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Sammanfattning 

I denna studie undersöks lärares erfarenheter och kunskaper om att möta och undervisa elever med 

språkstörning i grundskolan. Frågeställningarna som behandlas i studien är vilka olika anpassningar 

och stödåtgärder används för att främja den språkliga utvecklingen hos elever enligt lärarna? Vilka 

erfarenheter och kunskaper inom området språkstörning kan urskiljas utifrån lärarnas egna utsagor? 

Hur uppfattar lärarna elever i språkliga och sociala sammanhang? Studien är en kvalitativ 

undersökning som inspirerats av fenomenografin och består av halvstrukturerade intervjuer med tolv 

lärare som undervisar i grundskolan. Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på 

lärande och sociala sammanhang. Resultatet visar på att svårigheterna hos elever med språkstörning 

som yttrar sig i undervisningssituationen ligger främst i att uttrycka sig språkligt, samt att förstå och 

tolka språk. Anpassningar och stödåtgärder som används för att främja den språkliga utvecklingen hos 

elever med språkstörning visade resultatet att detta sker på två olika nivåer. Den ena delen handlar om 

extra anpassningar på individnivå och den andra delen handlar om att organisera en tillgänglig 

lärmiljö på gruppnivå. Studien pekar också på att lärare har erfarenhet av att undervisa elever med 

språkstörning men delvis saknar kunskaper inom området. På frågeställningen om elevers sociala 

samspel visar resultatet på att elever med språkstörning har svårt att tolka sociala koder vilket innebär 

att den vuxnes roll blir mycket betydelsefull för eleven. Resultatet visar också på att elever med 

språkstörning har svårigheter med kamratrelationer då de ofta missförstås eller missförstår vilket kan 

påverka elevens självkänsla. Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att diagnosen 

språkstörning är komplex då svårigheterna påverkas av kontextuella faktorer och individuella behov. 

 

Nyckelord 
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Inledning 

Elever med språkstörning har en oro för sina skolresultat både i nuet och inför framtiden. De upplever 

sina sociala relationer som konfliktfyllda för att de ofta missförstås. Språket är centralt för lärande i 

skolan men även betydelsefullt för att kunna delta i sociala interaktioner. Elever med språkstörning har 

dessutom lättare att hamna i ett oförvilligt utanförskap (Lyons, R. & Roulstone, S. 2018).  

 

Det är inte så lätt att upptäcka barn med språkstörning då språkstörning inte är någonting som syns 

utanpå barnet. Det är först när barnet börjar samspela med andra och då i vissa bestämda situationer 

som det kan ges till känna, men behöver å andra sidan inte visa sig alls i vissa andra situationer. Den 

språkliga sårbarheten är komplex och svårigheter kan visa sig på olika sätt. En elev kan ha svårt med 

meningsuppbyggnad och uttal medan en annan elev visar på svårigheter inom läsning och skrivning. 

Andra elever har svårigheter med sin kommunikativa förmåga i mötet med andra (Nettelbladt, U. & 

Reuterskiöld Wagner, C., 2010). Läraren ska ta hänsyn till alla elevers enskilda behov och 

förutsättningar och samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande. I kursplanerna läggs 

även stor tonvikt på olika språkliga förmågor såsom att diskutera, analysera, resonera och argumentera 

inom flertalet av ämnen (Skolverket, 2011). Dessutom är det en mänsklig rättighet att bli hörd och 

lyssnad till (UNICEF Sverige, 2009). Det framgår tydligt i skollagen att alla som arbetar i skolan bör 

observera när elever är i behov av stöd och ska samverka för att utveckla goda lärandemiljöer (SFS 

2010:800).  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har nyligen kartlagt vilka stödbehov som finns hos huvudmän 

och skolor gällande elever med språkstörning (Andersson, E., Fröding, K., Lundgren, M., 2018). 
Resultatet visar att det saknas kunskap inom området, framförallt efterfrågas det hur insatser kan 

utföras genom praktisk tillämpning. Det framgår även att det finns en brist på resurser av utbildade 

speciallärare och specialpedagoger men även den generella lärarbristen påverkar förutsättningarna för 

att kunna ge eleverna nödvändigt stöd. Kartläggningen visar också på en stor skillnad mellan skolor 

vilket till stor del beror på den varierande tillgången till centralt stöd.  Flera av de tillfrågade lärarna i 

undersökningen hävdar att språkstörning är en diagnos som inte får speciellt mycket utrymme i skolan. 

Hallin, A. som är forskare inom språkstörningar på Karolinska Institutet uttalar sig i tidningen 

Skolvärlden (2018, 11 oktober) gällande kartläggningen. Hon säger att det är bra att man 

uppmärksammar problematiken. Elever med språkstörningar bedöms vara runt omkring sex till åtta 

procent och de här elevernas problematik har en tendens att falla mellan stolarna. Hallin förklarar det 

med att språkstörning inte får den uppmärksamhet som de mer allmänt kända 

funktionsnedsättningarna som inbegriper beteendesvårigheter.  
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Bakgrund  

Tidigare forskning  

 

Starling, J., Munro, N., Togher, L. och Arciuli, J. (2012) hävdar i sin forskningsstudie att det muntliga 

och skriftliga språket som används i klassrumsundervisningen kan vara komplext och i vissa fall kan 

det skapa hinder för lärande i synnerhet för elever med språkstörning. Starling et al. genomförde en 

studie för att ta reda på effekten av att logopeder tog med sin kunskap och erfarenhet in i klassrummet 

genom att handleda lärare. Logopedens uppdrag var att modifiera det muntliga och skriftliga 

instruktionsspråk som läraren använde i sin undervisning. Studiens syfte var att ta reda på vilken 

inverkan det hade på språkförmågan hos elever med språkstörning,  

 

Programmet gick ut på att förändra lärares skriftliga och muntliga språk som användes i 

undervisningen genom att göra språket mer tillgängligt för elever med språkstörning. Metoden som 

användes var strukturerade kvalitativa intervjuer, observationer samt muntliga och skriftliga 

standardiserade språkbedömningar som testades före och efter avlutad tid samt efter en 6-

månadsperiod. Två skolor tilldelades slumpmässigt, varav 13 lärare och 43 elever med språkstörning 

deltog i studien. Programmet innehöll fyra olika delar där den första delen var att se över lärarnas 

skriftspråk i klassrummet och anpassa till lagom textmängd, styckeindelning, bildstöd och beskriva 

ämnesord samt att frågor var på samma sida som texten.  

