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Sammanfattning 

Diagnosen språkstörning hos barn är något som ofta försummas på de svenska skolorna och 

okunskapen kring ämnet, trots att diagnosen är så pass vanlig, är fortfarande väldigt stor. Studien 

belyser hur arbetet kring elever med språkstörning ser ut idag på skolor runt om i Mellansverige 

och även hur pedagoger reflekterar kring arbetet med dessa elever. Studien genomsyras av Lev 

Vygotskijs sociokulturella teori som även den svenska läroplanen lutar sig på idag. I studien 

utfördes sju kvalitativa intervjuer med lärare, speciallärare och en specialpedagog som arbetar med 

elever och lärare i årskurserna F-6 i olika kommuner i Mellansverige. Intervjumaterialet 

analyserades med färgteman och utgjorde resultatet. Resultatet visar att bildstöd, struktur och 

samarbete mellan lärare, speciallärare och specialpedagog är viktigt för ett optimalt lärande för 

elever med diagnostiserad språkstörning. Resultatet visar även en upplevd okunskap hos klasslärare 

om elever med diagnostiserad språkstörning som i sin tur kan leda till dåliga förutsättningar för 

elever med diagnostiserad språkstörning. 

 

Nyckelord: diagnostiserad språkstörning, speciallärare, specialpedagog, specialklass, 

anpassningar, riktat stöd, grundskolan 
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Inledning 

I denna studie om språkstörningar kommer vi att undersöka hur några klasslärare, 

specialklasslärare, speciallärare och en specialpedagog arbetar med diagnostiserade språkstörningar 

hos elever i årskurserna F-6 speglat ur ett sociokulturellt perspektiv.  

Under våra praktiker på grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 har vi stött på ett antal 

barn med olika språkstörningar i varierande grad. I en av SVT:s rapporter säger Annelie Norell 

(2015) att ungefär var tjugonde elev, alltså omkring 5 procent har en språkstörning och säger att 

det är ett relativt vanligt problem med stort mörkertal. Region Stockholm med Linda Yurdagül 

(2018) som ansvarar för informationen menar att det är ungefär samma procentsats, alltså omkring 

5 procent som har ADHD. Men ändå uppmärksammas språkstörningar inte lika mycket som 

ADHD och någonting om språkstörningar har knappt nämnts på vår lärarutbildning.  

Språkstörningar är något som vi tycker bör uppmärksammas, eftersom många elever har svårt 

att ta in information eller har svårt att uttrycka sig på grund av ett bristande språk. Det är dessutom 

tydligt när man läser LGR11 att den vilar på och genomsyras av den sociokulturella teorin som 

innebär att språk, kommunikation, diskussion och samspel mellan elever är en så pass viktig del att 

den ligger till grunden för lärande (Säljö, 2000, s. 67). Norell (2015) menar att det kan bli 

problematiskt i skolan för elever med språkstörning då språket är en sådant stort verktyg i skolan. 

I LGR11 står det “Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” och “Skolans 

uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion” (skolverket, 2018, ss. 7–8). Dessa två 

citat visar på sociokulturell ande i den svenska skolan genom att lägga tyngd på språket som verktyg 

och om skolan vilar på en sociokulturell ande tror vi att det kan bli problematiskt för elever med 

språkstörning och därför är detta en viktig undersökning för att uppmärksamma hur klasslärare 

och speciallärare arbetar med elever som har en språkstörning. 
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Bakgrund 

I kommande avsnitt redogörs för centrala termer och begrepp som rör språkstörningar. Här 

beskrivs språkstörningar och en översiktlig förklaring av de olika klassificeringar som diagnosen 

kan delas in i ges och även exempel på stöd som finns att tillgå i dagsläget för barn med 

språkstörning och hur skolan enligt lag är skyldig att ge stöd utifrån elevens problematik och behov 

beskrivs. 

Det är allmänt känt att barn utvecklar och lär sig språk kontinuerligt och för de flesta går 

utvecklingen framåt naturligt. Det finns dock barn som inte utvecklar denna förmåga efter 

omgivningens förväntningar. Nettelbladt och Ors (2011) skriver att barns språkutveckling kan vara 

sen i jämförelse med barn i jämlik ålder, till exempel kan barnet ha svårt att lära sig nya ord eller så 

kan barnet ha svårt för vardagligt språk vilket gör det svårt för barnet att delta i gruppsamtal och 

diskussioner med flera personer (Nettelbladt & Ors, 2011, s. 117).  

Enligt Nettelbladt och Ors (2011) är gruppen av barn med språkstörningar mycket olikartad i 

sin problematik. Det är ett brett spektrum från lätta störningar, som med tid och träning kan 

försvinna, till grava språkstörningar som kan omfatta problem inom flera av språkets delar så som 

fonologi, prosodi, grammatik, pragmatik, ordförråd eller förståelse och ju fler nivåer inom språket 

som är drabbade desto gravare är språkstörningen (Nettelbladt & Ors, 2011, s. 120).  

Nettelbladt och Ors (2011) menar att specifik språkstörning är en störning i uttalssvårigheter 

och/eller svårigheter med att förstå talat språk samtidigt som övrig utveckling följer normalkurvan 

jämfört med barn i samma ålder. I termen specifik språkstörning ingår inte språkstörningar som 

beror på skada sjukdomstillstånd eller generell utvecklingsstörning för att på en internationell nivå 

kunna jämföra och forska inom området (Nettelbladt & Ors, 2011, s. 120)  

Klassificeringar 

Nettelbladt och Ors (2011) skriver att språkstörningar ofta varierar från individ till individ, likaså 

kan språkstörningar hos samma individ variera från situation till situation. Språkstörningen kan 

under uppväxten ändra karaktär och därmed kan den underliggande språkstörningen bidra till 

ytterligare problem hos individen. Nettelbladt och Ors (2011) skriver att Svenska 

logopedförbundet klassificerar störningarna i tre olika system men dessa system är inte uttalade av 

någon teoretiker trots det kan systemen hjälpa till att urskilja olika språkstörningsproblem (ss. 117–

118).  

Enligt Nettelbladt och Ors (2011) kallas Svenska logopedförbundets första klassificering dysarti 

som innebär att individen svårt att styra eller aktivera vissa små muskelgrupper samtidigt, ofta på 

grund av en åkomma som exempelvis tidig hjärnskakning, cerebral pares eller andra neurologiska 

sjukdomar. Störningen kan ge problem vid formandet av ljud som ska bilda ett ord i kombination 

med röstbildning och andning. En individ med dysarti behöver inte ha svårt att förstå talat språk 

trots att det kan vara svårt för individerna att göra sig förstådda. Det andra systemet kallas verbal 
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dyspraxi och innebär att individen har svårigheter att uttala språkljud och att sätta ihop språkljud 

till ord och meningar samtidigt som talapparaten hos individen fungerar väl liksom förståelsen för 

talat språk. Det tredje systemet benämns som orddövhet eller verbal auditiv agnosi och handlar om 

att individen har svårt att uppfatta och förstå vad andra säger. Orddövhet kan ofta framstå som en 

nedsättning av hörseln men i själva verket har individen svårt att bearbeta det som individen hör 

(Nettelbladt & Ors, 2011, ss. 118–119). 

Skolans ansvar  

Det finns lagar som bidrar till att hjälpa den enskilde individen som lider av en språkstörning. 

Skolans ansvar är att ta till den metod som krävs för att alla elever ska få en likvärdig utbildning 

och bli en del av samhället (SKOLFS 2010:800). 

Skollagen (SKOLFS 2010:800) reglerar utbildningsväsendet och är en av många lagar som kan 

hjälpa elever med språkstörning. Skollagen riktar sig mot rättigheter i skolan för att elever med 

svårigheter ska klara av arbetet i skolan genom rätt till hjälp i form av de anpassningar och det extra 

stöd individen behöver. Läroplanen (SKOLFS: 2010:37) tar upp att alla elever i skolan ska ha rätt 

till likvärdig utbildning vilket inte innebär att resurser eller undervisningen utformas lika för alla. 

Utbildningen ska beakta särskilt stöd till de elever som har behovet. 

Skolans läroplan (SKOLFS 2010:37) fastställer att elever ska få undervisningen anpassad med 

hänsyn efter deras särskilda behov och förutsättningar och i synnerhet anpassa undervisningen för 

dem med svårigheter. Skolan ska även samarbeta med hemmen för att främja individers utveckling. 

Elever i skolan får under inga omständigheter diskrimineras på grund av en funktionsnedsättning 

(SKOLFS 2010:37). 

 

Stöd till kommunikation 

Barn med bestående språkstörningar kan genom socialstyrelsen, hem och skola träffa en 

legitimerad logoped. Logopeden har till uppgift att undersöka, ge råd och behandla barnens 

svårigheter kring tal, språk och kommunikation (Borgström, 2002, s. 19).  

AKK (alternativa och kompletterande kommunikationssätt) är en insats för de barn med en 

försenad språkutveckling. AKK kan användas som stöd för att gynna tal- och språkutvecklingen, 

vilket är viktigt vid samspelet med andra personer (Borgström, 2002, s. 19). Bilder, symboler och 

fotografier kan ge elever med diagnostiserad språkstörning möjlighet att uttrycka sig bättre, även 

kallat GAKK (grafisk AKK). Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation också 

kallat TAKK, innebär att meningens viktigaste ord tecknas i samband med att man pratar. Metoden 

kan öka förståelse och ge talet ett större uttryck (Heister Trygg, 2010). Det finns digitala hjälpmedel 

med funktioner som läser upp meningar, ofta kombinerat med text och bild. Dessa metoder kan 

användas, också i kombination med varandra för att gynna den individ med en diagnostiserad 
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språkstörning tal- och språkutveckling. Individen lär sig på många olika sätt, vilket innebär att de 

kan krävas flera olika åtgärder för att ett lärande ska ske (Illeris, 2015, s. 73).   
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Forskningsöversikt 

I avsnittet forskningsöversikt har vi tagit med artiklar som speglar tidigare forskning om ämnet 

språkstörningar i skolan. Forskningsartiklarna behandlar frågor som rör syftet och 

frågeställningarna för denna uppsats.  

Tidigare forskning 

I en artikel av Sadler (2005) gjordes en studie i USA där 89 deltagande lärare under en 

treårsperiod besvarade ett frågeformulär med 12 punkter gällande barn med språkstörning. I 

Sadlers (2005) studie medgav hälften av alla deltagare att deras högskoleutbildning inte gett dem de 

kunskaperna om mångfalden “barn med speciella behov i vanliga skolor” för att de skulle känna 

sig bekväma med det. 90 procent lärarna i Sadlers (2005) studie medgav dessutom att de inte kunde 

minnas att det ingått någon specialpedagogik om diagnostiserade språkstörningar i deras 

grundlärarutbildning. Deras kunskap kring språkstörningar hade dock ökat av erfarenhet sedan de 

börjat som verksamma lärare då lärarna hade prövat sig fram. 

