibali, Hostetter och Evans (2014) påvisade i sin studie 

att barn med språkstörning oftare använde gester för att göra sig förstådda än vad barn med 

normal språkutveckling gjorde. Det fanns dock en individuell variation där vissa barn med 

språkstörning använde färre gester än dem med typisk språkutveckling. Av det faktum att 

barn med språkstörning använde gester naturligt för att göra sig förstådda tycktes studiens 

resultat visa att det kan vara en användbar strategi. Mainela-Arnold et al. anser därför att 

interventioner som fokuserar på gester i syfte att kommunicera mer effektivt kan gynna barn 

med språkstörning. Gester kan även främja deras lexikala förmåga, t.ex. förmåga att hitta ord, 

men även att planera yttranden och organisera sin omvärld. Bengtsson (2007) menar att barnet 

kan förstärka sitt eget talande med hjälp av tecken eller genom att imitera en vuxen. Tecken 

och imitation fungerar då som verktyg för att barnet ska kunna delta i ett samtal.  

Självkänsla 

Jerome, Fujiki, Brinton och James (2002) hänvisar till flera författare när de beskriver 

sambanden mellan hög självkänsla samt fungerande akademisk och social förmåga hos barn. 

De menar vidare att en god självkänsla kan hjälpa en individ att klara krav från omgivningen 

och överbrygga hinder som uppstår i miljön. Sociala och akademiska förmågor värderas högt 

i skolan. Barn med språkstörning har ofta svårigheter med dessa båda faktorer och de kan 

påverka självkänslan. Att ha självkänsla är viktigt för barn med språkstörning eftersom den 

kan vara avgörande om de tar initiativ till och håller kvar interaktion med kompisar eller inte. 

Barn med språkstörning som vistas i ett klassrum med känslomässigt stöd utvecklar sitt 

ordförråd och språk betydligt mer än de elever som befinner sig i en miljö där de upplever 

mindre av känslomässigt stöd (Schmitt, Justice & O´Connell, 2014). 
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1.2.4. Interventioner 

Här ges först en allmän redogörelse över forskning om intervention och barn med 

språkstörning, därefter följer avsnittet om intervention inom de språkliga domänerna fonologi, 

grammatik, semantik och pragmatik, samt intervention angående skrivförmåga. 

 

För att lyckas ge ett barn med språkstörning rätt anpassad intervention finns det flera saker att 

överväga. Den behöver passa barnets intressen och personliga stil, fokusera på viktiga 

aspekter av språket samt vara funktionell för barnets kommunikationsbehov. Det är viktigt att 

se om interventionen är effektiv kortsiktigt eller långsiktigt samt om den är forskningsbaserad 

(Bruce, 2007). Al Otaiba et al. (2009) har gjort en översikt av 18 studier där interventioner 

gällande fonologisk medvetenhet gjorts. I dessa visar det sig att det är individuella skillnader i 

respons på interventioner. Både Bruce (2007) och Al Otaiba et al. (2009) pekar på vikten av 

att ge individuellt anpassade interventioner, samt att de förordar tidiga screeningar för att 

upptäcka och kunna ge interventioner i tid. I sammanställningen finner Al Otaiba et al. stöd 

för att interventioner i förskoleåldern är nödvändiga för att minska avståndet mellan barn med 

språkstörning och barn med typisk utveckling. Glappet mellan grupperna leder annars till 

lässvårigheter. När det gäller formen på interventionerna hänvisar författarna till Torgesen 

och National Reading Panel, vilka hävdar att interventioner bör vara en pedagog till en elev 

eller en pedagog till tre elever. Interventionen bör ske dagligen, samt under perioden bestå av 

minst 20 timmar.  

 

Interventioner angående fonologi 

Al Otaiba et al. (2009) menar att träff med logoped en gång i månaden inte är effektiv 

organisation av intervention. Istället föreslår de en modell där logopedinsatser som tränar 

språkproduktion och fonologisk medvetenhet samordnas med tidig explicit literacy och 

fonologisk medvetenhet som ges av en klasslärare i liten grupp.  

 

Al Otaiba et al. (2009) presenterar en studie av Warrick som visar att intervention där de 

explicit tränade fonologisk medvetenhet, genom att analysera ord så att de fick fram de 

individuella fonemen, gav effekt på läsutvecklingen för barn med språkstörning. I studien 

nådde barnen med språkstörning, som fick intervention i förskolan, samma nivå som de med 

typisk utveckling i first grade. Alt och Suddarth (2012) har gjort en studie på barn i 7-8 års 

ålder där det visade sig att barn med språkstörning t.o.m. kunde prestera högre än de med 

typisk språkutveckling när det gällde att komma ihåg början av ord. Dessa barn fokuserade på 
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början av ord eftersom de hade bristande fonologiskt arbetsminne. Slutet av ord visade sig 

vara särskilt svårt. Problem med morfem i slutet av ord kan därmed vara ett fonologiskt 

problem, alltså en effekt av att det fonologiska arbetsminnet brister.  

 

Al Otaiba et al. (2009) hänvisar till Major och Bernhardts studie med barn som hade 

uttalssvårigheter. Barnen fick individuella fonologiska interventioner samt metafonologisk 

intervention. Det visade sig att barnen ökade sin språkförståelse och sin fonologiska 

medvetenhet. Barnen med de största svårigheterna visade framsteg först efter att ha fått både 

fonologisk och metafonologisk träning. 

 

Al Otaiba et al. (2009) ser ett generellt resultat i åtta studier som gjorts med barn med 

uttalssvårigheter. När de fick tidiga interventioner som kombinerade artikulation och 

fonologisk medvetenhet gav det på kort sikt resultat som visade att de förbättrade sina 

fonologiska färdigheter. I vissa fall tycktes även långsiktiga effekter visa sig i form av 

minskade lässvårigheter. 

 

Grammatisk intervention 

De grammatiska strukturer som är mest sårbara hos svenska barn med språkstörning är enligt 

Hansson (1998) ordföljden, sammansatta verbformer och bisatser. Hon menar att språkliga 

svårigheter kan se olika ut beroende på språkets struktur, samt att utvecklingen är långsam när 

det gäller användningen av rätt verbform.  

 

Hansson (1998) visade att barn med språkstörning hade signifikant bättre resultat på 

förståelsetest än på produktionstest. Resultatet visade att det är möjligt för barn med 

språkstörning att förstå en struktur utan att behärska den i produktion. 

 

Intervention angående semantik 

Holmström (2014) påpekar att vid inlärning av ord behöver ett barn med språkstörning höra 

ett ord flera gånger än ett barn med typisk språkutveckling. Vid lexikala interventioner bör en 

bedömning avseende bredd, djup och flyt göras. På så vis kan man se vilket område som är 

mest försenat och senare utvärdera insatserna. Genom att explicit träna semantiska relationer i 

intervention kan eventuellt fler och starkare kopplingar utvecklas. Alt et al. (2012) hänvisar 

till andra författare som menar att ordinlärning består av två delar. Först görs en koppling 
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mellan fonetisk input till en sak eller händelse. I ett senare steg görs kopplingar till andra ord, 

semantisk information associeras. Barn med språkstörning har problem med båda dessa delar 

vid ordinlärning.  

Interventioner angående pragmatik 

Joffe et al. (2016) beskriver en studie av Starling där de ändrat kommunikationsmönstret i 

klassundervisningen så den blev mer tillgänglig för elever med språkstörning. Några 

ändringar som gjordes var att den information som gavs var kort och hade visuellt stöd, att 

pauserna mellan varje information vara så långa att eleverna fick tillräckligt med tid att 

bearbeta informationen, samt att eleverna fick strategier för hur de kunde lära sig nya ord.  

I en studie kom Hansson (1998) fram till att språkproduktionen hos barn med språkstörning 

varierade beroende på vem som är samtalspartner. Olika aspekter av barns kommunikativa 

förmåga främjades då de samtalade med vuxna respektive jämnåriga. Då de kommunicerade 

med vuxna tränades deras språkproduktion, dvs. de använde flera olika ord och producerade 

flera och begripliga yttranden. När de samtalade med jämnåriga tränades deras förmåga att 

fungera som en självständig samtalspartner. Bruce (2007) har också studerat hur språklig 

funktion dvs. kommunikativ förmåga kan utvecklas i olika samtal. Det som studerades var 

olika sorters samtal och deras stimulans på barnens språk. Samtalen var lekens samtal med 

jämnåriga samt med språkmatchade barn. I samtalen med jämnåriga blev barnen med 

språkstörning mer dominerade, men samtidigt höll sig barnen till ämnet och svarade ofta. I 

samtalen med språkmatchade barn tog barnen med språkstörning oftare ordet, men de bytte 

samtalsämne ofta samt gav korta svar som riktades till en vuxen. Studien visar att båda 

typerna av samtal gynnar barnens utveckling fast på olika sätt. Bengtsson (2007) anser att 

barnet kan gå miste om samtalserfarenhet om man inte ger det den tid den behöver för att 

kunna delta i samtalet.  