 

Den andra delen var lärarens muntliga språk genom att se till att instruktioner och begrepp uttalades 

korrekt och tydligt samt att upprepa och omformulera nyckelinformation. Den tredje delen för att 

bättre bearbeta information och lättare kunna lagra informationen i minnet genom att svåra texter 

delades upp och diskuterades högt i klassen med hjälp av tankekartor, bilder och annat visuellt stöd. 

Den sista delen avsåg att förbättra ordförrådet genom att dels skapa bildstöd och förklara begrepp 

innan en arbetsuppgift men också arbeta med ordförrådet genom bestämda strategier. Lärarna fick 50 

minuters handledning en gång i veckan under tio veckor. Resultat visade på betydlig ökning av 

användning av språkfrämjande arbetsmetoder hos lärarna som efteråt hölls levande över tid. Lärarna 

beskriver elevernas progression som positiv och att eleverna blivit mer motiverade till att skriva och 

läsa. Resultatet hos eleverna visade på en signifikant förbättring i skrivandet, begrepp och 

hörförståelse i förhållande till kontrollgruppen. Starling et al. (2012) menar dessutom att denna typ av 

lärarledda förändrade språkundervisning stödjer inkludering och delaktighet. Samtidigt poängterar 

forskarna att det inte går att generalisera resultatet utan att det också beror på elevens omfattning av 

svårigheter och hävdar att andra stödinsatser kan vara nödvändiga. 

 

Archibald, L. M. D. (2017) berättar om olika typer av samarbete mellan lärare och logopeder och 

menar att det finns två typer. Den ena är indirekt samarbete vilket innebär att logopeden ger 

handledning till läraren. Den andra är direkt samarbete vilket innebär att logopeden ger enskilt stöd till 

eleven utifrån den ordinarie undervisningen och/eller planerar och undervisar elever i klassrummet 

tillsammans med läraren. Den indirekta formen av samarbete är den mest vanliga menar Archibald 

men hävdar att enligt deras omfattande forskningsöversikt att den direkta formen av samarbete ger 

bäst resultat för eleverna. I forskningsöversikten granskas 49 studier och effekten kring direkt 

samarbete med lärare i klassrummet och evidensen visar att ordförråd, fonologisk medvetenhet, 

berättarförmåga och till viss del den skriftliga förmågan avsevärt förbättrades med den typen av 

samarbete. 

 

Elever med språkstörning har ett tunnare ordförråd förklarar McGregor, K. K., Oleson, J., Bahnsen, A. 

och Duff, D. (2013) som genomfört en longitudinell studie för att ta reda på ordförrådets omfattning 

och hur det förändras under skolåren. Totalt följdes 177 barn med språkstörning samt en kontrollgrupp 

med 325 elever med en typisk utveckling. Eleverna testades i årskurs 2,4,8 och 10. Resultatet visade 
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på att elever med språkstörning har färre ord i sitt vokabulär både på djupet och på bredden i 

jämförelse med sina klasskamrater som följde en typisk utveckling. Ordförråd på bredden innebär 

antal ord en elev kan per definition och antal ord på djupet innebär att förstå hur orden relaterar till 

andra ord i olika kontexter. Detta underskott av ordförråd visade sig enligt studien kvarstå under hela 

skoltiden. Att arbeta med ordförrådet för elever med språkstörning är således av stor vikt inom skolan.  

 

Steele och Mills (2011) skriver i sin artikel om framgångsrika ordförrådsstrategier för att öka djupet på 

ordförrådet hos skolbarn med språkstörning. Forskarna poängterar att det finns flera typer av 

undervisningsstrategier som kan vara användbara för att öka djupet av ordförrådet för barn i skolåldern 

med språkstörning. Visuellt stöd i ordförrådsträning är en hörnsten och författarna tar upp bland annat 

två exempel; semantiska kartor och venndiagram. En semantisk karta har huvudordet i mitten. 

Eleverna brainstormar kategorier, relationer, funktioner som är relaterade till konceptet. Funktionerna 

grupperas sedan tillsammans och listas på den semantiska kartan. Ett venn-diagram innebär att först 

välja ut ett ämne för att sedan hitta likheter och skillnader mellan ord. Detta tydliggörs genom att 

använda bilder och symboler. Vidare menar Steele och Mills att läraren bör ge elev-vänliga 

förklaringar så kallade vardagliga förklaringar på begrepp och hur ordet används. Likaså diskutera 

begrepp tillsammans med eleverna genom att lyfta synonymer, hur ordet används och i vilka 

sammanhang (Steele & Mills). Elever med språkstörning har svårt med att förstå och producera nya 

ord framförallt om de får en snabb och begränsad exponering. De har också svårare att lära sig och 

använda verb i jämförelse med substantiv. För att elever med språkstörning ska utveckla sitt ordförråd 

behövs många exponeringar och de kräver en fortsatt upprepning för att behålla dessa vinster. Således 

är en språkutvecklande lärmiljö med upprepade exponeringar av nya ord en viktig källa för att öka 

ordförrådet enligt Riches, N. G., Tomasello, M., & Conti-Ramsden, G. (2005). 
 