Medan Sadlers (2005) studie visar på att majoriteten av lärarna inte fått utbildning inom 

språkstörningar så visar Barrett och Hammonds (2008) studie från Australien på att 87 procent av 

deltagande pedagoger i studien hade åtminstone fått lite utbildning gällande barn med 

språkstörning medan resterande 13 procenten delgav att de inte fått någon utbildning alls. Detta är 

en markant procentsatsskillnad gentemot Sadlers (2005) undersökning dock deltog endast lärare i 

Sadlers (2005) studie och i studien av Barrett och Hammond (2008) deltog 120 lärare, 

speciallärare/specialpedagoger, logopeder, talpedagoger och enligt Barrett och Hammond andra 

professionella arbetare. Syftet men Barret och Hammonds (2008) studie är hur pedagoger arbetar 

med elever som har en diagnostiserad språkstörning. Deltagarna i Barrett och Hammonds (2008) 

studie fick besvara information gällande hur de arbetar, vilken utbildning de fått kring 

språkstörningar, kunskap rörande relevanta lagar, deras självförtroende i arbetet med elever med 

diagnostiserad språkstörning, erfarenhet av att arbeta i klasser och specialklasser och hur de 

interagerar med denna typ av elever.  

 Barrett och Hammond (2008) säger i sin artikel att samtidigt som många lärare inte har någon 

större utbildning inom språkstörningar så främjas inkludering av alla elever i klassrummet i allt 

större grad i flertalet länder världen runt. Barrett och Hammond (2008) påstår att inlärningen hos 

elever med en diagnostiserad språkstörning gynnas av inkludering. Samtidigt uppgav de flesta av 

lärarna i Sadlers (2005) studie att det fanns nackdelar i att inkludera elever med språkstörning i 

klasserna då lärarna upplevde det som en utmaning att inte inneha rätt kunskap och därmed inte 

självförtroendet för att kunna hjälpa dessa elever. 

I en tredje artikel från Irland av Dervan och Egan (2018) visar på ett omedelbart värde för elever 

med språkstörning att få undervisas i en liten grupp vilket går i linje med Barrett och Hammonds 

(2008) studie där lärarna uppgav upplevda nackdelar att inkludera elever med språkstörning i 

klasserna. Dervan och Egan (2018) undersökte hur tolv förutbestämda pragmatiska kunskaper 
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utvecklades genom ett strukturerat och systematiskt arbetsupplägg som hölls under åtta veckor. 

Dervan och Egan (2018) använde sig av intervjuer med klasslärare och specialpedagoger, 

observationer, kontrollistor och tester samt förande av forskningsdagbok. Resultatet i Dervan och 

Egans (2018) studie visade att samtliga deltagande barn med språkstörning hade utvecklats positivt 

av metoden med strukturerad och regelbunden träning och började använda fler ord i exempelvis 

sin lek med andra barn. Träningen hade ökat engagemang och kunskaper inom språket hos eleverna 

och om en förbättring i en av komponenterna lyssna, organisera, tala, grammatik och semantik så 

ledde det till förbättring i individens allmänna språkliga kompetens då alla komponenter utvecklas 

i samförstånd.  

Dervan och Egans (2018) resultat om att det finns många fördelar med att arbeta med elever 

med språkstörning i liten grupp skiljer sig väldigt mycket från Barrett och Hammonds (2008) studie 

som tyder på att det var väldigt få lärare som kunde dra nytta av speciallärares/specialpedagogers 

tips och stödmodeller som tidigare använts mycket för elever med särskilda behov på specialskolor 

(LDC) som satts ihop för eleverna. Barrett och Hammond (2008) tar upp att stöd och fokus ska 

sättas på eleverna redan i förskolan och de första skolåren för att ge resultat och tidiga insatser 

skulle innebära att elever med en språkstörning inte längre ska sättas i specialskolor (LDC) utan 

istället delta och stödjas i en vanlig klassrumsmiljö.  

Å andra sidan säger Sadlers (2005) deltagare i studien att de är rädda att klasslärare inte klarar av 

elever med diagnostiserad språkstörning i klassrummet. Deltagarna i Sadlers (2005) studie menar 

att klasslärare saknar kunskap och kompetens för att ge det intensiva stöd som krävs. Lärare som 

arbetar på specialskolorna menar på att de “vanliga” eleverna i klassrummet inte kommer att kunna 

samarbeta med de elever som har en språkstörning. Lärare som arbetar på specialskolorna 

förmodade att om eleverna med språkstörning återvänder till en vanlig klass från specialklass 

kommer de förmodligen inte utveckla sina språkkunskaper. 

Sammanfattning 

Olika rapporter från olika länder och årtal pekar delvis åt men en gemensam nämnare för alla 

studier var att kontinuerligt stöd och samarbete mellan olika pedagoger behövs, exempelvis 

klasslärare och speciallärare. I Sadlers (2005) studie sägs det att klasslärare kommer att behöva 

kontinuerligt stöd som bidrar till mer kunskap och färdigheter om hur undervisningen gentemot 

elever med en diagnostiserad språkstörning ska gå till och att specialläraren eller specialpedagogen 

ska vara den avgörande rollen i arbetet. Det är därför viktigt att klasslärare, speciallärare och 

specialpedagog kan enas och arbeta bra ihop. Likaså Barrett och Hammonds (2008) studie pekar 

på att lärare och speciallärare/specialpedagoger/logopeder/talpedagog måste samarbeta för att 

utbildningen ska bli bättre för de elever med en diagnostiserad språkstörning. Även Dervan och 

Egan (2018) påpekar i sin diskussion att det är bra med samarbete mellan familj och lärare på skolan 

och om språket utvecklades blev det en ökning av självförtroende vilket även enligt den 

sociokulturella teorin är betydelsefull för lärande. Därför vill vi ta reda på hur klasslärare, 



 

 11 

speciallärare och specialpedagoger i Mellansverige uppfattar sitt arbete med elever med en 

diagnostiserad språkstörning och hur samarbetet fungerar.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Skolan och läroplanen vilar på kommunikation och interaktion mellan barn vilket gör att 

läroplanen speglar en sociokulturell teori eftersom kommunikation och interaktion är viktiga 

faktorer inom teorin (Säljö, 2000, s. 67; Lgr11, 2018). Då den sociokulturella teorin har stor vikt 

för skolvardagen i Sverige valde vi teorin för att se hur den samspelar med studiens syfte; att ta 

reda på hur pedagoger arbetar med elever som har en diagnostiserad språkstörning och därmed har 

problem med någon eller några av språkets delar, samt hur pedagogerna uppfattar och reflekterar 

kring de nämnda arbetssätten.  

Den sociokulturella teorin grundades av Lev S. Vygotskij. Inom den sociokulturella teorin är 

språket kärnan för att lärande ska ske, alltså ses språket som den mest vitala delen i all utveckling 

(Säljö, 2000, s. 67). Språket gör att vi kan förstå oss själva och varandra. Därjämte utvecklar språket 

medvetandet, tanken och den intellektuella förmågan (Säljö, 2000, s. 474). Med utgångspunkt i den 

sociokulturella teorin anses det sociala samspelet förbinda barnet med omvärlden och lärande sker 

i interaktion med andra då världen upptäcks och beskrivs med ord (Säljö, 2000, ss. 66–67). 

Kommunikationen åstadkommer delaktighet med andra när aktiviteter utförs då språket har flera 

viktiga funktioner (Säljö, 2000, s. 82). Säljö kategoriserar de funktionerna Vygotskij har funnit i 

språket i tre delar som Säljö benämner; språkets utpekande funktion, språkets semiotiska funktion 

och språkets retoriska funktion (Säljö, 2000, ss. 82–83).  

Språkets utpekande funktion innebär förmågan att kunna sätta ord på saker i omgivningen. Det 

innebär vetskap om vilken funktion ett föremål har. Genom att peka eller sätta ord på objekt kan 

andra personer uppmärksamma objektet, vilket är målet. Dock kan inga intressanta aspekter, såsom 

färg eller form, av objektet beskrivas genom att endast peka. Intressanta aspekter av objekt kan 

med enkelhet tydliggöras med ett språkligt verktyg. Utan ett språkligt verktyg är det även svårt att 

beskriva abstrakta fenomen som inte har en fysisk existens. Vi behöver språket för att förklara och 

beskriva verkligheten (Säljö, 2000, ss. 83–84).  

Säljös andra kategori av Vygotskijs språkdelar är språkets semiotiska funktion och innebär 

skapande av en innebörd av ting som betyder att personer och ting får ett syfte såväl som en kontext 

vilket är av hög grad väsentlig ur ett sociokulturellt perspektiv. Den semiotiska funktionen gör att 

personer kan delta sociala samspel genom beskrivande (Säljö, 2000, s. 86).  

Den tredje och sista funktionen som Säljö tar upp av språkdelarna är språkets retoriska funktion. 

Språket är inte bara till för att beskriva utan också för att påverka omvärlden och andras 

uppfattning. Genom kommunikation formas människors etik och moral, både den egna såväl som 

andras. Utsagan av samma händelse kan betyda, uppmana eller påverka personer att agera olika 

beroende på vilken miljö händelsen utspelar sig i (Säljö, 2000, s. 89). Språket har många betydelser 

för utvecklingen och utan sociala samspel utvecklas inte språk eller tanke menar Vygotskij (Säljö, 

2000, ss. 10, 29–44).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur utvalda klasslärare, speciallärare och en specialpedagog, 

verksamma i årskurs F-6 i ett fåtal kommuner i Mellansverige arbetar med elever med en 

diagnostiserad språkstörning. Syftet omfattar även att ta reda på pedagogernas uppfattning och 

reflektioner kring hur arbetssätten de använder påverkar elever med en diagnostiserad 

språkstörning. 

 

1. Hur arbetar dessa utvalda pedagoger med elever som har en diagnostiserad 

språkstörning? 

2. Hur fungerar samspelet mellan klasslärare/speciallärare/specialpedagog kring 

diagnostiserade språkstörningar?  

3. På vilket sätt reflekterar och uppfattar pedagogerna att deras arbetssätt påverkar elever 

med språkstörning?  
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Metod 

I kapitlet redovisas den metod som använts för att utföra studien. Här redovisas även hur vi har 

hanterat den insamlade datan och hur den analyseras. Urvalet och allmän bakgrund av de 

medverkande redovisas samt tillförlitlighetsaspekter utifrån våra val och begränsningar.  

Metodval  

Vi har gjort en kvalitativ studie som enligt Bryman (2011) är en forskningsstrategi där man lägger 

fokus på medverkandes upplevelser av situationer (ss. 412–413). Vi har valt denna metod för att få 

fylliga svar när vi tar reda på hur olika pedagoger uppfattar sin verklighet av att arbeta med elever 

som har en språkstörning och förstå pedagogernas uppfattning av sin verklighet på en djupare nivå. 

I en kvalitativ studie mäts inte olika företeelser som vid en kvantitativ studie. Kvalitativa studier 

ger en möjlighet att ta upp uppfattningar om den sociala verkligheten genom de medverkandes 

ögon på ett objektivt sätt (Bryman, 2011, ss. 40, 362). Eftersom vi ville åt den sociala verkligheten 

var det en perfekt metod för studien.  