 

Konfliktlösningar, tävlingar och samarbete med andra är situationer som är svåra för barn 

med språkstörning. De har märkbart sämre förhandlingstekniker än barn med typisk 

språkutveckling. De behöver därför få speciella interventioner som tränar detta (Bruce, 2007).  

Intervention angående skrivförmåga 

I en studie angående skrivförmåga av Williams, Larkin och Blaggan (2013) visade det sig att 

eleverna med språkstörning hade svårt att skriva sammanhängande texter. Författarna kom 

fram till att läsförmåga och skrivförmåga har ett nära samband, ett ömsesidigt utbyte. Därför 
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bör skrivinterventioner genomföras vid sidan av läsinterventioner. Ordförråd och arbetsminne 

spelar en stor roll och begränsar förmågan att skriva.  

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, beskriva och analysera en 

speciallärares och en logopeds arbetssätt för språkutveckling hos elever med språkstörning. 

Syftet är också att beskriva och analysera speciallärarens och logopedens syn på 

framgångsfaktorer när det gäller språkutvecklande arbete med elever som har språkstörning, 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 Vilka språkutvecklande arbetssätt, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, exemplifieras i de 

observerade situationerna genom våra teman; arbetssätt, interaktion och kommunikation? 

 

 Vilka språkutvecklande arbetssätt, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, beskriver den 

tillfrågade specialläraren och den tillfrågade logopeden genom våra teman; arbetssätt, 

interaktion och kommunikation? 

 

 

2. Metod 

I metoddelen har vi redogjort för metodval och forskningsansats, urval och deltagare, 

genomförande, dataanalys och trovärdighet. Vi har beskrivit Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2011), samt redogjort för hur vi förhållit oss till dessa i vår studie.  

2.1. Metodval och forskningsansats 

Vi har gjort en fallstudie med en kvalitativ ansats, som till viss del är inspirerad av 

hermeneutiken. Inom hermeneutiken vill man bland annat göra tolkningar för att skapa 

förståelse för handlingar och beslut. Man tar stor hänsyn till den bakgrund och det 

sammanhang det tolkade har sin förankring i (Fejes & Thornberg, 2009).  

En fallstudie kan användas när man vill komma nära det man ska studera i dess naturliga 

sammanhang (Merriam, 1994). Creswell (2013) menar att en fallstudie är användbar när man 

vill fokusera på ett problem och använda en grupp för att illustrera problemet. Merriam (1994) 

anser att fallstudier kan ge en bild och en förståelse av specifika frågor och problem som rör 

den pedagogiska praktiken. Genom att t.ex. välja ut en skola av särskilt intresse och studera 

fallet på djupet kan man få en förståelse av det fenomen man är intresserad av.  
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Genom fallstudien ville vi, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, beskriva och analysera en 

speciallärares och en logopeds arbetssätt för språkutveckling hos elever med språkstörning. Vi 

ville även beskriva och analysera speciallärarens och logopedens syn på framgångsfaktorer 

när det gäller språkutvecklande arbete med elever som har språkstörning, utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. En fallstudie kan visa hur komplex en situation kan vara med 

många faktorer som spelar in. Läsaren kan få en större förståelse för ett fenomen genom att 

den bekräftar det man trodde sig veta eller genom att den vidgar läsarens syn på fenomenet.  

En fallstudie kan vara deskriptiv/beskrivande, tolkande eller värderande, men de flesta 

fallstudier innehåller kombinationer utav dessa. En deskriptiv fallstudie är endast beskrivande 

och helt ateoretisk. En tolkande fallstudie består av beskrivningar som används för att 

utveckla, belysa, stödja eller ifrågasätta teorin. En värderande fallstudie innehåller 

beskrivning, förklaring och bedömning (Merriam, 1994). Vi har gjort en fallstudie som är en 

kombination av deskriptiv och tolkande. Detta för att ge en utförlig bild av speciallärarens och 

logopedens syn på främjade arbetssätt, samt jämföra den med tidigare forskning. 

I fallstudieforskningen kan man använda flera olika metoder under datainsamlingen 

(Merriam, 1994). Vi valde att använda oss av observationer och intervjuer för att få syn på 

både den yttre och den inre processen. 

2.2. Urval och deltagare 

Vårt urval utgick från det unika. Vi valde att göra ett strategiskt urval gällande våra 

intervjupersoner och på så vis hoppades vi få insikt i hur de arbetade framgångsrikt med den 

elevgrupp som vi var intresserade av (Creswell, 2013; Merriam, 1994). Vi gjorde även ett 

strategiskt urval när det gällde vilka lektioner vi ville observera. Med utgångspunkt från vår 

inriktning språk, - skriv- och läsutveckling, så var det lektioner med den inriktningen som 

observerades. 

Vi kontaktade en liten skola i Mellansverige som vi av en kollega hade hört organiserat 

undervisning på ett framgångsrikt sätt för elever med språkstörning. Skolan var en F-5 skola 

där ca 100 elever gick. De hade organiserat en språkgrupp där en speciallärare och en logoped 

arbetade tillsammans med sex elever som hade språkstörning. Gruppen bestod av fyra pojkar 

och två flickor och de var i åldrarna 6-9 år. Det var denna grupp som ingick i studien.  

2.3. Genomförande 

Här har vi redogjort för våra datainsamlingsmetoder, tillvägagångssätt och ansvarsfördelning. 
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2.3.1. Datainsamling 

I fallstudier söker man en djupare förståelse och insikt i ett fall genom att samla in data på 

många olika sätt (Creswell, 2013). I den här studien använde vi därför data från både 

observationer och intervjuer.  

Deltagande observation är en datainsamlingsteknik som man ofta använder då man vill 

studera sociala och kulturella mönster. Forskaren observerar och för fältanteckningar över vad 

den ser och upplever. Deltagande observationer kan utföras på olika nivåer, där forskaren kan 

anta rollen som deltagare, icke deltagare eller ha en mittemellan position. I vår studie antog vi 

en mittemellan position där den icke deltagande positionen övervägde. Vi försökte hitta en 

balans mellan närhet och distans för att få veta hur det var på riktigt och samtidigt inte förlora 

den analytiska distansen (Creswell, 2013; Merriam, 1994). Att vara en skicklig observatör 

kräver att man är disciplinerad när man skriver sina fältanteckningar, att man kan skilja 

viktiga detaljer från ointressanta. Som observatörer hoppades vi kunna fånga fenomen som 

deltagarna inte var medvetna om, vilket skulle kunna leda till större förståelse för hela 

sammanhanget (Merriam, 1994). För att kunna upptäcka kategorier och göra jämförelser dem 

emellan så rekommenderar Cresswell (2013) minst fyra eller fem tillfällen i en studie. Vi 

valde att observera sex lektioner för att försöka få syn på utvecklande arbetssätt som 

gestaltades i undervisningen. 

I en intervju kan vi synliggöra handlingar och känslor som inte kommer fram vid en 

observation. Syftet med en intervju är att inta en annan persons perspektiv. Den kvalitativa 

forskningsintervjun passade därmed vår studie eftersom vi ville ta reda på hur 

intervjupersonerna uppfattade sin omvärld utifrån sitt eget perspektiv (Kvale & Brinkman, 

2009). Det finns olika sorters intervjuer enligt Merriam (1994) och vilken man väljer beror på 

vilken grad av struktur man vill ha. I en intervju med fast struktur bestämmer man frågorna i 

förväg och i vilken ordning de ska komma. Den här typen av intervju används oftast när man 

ska intervjua många människor. De flesta intervjuer är dock mer öppna och mindre 

strukturerade och då kan man komma närmare intervjupersonen och få kunskap om personens 

känslor, åsikter, erfarenheter och attityder. Eftersom vi i vår studie endast intervjuade två 

personer och ville ta del av informanternas erfarenheter och syn på språkutvecklande 

arbetssätt valde vi en mindre strukturerad intervju.  
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2.3.2. Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade rektorn på den tilltänkta skolan för att berätta om studiens syfte och upplägg. 

Rektorn godkände studien och skickades ett missivbrev där information om studien framgick. 

Se bilaga 1. Specialläraren och logopeden som arbetade i språkgruppen kontaktades via 

telefon och efter deras godkännande skickades missivbrev och intervjuguide även till dem 

(Kvale et al., 2009).  

Vi besökte skolan under två dagar. Se tabell över hur vi organiserade våra observationer och 

intervjuer.  