I samband med den digitala utvecklingens frammarsch i samhället har det kommit flera digitala 

kompensatoriska hjälpmedel riktat till barn med inlärningssvårigheter. Elever med språkstörning kan 

ha svårigheter med avkodning och ofta en långsam inlärning även om det inte är det mest centrala i 

problematiken. Talsyntes är ett vanligt förekommande hjälpmedel för elever som har svårigheter med 

avkodningsförmågan. Talsyntesen förbättrar inte läsförståelsen men energin kan istället fokuseras på 

att förstå textens innehåll. Grunér, S., Östberg, P., & Hedenius, M. (2018) har nyligen undersökt 

den kompensatoriska effekten av att använda talsyntes istället för egen högläsning till elever som har 

svårigheter med avkodningsförmågan. Resultatet visade att de framförallt de yngre eleverna med 

avkodningssvårigheter visade på en stor ökning i läshastighet och en större förståelse för innehållet av 

texten. Däremot säger studien ingenting om elever som har svårigheter med språkförståelsen. 

 

I en finsk studie av Kuusisto M. A., Nieminen, P.E., Helminen, M.T. och Kleemola, L. (2017) visar 

resultaten att finsktalande barn med specifik språkstörning har en större risk att få svårigheter med 

handlingssätt som inte är åldersadekvata. De menar att de språkliga svårigheterna som barn med 

språkstörning har påverkar tänkandet, det så kallade inre språket. Vilket i sin tur har inverkan på 

barnets känslor och handlande. Detta kan visa sig i skolsammanhang både socialt och känslomässigt 

då svårigheterna ofta är sammankopplade med språkstörningsdiagnosen. Kuusisto et al. menar också 

att då det finns en koppling mellan språk och beteendeproblem, är det av hög vikt att det också tas 

hänsyn till beteendeproblemen när det sker utredningar och planering av stöd på skolan. Men med ett 

tidigt stöd och en gynnsam undervisning visar resultatet också att de språkliga och kognitiva 

förmågorna, utvecklas och då även elevens eget tänkande. 

 

En longitudinell tysk studie genomfördes av Ullrich, D., Ullrich, K., och Marten, M. (2014) där 71 

elever med språkstörning följdes från förskolan till skolor där det fanns program för att utveckla de 

sociala och språkliga färdigheterna. Avsikten med studien var att se om det tidiga stödet främjar den 

sociala och akademiska utvecklingen på sikt. Resultatet visade att 76 % av eleverna som hade fått 

tidigt stöd med sina språkliga och sociala färdigheter fortsatte sina studier på en vanlig högstadieskola. 

Övriga 24 % började på högstadiet i specialskolor. Ullrich et al. drar slutsatsen att en fördelaktig 

undervisning för elever med språkstörning är en undervisning som främjar språket, kognitiva- och 

sociala färdigheter, tal och självförtroende. Resultatet stämmer även överens med den finska studien 

av Kuusisto et al. (2017). 
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I forskningen om barn med språkstörning är det inte så ofta förekommande att det kommer fram hur 

det är att leva med språkstörning och hur det påverkar barnens välmående i det dagliga livet. Lyons 

och Roulstone (2018) är i sin studie särskilt intresserade av vilka faktorer som hör ihop med socialt 

och emotionellt välbefinnande men också vilka faktorer som kan leda till ett sämre mående för barn 

med språkstörning. Studien är baserad på djupintervjuer med elva skolbarn i England mellan 9-12 år 

som hade språkstörning i någon form. Studien pågick under sex månader där flera intervjuer 

genomfördes under samma månad och omfattar både ett medicinskt och ett relationellt perspektiv. 

Forskarna menar att det inte är funktionsnedsättningen i sig som skapar hinder och med det ett 

eventuellt lägre välmående. Utan det är i samverkan med den sociala miljön som 

funktionsnedsättningen kan ge sig till känna. Lyons och Roulstone tar även upp att det är 

betydelsefullt att lyssna på vad barn själva säger om hur de upplever sin situation. Barnen intervjuades 

av en logoped som var van med att samtala med barn med olika svårigheter med sin kommunikation. 

Här nedan presenteras riskfaktorer samt skyddsfaktorer ur studien. 

 

Riskfaktorer 

Lyons och Roulstone (2018) identifierade tre olika teman, vilka kan leda till sämre mående. Inom 

riskfaktorn kommunikativa hinder, berättar många av barnen att de har reflekterat över vad som är 

normalt. De beskriver situationer där de har svårigheter med sin egen förmåga att kommunicera, 

omgivningens sätt att anpassa sig till dem och att bli förstådda. Inom riskfaktorn svårigheter med 

relationer beskriver åtta av barnen att de har många konflikter med sina syskon, föräldrar och lärare. 

Många av dem uttalar sig om att de har svårigheter med att få men också att behålla kamratrelationer 

för att det ofta blir missförstånd eller för att de har det svårt med att ta del av samtal med sina 

jämnåriga kamrater. Inom den tredje riskfaktorn beskriver nio av barnen sin oro för situationen i 

skolan och skolresultaten. Detta gäller både skolsituationen nu, men också situationen i framtiden. De 

barn som går i språkklass berättar att de inte tycker om att anknytas med andra elever som har 

särskilda behov och att klasserna är för små. Emedan tre av barnen upplever att skolarbetet var för 

krävande i den vanliga klassen där de nu går.  

 

Skyddande faktorer 

Lyons och Roulstone (2018) hittade också tre teman med möjligheter att öka välbefinnande och som 

identifierades som skyddande faktorer. Inom skyddande faktorn hopp uttalar sig barnen positivt om 

framtiden, till exempel om yrkesval. Inom den andra skyddande faktorn makt över den egna 

situationen, berättar barnen om olika strategier om hur de vid ett missförstånd beroende på 

språkstörningen kan lösa en konfliktsituation. Men att ta makt över den egna situationen, handlar även 

om yttre faktorer såsom hur barnen vill organisera sin skoldag.  Den tredje skyddande faktorn handlar 

om positiva relationer och barnen menar då särskilt med vänner, familjen och med husdjur. Alla 

barnen menar att det är viktigt och att det stärker dem. Positiva relationer enligt barnen, är där de får 

visa både styrkor och förmågor och bli bekräftade av andra. Att ingå i en vänskapsrelation med andra 

jämnåriga såg barnen med språkstörning som ett skydd mot att bli utstött eller mobbad. Det är positivt 

att bli försvarad av en vän när någon är elak. Lyons och Roulstone poängterar att det framkom många 

positiva berättelser under intervjuerna och detta bör tas tillvara då vi har en benägenhet att se barn med 

språkstörning som en grupp med negativa erfarenheter. Det finns en risk att det reproduceras negativa 

stereotyper kring barn med funktionsnedsättningar. 