Intervju 

Bryman (2011) menar att intervjuer är vanligt för kvalitativa studier (s. 362). Det finns olika 

sorters intervjuer och den typ av intervju som valts att använda i denna studie kallas 

semistrukturerad kvalitativ intervju. En semistrukturerad intervju innebär att den som intervjuar 

följer en lista och ett tema av frågor, även kallat intervjuguide. En intervjuguide innehållandes till 

mestadels öppna frågor följdes, vilket ger respondenterna möjlighet till breda och fria svar utifrån 

sina erfarenheter (Bryman, 2011, s. 415). Några typer av frågor som vi också använde oss av var 

vad Bryman (2011) nämner som inledande frågor för att introducera intervjun och temat och dessa 

frågor användes i början av intervjun. Bryman (2011) nämner också att det finns uppföljningsfrågor 

som är till för att utveckla svaren samt sonderingsfrågor där respondenten behöver fördjupa sitt 

svar. Vi använde uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor för att få djupare svar på våra öppet 

ställda frågor (Bryman, 2011, ss. 422–423). Vi valde denna metod för att vi ville att respondenterna 

skulle få så mycket utrymme som möjligt och ha möjlighet att diskutera det hen tyckte var viktigt 

inom ramen för temat vi hade och vi ville att respondenterna skulle ha möjlighet att uttrycka sig 

utifrån sina egna erfarenheter. Vid en intervju kan man även höra tonlägen som är allmänt känt att 

kunna förstärka hur en person upplever en situation. En intervjuguide användes som grund för alla 

våra intervjuer, frågorna samt förutbestämda följdfrågor som inte följdes slaviskt då 

respondenterna svarade på frågorna med sin tolkning och gled in på olika saker och teman vid 

diskussioner av våra intervjufrågor. Vi använde våra förutbestämda följdfrågor för att förebygga 

tystnad. Bryman (2011) påpekar att intervjuansvarig måste vara flexibel och kunna kasta om 
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ordningen eller ställa eventuella oförberedda följdfrågor till respondentens svar (Bryman, 2011, s. 

415).  

Vi valde att göra alla intervjuer per telefon även om det inte är speciellt vanligt för kvalitativa 

intervjuer enligt Bryman (2011, s. 432) och vi valde det på grund av praktiska och ekonomiska skäl. 

Telefonintervjuer kan ändå ha en del positiva fördelar enligt Bryman (2011); en sådan fördel är 

kostnader och då vi slipper åka runt i Mellansverige för att utföra intervjuerna minskar kostnaderna 

för oss som utför studien. En annan positiv fördel enligt Bryman är att det ibland är lättare att få 

tag på personer och att det kan vara lättare att uttrycka sig om känsliga ämnen per telefon då 

personerna inte är fysiskt närvarande för varandra (Bryman, 2011, ss. 432–433). Den sista fördelen 

vi tar upp är tidssparande eftersom vi sparade mycket tid på att ha intervjuerna per telefon då det 

är enklare och smidigare att komma överens om en telefontid när alla kan närvara. Vi kunde 

dessutom göra flera intervjuer med personer från olika ställen i Mellansverige tätt inpå varandra. 

Det måste dock tas hänsyn till vissa negativa aspekter och ha dem i åtanke. Två negativa aspekter 

kan exempelvis vara att det inte går att se kroppsspråk och det alltid finns en risk för tekniska 

problem (Bryman, 2011, s. 433). Vi ansåg att dessa aspekter var försumbara med tanke på dagens 

teknik och tidsaspekten för arbetet.   

Bryman hävdar att ostörd miljö är viktigt vid en intervju för att ingen annan ska höra och ta del 

av svaren som ges och därmed ger det en ökad trygghet hos den som blir intervjuad (Bryman, 2011, 

s. 420). Vi befann oss på en ostörd plats vid varje intervjutillfälle. Respondenten blev dock tvungen 

att ansvara för att befinna sig på en ostörd plats själv under intervjun då den gjordes per telefon 

och vi vistades inte på samma plats. Det är även viktigt för kvaliteten på inspelningarna att befinna 

sig i en ostörd miljö så att svaren i efterhand kan höras ordentligt och att transkriberingarna blir 

fullständiga (Bryman, 2011, ss. 420–421, 428). Det är viktigt att ha intervjuerna ordagrant 

nedskrivna då svaren som ofta bygger på åsikter och upplevelser ska analyseras (Bryman, 2011, ss. 

412–413, 420).  

Pilotintervju  

För att förebygga missförstånd angående intervjufrågorna samt följdfrågorna i den förberedda 

intervjuguiden bör man enligt Bryman (2011) utföra några pilotintervjuer för att dels få erfarenhet 

av att genomföra den planerade intervjun samt ta reda på hur väl frågorna fungerar i verkligheten 

och hur andra tolkar frågorna alternativt få nya idéer (Bryman, 2011, ss. 421–422). Vi utförde endast 

en pilotintervju där vi testade frågorna på grund av studiens storlek. Pilotintervjun utfördes med 

en före detta klasslärare numera biträdande rektor. Valet av vilken lärare som vi skulle utföra 

pilotintervjun med grundades endast i vilken lärare som var tillgänglig för intervju först. Vi märkte 

att förtydliganden i frågorna behövdes göras så att svaren utgick från deras egna erfarenheter och 

inte hur skolan arbetar allmänt. Tiden hölls inom ramen för vår uppskattade tid för pilotintervjun 

som var cirka 30 minuter.  
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Deltagare  

I studien deltog fyra klasslärare var av två som arbetar i “vanliga” klasser och två klasslärare som 

arbetar i specialklasser inriktade för elever med autism. I studien deltog även två speciallärare samt 

en specialpedagog. Dessa pedagoger var under tiden studien gjordes verksamma i årskurs F-6 i 

olika stora kommuner i det valda området Mellansverige. Samtliga deltagare i studien var kvinnor i 

åldern 40–60 år. Snittet för deras arbetslivserfarenhet inom grundskolans värld var 14 år. Alla 

deltagare är utbildade på universitet och/eller folkhögskolor runt om i Sverige.   

 

Alva 

Alva är utbildad förskollärare och grundskollärare i en del ämnen för årskurs 3–6. Hon studerade 

vid Växjö universitet. Hon har 40 verksamma år med barn och 6 år som lärare. Just nu arbetar hon 

i en särskild undervisningsgrupp i en mellanstor kommun i Mellansverige.   

Britt  

Britt är barnskötare i botten sedan utbildade hon sig till grundskollärare för årskurs F-6 på 

avancerad nivå då hon läst till lite extra kurser. Hon har studerat vid Uppsala universitet och 

Linnéuniversitetet. Hon är anställd som klasslärare sedan 8 år tillbaka i en liten kommun i 

Mellansverige.  

Maja 

Maja är utbildad grundskollärare i årskurserna F-6 men matematik, NO och svenska som 

huvudämnen. Hon studerade på lärarhögskolan i Stockholm och har kompletterat utbildningen i 

efterhand med bland annat läs och skrivinlärning. Hon har 15 års arbetsverksamma år i skolan och 

är anställd som klasslärare i en särskild undervisningsgrupp på en skola i en liten kommun i 

Mellansverige.  

Matilda 

Matilda är förskollärare i grunden och sedan utbildad specialpedagog. Hon har fördjupning 

inom språkstörning och tal, språk och kommunikation, läs- och skrivsvårigheter samt AKK. Hon 

har många års påbyggnad på sin speciallärarutbildning. Hon har studerat vid Mälardalens högskola, 

Stockholms universitet, Karlstad universitet, Lunds universitet, Högskolan Dalarna och 

Mittuniversitetet. Hon har arbetat som specialpedagog i 18 år och arbetar nu som biträdande rektor 

i en liten kommun i Mellansverige.  
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Moa 

Moa har gått grundlärarutbildningen för årskurs 1–7 i svenska och SO och har arbetat som 

klasslärare i 16 år. Hon utbildade sig vid Uppsala Universitet och arbetar nu som klasslärare i en 

liten kommun i Mellansverige.   

Märta 

Märta är utbildad grundskollärare för matematik och NO i årskurserna 1–7. Sedan har hon 

vidareutbildat sig till speciallärare med läs- och skrivinriktning. Dessa utbildningar läste hon vid 

Uppsala universitet, Kristianstad högskola och Karlstad universitet. Hon är nu anställd som 

speciallärare i en liten kommun i Mellansverige och har 18 års erfarenhet inom skolans värld varav 

ungefär fem år är som speciallärare.  

Yasmine  

Yasmine är utbildad grundlärare i årskurs 1–7 och är behörig i alla ämnen utom NO och teknik. 

Hon är mitt i en speciallärarutbildning som hon gått tre fjärdedelar av. Hon utbildar sig/har utbildat 

sig vid Stockholms universitet och Linköpings universitet. Hon arbetar nu som speciallärare, 

tidigare som resurslärare då hon inte kunde titulera sig som speciallärare outbildad, och arbetar i en 

stor kommun i Mellansverige. Hon har 23 verksamma år i skolan.  

Urval  

Urvalet av personer som intervjuats för underlaget till studien gjordes enligt ett bekvämlighets- 

och snöbollsurval med målinriktning. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman (2011, s. 194) 

en selektion av personer som vid en viss tidpunkt är tillgängliga för forskarna. Snöbollseffekten 

innebär att via kontakter och det första urvalet av tillfrågade personer att delta i studien så får vi 

kontakt med ytterligare några relevanta personer som kan medverka i studien (Bryman, 2011, s. 

196). Vi frågade bekanta pedagoger om de ville medverka i vår studie och sedan bad vi dessa 

bekanta pedagoger att fråga om fler pedagoger på deras skola eller som de kände till ville delta och 

på så sätt fick vi fler deltagare. Vi bad även vänner vars föräldrar som arbetar som pedagoger i 

grundskolan fråga om dem skulle kunna tänkas medverka i studien. Urvalen har också berott på en 

förhoppning om att ligga i linje med studiens syfte och frågeställningar vilket gör studien 

målinriktad som Bryman rekommenderar (Bryman, 2011, ss. 433–434). Vid en kvalitativ studie 

läggs inte vikten vid ett representativt urval som det görs vid en kvantitativ studie då mycket data 

behövs (Bryman, 2011, s. 433). Urvalet blir relevant för undersökningen då lärare och speciallärare 

som kontaktats har många års erfarenhet av arbetslivet i skolan och erfarenhet av elever med 

språkstörningar. Resultaten av studien går dock inte att generalisera då man använt sig av 

bekvämlighets- och snöbollsurval (Bryman, 2011, s. 194). Dock kan man hävda resultat ur en 
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specifik grupp som man undersökt (Bryman, 2011, s. 169). Emellertid kan resultaten vid en 

kvalitativ studie ändå visa på intressanta aspekter (Bryman, 2011, s. 194). 

Genomförande 

Vi tog kontakt med lärare, speciallärare och specialpedagog och bestämde en tid med var och 

en som passade för en telefonintervju. Intervjuerna hölls igång under en veckas tid. Alla intervjuer 

gick bra vilket innebär att respondenterna svarade väl på frågorna som ställdes och inga störningar 

uppkom. Intervjuerna var mellan 20–40 minuter långa och tiden hölls inom ramen för vår 

uppskattade tid av maximalt 40 minuter. 