Tillfällen Observation Kort  

intervju 

Lång intervju  

Dag 1 Observation 1 Intervju 1 Intervju 5 med   

 Observation 2 Intervju 2 speciallärare  

 Observation 3 Intervju 3   

 Observation 4 Intervju 4   

       

Dag 2 Observation 5 Intervju 6 Intervju 8 med    

 Observation 6 Intervju 7 logoped    

 

Dag 1  

Observation 1: Specialläraren och logopeden hade en lektion i svenska med alla elever i 

klassrummet.  

Observation 2: Logopeden arbetade individuellt med en elev i sitt rum. Logopeden hade ord- 

och minnesträning med eleven. 

Observation 3: Logopeden hade uttalsträning med en elev i sitt rum. 

Observation 4: Specialläraren hade en lektion där eleverna arbetade med svenska och 

matematik i klassrummet. 

Varje observation följdes av en kortare samtalsintervju med specialläraren och logopeden. 

Dagen avslutades med en längre intervju med specialläraren. 

Dag 2 

Observation 5: Specialläraren och logopeden undervisade om TAKK, dvs. tecken som stöd, i 

klassrummet. 

Observation 6: Specialläraren höll i en lektion där eleverna arbetade individuellt med 

arbetsschema i svenska. 
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Varje observation följdes av en kortare samtalsintervju med specialläraren och logopeden. 

Dagen avslutades med en längre intervju med logopeden. 

Samtalsintervjuerna tog ca 10-15 minuter. Vi ville genom dem klargöra eller få bekräftat det 

vi observerat. Vi observerade alla lektioner tillsammans. För att observera rätt aktivitet, 

händelse etc. så valde vi att följa ett observationsschema. Se bilaga 2.  

Eftersom vår frågeställning gick ut på att försöka synliggöra speciallärarens och logopedens 

språkutvecklande arbetssätt i sitt arbete med barn med språkstörning, utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, så utvecklade vi ett observationsschema. Schemat innehöll våra 

teman arbetssätt, interaktion och kommunikation. Vi ville fånga speciallärarens och 

logopedens sätt att kommunicera med eleverna och synliggöra interaktionen dem emellan. Vi 

ville ta reda på hur de strukturerade lektionerna, vilka anpassningar de gjorde för eleverna och 

på vilket sätt de hjälpte varje elev. Det fanns även en öppning för att se något annat som vi 

inte tänkt på eller hittat i litteraturen. Under alla observationer gjorde vi fortlöpande 

anteckningar. Observationsschemat hade vi framför oss för att se våra observationspunkter, 

men vi antecknade i varsitt kollegieblock. Efter första dagens fyra observationer, samt 

efterföljande samtalsintervjuer fanns gott om tid innan vi genomförde den stora intervjun, så 

då passade vi på att reflektera över vad som framkommit under observationerna och under 

samtalsintervjuerna. Andra dagen hade vi inte tid för reflektion på skolan då den stora 

intervjun kom i direkt anslutning till våra observationer och samtalsintervjuer. Reflektionen 

gjordes istället direkt när vi kom hem.  

I studien använde vi oss av halvstrukturerade intervjuer. Vi strukturerade en intervjuguide, 

som våra intervjupersoner fick i förväg, för att vara tydliga med vad vi ville ta reda på. Se 

bilaga 3. Intervjuguiden styrdes upp av en uppsättning frågor som sedan berördes under 

intervjun, utan att ordningsföljden var bestämd i förväg. Denna struktur valdes för att kunna ta 

vara på situationen såsom den utvecklades under intervjun. Våra intervjufrågor var korta, 

enkla och öppna för att ge intervjupersonen möjlighet till spontana och rika beskrivningar av 

sina upplevelser. Vi lyssnade aktivt på vad och hur intervjupersonen svarade. För att kunna 

följa upp intervjupersonens svar hade vi läst in oss på ämnet. Vi avslutade intervjun genom att 

fråga om intervjupersonen ville lägga till något. Efter intervjuerna reflekterade vi över vad 

som framkommit under samtalen och skrev ner våra reflektioner. För att allt som sades under 

intervjun skulle finnas tillgängligt för analys spelade vi in intervjuerna. Ordagrann 
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transkribering gynnade inte vårt syfte, så vi valde att transkribera mer skriftspråkligt för att 

lättare kunna analysera och plocka ut beskrivande citat (Kvale et al., 2009; Merriam, 1994). 

2.3.3. Ansvarsfördelning 

Båda läste och tog del av tidigare forskning och olika teorier, samt skrev på vårt självständiga 

arbete. Alla observationer och intervjuer gjordes tillsammans. Vi transkriberade en varsin lång 

intervju och sammanställde de kortare intervjuerna och observationerna tillsammans. Resultat, 

analys och diskussion skrev vi gemensamt. 

2.4. Trovärdighet 

Vi ville illustrera ett fall som kunde ha intresse och användbarhet för andra pedagoger. Fejes 

et al. (2009) anser att en fallstudie kan ge de möjligheterna. En fallstudie av god kvalitet 

kräver flera olika datainsamlingsmetoder för att ge en djupare förståelse av fallet. Vi gjorde 

både intervjuer och observationer. För att uppnå en god kvalitet krävs även en beskrivning av 

fallet för att läsaren ska kunna följa hur forskaren dragit sina slutsatser. Vi har beskrivit 

miljön med dess förutsättningar för att läsaren ska få en möjlighet att göra sig en uppfattning 

om hur dessa har styrt de tillfrågades val samt hur de har anpassat sig till dem. Detta för att 

även ge läsaren en möjlighet att se vad som inte sades eller förverkligades i handling av de 

tillfrågade (Creswell, 2013; Ödman, 2007). Resultatet i en kvalitativ studie ska vara 

teorigenerande, med andra ord ska den tillföra något nytt, bygga på eller utveckla tidigare 

teorier (Larsson, 2005). Vår intention med studien var att bygga på tidigare forskning genom 

att bekräfta den, men det fanns en öppning i studien där vi kunde upptäcka nytt och 

vidareutveckla tidigare teorier. Det som i observationen uppfattas lika från flera individer 

anses vara regelrätta data. Detta ökade validiteten i vår studie då vi var två som observerade 

samtidigt. I de fall då våra observationer skiljde sig åt var de inte motstridiga utan 

kompletterande. Validiteten på data stärktes även genom våra intervjuer, då vi jämförde våra 

tolkningar med intervjupersonernas tolkningar av situationen (Esaisson, 2012). 

2.5. Etiska överväganden 

Vi följde Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer i vår studie och dessa fanns 

med i det missivbrev som skickades till studieskolan. Deltagarna informerades om studiens 

syfte, tillvägagångssätt, datainsamlingsmetoder och hantering. När det gällde samtycke 

framgick det tydligt att deltagandet var frivilligt, att de hade rätt att avbryta studien när helst 

de önskade, samt att uppgifterna endast skulle användas i den här studien. Angående 

konfidentialitetskravet så anonymiserades alla deltagares personuppgifter i rapporten. 
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Uppgifter om vilken kommun studien genomfördes i avidentifierades i rapporten. Med hänsyn 

till nyttjandekravet så användes insamlade uppgifter endast i studien. 

2.6. Dataanalys 

Kvalitativ analys av data är den process när forskaren undersöker och arrangerar sitt 

datamaterial. Forskaren söker efter mönster, bryter ner data och organiserar den. Det gäller att 

skapa en djupare mening ur data genom att skilja det betydelsefulla från det ointressanta. 

Fejes et al. (2009) beskriver Kvales metodmodell om hur man kan utföra en kvalitativ analys 

och den valde vi att följa. 

1. Koncentrering: Vi sammanfattade det viktigaste från de transkriberade intervjuerna och 

observationsanteckningarna, och utifrån dem försökte vi hitta detaljrika och kärnfulla 

formuleringar. Deltagarna namngavs med en bokstav och de transkriberade intervjuerna och 

observationsanteckningarna kopierades i olika färger för att lättare se mönster och veta vem 

som sagt och gjort vad. 

2. Kategorisering: Här grupperades, strukturerades och reducerades data genom att vi 

analyserade likheter. Datamaterialet kodades i kategorier. Kärnfulla formuleringar klipptes ut 

och grupperades efter våra frågeställningar och teman.  

3. Tolkning: Det innebär att forskaren går utöver det manifesta, det uppenbara, för att få en 

djupare förståelse. För att tolka ett speciellt textstycke tar forskaren hjälp av hela kontexten, 

dvs. hela datamaterialet eller av ett antal teorier. Här jämförde vi vårt tolkade datamaterial 

med den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen. 

För att inte fastna i en cirkelrörelse i våra tolkningar där vi bara såg och bekräftade det som 

fanns i tidigare studier, försökte vi ha en spiralliknande rörelse som förde våra tolkningar 

framåt. I denna fanns en öppenhet där vi försökte få syn på gynnsamma faktorer som inte 

fanns nämnda i tidigare forskning (Ödman, 2007).  