 

Spanoudis, G. (2016) har i sin studie forskat om sambandet mellan språkutveckling och Theory of 

Mind. Theory of Mind som begrepp kan översättas till människans inre tänkande och förmågan att 

sätta sig in i andra människors handlingar och beteende. Handlingar och beteenden styrs av våra 

övertygelser, avsikter och önskningar. I studien ingick 20 barn med språkstörning i åldrarna 9-12 år 

samt två kontrollgrupper i matchad kronologisk ålder som testades med hjälp av ett avancerat test av 

Theory of Mind. Sammanlagt ingick 58 barn i studien. Syftet med studien var att undersöka 

förhållanden i de syntaktiska, semantiska och pragmatiska förmågorna hos barn i skolåldern med 

språkstörning och barn med en typisk utveckling. Resultatet visar på att barn med språkstörning har en 

försening i utvecklingen av Theory of Mind och att språkkunskaper och Theory of Mind är relaterade. 
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Som slutsats skriver författaren att förmågorna inom syntax och pragmatik påverkar Theory of Mind 

hos barn med språkstörning. Förhållandet emellan språk och Theory of Mind visar sig mer tydligt i 

skolåldern då barn deltar i konversationer med sina kamrater och där de ska kunna förstå sig på andras 

beteenden. Enligt Spanoudis (2016) visar tidigare studier på att förskolebarn med språkstörning har en 

fördröjning av utvecklingen av Theory of Mind. Resultat visar också på att barn med språkstörning 

följer en liknande utveckling av Theory of Mind som barn med typisk utveckling men de följer den i 

en långsammare takt. 

 

I studien av Jerome, A.C. Fujiki, M. Brinton, B. och James, SL.  (2002) var syftet att undersöka 

självuppfattningen hos en grupp barn med och utan språkstörning. Sammanlagt deltog 80 barn i 

undersökningen, fördelade på 46 barn mellan 6-9 år och 34 barn 10-13 år. Som metod för att mäta 

självkänsla användes en själuppfattningsprofil för barn (SPPC) samt en bildskala av uppfattad 

kompetens och social acceptans för småbarn (PSYC).  I den yngre gruppen upptäcktes inga 

signifikanta olikheter mellan barn med språkstörning och barn med en typisk språkutveckling. Men för 

gruppen mellan 10-13 år visade studien att barnen upplevde sig mer negativa då det gällde beteende, 

kompetens och social acceptans. Resultatet visar att när barn har en positiv självuppfattning, främjas 

utvecklingen då det gäller känslor och beteenden och barnet kan lättare klara av mer utmanande 

förhållanden och uppgifter. Vid en negativ självuppfattning kan beteenden provoceras fram som 

hämmar individens strävan efter livsmål.  Då barn med språkstörning ofta har svårigheter med 

akademiska och sociala uppgifter är det särskilt viktigt att det möjliggörs en utveckling av en positiv 

självkänsla. Barnets självföreställningar förändras ju äldre de blir, enligt författarna. Små barn kan inte 

jämföra sig med andra på ett meningsfullt då de inte är medvetna om sina begränsningar. Men mellan 

åtta och elvaårsåldern uppfattar barn både positiva och negativa aspekter av deras egenskaper och 

känslor och kan börja jämföra sig med sina kamrater. De menar också att samtidigt som detta sker, 

möjliggör även skolan mer jämförande bedömningar bland barnen. Då akademisk prestation och social 

status mestadels värderas i skolan och barn med språkliga svårigheter ofta har en problematik kring 

detta, finns det en risk att det dåliga självförtroendet intensifieras. När barnen blir äldre och det oftare 

sker jämförelser mellan kamrater kan negativa uppfattningar från andra påverka än mer.   
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Teoretiskt perspektiv 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet har människor olika bakgrunder och biologiska förutsättningar, 

men det är miljön som sätter gränsen för vad individen klarar av. Människan är en hybridvarelse som 

leker, arbetar, tänker med stöd av artefakter. Innovationer skapar nya villkor hur och vad vi lär och 

förutsätter olika kunskaper (Säljö, 2015). I det sociokulturella perspektivet ser man på lärande genom 

människans förmågor där de sociala, intellektuella och den fysiska förmågan inte är begränsad, utan 

människan kan använda redskap. Dessa redskap kan vara fysiska och medför en förlängning av våra 

förmågor och vår kropp.    

Enligt Vygotskij (2001) är språket en form av redskap för kommunikation och kallar det för en 

artefakt. Språket är som ett verktyg som används för att generera till nytt vetande. Språket får då också 

en medierande funktion, där språket har en förmedlingsfunktion. Säljö (2015) skriver att människans 

tänkande och handlande formas genom de medierande redskap och förklarar att när Vygotskij talar om 

språk, menar han att med hjälp av språket kan människan beskriva, tolka och analysera världen. 

Språket ses inte här i den mening som ett nationalspråk, som engelska eller svenska, utan ses som ett 

redskap på hur vi ser på världen. När vi exempelvis talar om en bil, medierar vi för varandra genom att 

tala i termer som färg, märke och ålder. Mediering är all interaktion när vi samtalar, när vi tänker 

tillsammans och när vi verkar tillsammans (Säljö). 