Vi utförde åtta stycken intervjuer varav fyra var med klasslärare, två med speciallärare och en 

med en specialpedagog samt en pilotintervju. När vi utförde intervjuerna med pedagogerna utgick 

vi från vår intervjuguide (se bilaga 3). Intervjufrågorna var ställda så att de ringar undersökningens 

syfte och frågeställning utan att vara identiska med studiens forskningsfrågor. Intervjufrågorna 

ställdes enligt intervjuguiden men kunde komma att ändra ordning då vissa respondenter kom in 

på ett område som rörde en annan intervjufråga som i sin tur ledde till att vi fortsatte kring det 

området. Intervjufrågorna kunde därmed komma att omformuleras men fortfarande inneha samma 

syfte. Ibland hoppade vi över en intervjufråga om respondenten redan besvarat den för att få 

intervjun att flyta på bättre och om respondenten gått in på frågan men inte gett oss ett fullkomligt 

svar ställde vi eventuella följdfrågor. Några tillägg och borttag av frågor samt följdfrågor gjordes 

under intervjuerna i form av improviserade följdfrågor samt att vi ej tog upp alla följdfrågor då 

följdfrågorna främst var till för att säkerställa svar om det skulle blivit tyst. Följdfrågorna var 

utformade för att få mer specificerade svar och var av karaktären; specificera, ge exempel, förklara 

och utveckla för att vi skulle få djupare svar. Vid intervjun med specialpedagogen omformulerade 

vi frågorna genom att exempelvis ersatta “du” till “ni på skolan” då specialpedagogen inte arbetar 

aktivt med undervisning i klassrummen.  

Inga tekniska problem skedde under intervjuerna med varken samtal eller inspelning. Vi ringde 

till deltagarna i studien från en av våra telefoner vilket var en iPhone 8 och vi spelade in intervjun 

med en iPhone X med appen röstmemon. Vi valde att hålla hälften av alla intervjuer var med tanke 

på att studien gjorts i utbildningssyfte och vi kom därmed överens om att dela upp ansvaret för 

intervjuerna mellan oss eftersom vi båda ville ta vara på möjligheten till vår personliga utbildning. 

Vi beslutade även att vi båda skulle närvara på alla intervjuer för att ta del av samma information 

och undvika missförstånd. 

Analysmetod    

Då en kvalitativ studie utförts passar det att använda en tematisk analysmetod som innebär att 

hitta olika teman i de svar man fått av intervjuerna (Bryman, 2011, s. 528). Eftersom vi gör en 
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kvalitativ studie ger det oss chansen att sortera och tolka de svar som speglar den sociala 

verkligheten som de medverkande befinner sig i.  

När alla intervjuer var utförda började vi transkribera det som sagts med hjälp av inspelningarna 

av intervjuerna. Vi kontrollerade att vi skrivit transkriberingarna korrekt och ordagrant och om så 

inte var fallet ändrade vi i texten tills det var korrekt. I transkriptionerna färgmarkerade vi de teman 

vi fann intervjusvar vi fått i olika färger enligt Brymans metod tematisk analys (Bryman, 2011, s. 

655). Eftersom att vi båda lyssnade alla på intervjuerna kunde vi i efterhand tillsammans diskutera 

och koppla relevanta svar till vår studie direkt.  

Fokus i analysen låg på flera olika teman; pedagogers arbetssätt, samarbete mellan pedagoger 

samt pedagogers uppfattning och reflektion av arbetssätten pedagogerna nämnt eftersom syftet 

med studien var att ta reda på hur utvalda pedagoger arbetar med elever med en diagnostiserad 

språkstörning samt hur pedagogerna uppfattar och reflekterar kring arbetet. Det vi fann i den 

insamlade datan kategoriseras i ovannämnda kategorier.   

Med hjälp av tematisk analysmetod anser vi att en överblick ges av de svar som behandlar 

studiens forskningsfrågor som intervjuerna gett och det kan enkelt sortera in den information som 

är relevant för forskningsresultatet.  

Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet innebär om metoden, i vårt fall intervjun ger tillförlitliga resultat och resultaten är i 

vårt fall inte generaliserbara på grund av studiens storlek. Enligt Bryman (2011) ökar reliabiliteten 

genom att lägga tyngd i begrepp och förklara begreppen. Förklarande och tydliggörande av begrepp 

finns genom texten vilket gör att det stärker reliabiliteten. Den externa reliabiliteten är svår att få 

hög i en kvalitativ studie då det är omöjligt att frysa en social miljö som innebär att det i princip är 

omöjligt att göra exakt samma studie (Bryman, 2011, s. 352). Det är fullt möjligt att göra extremt 

likartade studier. Bryman (2011) skriver att den inre reliabiliteten i kvalitativa studier kan vara vid 

enighet av tolkandet av resultat (s. 352). Vi anser vår inre reliabilitet som hög då vi var mycket eniga 

om hur vi skulle tolka svaren som de medverkande har gett oss.    

Validitet (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2014, ss. 62–63) omfattar två begrepp, inre och yttre 

validitet. Inre validitet innebär att kopplingen mellan de teoretiska begrepp eller idéer som 

uppkommer genom observationerna ska överensstämma. Inre validitet tenderar att ge ett starkare 

utfall i kvalitativa studier då forskningen sker under en längre period och resultatet analyseras 

(Bryman, 2011, s. 352). Yttre validitet talar mer om hur ett utfall av en studie kan dra allmänna 

slutsatser om generella situationer (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2014, ss. 62–63). 

Kvalitativ forskning kan innefatta en problematik gällande den yttre validiteten då kvalitativ 

forskning ofta har begränsat antal av respondenter. Den yttre validiteten har påverkats ytterligare 

eftersom två olika personer intervjuade hälften av deltagarna var. Hade samma person gjort 

samtliga intervjuer hade den yttre validiteten stärkts då graden av sociala miljöer och situation 

stärkts (Bryman, 2011, s. 352).  
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Vi har under perioden av insamlade data iakttagit och diskuterat våra resultat vilket är viktigt för 

validiteten och reliabiliteten i studien. Studien är en målinriktad kvalitativ studie vilket gör det svårt 

att nå en hög yttre validitet då vi har ett fåtal deltagare som ses som relevanta för studiens syfte. I 

och med våra begränsningar kan vi inte heller dra allmänna slutsatser om generella situationer 

utifrån vår studie.  

Vi kunde på förhand inte bedöma om studien skulle uppnå teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad 

är den punkt då fler undersökningar enbart resulterar i att bekräfta tidigare forskning (Bryman, 

2011, s. 395). Genom studien vill vi få en uppfattning om hur lärare och speciallärare arbetar med 

elever med diagnostiserad språkstörning samt deras reflektioner och uppfattning hur arbetssätten 

fungerar i praktiken.  

Forskningsetiska förhållningssätt 

Undersökningen går i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). Enligt 

vetenskapsrådet (2017) är en viktig del av forskningsetiken frågor som rör de medverkandes 

personliga information samt skada och kränkning (ss. 12–13).  

Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskning ska utföras med respektfullt mot de deltagande och 

att forskning inte får bedrivas utan samtycke och en information om studien ska skickas ut med 

beskrivning om frivilligt deltagande och upplysningar om möjlighet att när som helst kunna dra sig 

ur (ss. 15–16, 27). Samtliga som medverkat i studiens intervjuer har informerats om studien, dess 

syfte, metod och hantering av data genom ett utskickat informationsblad (se bilaga 1). Tillsammans 

med informationsblad skickades en förfrågan om samtycke för deltagande (se bilaga 2). Deltagarna 

informerades klart och tydligt att medverkan är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

och dra sig ur utan påföljande konsekvenser vilket självklart innebär att den informationen inte 

kommer att användas i studien. Deltagarna informerades även om att ingen ekonomisk ersättning 

utdelas för deltagande/medverkande i studien.  

Enligt vetenskapsrådet (2017) ska anonymisering eller avidentifiering göras. Avidentifiering 

innebär att kopplingen mellan intervjusvar och respondent förstörs så att ingen kan lista ut vilka 

som deltagit och vilka deltagare som sagt vilka svar (s. 40). Deltagarnas identitet får inte avslöjas 

vid publicering (Vetenskapsrådet, 2017, s. 15). Hantering av personuppgifter sker enligt 

konfidentialitetskravet, därmed har alla medverkande avidentifierats samt andra avslöjande 

uppgifter har avidentifierats vid publicering. Obehöriga kommer ej kunna ta del av personlig 

information. Deltagarna i studien har fått ett nytt anonymt namn som gör att endast behöriga 

(handledare och examinator) kan veta vem som deltagit men får inte information om exakt vem 

som uppgett vad. Personliga uppgifter och transkriberingar samt inspelningar hålls åtskilda. 

Telefonsamtalet transkriberades ordagrant bortsett från vissa ord som vi bedömt avslöjande såsom 

namn och pronomen som bytts ut för att inte kunna leda läsaren till någon av dessa personer eller 

skolor.  
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Vetenskapsrådet (2017) säger att medverkande ska informeras om att insamlad data kommer att 

användas i annat syfte än forskningssyfte (s. 27). Vi informerade att insamlade uppgifter endast 

kommer nyttjas för denna studie. Materialet kommer inte att användas till annat än forskning och 

presentationer av just denna studiens resultat. När studien har ett färdigt resultat kommer all 

insamlad data raderas.  

Arbetsfördelning 

Detta arbete har gjorts till mestadels gemensamt. Båda har varit ansvariga för att det ska bli en 

sammanhängande text och en röd tråd som följer arbetet. I kapitlet tidigare forskning har vi läst 

olika artiklar och sammanfattat de artiklar vi läst för den andra och skrivit ihop en text gemensamt. 

Intervjuerna har vi gjort tillsammans. Vi närvarade på alla intervjuer men höll hälften av dem var. 

Vi har tagit ansvar för hälften av intervju-transkriptionerna men vi har båda tagit del av och läst, 

lyssnat och kontrollerat alla transkriptioner. 
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Resultat och analys 

I resultat- och analysdelen har vi lagt in resultatet av studien och analyserat det i löpande text då 

vi föredrar det upplägget eftersom det inte finns ett enkelt svar på studiens frågeställningar. 

Resultaten är indelade i kategorier utifrån pedagogernas titel. Pedagogerna med samma yrkestitel 

hade liknande svar under intervjuerna trots att de inte kände varandra vilket vi ansåg vara intressant. 

För att enklare orientera sig i resultatdelen och veta vilken pedagog som har vilken yrkestitel och 

som uttrycker vad delades resultatet upp i kategorierna klasslärare, klasslärare i specialklass, 

speciallärare och specialpedagog.  

Klasslärare 

Britt som har arbetat som lärare i åtta år har under sin verksamma tid anpassat sitt arbetssätt i 

klassrummen efter behov och hon förklarar att det är viktigt att förstärka lärandet med ljud som 

exempelvis sånger och ramsor och att man kan ha rörelser till för att utveckla elevens kunskaper. 

Britt uppger också att det är bra att ta in alla olika sinnen som att exempelvis känna på vissa saker 

som representerar det eleven arbetar med för att få en större uppfattning och förståelse för orden. 

Hon påpekar också att strukturerat arbete är viktigt samt att ta hjälp av specialläraren i arbetet och 

att det är viktigt att hon tillsammans med specialläraren reflekterar kring sina arbetssätt.  