 

3. Resultat 

Resultatdelen inleds med en beskrivning av speciallärarens och logopedens bakgrund gällande 

tidigare arbetssätt och erfarenheter av att arbeta med elever som har språkstörning. Därefter 

beskrivs vilka förutsättningar som finns för att bedriva språkgruppen. Efter det kommer en 

resultatsammanfattning. Till sist presenteras en analys av vårt resultat. 
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3.1. Speciallärarens och logopedens bakgrund 

Specialläraren har lång erfarenhet av att jobba inom skolan. Hon har arbetat som 

lågstadielärare i många år, men vidareutbildade sig senare till både specialpedagog och 

talpedagog. Hon har haft en övergripande tjänst som specialpedagog, jobbat i ett mobilt 

språkteam där hon gjorde utredningar och gav konsultationer. Sedan arbetade hon på SPSM 

där hon gjorde utredningar kring språkstörning. Hon har läst sextio poäng extra om 

språkstörning. Innan hon fick sin nuvarande tjänst hade hon därmed stor erfarenhet av att 

arbeta med barn som har språkstörning.  

Logopeden tog examen 2011 och har därefter skaffat sig en bred erfarenhet av olika sätt att 

organisera arbete med barn som har en språkstörning. Hon startade på mottagning där hon 

främst arbetade med behandlingar, men även med utredningar och handledning. 

Erfarenhetsmässigt anser logopeden att hon fick träffa många olika barn på kort tid under 

mottagningsperioden, något som gav en bra grund. Hon fortsatte sedan arbeta på 

språkförskola och därefter som ambulerande logoped mot grundskolan. I sin nuvarande tjänst 

arbetar hon inte med utredningar, utan hon har en undervisande roll.  

3.2. Förutsättningar för språkgruppen 

Eftersom skolan upplevde att de hade flera barn med tal- och språksvårigheter så bestämde de 

sig för att organisera en språkgrupp på skolan. De anställde en speciallärare och en logoped 

som skulle arbeta tillsammans med dessa barn i språkgruppen.   

Språkgruppens klassrum finns i en av skolans två byggnader. Alla elever i språkgruppen har 

sin tillhörighet i vanlig klass, men går del av dag i språkgruppen. Undervisningens omfattning 

i språkgruppen varierar mellan barnen. De flesta har sina teoretiska ämnen i språkgruppen och 

sina praktiska ämnen med sin ordinarie klass. Specialläraren arbetar i språkgruppen hela 

tiden, medan logopeden både arbetar i språkgruppen och har individuell tal- och språkträning 

med elever från språkgruppen.  

3.3. Resultatsammanfattning 

Här kommer en sammanfattning av vilka språkutvecklande arbetssätt som vi uppmärksammat 

i våra observationer och intervjuer. Vi har valt att presentera sammanfattningen genom 

följande teman: lärmiljö, arbetssätt, interaktion och kommunikation 
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3.3.1. Lärmiljö 

Den yttre strukturen i klassrummet var genomtänkt. De hade delat in klassrummet i olika 

miljöer. Elevernas arbetsbord var organiserade i en u-formation som var vänd mot en 

whiteboard. De vuxna använde sig av platsen längst fram i mitten av u-et när de ville påkalla 

elevernas uppmärksamhet. Specialläraren och logopeden berättade att tanken med u-

formationen var att alla ska se varandra. Det fanns ett långbord som var tänkt för samlingar, 

men som inte användes så ofta. Det fanns en soffgrupp som användes vid högläsning. Där 

fanns ett system med bestämda platser. På varje elevs bord fanns ett individuellt bildschema 

med dagens aktiviteter. De hade även en korg där t.ex. deras pennor och symbolbilder till 

schemat fanns. Allt material hade sin plats i klassrummet samt att eleverna hade en egen 

färgsymbol som deras material var märkt med, vilket gjorde det lättare för dem att hitta vad de 

behövde. Klassrummet hade två dörrar vilka elever från andra klasser passerade genom för att 

hämta sina ytterkläder. Logopeden och specialläraren var inte nöjda med den lösningen och 

det var märkbart att eleverna i språkgruppen blev oroliga när elever passerade deras klassrum. 

Ibland arbetade logopeden i klassrummet och ibland arbetade hon individuellt med elever i ett 

intilliggande rum. 

Det fanns olika hjälpmedel att tillgå i klassrummet. En elev hade en speciell sittdyna och en 

annan hade ett speciellt penngrepp. Det fanns även hörselkåpor, iPads med tangentbord och 

olika plockmaterial till matematiken. Specialläraren berättade att de abonnerar på 

inläsningstjänst vilket gör att eleverna har tillgång till inlästa böcker. Alla elever i 

språkgruppen hade en lista på inlästa böcker som de ibland lyssnade på istället för att läsa 

själva. 

3.3.2. Arbetssätt 

Lektionerna var strukturerade och välplanerade. Alla dagar började på samma sätt med sång, 

samling och genomgång av allas schema. Hela tiden användes tecken som stöd. 

Specialläraren frågade alltid barnen innan rast vad de skulle göra och följde upp efter rast vad 

de hade gjort. De förberedde eleverna på vart de skulle ta vägen efter rasten. När eleverna 

behövde hjälp fanns ett system där de skulle vända upp ett rött kort och färglägga mandalas, 

en sorts mönsterbilder, under tiden de väntade. Specialläraren berättade att det fanns två 

syften med systemet. Det ena var att de skulle träna på att vänta på sin tur och det andra var 

att den som behöver hjälp skulle få den i lugn och ro. Lektionerna var väl förberedda då 

material plockades fram i förväg, samt att stöd som t.ex. tankekartor fanns tillgängliga. 
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Specialläraren berättade att de arbetar efter ett strukturerat svenskmaterial som heter Pilen och 

Bågen.  

Både specialläraren och logopeden ansåg sig ha ett ömsesidigt utbyte i undervisningen. Detta 

genom att specialläraren försökte arbeta i klassrummet med det som logopeden tränat enskilt 

med elever och logopeden försökte öva vidare med enskilda elever på det som upplevdes som 

svårt i klassrummet. Logopeden uttryckte det här som positivt.  

 

  Det är ju det som är fördelen. Specialläraren kan säga, nu har vi jobbat med det här idag, kan du 

     följa upp det? Det här var kämpigt, kan du fortsätta med det, så att jag kan göra på samma sätt 

   som hon säger. Det är verkligen en fördel att ha ett så nära samarbete. 

Logopeden uttryckte flera fördelar med organisationen eftersom den ger möjlighet för 

eleverna att få språkstimulerande arbete hela dagen i språkgruppen samt enskilda 

interventioner med henne i stort sett dagligen. Logopeden ansåg även att hon kan använda sig 

av språkliga missförstånd som uppstår i klassrummet. 

  Vad händer i klassrummet? Vilka språkliga situationer hamnar vi i som blir missförstånd? Vad  

  är det som fungerar och vad inte? Det drar jag nytta av sen och kan plocka med mig och kan  

  jobba extra med det här. 

Specialläraren och logopeden förmedlade läs- och skrivstrategier till eleverna. De tog in 

lässtrategier naturligt under lektionerna t.ex. stannade de upp och pratade om ett ords 

betydelse, sammanfattade sagan med hjälp av tankekartan, kopplade bokens innehåll till 

årstiden, läste en bok och stannade upp och pratade om innehållet, läste med engagerad röst 

och med inlevelse. De gav eleverna olika strategier för att komma igång med sitt skrivande. 

Vissa skrev först och ritade sedan en bild och andra gjorde tvärtom. De arbetade med 

tankekartor som stöd för att strukturera upp en berättelse. I tankekartan fick de stödord för sitt 

skrivande. Ordens betydelse diskuterades. De använde även en dinosauriebild som stöd för 

hur en berättelse är uppbyggd, med början, mitten och slut. Huvudet symboliserade början på 

sagan, kroppen sagans mitt och svansen sagans slut. 

Repetition var återkommande inslag under observationerna. Vi kunde t.ex. se att 

månadstecknen repeterades flera gånger på olika sätt under en lektion och inne hos logopeden 

fick eleven träna på samma ord 20-40 gånger. Träningen låg hela tiden på samma nivå, men 

med variation. Specialläraren tyckte att arbetsmaterialet i svenska som heter Pilen/Bågen är 

ett bra och gediget material, men samtidigt tyckte hon att det går för fort fram för flera av 
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eleverna som behöver mer repetition. Därför har specialläraren kompletterat med mer material 

som tränar mer av samma sak. Logopeden berättade under intervjun att man måste nöta, 

traggla och träna mycket för att befästa kunskaper.  

Logopeden ansåg att lärandet ska vara lustfyllt. Hon påpekade att de här eleverna behöver 

repetition och det är då viktigt att göra det till ett lustfyllt lärande.  

 

 Så då handlar det om att försöka hitta spel eller roliga aktiviteter. Ibland handlar det om att  

  säga att det här är tråkigt, men vi behöver göra det och så tar vi en belöning sen eller att man  

  hittar ett belöningssystem eller att de får göra något roligt i slutet. 