Vygotskij (2001) betonar att lärandet sker i en ömsesidig social interaktion där barn tar in kunskaper 

tillsammans med andra och där det inre tänkandet växer genom att få samtala med andra. Ett ords 

betydelse utvecklas och förankras i skeendet mellan tanke och tal. Vidare menar Vygotskij (2001) att 

barn lär sig genom samarbete och att imitera. Det som barnet kan göra idag genom samarbete med 

någon annan mera kunnig, kommer barnet att klara av på egen hand imorgon. Det är viktigt att 

bestämma den lägsta nivån för inlärning och fastställa den högsta nivån för inlärning. Däremellan är 

lärandet fruktbart. Detta kallas för den proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, 

ZPD).  I utvecklingszonen finns förmågor att nå inom räckhåll men med stöd utifrån. I det samspelet 

kan barnets kunskaper och färdigheter få en potential att utvecklas på bästa möjliga sätt. Idag finns 

flera liknande uttryck baserad på Vygotskijs proximala utvecklingszon, till exempel scaffolding som 

Säljö (2015) hävdar är myntat av Wood, Brunder och Ross som betyder stöd eller byggnadsställning. 

Begreppet scaffolding syftar på det stöd som barnet behöver under tiden appropriering för lärande 

sker. Appropriering är ett begrepp som Säljö förklarar som en process som innebär att tillägna sig ej 

ännu bemästrade kunskaper och göra det till sina egna kunskaper. Denna typ av utveckling sker genom 

gradvisa processer och har ingen slutfas då Vygotskij (2001) hävdar att människan ständigt befinner 

sig i utveckling.  

Skolan ger elever möjlighet att lära sig sådant som de annars troligtvis inte kommer i kontakt med i sitt 

vardagliga liv. Med sig har eleven vardagliga begrepp så kallade spontana begrepp som de lärt sig i sin 

vardagliga sociala samvaro. Där har läraren en betydande roll att utmana eleven att tillägna sig som 

Vygotskij kallar för vetenskapliga begrepp genom att bygga undervisningen med utgångspunkt i 

förförståelsen. Läraren blir nyckelpersonen för att göra det abstrakta och teoretiska tillgängligt för 

yngre generationer. Vygotskij menar att när det vardagliga tänkandet möter det vetenskapliga 

tänkandet så sker utveckling och lärande (Säljö, 2015). 

Styrdokument 

I läroplanen (Lgr11) framgår det att undervisningen ska ta tillvara på alla elevers olikheter och ge 

eleverna tillfälle att fördjupa sin förståelse i olika sätt att vara och tänka. Ingen skall heller i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning. Skolan ska dessutom ansvara för att 

varje elev kan använda svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt och få stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och ges möjlighet 

att samtala, läsa och skriva för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och få tilltro till sina 
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språkliga förmågor (Skolverket, 2011). I skollagen framgår det också tydligt att (1 kap. 4 § och 3 kap. 

3 § skollagen) skolan skall  ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i 

sin personliga utveckling för att de ska kunna utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som 

möjligt mot kunskapsmålen.  

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skolverkets allmänna råd angående stödinsatser är rekommendationer som bör eftersträvas i alla typer 

av skolformer. Skolverkets förhoppning är att dessa rekommendationer ska fungera som ett stöd och 

hjälp i skolans verksamheter. Extra anpassningar är en stödinsats som innebär insatser av mindre 

ingripande karaktär som oftast går att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det 

krävs inga formella beslut om den typen av stödinsats.  Särskilt stöd handlar om stödinsatser av mer 

ingripande karaktär som oftast inte är möjligt att genomföra inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Vid behov av särskilt stöd ska alltid ett åtgärdsprogram upprätthållas. Det som skiljer 

insatserna åt är omfattning och varaktighet (Skolverket, 2014). 

Tillgänglig lärmiljö 

En tillgänglig skola är ett relativt nytt begrepp som fått allt större genomslagskraft inom skolans arena 

de senaste åren. Specialpedagogiska skolmyndigheten förklarar det som att alla elever ska ges tillgång 

och möjlighet att utveckla sitt lärande i hela lärmiljön oavsett funktionsnedsättning eller andra 

svårigheter. Det innebär att den pedagogiska, fysiska och den sociala miljön skall anpassas och vara 

tillgänglig för alla oavsett behov. Detta är en förutsättning som krävs för att kunna bedriva en 

inkluderande skolverksamhet (Andersson et al., 2018). Den 1 januari 2015 skärptes dessutom 

diskrimineringslagen (DL 2008:567) som numera klassar bristande tillgänglighet som diskriminering 

vilket innefattar både undervisning, den fysiska och sociala miljön inom skolan.  

Språkstörning 

För att få diagnosen språkstörning granskas fyra språkliga områden där var del är betydelsefull menar 

K. Holmström (2015). Avsikten är att förstå hur barnet använder och förstår både det talade och 

skrivna språket och hur de olika språkliga delarna inverkar på barnets liv. De områden som granskas är 

på vilket sätt barnet använder sig av språket (pragmatik), ordförrådet (semantik), språkets ljudmässiga 

del (fonologi) och på vilket sätt barnet använder sig av grammatiken. Beroende på vilka delar som är 

påverkade kan barnet ha en impressiv eller expressiv språkstörning. Med en impressiv språkstörning 

har barnet en nedsatt språkförståelse där barnets pragmatiska svårigheter blir tydliga och då speciellt 

när det gäller att hålla sig till ett ämne och vid turtagning. Detta kan förklaras med att den språkliga 

informationen måste hållas kvar i minnet för att på så sätt finna förståelse under längre samtal och 

instruktioner. Den expressiva språkstörningen visar sig genom att barnet har uttalssvårigheter med 

användandet av korrekt grammatik, ordval och uttal. Den kan yttra sig genom att barnet använder sig 

av felaktig ordföljd eller har svårt för att i ett bestämt ögonblick hitta rätt ord. När barnet har svagheter 

i alla språkliga funktioner så kallas det för en generell språkstörning (Holmström). 

 

Bruce, B., Ivarsson, U., Svensson, A-K., och Sventelius, E. (2016) påvisar att då det gäller diagnosen 

är det viktigt att det finns en så sann beskrivning och bedömning som möjligt av barnets hinder och 

förmågor. De påpekar att även om det finns en intensiv debatt om för och nackdelar med att sätta en 

diagnos ser de många fördelar med diagnoser. Den kan ses som en garanti för att en noga och väl 

genomarbetad kartläggning har gjorts där elevens hela situation har bedömts. På det sättet kan man se 

på diagnosen som en slags bruksanvisning för att omgivningen ska kunna möta eleven utifrån dennes 

förutsättningar och kan vara ett stöd för lämpliga stödinsatser.  