Britt och Moa medgav båda två att de inte fått någon kunskap under deras universitetsutbildning 

om diagnosen språkstörning och hur man arbetar med elever med diagnostiserad. Båda klasslärarna 

förklarar att de skaffat mycket av kunskapen själva genom att testa sig fram. Med klasslärarnas 

ordval och inställning tolkar vi det som att de själva fortfarande inte tycker att de har tillräckligt 

med kunskap för att känna sig bekväma att arbeta med elever med språkstörning i klassrummet. 

Moa uttrycker  

Jag har nog skaffat kunskap själv. Det var ingenting i min lärarutbildning…mina paraboler 
har varit vidöppna så att säga, så fort man hör om språkstörningar så lyssnar man på det 
eftersom man har en elev med det [en elev med språkstörning]. Man tar in det som är 
aktuellt just nu.  

Båda klasslärarna upplever det som en stor utmaning att inkludera elever med språkstörning utan 

att inneha rätt kunskaper. Britt medger att hon har okunskap om ämnet språkstörningar och hade 

önskat mer stöd från speciallärare samt mer utbildning inom ämnet språkstörningar då Britt endast 

fått utbildning om ämnet på ytan vilket hon fått genom en snabbkurs om på 45 minuter på ett 

APT-möte. Britt förklarar  

under min verksamma tid har jag skaffat kunskapen… så att det är genom erfarenhet då 
som att man får testa sig fram och läsa på sig när man stöter på det kan man säga. Man får 
fördjupa sig själv på eget initiativ liksom. 

och kunskaperna ökar men är fortfarande inte tillräckliga för att hon ska känna sig bekväm med 

specialanpassningar för elever med diagnostiserad språkstörning i klassrummet. 
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En stor del av Moa och Britts arbete i klassrummet går ut på att få elever med diagnostiserad 

språkstörning att inte tappa självförtroendet på grund av att de är annorlunda. Britt förklarar att 

många anpassningar hon gör i klassrummet gynnar alla men vissa anpassningar är individuella för 

den elev med diagnostiserad språkstörning och det måste då accepteras av både klass och utsatt 

elev så att alla kan stärkas i sitt egna lärande. Britt beskriver det som  

Många saker kan du göra i hela klassen och alla stärks utav det och får ett djupare lärande 
men en del är också individuellt. Klasser behöver erfarenhet kring elever som är svaga på 
något vis, det är ju att stärka dem i sitt eget lärande och inte att se att jag inte kan det här 
bara... men alla andra kan det för att det har ju också handlat mycket om att stärka upp 
eleven. Och tillföra dennes lärande för den själv.  

Moa förklarar att även hon ser svårigheten i att arbeta med elever med diagnostiserad 

språkstörnings självförtroende så att de inte ska känna sig misslyckade när de förklara vad de tycker 

är jobbigt eller svårt. Hon förklarar  

hans självkänsla som kan naggas i kanten, då han tycker själv att han inte kan uttala till 
exempel. Att han inte tycker om att läsa högt och berätta högt ibland. Där får man vara 
uppmärksam på om han behöver annat stöd i form av kurator eller att han vågar säga om 
det är svårt eller att han inte förstår hur man ska göra. Och det är liksom att han vågar sätta 
ord på sådant som känns jobbigt utan att han känner sig misslyckad.  

Samtidigt talar det sociokulturella perspektivet för att den semiotiska funktionen gör att människor 

kan delta i sociala samspel genom beskrivande och klasslärarnas anpassningar som görs i 

klassrummet bidrar enligt klasslärarna till att eleven med diagnostiserad språkstörning känner sig 

som en del av klassen. 

Det sociokulturella perspektivet talar för att det är svårt för att abstrakta fenomen som inte har 

en fysisk existens att förklaras för en individ utan ett språkligt verktyg. Moa och Britt nämner 

utifrån erfarenhet att elever med en diagnostiserad språkstörning har extra svårt att ta in 

information utan en större kontext vilket gör att båda två arbetar extra mycket med dessa elever i 

jämförelse med resterande elever i klassen. För att få in denna kontext som eleven med 

diagnostiserad språkstörning behöver för att hänga med använder Britt scheman med bildstöd och 

stegvisa instruktioner, Britt uttrycker  

Men det har ju handlat mycket om att ha mycket bildstöd, att lära på olika sätt ... alla 
instruktioner och allting har ju för den här eleven varit ett individuellt schema med bildstöd 
också och stegvisa instruktioner. 

Moa förklarar att hon arbetar med att repetera ord många gånger och förklara dem på olika sätt 

och att hon efter varje genomgång går till eleven med diagnostiserad språkstörning och kollar så 

att han förstått instruktionerna och i många fall förklara instruktionerna ytterligare 2–3 gånger 

under lektionens gång. Moa förklarar det som  

Men självklart så gör jag ju en extra anpassning genom att gå och förklara för honom en 
gång till eller bara titta till att han har kommit igång så han förstår vad han ska göra. Det är 
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sådant som man gör automatiskt. Man sätter sig inte bara vid skrivbordet och väntar på att 
han ska räcka upp handen utan jag går ju runt och tittar så att de kommer igång. 

Dessa sätt att arbeta på tyder också för det sociokulturella perspektivet då det talar för ett samspel 

mellan elever och lärare. 

Moa och Britt förklarar att samspelet mellan lärare och speciallärare på deras skolor är väldigt 

viktigt. Moa poängterar att  

det måste fungera jättebra mellan spec- och klasslärare. Så man kan bolla idéer om vad man 
ska göra och vad hon gör och vad man behöver kolla på och sådär. Så det har liksom varit 
tregrupper, både logoped, speciallärare och klasslärare och vi jobbar tillsammans. Det är 
svårt att jobba med bara honom [eleven] i klassrummet. Och jobba med det han [eleven] 
behöver öva på.  

Medan Britt sade  

Specialläraren och jag arbetade strukturerat kring elevens språkstörning och framförallt 
hur… att vi la upp en plan och jobbade kring det och stannade upp, reflektera, och 
utvecklade det. Så det var jättebra! … helst att hen hade haft mer tid hos speciallärare 
kanske eller att jag hade kunnat suttit mer med den här eleven och någon annan hade 
kunnat gått in och tagit klassen. 

Vi tolkar det som att Britt inte tyckte att den hjälpen eleven fick från specialläraren räckte till men 

vi tolkade det även som att Britt inte kunde ge tillräckligt med hjälp i klassrummet, så eleven med 

diagnostiserad språkstörning skulle behövt mer tid hos specialläraren. 

Klasslärare som arbetar i specialklass  

Alva och Maja arbetar båda i specialklasser med elever som har en diagnos inom autismspektrat 

eller har en tal- och språkstörningsdiagnos. Alva och Maja uppger att de inte fått någon större 

utbildning angående språkstörningar och båda säger att de har skaffat sig kunskap om 

språkstörningar genom erfarenhet. 

Både Alva och Maja anser att det är viktigt att försöka hitta motivation hos eleverna. Alva 

förklarar att det kan vara svårt att bibehålla fokus och har en del knep för att hålla eleverna 

fokuserade. Alva berättar att placeringen i klassrummet är viktig då eleverna kan ha en svårstartad 

motor för att komma igång med arbetet och att igångsättningen av arbete är mycket energikrävande 

av elever med sämre arbetsminne. Alva säger  

ska jag [eleven] då behöva gå långt för att hämta mina [sina] saker som jag [eleven] ska ha 
när jag [eleven] ska jobba så kanske jag [eleven] tappar jättemycket på vägen. Så det som 
man i en vanlig klass tänker liksom ‘aa nu ska alla ta upp boken och penna och börja jobba’ 
och så går alla och fixar det. Till en elev med en språkstörning skulle jag lägga fram det 
istället. Och inte se det som att det är en bekvämlighet för eleven, utan förutsättningen för 
att kunna komma igång att jobba. 

och hon säger även att hon arbetar med pauser och time timer i klassrummet för att få eleverna 

mer självständiga i sitt arbete. Alva menar att pauser blir en stund för eleven att ladda om och 
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samtidigt en motivation för eleven att fortsätta och hon säger att time timers är ett bra redskap för 

att eleven ska veta hur lång tid pausen eller arbetet ska vara som också blir en arbetsmotivation. 

Maja nämner inte så mycket specifikt om motivation men vi tolkar hennes svar som att olika 

arbetssätt passar olika elever och därmed kan bli motivationshöjande. 

Det primära arbetssätt som specialklasslärarna säger ska hjälpa en elev med språkstörning är att 

använda sig av bildstöd för att avlasta arbetsminnet. Maja säger att; för elever som inte har något 

språk blir bildstödet viktigt. Maja förklarar att hon använder sig av mycket bildstöd och digitala 

hjälpmedel såsom widgit online och att hon arbetar otroligt mycket med en active board med touch. 

Även Alva arbetar med bildstöd på sin smartboard och visar mycket filmer. 

Utöver bildstöd och digitala hjälpmedel berättar Maja och Alva att de använder sig mycket av 

repetition och Maja säger att hon och elever använder sig av något som hon benämner som 

“papegojspråk” vilket innebär upprepande och mycket repetition. Alva säger att det är viktigt att 

repetera för de som har en språkstörning men att det också är bra för alla hennes elever. Mimiken 

och kroppsspråket uppger även specialklasslärare Alva är viktigt. Bra kommunikation samt AKK 

(alternativa medel för kommunikation) är viktiga. Maja berättar om hur det kan se ut på 

matematiklektionerna där hon ofta får peka och visa på vad hon menar med olika begrepp som 

kan vara väldigt abstrakta för elever med en språkstörning vilket kan vara svårt för dem att förstå. 

Maja säger  

där [inom matematiken] får man också använda bildstödet till, för att förklara ord som är 
väldigt abstrakta … i geometrin så finns det ju begrepp som sida, hörn, kant, och då får 
man ju peka…  

Ett av Alvas arbetssätt för att få eleverna att arbeta med det dem ska är att täcka för sidor i 

läroböcker med ett vitt papper för att elever inte ska bli orklösa av alla intryck när de öppnar 

läroboken, alternativt att hon kopierar boken och tar en sida i taget och klistrar in i boken för att 

hålla sig på lagens sida. Vi tolkar det som att det stärker eleven när de klistrar in sidorna i boken då 

Alva säger  

Då får de också känna efteråt när man klistrar in dem i boken att ‘jag har faktiskt gjort såhär 
mycket’.   

Specialklasslärare lyfter att det är viktigt att göra elever med diagnostiserad språkstörning så 

självständig som möjligt och då de använder de en strategi som innebär enskilda scheman med 

bildstöd. Vi tolkar detta som en hjälpstrategi för att få eleverna att kunna klara sig utanför skolans 

värld. Alva säger att tanken är att de ska klara sig utan en vuxen som påminner om nästa steg hela 

tiden.   

Maja ger tipset om förberedelser och lägger stor vikt i att pedagoger behöver förbereda eleverna 

och speciellt Majas elever som även har autism. Maja säger att hon vid utflykt använder sig av widgit 

online för att skapa resans händelseförlopp, hon ger exemplet  

när man ska åka buss, en buss, och sen så vilket nummer står på bussen?  
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som kan användas för att förbereda eleverna på vad som ska ske och även få en påminnelse av vad 

som kommer hända härnäst. Alva uttrycker också att användning av bildstöd som visar att steg för 

steg vid utflykt är en bra metod. Alva reflekterar att eleverna uppskattar dessa scheman för att de 

känner sig mer självständiga. 