Specialläraren berättade att hon reflekterar över sin undervisning varje dag. Eftersom 

eleverna är få och har särskilda behov så planerar hon utifrån vad som hänt under dagen. 

Logopeden tyckte att enskild undervisning är viktigt inne hos henne. De arbetar väldigt 

mycket mitt emot varandra där.  

3.3.3. Interaktion och kommunikation 

Klassrumsklimatet genomsyrades av trygghet och trivsel. Specialläraren och logopeden såg 

varje elev och tog sig tid att lyssna på dem, t.ex. när en flicka kom in efter rasten och var 

ledsen så tog sig specialläraren tid att lyssna på eleven. Specialläraren kommenterade att det 

är lättare att hinna fånga upp händelser eftersom de är en liten grupp. Alla elever vågade prata 

inför gruppen trots att flera hade svårt att formulera sig, t.ex. när pojken som varit bortrest 

gick fram och berättade om sin resa. När pojken stod och berättade för klassen satt 

specialläraren på en pall bredvid så hon kom i samma höjd som pojken och höll om honom 

lite lätt för att visa sitt stöd. Fruktstunden med högläsning i soffhörnan skapade en trivsam 

stund. Specialläraren ansåg att även rasterna är trygga för de här eleverna då de söker sig till 

varandra och känner trygghet samtidigt som de kan vara med elever från andra klasser. Hon 

berättade att hela skolan arbetar medvetet med trygghet. Specialläraren uttryckte ”vi tar hand 

om varandra och det ligger i luften”. 

Vikten av att samtala och kommunicera genomsyrade så gott som alla lektioner. Eleverna 

gavs tid att hitta ord och att formulera sig. Specialläraren uttryckte själv att eleverna har stort 

talutrymme och att de alltid blir lyssnade på så deras tankar blir synliga. För att stärka språket 

och kommunikationen användes ofta tecken som stöd. Specialläraren och logopeden berättade 

att de tror på tecken som stöd. De tyckte sig se att åtminstone två elever har ett bra stöd av 

tecken vid kommunikation. Pedagogerna stöttade eleverna när de kommunicerade med 
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varandra genom att ställa stödfrågor och att upprepa det eleverna sa. Specialläraren tyckte att 

det är viktigt att vara ett kommunikationsstöd mellan eleverna när de samtalar eftersom de har 

svårt att kommunicera med varandra. Logopeden tyckte att arbete med att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga är allra viktigast. Hon menade att man ser att de har stora 

svårigheter att föra en dialog. ”Vi tränar väldigt mycket på hur man är en bra lyssnare. Man 

måste lyssna, man måste titta, man måste visa att man är intresserad och att det är sånt som vi 

behöver träna på”.   

Vi observerade att specialläraren och logopeden använde sig av korta och bestämda 

uppmaningar t.ex. Städa undan! Hämta frukten! Sitt ner! Specialläraren berättar att hon är 

medveten om att hon ger korta uppmaningar till eleverna eftersom de har svårt att förstå långa 

meningar med mycket innehåll. De klarar bäst att få en instruktion i taget. 

Eleverna inbjöds till att vara delaktiga i lärprocessen genom att specialläraren t.ex. frågade 

eleverna: Hur kan man börja en saga? Vad ska sagan handla om? När en elev inte hittade sin 

iPad gav pedagogen eleven två alternativ, antingen att låna en annan elevs iPad och därmed 

börja om med sin saga eller att samarbeta med en kompis. 

Under observationerna förekom hela tiden ett positivt och uppmuntrande bemötande från de 

vuxna: 

  Elev: Jag tror att jag vet! 

  Speciallärare: Du kan utantill! Fantastiskt! Du kunde utantill! 

Speciallärare: Du delar med dig av ditt äpple. Otroligt bra! 

 

Elev visade arbete på sin dator. 

Speciallärare: Men (elevs namn) du har nästan alla rätt! 

  Elev läste. 

  Speciallärare: Men du läser (elevs namn)! Otroligt! Vet pappa? Jag måste skriva det här i  

  kontaktboken. 

Specialläraren kommenterade även i intervjun att hon försöker ha en positiv stämning i 

undervisningen. 

3.4. Analys av resultat 

Vi har valt att presentera analysen genom följande teman: arbetssätt, interaktion och 

kommunikation. Resultaten från observationerna och intervjuerna stödjer varandra och vi har 
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därför valt att analysera resultaten på våra frågeställningar sammanvävda. I analysen ställs 

resultatet mot den tidigare forskning vi tagit del av. 

3.4.1. Arbetssätt 
 

Organisation 

Logopeden beskrev hur eleverna huvudsakligen tränas i den lilla gruppen, men även får 

individuell träning hos logopeden. Eftersom denna träning är förlagd på skolan kan den ske 

ofta. Språkgruppens organisation och arbetssätt tycks få stöd hos Al Otaiba et al. (2009) då de 

anser att regelbunden logopedträning ska samordnas med träning av fonologisk medvetenhet 

och literacy i liten grupp. 

Språkgruppens möblering skapar olika miljöer för olika aktiviteter. Barnens placering i 

klassrummet har en pedagogisk tanke att främja kommunikationen. Lektionerna är 

strukturerade och välplanerade och elevernas arbetsmaterial har ett innehåll som är anpassat 

efter varje elevs förmåga. Struktur bör finnas på olika nivåer enligt Tjernberg (2013) både 

som yttre fysisk struktur och som struktur för lärande och förståelse. 

Anpassningar 

Under intervjun beskrev specialläraren och logopeden hur olika deras elever är och att de 

anpassar verksamheten efter deras behov, vilket vi också ser i våra observationer. Eleverna 

arbetar med samma område men på olika sätt och de får individuella interventioner efter 

behov. Arbetssättet kan tyckas ha stöd hos Al Otaiba et al. (2009) och Bruce (2007) då de 

förordar individuellt anpassade interventioner för denna heterogena grupp. Vidare berättade 

logopeden att hon kan se språkliga situationer i klassrummet som inte fungerar och därmed 

träna det i interventioner. Även här tycks det finnas stöd hos Bruce (2007) som menar att en 

intervention för en elev med språkstörning bl.a. ska vara funktionell för barnets 

kommunikationsbehov.  

Undervisningen gjordes tillgänglig för eleverna i språkgruppen genom att bl.a. ge kort 

information med visuellt stöd, vilket Joffe et al. (2016) förespråkar. 

Reflektion 

Enligt specialläraren reflekterar hon över sin undervisning varje dag, vilket vi också upplevde 

att hon gjorde då hon efter en lektion reflekterade över vad hon hade kunnat göra annorlunda 

för att få med sig alla elever. Specialläraren menar att pedagogerna får chans att utvecklas på 

skolan. De har pedagogiskt café en gång i månaden då de diskuterar förmågorna och 
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däremellan har de kollegialt lärande då de får frågor att diskutera. Tjernberg (2013) anser att 

pedagoger kontinuerligt bör reflektera över sin undervisning, samt att pedagogiska samtal bör 

ske kontinuerligt mellan kollegor. 

Interventioner 

Under observationerna noterade vi att en elev fick träna på samma ord 20-40 gånger, men på 

olika sätt. Logopeden rabblade även månaderna tillsammans med en elev flera gånger för att 

befästa dem, vilket man får göra många gånger enligt logopeden. Logopeden bekräftar också i 

intervjun att det behöver nötas. Specialläraren menar att det är viktigt för dessa elever som har 

begränsat ordförråd att man återkopplar och backar tillbaka för att befästa ord och begrepp. 

Holmström (2014) påpekar att vid ordinlärning behöver ett barn med språkstörning höra ordet 

flera gånger. 

I vår observation såg vi att de använde sig av de två steg som Alt et al. (2012) beskriver vid 

ordinlärning. Månadsvisan är ett exempel där de först gör en fonetisk koppling till månaden 

augusti och sedan gör semantiska kopplingar till andra ord genom att prata om augusti som 

äppelmånad och en elevs födelsedag. I klassrummet kunde vi observera att specialläraren 

kopplade ord och begrepp vid högläsning till teman som de arbetat med tidigare. Holmström 

(2014) och Palikara et al. (2011) visar forskning som säger att barn med språkstörning 

behöver utveckla sina semantiska kopplingar. Logopeden ansåg att det är viktig att eleverna 

lär sig att skapa kategorier för ord, samt kunna plocka fram rätt ord. I de fall när de inte klarar 

av att hitta rätt ord behöver de ha som strategi att förklara eller beskriva ordet. Vi observerade 

en lektion när logopeden arbetade med en elev där de beskrev hemliga bilder för varandra och 

logopeden hjälpte eleven med stödfrågor som t.ex. Hur ser den ut? Vilken form har den? 