 

I dagens samhälle är det av hög vikt att ha en social kompetens där individen kan kommunicera med 

andra människor och inneha en pragmatisk förmåga. Nettelbladt, U. (2013) skriver att en god social 

kompetens är något som är oumbärligt i dagens skola. Termen social kompetens kan tolkas som 

vetskapen om hur man kan hantera olika situationer men också om förmågan att både förstå andra 
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människors beteende men även sitt eget beteende. Detta är nödvändigt för att nå en kommunikativ 

ömsesidighet i ett samtal. Nettelbladt tar upp benämningen pragmatik och skriver att begreppet 

definieras inom språkvetenskapen som språkanvändning. Hon har valt att genomgående använda sig 

av termen pragmatik i sin bok, då den används inom många olika vetenskapliga kunskapsområden. 

Pragmatik är något som i första hand ska förstås som något som sker mellan individer. Hon talar om 

förmågan att utveckla en social känslighet för omgivningen och för andra personers interaktion.  

 

Nettelbladt (2013) tydliggör skillnaderna mellan termerna pragmatik, kommunikation, interaktion och 

social kompetens. Pragmatik avgränsas till på vilket sätt individen använder språket i samspel med 

andra i en bestämd situation. Kommunikation menar hon är en mer vidare benämning som innefattar 

skiftande former av meddelanden som utväxlas eller en ömsesidig inverkan emellan två eller flera 

personer. Men det kan även vara kommunikation emellan olika tekniska system. Med termen 

interaktion förklarar hon att det överlappar delvis termen kommunikation. Interaktion kan tolkas som 

en ömsesidig påverkan som sker genom individers handlingar. Inom samtalsanalysen studeras 

exempelvis den turvisa växlingen emellan två eller flera individer. Den sociala kompetensen är 

förmågan att kunna anpassa och samspela med andra individer. Pragmatiska svårigheter kan vara svåra 

att identifiera och förändras också över tid. I tidig förskoleålder kan ett barn ha svårigheter med 

språkstruktur och språkförståelse emedan samma barn kan visa på pragmatiska svårigheter i tidig 

skolålder. Då de pragmatiska svårigheterna inte alltid syns vid ett traditionellt språktest, kan det istället 

uppmärksammas när eleven ska förstå det som sägs i en grupp eller under en lektion. Det kan även se 

olika ut hos flickor och pojkar. Vid en pragmatisk bedömning kan samtalet inom samspelets ram, ses 

som det främsta redskapet, då svårigheterna i allmänhet upptäcks först i interaktion med andra 

individer, menar Nettelbladt (2013). Då elever med språkstörning har problem med pragmatisk 

förståelse är det även särskilt svårt med inferenser där eleven förväntas dra slutsatser av det som sägs, 

men som inte sägs rent ut. 

 

Bruce et.al (2016) använder sig av begreppet språklig sårbarhet och motiverar det med att problemen 

varierar och ändrar karaktär under barnets uppväxttid. Under förskoleåren är den språkliga sårbarheten 

lättare att upptäcka då det ofta med tydlighet kan höras i både barnets sätt att tala och barnets uttal av 

ord. Men ju äldre barnets blir, kan de svårigheter som tidigare varit påtagliga inte längre märkas. 

Vilket även Nettelbladt (2013) påpekar. Detta kan vara bra men kan även vara en risk då det inte 

uppmärksammas, menar Bruce et al. Språkandet är även beroende av sammanhang och situation då 

den språklig sårbarheten visar sig när den språkliga förmågan inte stämmer överens med 

omgivningens krav och förväntningar. Även varierade tonfall och nyanser skapar mening i ett speciellt 

sammanhang men kan också missförstås i ett annat. En framgångsrik strategi är som pedagog att 

arbeta med sin tydlighet genom att gå tillbaka i tiden vid missförstånd för att på så sätt utreda vad som 

har hänt. Sårbarheten uppkommer i relationen mellan den enskilda individens förutsättningar å ena 

sidan och å andra sidan faktorer i den pedagogiska miljön och hur språket används. Språkandet kan 

således vara stimulerande och utmanande i skolan men kan även utgöra ett hinder för likväl 

kunskapandet som för vänskapandet. Barn behöver därför få stöd med sitt vänskapande i skolan, 

påpekar Bruce et al. (2016). Den sårbarhet som berör språkets pragmatik, när den släpar efter kan leda 

till att barn har svårigheter med att förstå dels klassrumsinteraktionens spelregler. Men även att delta i 

samtalsinteraktionen som behöver anpassas till sammanhanget och till andra individer. Barn som har 

svårigheter med att använda språket i interaktion med jämnåriga kan få det svårt med att skapa och 

bevara kamratrelationer, vilket kan leda till utanförskap. Bruce et al. skriver att under lektionstid finns 

lärare och eventuellt andra pedagoger som gör det språkliga innehållet begripligt för eleven emedan 

eleven ofta förväntas i skolåldern att under raster, i skolans matsal eller under slöjdlektioner klara 

kommunikationen utan vuxenstöd. Med det menar författarna att skolans sociala miljö ofta är en lika 

stor utmaning som klassrumsundervisningen. 

 

Bruce, B (2010) förklarar att hindren kan visa sig när eleven ska lära sig något nytt, till exempel nya 

begrepp eller uttryck. Det kan också visa sig vid en muntlig redovisning eller när eleven förväntas 

uttrycka sig skriftligt. Faktorer som att göra klart arbetet på en viss tid kan också inverka på 

inlärningen negativt men också på självkänslan. Det betonas att den pragmatiska förmågan är en 

betydelsefull utgångspunkt när eleven ska använda den språkliga förmågan i ett socialt samspel. Om 
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det utgör ett hinder, när det är svårt att förstå eller att bli förstådd finns det risk för att självförtroendet 

påverkas negativt. Hur eleven hanterar det kan se olika ut.  En del kan reagera med att vara inåtvända 

där eleven tar avstånd från kraven att behöva kommunicera. Andra kan reagera genom att ha ett 

utåtagerande eller ett aggressivt beteende och kan leda konflikter och det blir problem med 

kamraterna. 