Någonting som vi tolkar utifrån både Alva och Majas intervjuer är att de anser att arbete i mindre 

grupp är bra för både fokus och motivation. Både Alva och Maja arbetar i små helklasser. I Majas 

klass går det tre elever och hon har stöd av en assistent. Maxantalet elever i Majas klass är sju och 

att arbeta i en mindre specialklass är något som Maja ser positivt på för dessa elever med en grav 

språkstörning. I Alvas klass går det sex elever varav två har en diagnostiserad språkstörning även i 

denna klass finns det en assistent. Alva säger  

alla barn vill vara i grupp  

och Maja säger  

om de skulle gått i en stor klass så har de varit exkluderade för att dom har såna pass 
svårigheter att de skulle inte klara var i storklass… då är dom inkluderade i den här gruppen 
och får utvecklas i sin egen takt… dessa barn är mer exkluderade i en stor klass än vad de 
är i en liten klass... och båda måste finnas. Och klarar man att gå i storklass så klarar man 
det och klara man inte det så måste det finnas valmöjligheter för dem också. 

Även Alva ser positiva fördelar med en mindre specialklass  

De allra flesta har helt plötsligt fått ett sammanhang, för de har fått ett sammanhang med 
de grupper vi har här. ... Så kommer de till oss och så har dem en grupptillhörighet och de 
får kamrater och framförallt en tillhörighet. ... när de är hos oss har de en större möjlighet 
att säga att de inte förstod och be någon förklara, och så får de hjälp med det och det är 
ingen som säger någonting om det. 

Alva fortsätter med något som både Maja och Alva tycker är viktigt,  

Man ska inte hålla kvar elever i smågrupper. Det ska man vara jättenoga med. När de har 
kommit en bit på vägen ... Men man ska inte vara rädd för att sätta dem i små grupper. 

Maja som också påpekat att det måste finnas valmöjligheter för dessa elever att gå i mindre klasser 

säger också att om eleverna klarar av att gå i en “vanlig” klass antingen på heltid eller i vissa ämnen 

så ska dem göra det tillsammans med en assistent. Vissa elever Maja har arbetat med har gått tillbaka 

till “vanliga” klasser eller valt “vanliga” gymnasium.   

Alva och Maja förklarar hur deras arbetssätt gett dem erfarenhet och självförtroende att arbeta 

med elever med diagnostiserad språkstörning. Båda nämner att det finns vissa svårigheter med att 

arbeta med elever med diagnostiserad språkstörning så intensivt. Alva medger frustrationen i att 

allting tar väldigt lång och att det är hög press från föräldrar och Maja förklarar svårigheterna i att 

kommunicera och sätta ord på språket så att eleven förstår men att det är ett problem man måste 

lösa successivt.  
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Maja uttrycker att det är väldigt viktigt att ha ett tätt samarbete med en specialpedagog. Både 

Alva och Maja tycker att samarbetet mellan dem och specialpedagoger på deras respektive skola 

fungerar bra. Hos både Alva och Maja arbetar specialpedagogen delvis i klassrummet för att stötta 

upp eleverna. Specialpedagogerna arbetar genom att ge handledning till specialklasslärarna och 

ibland sitter specialpedagogerna med i klassrummen för anpassningar och stöttning. Maja uttrycker 

dock  

De som vi har bristande är ju handledning även fast vi har specialpedagog men vi behöver 
ju ha handledning utöver det, men det handlar ju om en kostnadsfråga. 

Vi tolkar det som att hon får stöttning av specialpedagog men känner ett behov av ännu mer 

rådgivning. Maja skulle gärna utbilda sig mer inom ämnet och gå på fortbildningar om 

språkstörningar om hon eller hennes chef hittar någon som passar och som skolan prioriterar 

ekonomiskt. Det är något politiker och rektorer eventuellt kan se över. 

Speciallärare 

Märta och Yasmine arbetar nu som speciallärare men har tidigare arbetat som klasslärare under 

många år. Både Yasmine och Märta förklarar att de aldrig tidigare stött på begreppet språkstörning 

innan de påbörjade sin speciallärarutbildning. Speciallärarna nämner dock båda två att de nu med 

den kunskapen de fått förstår att de stött på många elever med språkstörning utan en diagnos under 

sina verksamma år som klasslärare. Yasmine uttrycker  

Om man tänker tillbaka då på mina 23 år så fanns inte eller hörde inte talas om den här 
diagnosen, och då har jag naturligtvis jobbat med elever som har haft språkstörning utan 
att veta om att de har det. 

Märta förklarar även  

Ja, jag mötte faktiskt det uttrycket när jag började som speciallärare. Jag hade aldrig hört 
talas om det innan! 

Vi tolkar detta som en upplevd problematik hos speciallärarna i efterhand, att de inte tidigare haft 

vetskapen om diagnosen och då inte heller kunnat anpassa undervisningen på bästa sätt. 

Speciallärarna förklarar deras arbetsuppgifter som att de handleder klasslärarna i vilka 

anpassningar de ska använda sig av i klassrummet samt att de som speciallärare arbetar med riktat 

stöd till de eleverna med diagnostiserad språkstörning. Yasmine uttrycker  

När de kommer till mig så är det inga anpassningar, utan riktat stöd. Men det ligger också 
på min uppgift som speciallärare att ha en god relation med klassläraren, så att dem kan 
behöva stöd i att ge anpassningarna i klassrummet eftersom att de kan ha 25–30 elever i 
klassrummet. Så då kan jag jobba med klasslärarna och hjälpa dem bygga upp 
anpassningarna. 

Märta beskriver arbetssituationen  
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man försöker handleda klasslärarna i det här; hur oerhört viktigt det är med bildstöd och 
tydlighet och repetition och förförståelse. 

vilket hon använder sig av i sin undervisning med riktat stöd. 

Båda speciallärarna förklarar att klasslärarna kan ha svårt att ta till sig de anpassningar de 

kommer med på grund av arbetsbörda Yasmine förklarar därmed att hon börjat skicka mail istället 

så att läraren kan gå tillbaka och se vad som behöver göras kring vissa elever, hon förklarar  

det gäller att jag är lite lyhörd för vad passar den här klassläraren och hur tar den till sig 
information, det handlar ju också mycket om arbetsbörda, många klasslärare är stressade 
och hinna med allt. Om man pratar om det kan man därför glömma bort mycket, men om 
jag mailar det så finns det alltid kvar där och då kan man gå tillbaka till det. 

Märta förklarar däremot att hon får försöka pusha och påminna lärarna för att de ska lägga manken 

till, hon säger   

Sedan har ju jag förståelse för jag har ju själv varit klasslärare, man märker ofta, aa men 
bildstöd ‘*pust* vad jobbigt’, suck och stön. Aa men liksom att dom kanske inte alltid riktigt 
förstår hur mycket det hjälper eleverna. Att man inte alltid har förståelse för, så, vad man 
kan göra för att underlätta för elever med språkstörning. Och det är absolut inte av illvilja 
utan det är kanske också det här ‘åhh ska jag göra det också’, det blir för mycket.... man får 
vara där och pusha och påminna och så där. 

Speciallärarna har samtidigt förståelse för att lärarna inte hinner med allt då de själva har varit i 

samma sits när de arbetade som klasslärare. 

Märtas svar kring om det finns några svårigheter i att arbeta som speciallärare med elever som 

har en diagnostiserad språkstörning talar för att hon anser att klasslärare behöver en större 

kompetens för att arbeta eleverna på bästa sätt, hon beskriver  

man önskar väl alltid att det ska vara mer stöd alltså för det räcker ju inte alltid till. Men jag 
tror att man måste jobba vidare med framför allt klasslärarnas kunskaper kring 
språkstörning. 

Även Yasmine beskriver klasslärarna på ett sådant sätt  

upplevde jag att klassläraren vill väl men hon har inte tillräckliga kunskaper om det här som 
jag försöker förmedla.  

Vi tolkar det som att det är en problematik som uppstår på skolorna att klasslärarna inte har någon 

utbildning om diagnostiserade språkstörningar men att det ändå krävs av dem att arbeta med de 

eleverna och ha dem i klassrummet.  

Yasmine talar om hur viktigt det är att även klassläraren hjälper eleven med diagnostiserad 

språkstörning och sitter ned med eleven och gör specialanpassningar såsom 

kategoriseringsövningar, bokstavering, motorikövningar och begreppsträning så att klassläraren 

inte tappar kontakten eller att eleven inte förlorar förtroendet för den, hon säger  

annars tappar klassläraren kontakten med de elever som behöver stöd.  
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Vi tolkar det som att Yasmine insinuerar att om eleverna kan vara i klassrummet och att om de 

klarar av den situationen så ska de vara där för att känna tillhörighet då hon även nämnde  

Det är jätteviktigt när man lär sig det här med att känna sig meningsfull och få vara med i 
ett sammanhang.  

eftersom klassen är en del av ett sammanhang för alla elever. 

Anpassningarna som görs av speciallärarna när de arbetar med eleverna handlar mycket om 

tydlighet, upprepningar och struktur. Yasmine förklarar hennes arbete  

den [eleven med språkstörning] behöver få många ord förklarade, och då när man förklarar 
dem ska det vara så konkret som möjligt … När det gäller begrepp då inom matten såsom: 
framför, bakom, innan efter som är väldigt viktiga för att förstå problemlösningsuppgifter 
då kan jag använda mig själv och eleven och stå framför/bakom eller så kan jag ta fram 
nallar som gör det. 

och vi tolkar det som att arbetet kräver mycket av läraren i och med att det är så pass individanpassat 

och strukturerat. Märta förklarar även hon att hon arbetar med de strategier Yasmine poängterar, 

Märta uttrycker  

Men mycket det här att konkretisera och kategorisera ord är ju en hjälp för de här eleverna 
[elever med språkstörning] att man lär in nya ord i kategorier och att nu jobbar vi med till 
exempel skogen och så tar man alla ord som tillhör skogen i ett sjok eller att nu jobbar vi 
med människokroppen och så tar man dom orden 

vilket förklarar att det krävs ett sammanhang för att eleverna med språkstörning ska ta till sig 

information på ett bra sätt. Märta uttrycker att högläsning är väldigt viktigt för elever med 

språkstörning. 

Specialpedagog 

Specialpedagogen förklarar att hon kommer med tankar kring arbetssätt, metoder, 

förhållningssätt och synsätt om hur lärare på skolan ska arbeta med elever som har en 

diagnostiserad språkstörning. Hon nämner att de anpassningar som görs i klassrummen gynnar alla 

andra elever också eftersom att det oftast innefattar mer tydlighet. Synsättet Matilda pratar om 

handlar om synsättet lärare har på elever med diagnostiserad språkstörning och hon säger  

att man ser dem faktiskt som en tillgång och inte som en belastning som det är så lätt hänt 
att man gör. 

Vi tolkar det som att Matilda talar om att det är enkelt att se det som krångel och tidskrävande att 

hålla på med anpassningar men att det i själva verket gynnar både elevernas och lärarens kunskaper. 