Holmström (2014) menar att det är viktigt att ha orden organiserade i huvudet med en djupare 

förståelse. I undervisningen som beskrivs ovan tycks eleverna få stöd i arbetet med att 

utveckla språkets funktioner att både förmedla och tänka. Enligt Vygotskij (2001) ska språket 

ha en funktion att både förmedla och tänka.  

Vi kunde observera att de arbetade med både språkproduktion och språkförståelse. Vi kunde 

se att den dagliga verksamheten i språkgruppen till största delen bestod av arbete med 

språkförståelse. De pratade om ord och begrepp och kopplade dem till egna erfarenheter och 

omvärlden. Enligt Bruce (2003, 2007) är språkförståelse viktigast att arbeta med eftersom det 

får konsekvenser på längre sikt. Hos logopeden arbetade de individuellt med språkproduktion 

men även här lyftes språkförståelsen fram. Samtidigt som Bruce (2003, 2007) framhåller att 
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arbete med språkförståelse är viktigast på längre sikt, så anser Al Otaiba et al. (2009) att 

arbete med fonologisk medvetenhet och språkproduktion är viktigt eftersom även det 

förebygger läs- och skrivsvårigheter.  

När logopeden jobbar med individuell uttalsträning med elever använder hon en metod där 

man stöttar mycket i början och sen minskar man varefter på stödet och till sist ska eleven 

kunna rätta till sitt uttal utan att ta hjälp av logopeden. Logopeden beskriver även att de 

använder den metoden i träning av det sociala samspelet. Bruner (2002) anser att skolan måste 

ge barnet egen handlingsförmåga och bedömningsförmåga som verktyg för att utveckla sig 

själv. 

Under ett lektionspass observerade vi när hela språkgruppen tränade grammatisk struktur i 

form av ordföljd, där specialläraren viskade en mening till ett barn och barnet skulle sedan 

visa meningen genom en charad. Specialläraren var då väldigt noga med att de andra eleverna 

skulle säga meningen, som hon viskat, korrekt med rätt ordföljd. Enligt Hansson (1998) är 

ordföljd en av de grammatiska strukturer som är mest sårbara hos barn som har språkstörning. 

Strategier 

Under observationen ser vi hur specialläraren och logopeden synliggör en berättar- och 

skriftspråksgenre genom att använda en tankekarta med stödord. De ger även strategier för 

hur en saga är uppbyggd genom att använda en uppritad dinosaurie som tydliggör sagans 

början, mitten och slut. För att synliggöra lässtrategier utgick specialläraren från bilder på 

olika karaktärer som symboliserade olika strategier. Lässtrategierna togs in naturligt under 

lektionerna. De kunde t.ex. stanna upp och prata om ett ords betydelse eller sammanfatta en 

saga med hjälp av tankekarta. I undervisningen som beskrivs ovan kunde vi se att eleverna 

fick hjälp med strategier för att klara av att skriva sammanhängande texter. Williams et al. 

(2013) påpekar att elever med språkstörning har svårigheter att skriva sammanhängande 

texter.  Bruner (2002) poängterar att man måste göra skolkulturen tillgänglig för alla elever. 

Logopeden uttryckte att eleverna i språkgruppen behöver få stöd och träningstillfällen för att 

klara olika sociala handlingar, t.ex. att inte avbryta den som berättar något och att titta på den 

som talar. Logopeden berättade att de brukar modellera för att synliggöra hur en muntlig 

dialog går till. Eleverna tränar ofta först en social handling tillsammans med en vuxen, t.ex. 

hur man ska vara en god kamrat när man spelar ett spel oavsett om man vinner eller förlorar, 

sedan tränar eleven vidare med kamrater. Specialläraren uttryckte att deras elever behöver 
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stöd när de ska lösa en konflikt. Eftersom de inte har sitt språk tillgängligt så blir det ofta 

missförstånd. Bengtsson (2007) anser att konfliktlösningar, tävlingar och samarbetsövningar 

är svåra situationer för elever med språkstörning och att de därför behöver träna detta.  

När eleverna spelade spel och de var på väg att hamna i konflikt med varandra hjälpte 

logopeden dem genom att gå med i spelet och ge stöd i form av att vara förebild. I den andra 

elevgruppen deltog specialläraren i spelet och stöttade eleverna under spelets gång, eftersom 

de behövde det stödet. Vi såg också hur en elev hjälpte en annan elev att berätta om sin dag, 

genom att visa hur man gjorde vissa tecken som eleven glömt bort. Under observationen 

kunde vi se det som Vygotskij (2001) beskriver som zonen för närmaste utvecklingen, där 

maximalt lärande uppstår i interaktion med en vuxen och mer erfarna barn. 

Under den lektion då de gjorde en gemensam berättarsaga såg vi att en elev hade svårt att 

hålla sig till ämnet. Eleven kom med förslag på en fortsättning på sagan som inte alls stämde 

ihop med handlingen. Specialläraren använde då tankekartan som stöd och hjälpte eleven 

tillbaka till handlingen. Bruce (2007) menar att svårighet att hålla sig till rätt ämne i en 

konversation kan bero på svag språkförståelse. 

3.4.2. Interaktion 

När eleverna blev oroliga vände de sig till de vuxna för att söka svar eller stöd. Under 

observationerna blev det flera gånger synligt att de vuxna hade vunnit elevernas förtroende 

och byggt upp det relationskapital som Ljungblad (2016) lyfter som viktigt för att eleverna 

ska prestera både socialt och akademiskt. Specialläraren och logopeden hade hela tiden fokus 

och uppmärksamhet på den elev som talade samt upprepade det eleven sagt. På så vis 

uppfattade vi att eleven fick bekräftelse på att denne blev förstådd. De ställde också 

följdfrågor som vi uppfattade signalerade nyfikenhet och de gav även eleverna tid att uttrycka 

sig. Tid att uttrycka sig är något som både logopeden och specialläraren uttryckte att de ser 

som en vinst med den lilla språkgruppen. Här har de möjlighet att ge eleverna den tid de 

behöver eftersom gruppen är så liten.  Det fanns därmed flera tecken på att de vuxna hade den 

pedagogiska hållning som Ljungblad (2016) beskriver. 

Vi känner i vår observation igen det som Ljungblad (2016) beskriver är något viktigt som 

framgångsrika pedagoger gör och som inte riktigt går att klä i ord, dvs. specialläraren och 

logopeden läste av situationer och agerade instinktivt och flexibelt. Ett exempel var 

speciallärarens sätt att hantera eleven som ville avbryta de andra. Hon hänvisade hela tiden till 
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reglerna, men när eleven vid två tillfällen uttryckte oro över saker så uppfattade specialläraren 

det och lyssnade in eleven.  

Vi observerade hur specialläraren stöttade eleven som skulle berätta inför klassen genom att 

sitta nära och hålla armen om honom. Det är viktigt att ge elever med språkstörning 

känslomässigt stöd för att de ska kunna utveckla sitt ordförråd och språk, menar Schmitt et al. 

(2014). Vi upplevde att eleverna i språkgruppen respekterade varandras olikheter. En god 

pedagog skapar enligt Tjernberg (2013) ett tryggt och tillåtande klassklimat. 

3.4.3. Kommunikation 

Tecken som stöd användes kontinuerligt under observationerna och det var även något som 

logopeden och specialläraren i intervjuerna lyfte fram som en bra strategi för att utveckla 

elevers kommunikation och språk. Vi observerade hur en elev gjorde sig förstådd i 

kommunikation med en annan elev genom att använda tecken som stöd. Mainela- Arnold et 

al. (2014) menar att teckenanvändning kan vara en användbar strategi att hjälpa elever att hitta 

ord.  

Under observationerna kunde vi se att det användes olika konstellationer där samtal tränades. 

Det var samtal styrda av vuxna och samtal med andra elever i språkgruppen, dvs. elever som 

språkmässigt kan sägas vara på samma nivå. Bruce (2007) och Hansson (1998) menar att 

olika typer av samtal gynnar utveckling av olika delar av kommunikationsförmågan hos 

elever med språkstörning. Specialläraren berättade även om rasterna, där hon beskrev att 

eleverna både lekte med dem i den egna språkgruppen och med andra elever på skolan. 

Jerome et al. (2002) anser att hög självkänsla är viktigt för att elever med språkstörning ska 

lyckas akademiskt och socialt. Hög självkänsla kan vara avgörande för om eleverna tar 

initiativ och håller kvar interaktion med kompisar. Eleverna i språkgruppen tycks idag ha 

självkänsla då de visar detta i samspelet med kamrater. De tar initiativ och har interaktion 

med kompisar.  

 

4. Diskussion 

Diskussionsdelen innefattar metodval och forskningsansats, urval och deltagare, trovärdighet, 

resultatdiskussion, avslutande diskussion och fortsatt forskning. 
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4.1. Metodval och forskningsansats 

Syftet med denna har varit att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, beskriva och analysera en 

speciallärares och en logopeds arbetssätt för språkutveckling hos elever med språkstörning. 