 

Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) beskriver ett antal typiska tecken på pragmatiska problem 

hos barn med språkstörning. Det kan exempelvis vara att barnet byter samtalsregler och kan till 

exempel börja prata utan varsel, vägrar svara, uppvisar ekolali, där barnet upprepar ordagrant vad som 

just sagts, gör plötsliga byten av ämnen, ger betydelselösa kommentarer, inte märker att någon 

missförstår och klarar inte av att själv reda ut missförstånd. Talet kan också vara antingen väldigt 

enformigt och långrandigt eller övertydligt där barnet talar om sådant som är självklarheter för den 

man talar med. Det finns en diskussion om de pragmatiska problemen hos barn med språkstörning ska 

bedömas som en något mildare form inom autismspektrumstörningar eller om det förekommer en 

kvalitativ skillnad. Den förmågan där barnet anpassar sig till andra har under den senaste tiden nämnts 

också som Theory of mind, som kan förklaras med att ha en teori om andras tankar eller planer 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010). 

 

Eriksson, I., Habbe, M., Walther., och Westlund, A. (2015) skriver att vid en språkstörning har eleven 

inte bara svårt med att läsa och skriva som det kan vara vid dyslexi, utan det finns även svårigheter när 

eleven ska lyssna och föra ett samtal på sitt modersmål. Författarna tar också upp att det finns 

svårigheter när eleven ska lära sig nya ord och att det finns svårigheter med att använda språket rätt, 

orden kommer inte alltid ut rätt. Vidare tas de exekutiva funktionerna upp och de menar att språket är 

en slags hjälp för att så att säga kunna ställa in sig själv på vad det är man ska göra. Eleven behöver 

kunna resonera med sig själv, repetera instruktioner som den har fått för att hjälpa arbetsminnet. Men 

är den förmågan begränsad, vilket är vanligt hos elever med språkstörning så påverkar det de 

exekutiva funktionerna och beteendet.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare talar om sina erfarenheter och kunskaper av att 

undervisa elever med språkstörning samt hur lärare säger sig uppfatta elever i språkliga och sociala 

sammanhang? 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas. 

 

1. Vilka erfarenheter och kunskaper inom området språkstörning kan urskiljas utifrån 

             lärarnas egna utsagor? 

2. Vilka olika anpassningar och stödåtgärder används för att främja den språkliga utvecklingen 

hos elever med språkstörning enligt lärarna i studien? 

3. Hur uppfattar lärarna i studien elever i språkliga undervisningssituationer? 

4. Hur uppfattar lärarna i studien elever i sociala och språkliga sammanhang? 
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Metod 

Kvalitativ metod 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. och Wengström, Y. (2013) skriver att den kvalitativa metoden 

syftar till att förstå, beskriva och tolka ett fenomen så grundligt som möjligt och sätten att söka sig 

kunskap inom metoden är många. Valet av en metod utgår från den eller de forskningsfrågor som 

forskaren har och kan studeras ur olika perspektiv, inifrån eller utifrån. Det perspektiv som har valts 

för denna studie är ett inifrånperspektiv och med det menas att det finns en närhet till det som ska 

undersökas och att det sker ett samspel mellan informanterna, lärarna i det här fallet och de 

undersökande skribenterna. Då den kvalitativa forskningen utgår från att vi tar del av varandras tankar 

om omvärlden menar Eriksson Barajas et al. att inifrånperspektivet är en given utgångspunkt för 

forskningsprocessen. Resultatet av den kvalitativa forskningen brukar beskrivas som att den går på 

djupet av en ofta specifik miljö eller förhållanden och utgår från en mindre undersökningsgrupp. Den 

kvalitativa designen är känd för att vara anpassningsbar så till vida att den formas av det som 

framkommer under datainsamlingen, vilket stämmer väl med denna studie. Utifrån ämnesområdena 

som valts och lärarnas uttalanden bildades nya teman och kategorier som inte var förankrade till en 

början av arbetet med studien. Insamlingsprocessen är också interaktiv där det hela tiden tas nya beslut 

gällande exempelvis syftet, teorier och metod. Eriksson Barajas et al. poängterar att all forskning ska 

vara öppen för kritisk granskning och vid en värdering av kvalitativ forskning används andra kriterier 

som stöd för en kvalitetsbedömning än vid kvantitativ forskning. Författarna nämner tre kriterier för 

kvalitetsbedömning inom kvalitativ forskning; kvaliteten i studiens helhetsbeskrivning och dess 

resultat samt rimlighetskriterier. 

Analystraditioner och urval 

Inom den kvalitativa metoden finns det olika analystraditioner såsom etnografi, grounded theory, 

fenomenologi och hermeneutik samt fenomenografi. Föreliggande studie är inspirerad av 

fenomenografin, vilket är passande inom ämnet pedagogik och där strategin för datainsamling är 

intervjuer. Eftersom syftet med metoden är att få veta hur andra människor upplever sin omvärld, är 

intervjun en passande datainsamlingsmetod. Utifrån intervjuerna jämförs skilda människors 

uppfattningar och forskarens mål är att leta efter utlåtanden som berör forskningsfrågorna som sedan 

utifrån det sammanhang där uttalanden har gjorts, analyseras. Urvalsmetoder som forskare använder 

vid kvalitativa ansatser avser att beskriva och skapa en förståelse för det aktuella forskningsområdet. 

Urvalsstrategier som är vanliga inom kvalitativ forskning kallas för strategiskt urval, teoretiskt urval 

samt snöbollsurval. Eriksson Barajas et al. (2013) framhåller att valet av urvalsstrategi kan vara 

avgörande för studiens resultat då studiens syfte påverkar valet av både deltagare och miljön.  