Information ska lagras enligt Matilda inte bara genom prat utan även genom bild eller text men att 

det beror på vilket nivå eleven är på. Instruktioner kan behöva upprepas och eleven kan behöva få 

förförståelse på förhand eftersom det kan vara svårt att få in mycket information på samma gång. 

Det kan uppstå situationer där eleven får egna anpassningar såsom att arbeta i mindre sammanhang, 
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pauser eller ett eget schema där pauser ingår och skolarbetet enligt Matilda tar mycket energi från 

dessa elever.   

Det kan enligt Matilda vara klurigt att dels förstå sig på pedagoger för att sedan förstå eleven 

med diagnostiserad språkstörning och försöka få ihop hur man ska jobba med dem. Eftersom 

elever med språkstörning har många nedsatta förmågor anser Matilda att man som lärare ska 

anpassa sig efter dem genom att förtydliga med bildstöd, bra struktur och korta instruktioner. Det 

måste finnas en tydlighet för elever med språkstörning på grund av att den impressiva sidan enligt 

henne är klurig och delvis kunna förstå sig på detta som pedagog och även få förståelse för som 

elev. Matilda uttrycker  

alla är individer men någonting som brukar vara ganska systematiskt, det är att 
arbetsminnet, korttidsminnet, auditivt, är nedsatt. Så man får inte belasta det för mycket. 
Den visuella förmågan är ofta stark, och nu pratar jag i generella ordalag utifrån alla elever 
jag har mött. Så mycket bildstöd på olika sätt. Mycket tydlighet, struktur. Inte långa 
instruktioner, långa informationer. 

Vi tolkar det som att den här typen av arbetssätt med elever som har en språkstörning tar väldigt 

mycket tid av lärarens arbete. Att hinna med alla dessa anpassningar som krävs av lärarna, dels för 

specialläraren som har många andra elever med andra typer av diagnoser och nedsättningar och 

lärare som inte har fördjupning eller självförtroende om språkstörningar antar vi vara tidskrävande 

då hon även uttrycker  

Det krävs mycket gemensamt prat om ord, begrepp, utifrån bild, utifrån text, mycket 
gemensam textbearbetning 

Matilda förklarar cirkelmodellen som en bra metod att arbeta med elever som har en 

diagnostiserad språkstörning då hon menar arbetet gås igenom tillsammans och att man då får olika 

exempel att arbeta utifrån. Matilda säger  

Mycket gemensamt, bokprat, textprat, och mycket förförståelse. Jag tycker ju om 
cirkelmodellen, det är ju ett sätt som passar de här eleverna att man går igenom från det 
stora och har och får flera olika exempel och varianter och att man själv eventuellt inte 
sitter där och aa, på egen hand och ska producera någonting då. 

Vi förstår det som utifrån hennes uttalande att elever med språkstörning har en tendens att vara 

sega när det gäller att sätta igång arbetet och därmed kan det vara bra att få en skjuts på vägen 

genom modellen. Cirkelmodellen är även ett bra arbetssätt för andra elever vare sig diagnos eller 

inte eftersom den ger en struktur och tydlighet genom att man gör saker i steg.  

Matilda medger att eleverna med diagnostiserad språkstörning kan känna sig exkluderade i 

klassrummet om det skyltas med extra anpassningar för endast dem och lösningen på att undvika 

det menar hon är att alla kan använda anpassningarna så att det blir en naturlig del av 

undervisningen. Matilda poängterar  

är det bara eleven med språkstörning som har en Ipad eller det är bara den som har en 
dator eller det är bara den som har inläsningstjänst. Då kan det ju bli lite exkluderande och 
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man känner sig lite utpekad. Men har man ett arbetssätt där alla har inläsningstjänst, alla 
har datorer, Ipads alltså det här är en naturlig del av vår undervisning, man kan läsa på olika 
sätt då tänker jag att man kommer ifrån det där.  

Vi tolkar det som att hon talar utifrån vad hon tror då hon använder ord såsom “kan bli” och 

“tänker jag” och att hon uttrycker “då tänker jag att man kommer ifrån det där” inte talar för att 

man faktiskt kommer ifrån det där utan att det istället blir ett antagande. Som vi förstår kan barnen 

faktiskt komma att bli avundsjuka om endast en elev får sitta på en iPad hela tiden men om man 

anpassar undervisningen så att alla får använda “anpassningsmaterial” såsom Ipad kommer det 

troligtvis fungera bra som hon säger. 
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Diskussion  

Alla respondenter av vår studie nämner att de i sin grundlärarutbildning inte fått någon 

utbildning specifikt om diagnosen språkstörning och då inte heller hur man gör anpassningar för 

elever med diagnostiserad språkstörning vilket även 90 procent av Sadlers (2005) respondenter 

medgav. I Barrett och Hammonds (2008) studie där 

speciallärare/specialpedagog/logoped/talpedagog och lärare deltog uppgav 87 procent att de fått 

utbildning inom språkstörningsområdet de resterande 13 procenten kan eventuellt vara klasslärare. 

Medverkarna i Sadlers (2005) studie medgav likt våra respondenter att de skaffat sig erfarenhet 

genom att arbeta med elever med diagnostiserad språkstörning samt genom att söka upp 

information och fortbildningar själva. 

Majoriteten av pedagogerna som deltagit i vår studie beskriver ett arbetssätt som inkluderar 

mycket bildstöd som det mest framgångsrika för inlärning hos elever med språkstörning. En 

pedagog trycker verkligen på hur viktig högläsning också är ett bra arbetssätt för att träna förståelse. 

Specialpedagogen och speciallärarna förklarar att elever med språkstörning behöver en kontext av 

arbetet eftersom de då enklare kan komma ihåg kunskapen. Den ena specialklassläraren medger att 

elever med språkstörning har ett svagare arbetsminne och det avlastas då genom att arbeta 

kontextuellt i klassrummet.  

Sadler (2005) skriver att de flesta pedagoger i hennes undersökning såg flertalet nackdelar med 

att inkludera elever med diagnostiserad språkstörning i “vanliga” klasser. Vår studie visade att 

klasslärarna som arbetar i “vanliga” klasser även de är osäkra kring arbetet med elever som har en 

språkstörning och att de inte känner att de har tillräcklig kompetens för att inlärningen ska vara 

optimal för elever med diagnostiserad språkstörning. Flertalet undersökta pedagoger i vår studie 

förklarar att de krävs eget intresse för att fördjupa sig kring kunskaper om språkstörningar. Därför 

förklarar klasslärarna att det är väldigt viktigt med ett bra samarbete med 

specialläraren/specialpedagogen för att kunna bolla idéer och ta emot tips på anpassningar av den 

mer fördjupade pedagogen vilket även Barrett och Hammond (2008) bekräftar är viktigt i resultatet 

av deras studie. Barrett och Hammonds (2008) studie pekar på att pedagoger måste samarbeta för 

att utbildningen ska bli bättre för elever med språkstörning.  

Lärarna i Sadlers (2005) studie anser precis som klasslärarna i vår studie att det kan vara 

besvärligt som Moa uttrycker det att ha en elev med språkstörning i klassrummet. Britt poängterar 

att hon önskar mer tid hos specialläraren för eleverna med språkstörning. Barrett och Hammonds 

(2008) studie motsäger att tiden hos specialläraren är viktigast då de framför att inkludering i 

klassrummet är det bästa för dessa elever med kontinuerligt stöd vilket även den sociokulturella 

teorin säger, att det sociala samspelet förbinder barnet med omvärlden och lärande sker i 

interaktion med andra. De vidareutbildade pedagogerna i vår studie tycker att eleverna ska vara 

inkluderade i klassrummet precis som Barret och Hammonds (2008) studie medan Dervan och 

Egans (2018) studie talar för att undervisning i liten grupp för elever med språkstörning är positivt 

vilket specialklasslärarna i vår studie delar samma åsikt om. Specialklasslärarna påstår att eleverna 
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är mer inkluderade i en liten grupp där alla har samma typer av svårigheter. Den sociokulturella 

teorin talar inte för hur stor eller liten grupp klasser ska vara för att lärande ska ske utan 

huvudtanken är att språket är kärnan för att lärande ska ske och utan sociala samspel utvecklas 

varken tanke eller språk. I både stora och små grupper kan barn interagera och delta i sociala 

samspel men vad som är bäst för inlärningen för elever med språkstörning är inte Barret och 

Hammonds (2008), Dervan och Egan (2018) och specialklasslärarna i vår studie eniga om. 

Specialklasslärarna menar inte att det är fel att gå i en vanlig klass som elev med språkstörning om 

man klarar av det men att det ska finnas alternativ för dem som inte gör det. De förklarar att de 

allra flesta elever som kommer till deras specialklasser plötsligt fått ett sammanhang och en 

tillhörighet vilket i sin tur leder till att kommunikationen blir bättre då de vågar säga vad som är 

svårt och vad de inte förstår. Kommunikationen leder i sin tur enligt den sociokulturella teorin till 

utvecklingen av språkets utpekande funktion, språkets semiotiska funktion och språkets retoriska 

funktion.  I Sadlers (2005) studie, Barrett och Hammonds (2008) studie och Dervan och Egans 

(2018) studie talar alla för ett samarbete mellan fördjupade pedagoger och klasslärare och ett 

samarbete är något som samtliga medverkare i vår studie anser vara viktigt.   

Ett problem som speciallärarna talar kring är att klasslärarna inte alltid tar till sig tips och 

anpassningar speciallärarna förmedlar men att det samtidigt finns en förståelse för klasslärarnas 

arbetsbörda då de själva varit klasslärare. Specialläraren säger att det inte finns anledningar till att 

tro att klasslärare ogillar, undviker eller med illvilja inte arbetar med anpassningar som krävs utan 

att det hamnar åsidosatt på grund av arbetsbörda men då får hon påminna klasslärarna. Majas uttal 

kan bekräftas av specialpedagogen som hävdar att extra anpassningar krävs för elever med 

språkstörning men att det är tidskrävande. En av specialklasslärarna uttrycker att hon upplever 

bristande handledning med specialpedagogen samtidigt som en speciallärare menar på att 

klasslärare behöver större kompetens inom området språkstörning. Yasmine uttrycker att 

specialläraren måste ha en lyhördhet för hur anpassningarna de ger råd om i klassrummet ska vara 

annars riskeras anpassningarna inte appliceras. Klasslärarna arbetar inte alltid med de anpassningar 

som speciallärare eller specialpedagogen rådgivit om vilket kan leda till brist på strukturerad träning 

som Dervan och Egan (2018) säger är avgörande för positiva resultat hos eleven med 

diagnostiserad språkstörnings språkkunskaper och ett strukturerat arbetssättet är något alla 

deltagare i vår studie förespråkar.  