Syftet har även varit att beskriva och analysera speciallärarens och logopedens syn på 

framgångsfaktorer när det gäller språkutvecklande arbete med elever som har språkstörning, 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Valet att göra en fallstudie med kvalitativ ansats var en passande metod för att få svar på 

frågorna: Vilka språkutvecklande arbetssätt, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

exemplifieras i de observerade situationerna genom våra teman: arbetssätt, interaktion och 

kommunikation?” och ”Vilka språkutvecklande arbetssätt, utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, beskriver den tillfrågade specialläraren och den tillfrågade logopeden genom 

våra teman: arbetssätt, interaktion och kommunikation? Genom att vi valde en skola som 

arbetar målmedvetet med elever som har språkstörning kunde vi studera fallet på djupet vilket 

medförde en större förståelse, insikt och kunskap om språkutvecklande arbetssätt för elever 

med språkstörning. Fallet bekräftade och stärkte det vi funnit i tidigare forskning. Vi 

upptäckte även någonting värdefullt som inte uppmärksammats så mycket i tidigare 

forskning, vilket är TAKK som är tecken som stöd (Merriam, 1994). Mainela-Arnold et al. 

(2014) lyfter fram att det saknas tillräcklig forskning om hur tecken som stöd kan stötta och 

utveckla elever med språkstörning och efterfrågar mer forskning inom området. 

Genom att använda både observationer och intervjuer fick vi syn på både yttre och inre 

processer. Det vi såg i våra observationer bekräftades ofta i intervjun med specialläraren och 

logopeden eller tvärtom. Valet att genomföra en deltagande observation där vi fanns med i 

klassrummet och förde fältanteckningar men inte deltog aktivt fungerade bra. Det fanns dock 

tillfällen då vårt icke deltagande sattes på prov. Det kändes t.ex. jobbigt att inte få hjälpa när 

flera elever behövde hjälp samtidigt. Vid ett tillfälle bad en elev oss att stänga dörren och då 

gjorde en av oss det. Våra intervjuer var öppna och mindre strukturerade vilket passade bra 

eftersom våra deltagare hade lätt för att berätta om och beskriva sina metoder, erfarenheter 

och åsikter om ämnet. 

4.2. Urval och deltagare 

Eftersom vi ville studera utvecklande arbetssätt med elever som har språkstörning så var vårt 

urval begränsat. Vårt strategiska urval när det gäller val av våra observations- och 

intervjupersoner var därmed nödvändigt för vår studie.  
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Specialläraren och logopeden som vi observerade och intervjuade har stor kompetens och 

erfarenhet av att arbeta språkutvecklande med barn som har språkstörning, vilket blev synligt 

när vi jämförde resultatet med tidigare forskning. 

4.3. Trovärdighet 

För att vår studie ska vara intressant och användbar för andra pedagoger har vi använt oss av 

flera datainsamlingsmetoder, vilka är observationer och intervjuer. Vi har även försökt 

beskriva miljön med dess förutsättningar på ett strukturerat sätt så det ska vara lätt för läsaren 

att följa hur vi dragit våra slutsatser (Fejes & Thornberg, 2009).  

Eftersom vi hela tiden var två som observerade, så ökar vår trovärdighet enligt Esaisson 

(2012) som menar att det som flera individer uppfattar lika vid en observation anses vara 

regelrätt data. Våra observationer var aldrig motstridiga utan de kompletterade varandra. För 

att fokusera på rätt fenomen under observationerna följde vi ett observationsschema.  

Alla intervjuer spelades in och transkriberades vilket gjorde att vi kunde lyssna på 

inspelningarna och läsa våra transkriberingar flera gånger. Detta bidrog i sin tur till djupare 

analys och tolkning av vårt material. En intervjuguide med öppna frågor som var indelade i 

olika teman utifrån syfte och frågeställningar användes vid intervjuerna, vilket gjorde att 

deltagarna gav oss rikliga och spontana beskrivningar (Kvale et al., 2009). Genom 

observationerna skapade vi oss först en bild av speciallärarens och logopedens 

språkutvecklande arbetssätt, vilken sedan stärktes eller vidareutvecklades i intervjuerna.   

Larsson (2005) anser att en kvalitativ studie ska vara teorigenererande. Vår studie bekräftar 

och stärker det tidigare forskning anser är språkutvecklande arbetssätt med elever som har 

språkstörning, men vi uppmärksammade även någonting som inte fått så stor uppmärksamhet 

i tidigare forskning nämligen betydelsen av att använda TAKK (tecken som stöd) i 

kommunikationen. 

I analysen har en sammanställning av vad som framkommit i våra observationer och 

intervjuer jämförts med tidigare forskning. Resultatet i vår forskning stämmer väl överens 

med tidigare forskning inom området, vilket enligt Larsson (2005) visar på tillförlitlighet. 

Vi är medvetna om att vi kan ha påverkat specialläraren och logopeden omedvetet bara 

genom att befinna oss i samma rum, samt att vi kan ha tolkat situationer fel. Vi har dock 

försökt att hålla oss så neutrala som möjligt genom att sitta tysta längst bak i klassrummet, 

samt försöka att inte värdera det vi fått syn på. Både specialläraren och logopeden uttryckte 
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att det var roligt att vi var där, men att de påverkades lite genom att de själva blev mer 

uppmärksamma på sitt eget agerande i mötet med eleverna. 

4.4. Resultatdiskussion 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv där lärandet anses ske i samspel med andra kunde vi se 

flera språkutvecklande arbetssätt med elever som har språkstörning. Vi anser därmed att vi 

har kunnat besvara våra frågeställningar. I följande diskussionsdel diskuteras utvalda delar av 

resultatet mot bakgrund av studiens syfte. Resultatet kopplas till tidigare forskning. Som 

tidigare nämnts stödjer resultaten från våra frågeställningar varandra. Vi har därför valt att 

diskutera resultaten från vår studie samt besvara våra frågeställningar i en sammanvävd text.  

Specialläraren och logopeden uttrycker att en styrka i organisationen är att eleverna kan ges 

regelbundna individuella interventioner. Logopeden har intervention med en elev i taget ca 

fyra gånger i veckan, vilket överensstämmer med studien av Torgesen (2006) som menar att 

interventioner bör ske dagligen med en eller tre elever samtidigt. Vidare anser specialläraren 

och logopeden att möjligheten till ett tätt samarbete dem emellan är gynnsamt. De kan på så 

vis fånga upp elevernas behov som blir synliga i gruppen och träna dessa individuellt med 

logoped. Det här arbetssättet där de planerar interventioner efter elevers 

kommunikationsbehov går i linje med vad Bruce (2007) anser är viktigt. Vi kan ur ett 

sociokulturellt- och ett specialpedagogiskt perspektiv se att organisationen med liten 

språkgrupp gynnar språkutvecklande arbete med elever som har språkstörning. Vi ser att 

språkgruppen ger möjlighet till att anpassa undervisning efter denna heterogena grupps 

individuella behov. Al. Otaiba (2009) förespråkar individuellt anpassade interventioner. 

Specialläraren och logopeden uttrycker att vinsten med språkgruppen är att eleverna får tid till 

att uttrycka sig och att bli lyssnade på. Eleverna får även känslomässigt stöd i sin 

kommunikation. De upplever att eleverna känner trygghet i gruppen och därmed vågar 

uttrycka sig. Vårt samlade intryck från studien stämmer överens med deras uppfattning. 

Ljungblad (2016) påpekar att det är viktigt för sociala och akademiska framgångar att elever 

får möjlighet till nära och positiva relationer med pedagoger som har tid att lyssna in eleverna. 

Jerome et al. (2002) och Smith et al. (2014) framhåller vikten av känslomässigt stöd och 

självkänsla för akademiska och sociala framgångar.  

Den yttre fysiska strukturen ser vi i språkgruppens möblering som skapar olika miljöer för 

olika aktiviteter, men även hur de organiserat elevernas arbetsmaterial och hjälpmedel med 

olika färgsymboler. Logopeden och specialläraren menar att möblering och placering av 
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eleverna är genomtänkt för att gynna utveckling av språk och kommunikation. Specialläraren 

och logopeden har även strukturerade och välplanerade lektioner där eleverna får 

arbetsmaterial med innehåll som är anpassade efter deras behov och förmåga. Struktur är 

något som vi ser genomsyrar språkgruppens verksamhet. Enligt Tjernberg (2013) bör struktur 

finnas på olika nivåer, en yttre fysisk struktur och en struktur för lärande och förståelse. 