Utöver strukturerat arbetssätt och extra anpassningar säger specialklasslärarna i vår studie att 

mindre specialklasser är bra för elever med grav språkstörning likt Dervan och Egans (2018) 

uppfattning angående specialklasser. Barrett och Hammonds (2008) medverkande tar 

ställningstagandet att inkludering i “vanliga” klasser är det bästa för eleven med språkstörning. Maja 

uttrycker att om eleven med språkstörning klarar av att gå i vanlig klass ska eleven göra det annars 

måste det finnas andra alternativ såsom specialklasser finnas och Alvas svar går i samma mening 

att specialklasser är någonting positivt. Klasslärare Moa förklarar att hennes elev med språkstörning 

ibland inte vågar säga till när han inte förstår vilket stärker specialklasslärarnas ståndpunkt angående 
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specialskolor där eleverna enligt specialklasslärarna får chans att uttrycka sig utan att känna sig 

annorlunda. Specialklasslärarna motsäger Barrett och Hammonds (2008) artikel, å andra sidan är 

undersökningarna utförda i olika länder där synen på skolstrukturen kan se annorlunda ut. 

Alla pedagoger i vår studie uttryckte sig på olika vis, antingen direkt eller indirekt, att motivation 

och att kunna bibehålla fokus på skolarbetet är väldigt centralt för lärande. Klasslärarna i studien 

förklarar att en stor del av arbetet med eleven med diagnostiserad språkstörning i klassen går ut på 

att få hen att bibehålla självförtroendet vilket även specialklassläraren nämner och att det är viktigt 

att arbeta på ett sätt som ökar motivationen hos eleven. Både specialklasslärarna och klasslärarna 

samtycker om att det är viktigt att fokusera på skolarbete som eleven med språkstörning är bra på 

för att både motivation och självförtroende ska stärkas.  
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Studiens bidrag till forskning  

Vår forskning ska bidra till att främja diagnostiserade språkstörningar då det inte är speciellt 

uppmärksammat. Det viktigt att ta reda på hur lärare som arbetar eller har arbetat med elever med 

diagnosen språkstörning hanterar svårigheterna som eleverna stöter på i sin vardag. Det finns inte 

mycket forskning kring elever med diagnostiserade språkstörningar och därför är det viktigt att 

lyfta diagnosen och notera hur pedagoger med erfarenhet av den uppmärksammar den för att alla 

lärare som är i samma situation eller lärare som ännu inte har stött på diagnosen ska känna en 

bekvämlighet i att undervisa elever med språkstörning. Med hjälp av förkunskaper och att känna 

till att diagnosen existerar kan språkstörningen upptäckas tidigare och anpassningar med hjälp av 

speciallärare eller specialpedagog kan sättas in tidigt så att undervisningen blir mer givande för 

eleven.   

I vår studie har vi uppmärksammat lärares olika uppfattningar om specialklasser och olika 

uppfattningar om begreppet inkludering. Medverkarna i studien ansåg alla att inkludering är viktigt 

men att det kan ske på olika vis. Man talar idag om att elever ska inkluderas i vanliga klasser utifrån 

politikers påverkan men det ifrågasätts då om eleverna faktiskt klarar av den miljön för bästa 

möjliga inlärning enligt lärare i denna studie. Med vår studie framkom det att vanliga klasslärare 

och specialklasslärare tycker olika vad gäller inkluderingen av elever med språkstörning i klasser, 

med särskild tanke på grad av språkstörning. Vår forskning har därmed bidragit till kunskapen om 

att specialklass kan vara ett fungerande alternativ för elever med språkstörning och att eleverna kan 

känna sig inkluderade även där och vågar med större sannolikhet uttrycka när språket brister.  
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Förslag på fortsatt forskning 

Våra förslag på fortsatt forskning inom detta område är att undersöka på vilket sätt klasslärare kan 

bli mer bekväma i arbetet med att inkludera elever med diagnostiserad språkstörning i klassrummet 

samt att undersöka i större omfattning om elever med språkstörning utvecklas mer eller mindre i 

en vanlig klass eller i en så kallad “specialklass” där det går fler elever som liknar dem själva med 

särskilda behov och vart eleverna känner mest inkludering.  

En annan viktig fortsatt forskning är att undersöka läromedel och hur man kan utforma 

läromedel för att få en layout som är mer riktad till elever med en diagnostiserad språkstörning och 

även se hur ett riktat läromedel skulle påverka arbetet för klasslärare. Fortsatt och bredare forskning 

om hur samarbetet mellan klasslärare, speciallärare och specialpedagog gynnar elever med 

diagnostiserad språkstörning då alla våra respondenter menar på att samarbetet är otroligt viktigt 

och även undersöka vilka arbetssätt och anpassningar som gynnar olika elever med varierande 

språkstörningar.  

Vårt sista förslag på fortsatt forskning är att undersöka vad universiteten kan göra för att lyfta 

ämnet språkstörningar i skolan och på grundlärarutbildningen samt undersöka vad den svenska 

utbildningspolitiken har att säga om det. Det vore även intressant att forska på hur politikerna tar 

hänsyn till utbildade pedagogernas åsikter och verkligheter om hur man bör inkludera/exkludera 

elever med särskilda behov och vart eleverna känner sig mest inkluderade. För att studien ska bli 

mer storskalig skulle en kvantitativ studie inom samma område kunna utföras. 
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Konklusion  

Eftersom den svenska skolan lägger stor vikt vid språket i undervisningen är det viktigt att 

kommunikationen fungerar bra i klassrummet precis som den sociokulturella teorin uttrycker. Lider 

man av en diagnostiserad språkstörning är det viktigt att få de anpassningar och stöd som krävs för 

att kunna delta och vara aktiv i samtal vilket även lagen kräver att eleven ska få. Vi har kommit 

fram till att bildstöd är det vanligaste arbetssättet bland pedagoger som arbetar med en 

diagnostiserad språkstörning. Våra resultat visade också på att strukturerat arbetssätt är mycket 

viktigt för att eleven inte ska glömma bort det som eleven har lärt sig samt att elevens arbetsminne 

generellt är svagt och individuella scheman kan behövas för att stötta upp och komma ihåg dagen. 

Samarbetet mellan speciallärare, lärare och specialpedagog var enligt alla parter det viktigaste för 

att eleven ska gynnas i undervisningen på bästa sätt och få den hjälp och stöttning som krävs. Efter 

sju kvalitativa intervjuer med två lärare, två speciallärare, två specialklasslärare och en 

specialpedagog kunde vi konstatera att svaren mellan de parter som har samma typ av anställning 

var väldigt lika oberoende vilken kommun eller del av Sverige de arbetade i. Något som skiljde sig 

var pedagogernas uppfattning om specialklasser. De senaste åren har skolpolitiken talat mycket för 

att elever med särskilda behov ska sättas i vanliga klasser för att inkluderas men specialklasslärarna 

som arbetar i specialklasser med elever med språkstörning menar på att många elever blir mer 

exkluderade i en “vanlig” skolklass än i en specialklass där eleverna kan känna tillhörighet och på 

ett mer naturligt sätt yttra sig om sina svårigheter och svagheter och därmed känna sig mer 

inkluderade. Speciallärarna menar också att om eleven klarar av “vanliga” klasser ska eleven gå där. 

Det kan variera från elev till elev hur arbetet sker på bästa sätt kring individen. I både stora och 

små grupper kan barn interagera och delta i sociala samspel vilket samspelar med Vygotskijs 

sociokulturella teori och vår svenska läroplan.  
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Bilagor   

Bilaga 1 - Information om en studie av anpassningar för elever med 

språkstörning 

 
Vi är två lärarstudenter som går 6:e terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete 

vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. + ev. mer 

information om er. 
  
Vi gör en studie kring anpassade arbetssätt för elever åk F-6 som har en diagnostiserad språkstörning. 

Vi kommer att intervjua lärare och speciallärare och sedan analysera svaren utifrån våra 

frågeställningar. Detta insamlade material kommer endast att användas till vår forskning. Deltagandet i 

studien innebär att vi kommer att göra en telefonintervju med dig som spelas in och transkriberas. 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt 

avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än 

forskning och presentationer av studiens resultat. 
  
Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se 

nedan för kontaktuppgifter). 
  
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
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Bilaga 2 - Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om elevers språkstörningar, kommer att utföras inom 

ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Linnea Bergmark och Tove Persson som 

går 6:e terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

  
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att spelas in och transkriberas, samt 

att samtalet kommer att analyseras.  

  
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att medverkan är frivillig och när som 

helst kan avbrytas. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 

sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
  

  

  
....................................................................... 
Ort och datum                                                              
  

  
.......................................................................             ................................................................ 
Underskrift                                  
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

 
2. Har du erfarenhet av att jobba på olika skolor 

a. olika erfarenheter 

b. olika arbetssätt etc.   

 
3. Är du anställd som klasslärare, speciallärare eller specialpedagog? 

 

4. Diskutera din erfarenhet av att arbeta med elever som har en diagnostiserad språkstörning?  

a. Hur många i snitt/på ett ungefär? Hur många stöter du på 

b. Hur många jobbar du med just nu?  

c. Hur många har du jobbat med tidigare under åren som lärare?  

d. Berätta hur du uppmärksammat språkstörningar hos elever under dina verksamma 

år som lärare/speciallärare. Ta upp några specifika fall. 

 

5. Hur arbetar du med en grupp klass/grupp när det finns flera typer av diagnostiserade 

språkstörningar?  

6. vilka typer av diagnostiserade språkstörningar var det?  

 

7. Berätta vilka kunskaper du har fått, genom din lärarutbildning och under din 

yrkesverksamma tid, om språkstörningar.  

a. Specificera vart du fått dina kunskaper om du kan.  

b. Har du några specifika exempel om det du pratar om? 

c. Hur tänker du dig i det här sambandet/sammanhanget?  

 

8. Vilka typer av anpassningar och stöd har du använt dig av i ditt arbete kring elever med en 

språkstörning? När du jobbar med en grupp elever vilka anpassningar har du. en grupp och 

vissa har språkstörning  

a. Var och när gör man anpassningar? 

b. Vilka stöd ger man till eleven?  

c. Vilka anpassningar görs?  

d. Exempelvis: AKK, bilder, widgit  

e. Förklara hur/varför just dessa anpassningar är bra 

f. Är dessa anpassningar bra för den enstake individen eller också resten av gruppen? 

Motivera 

g. Hur påverkas övriga i klassen av dessa anpassningar? 

h. Hur ser barngrupperna ut? 

i. Är individuell kontakt viktig och varför?  

j. Hur arbetar du för att utveckla elevernas ordförråd?  

k. Hur stöttar du elever vid tankemässigt krävande uppgifter? 

l. Hur tänker du kring lässtrategier? 

 

9. Vad finns det för andra/övriga resurser på din skola att tillgå för barn som har en 

diagnostiserad språkstörning? 

 
10. På vilket sätt upplever du att det finns tillräckligt och/eller otillräckligt med stöd för dessa 

elever? 

 
11. Hur fungerar samarbetet mellan klasslärare och speciallärare? 
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12. Har du stött på svårigheter i ditt arbete kring elever med diagnostiserad språkstörning? 

a. Kan du ge något exempel  

b. Vilka möjligheter för har det gett dig kunskapsmässigt?  

 
13. Har du fått någon fortbildning om språkstörningar?  

a. …om ja, vilken?  

b. ...om nej, vill du ha det? 

c. Känner du att du har tillräckliga kunskaper när det gäller elever med en 

språkstörning? varför/varför inte? 

 
14. Vill du tillägga något angående språkstörningar? Är det något annat du vill diskutera  