Specialläraren och logopeden framhåller att eleverna i språkgruppen behöver stöd och 

strategier för att kunna ta tillvara de resurser som finns i skolmiljön. Enligt ett sociokulturellt 

perspektiv kan människan öka sin förmåga till utveckling genom att använda den omgivande 

miljöns resurser (Bruner, 2002; Säljö, 2010). Vi observerade flera tillfällen då eleverna fick 

stöd och strategier i sitt lärande t.ex. då de använde tankekarta vid arbete med berättarsaga, 

samt när specialläraren och logopeden stöttade eleverna när de i små grupper gjorde övningar 

med TAKK, dvs. tecken som stöd. Vi kunde observera att flera elever hade hjälp i sin 

kommunikation genom att använda tecken som stöd. Specialläraren och logopeden är 

övertygade om att tecken som stöd är språkutvecklande för elever med språkstörning. 

Mainela-Arnold et al.(2014) anser att tecken som stöd är en användbar strategi för elever som 

behöver stöd i sin kommunikation.  

Vi upplever att alla lektioner som vi observerat har haft fokus på samtal och kommunikation 

något som tycks vara viktigt för att utveckla elevernas språk och kommunikationsförmåga. 

Specialläraren och logopeden organiserade olika former av samtal, t.ex. gemensamt samtal 

kring ett tema, en enskild elevs återberättande av självupplevd händelse, gruppsamtal i en 

spelsituation och dialog med en vuxen. Att elever med språkstörning får träna olika former av 

samtal gynnar olika delar av kommunikationsförmågan enligt Bruce (2007). Hansson (1998) 

menar att en elevs språkproduktion varierar beroende på vem som är samtalspartner. När en 

elev samtalar med en vuxen tränas elevens språkproduktion eftersom de då använder fler ord 

och begrepp. När en elev samtalar med jämnåriga tränas dennes förmåga att kommunicera 

som självständig samtalspartner. 

Vi kunde observera att både specialläraren och logopeden använde korta uppmaningar. Vår 

upplevelse var att eleverna förstod vad de skulle göra när de fick dessa korta uppmaningar. 

Eleverna klarar bäst att få en instruktion i taget, menar specialläraren. Joffe et al. (2012) anser 

att korta uppmaningar är viktigt eftersom elever med språkstörning har svårt att förstå långa 

instruktioner.  
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Specialläraren anser att kontinuerlig reflektion krävs för att möta de individuella behov som 

eleverna i språkgruppen har. Vi kunde observera hur specialläraren efter en lektion 

reflekterade över att alla elever inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen. Utifrån den 

insikten bestämde hon sig för att göra vissa ändringar till nästa gång. Specialläraren uttrycker 

att det finns utrymme för reflektion då antalet elever i språkgruppen är få. Tjernberg (2013) 

ser kontinuerlig reflektion som en framgångsfaktor. 

4.5. Avslutande reflektion 

Vår förhoppning är att denna fallstudie ska knyta forskningen närmare praktiken och på så vis 

ge andra pedagoger möjlighet att utveckla framgångsfaktorer i den egna verksamheten. 

Genom fallstudien ges det möjlighet att få syn på framgångsrik organisation och undervisning 

som har förankring i forskning, för att därefter modifiera denna till att passa den egna 

verksamhetens förutsättningar. Förhoppningen är att studien på så vis ska stärka pedagoger i 

deras praktiska arbete med elever med språkstörning, samt att den ska utveckla de 

verksamheter där dessa elever undervisas. 

4.6. Fortsatt forskning 

Specialläraren och logopeden ger en positiv syn på hur skolan har organiserat sin 

undervisning för elever med språkstörning. Vidare skulle det vara intressant att ur elevernas 

perspektiv ta reda på deras upplevelse av verksamheten.   

När det gäller tecken som stöd så anser både specialläraren och logopeden att det gynnar 

elevernas språk och kommunikation. I studien såg vi flera situationer då vi uppfattade att 

eleverna i språkgruppen hade stöd av tecken. Det skulle därför vara intressant och värdefullt 

att det forskas mer inom detta område, vilket även Mainela-Arnold et al. (2014) efterlyser. 
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5.1. Bilaga 1 

 

Hej! Vi går sista terminen på speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-, läs- och 

skrivutveckling. Vi ska under denna termin skriva vårt självständiga arbete och har valt att 

fördjupa oss om språkstörning. I vårt arbete vill vi lyfta fram och sprida goda exempel på hur 

man kan arbeta med den här elevgruppen, något som vi anser är värdefullt för de här eleverna. 

Vi har hört att er skola har organiserat undervisning för elever med tal- och språksvårigheter 

och att du och en kollega arbetar med den här elevgruppen.   

Vår fråga är om vi får komma till er och genomföra observationer och intervjuer för att 

synliggöra gynnsamma faktorer i er undervisning? Vi önskar besöka er vid två tillfällen. Vid 

varje tillfälle vill vi observera två lektioner som avslutas med ett kort samtal på ca 10 minuter. 

Under observationerna kommer vi titta på hur ni pedagoger arbetar tillsammans med era 

elever och samtidigt föra anteckningar över vad vi ser. Vi vill även göra varsin intervju med 

er som tar ca 40 minuter och som inte behöver förberedas av er. Under intervjun får ni 

beskriva era erfarenheter och upplevelser av ert arbetssätt, samt ge konkreta exempel ur er 

vardag då ni arbetar med era elever. Intervjun önskar vi spela in för att kunna transkribera 

den.  

Det är endast vi som kommer att ta del av dokumentationen och resultatet kommer publiceras 

i vår uppsats. Vill ni ha frågorna/ intervjuguiden i förväg, så går det bra. Vi kommer följa de 

forskningsetiska riktlinjer som ges av Vetenskapsrådet, vilket innebär att ni har rätt att avbryta 

er medverkan, att materialet bara används för vår studie och att det avidentifieras, vilket 

medför att ni och er kommun är anonyma.  

Hör av er senast den 29/1 så att vi kan boka tider som passar oss alla. 

 

Varma hälsningar Cecilia och Anna 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Cecilia Felde: XXX  

Anna Anehag: XXX  

Handledare: Margareta Sandström XXX  
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5.2. Bilaga 2 

 

Observationsschema 

 

Detta vill vi observera: Detta observerar vi hos pedagogerna: 

Hur kommunicerar pedagogerna med eleverna?  

På vilket sätt hjälper pedagogerna eleverna?  

Vilka anpassningar gör pedagogerna?  

Hur strukturerar pedagogerna lektionen?  

Interaktionen mellan pedagog och elever  

Vilka handlingar hos pedagogen medför positiva 

gensvar hos eleverna? 

 

Annat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

5.3. Bilaga 3 
 

Intervjuguide 

 Vilka utvecklande arbetssätt exemplifieras i de observerade situationerna? 

 

 Vilka utvecklande arbetssätt beskriver den tillfrågade specialläraren och den tillfrågade 

logopeden? 

Inledning: 

1. Vilken bakgrund, utbildning har du som pedagog/logoped? 

2. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med elever som har tal- och språksvårigheter? 

Lärmiljö: 

1. Beskriv hur ni har organiserat undervisningen för era elever. 

2. Beskriv hur du med andra förutsättningar hade organiserat undervisningen. 

3. Vad gynnar era elever kunskapsmässigt av att vara i språkgruppen resp. i den ordinarie 

klassen?  

4. Vad gynnar era elevers sociala utveckling av att vara i språkgruppen resp. i den 

ordinarie klassen? 

5. Vilka anpassningar gör ni i den fysiska lärmiljön som gynnar era elever? 

Arbetssätt: 

1. Hur arbetar ni idag med de elever som går i språkgruppen? 

Beskriv ditt arbetssätt, ge gärna konkreta exempel. 

2. Berätta varför ni arbetar på det sätt som ni gör? 

3. Vilka anpassningar främjar kunskapsutvecklingen hos era elever? 

Interaktion och kommunikation: 

1. Beskriv hur ni arbetar för att utveckla elevernas sociala samspel. 

Ge gärna konkreta exempel. 

2. Beskriv hur ni arbetar för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. 

Ge gärna konkreta exempel. 

Övrigt: 

1. Något annat du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 
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5.4. Bilaga 4 

 

Tidsplan: 

 

Januari 2016 När vi fått PM godkänt av vår handledare kontaktas 

    rektor på den tänkta skolan. 

  Skicka missivbrev till rektor som vidarebefordrar dem  

   till berörda pedagoger på skolan. 

   Kontakta intervjupersonerna för att delge information  

   och klargöra ev. frågetecken.  

   Bestämma tid för besök. 

   Litteraturläsning och författande av uppsats. 

 

Februari /mars 2016 Besöka skolan vid två tillfällen för att utföra  

   observationer och intervjuer. 

   Bearbetning av data och analys. 

   Författande av uppsats och ev. litteraturläsning. 

 

April/maj 2016  Rapportskrivning 

 

Juni   Klara att gå upp med vår uppsats  

 

 

 

    