Kvalitativ metodansats  

 

Fejes, A. och Thornberg R. (2015) framhåller att det är viktigt att fundera på vilken metodansats som 

är mest lämplig gällande forskarens val av fenomen och metodansats. Ansatsen har verkan på hur 

forskaren ser på fenomenet, på vilket sätt frågorna formuleras och vilken metod som används. 

Slutligen påverkar det även genomförandet av analysen. Vid användningen av kvalitativ analys är 

utmaningen att skapa data som har betydelse ur en stor mängd information. Forskaren behöver dela 

informationen i det som är viktigt och det som är mindre viktigt. Forskaren behöver också hitta 

betydelsefulla mönster. Föreliggande studie som är inspirerad av en fenomenografisk metodansats är 

lämplig att använda när forskaren ska beskriva och analysera människors tankar om skilda 

fenomen.  Utgångspunkten i första hand inom den fenomenografiska metodansatsen är att människor 

uppfattar händelser på olika sätt. En uppfattning kan uttryckas på många varierande sätt. Uppfattningar 

är med andra ord kvalitativt skilda och detta kan bli en utmaning för forskaren när någon annans sätt 

att se på omvärlden ska förstås. När ett antal människor får frågor om hur de tolkar något, kommer det 
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generera i ett antal olika svar och sätt och att se på företeelsen. Den samlingen av uppfattningar kallas 

för utfallsrummet. Intervjufrågorna inom ansatsen är halvstrukturerade samt tematiska.  Det innebär att 

den vägledande intervjuguiden innehåller endast ett mindre antal frågor där dialogen under intervjun 

utvecklas till stora delar av de svar som ges av informanten. Då det är av hög vikt att forskaren får så 

omfattande svar som möjligt behöver det ställas uppföljande frågor kring innehållet. Detta kallas för 

probing. Intervjuerna bör även spelas in och transkriberas för att möjliggöra ett grundligt och 

tillförlitligt analysarbete (Fejes & Thornberg). 

Genomförande 

Urval  

Vid kvalitativa ansatser syftar urvalsmetoderna till en ökad möjlighet för att beskriva, förklara samt 

skapa förståelse för det ämnet som tas upp i studien. En av de vanligaste strategierna inom kvalitativ 

forskning är att använda sig av ett strategiskt urval där informantens roll är att kunna delge mycket om 

själva forskningsämnet. Det är alltså studiens syfte som styr valet av deltagare och där de 

urvalskriterier som har en teoretisk betydelse för studien, bestämmer varför och vilka deltagare som 

ska inkluderas i studien (Eriksson Barajas, et al., 2013). Motiveringen för det strategiska urvalet för 

denna studie baseras på studiens syfte och frågeställningar det vill säga att undersöka hur behöriga 

lärare uttalar sig om sina erfarenheter av att undervisa elever med språkstörning. Genom detta urval, 

ville vi säkerställa att de lärare vi träffade på skolorna kunde delge oss relevant data om ämnet 

språkstörning.  

 

I första hand togs kontakt med lärare på våra respektive skolor men för att få öka antalet informanter 

togs även kontakt med lärare på andra skolor med hjälp av våra gemensamma kontakter. Vår första 

tanke var att intervjua lärare i årskurs 3 och årskurs 6 som undervisar elever med diagnostiserad 

språkstörning och göra en jämförelse mellan årskurserna. Det visade sig vara svårt att hitta tillräckligt 

många informanter utifrån de kriterierna. Vi valde då att formulera om studiens syfte och ändra 

urvalskriterier på grund av den begränsade tiden för genomförandet av studien. De nya kriterierna 

ändrades till lärare som hade erfarenhet av att undervisa elever med språkstörning i årskurs 1-6.  

 

Sammanfattningsvis generade våra ändringar till att vi fick en större mängd av möjliga informanter. 

Således består det empiriska materialet i studien av tolv lärarintervjuer i årskurs 1 - 5. Samtliga lärare 

är behöriga och har erfarenhet av att undervisa elever med språkstörning. Intervjuerna är genomförda 

hösten 2018 i närförorter till en storstad.  

Undersökningsgrupp 

Undervisar 

i årskurs 

Antal år 

yrkesverksam 

Namn Undervisar 

i årskurs 

Antal år 

yrkesverksam 

Namn 

1 13 Tina 3 8 Titti 

2 20 Vera 3 41 Felicia 

2 18 Nora 3 9 Kajsa 

2 2 Tove 4 9 Kalle 

3 12 Ivar 5 14 Doris 

3 14 Dolores 5 11 Frida 

 

Intervjuerna   

Intervjun är en vanlig metod inom den kvalitativa pedagogiska forskningen för att få fram data. Målet 

med intervjuerna är att förstå den som intervjuas utifrån dennes perspektiv men också att forskaren 

försöker hitta nyanserade beskrivningar av upplevelser gällande forskningsämnet. För att nå detta i en 

intervjusituation behöver forskaren både uppmuntra informanten om att berätta så mycket som möjligt 
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om sina upplevelser men även vara uppmärksam på att följa upp svaren genom att ställa 

uppföljningsfrågor (Kvale & Brinkman, 2014; Eriksson Barajas et al. 2013; Fejes & Thornberg, 2015). 

Genom att använda oss av halvstrukturerade intervjuer önskade vi nå intervjupersonernas egna tankar 

där fokus låg på att identifiera lärarnas egna erfarenheter och kunskaper av elever med språkstörning 

under lektioner och under de fria aktiviteterna. En intervjuguide med halvstrukturerade frågor 

skapades utifrån våra frågeställningar och kompletterades med ett visst antal följdfrågor (bilaga 1). Då 

en kvalitativ intervju genomförs är svaren mycket beroende på vilket sätt samtalet utvecklas och kan 

därför inte ses som givna.  

 

Intervjuaren bör vara lyhörd under samtalets gång för att frågor kan behöva formas om beroende på 

kontexten (Kvale och Brinkmann, 2014). Den erfarenheten hade vi båda under intervjuerna då 

samtalet inte alltid följde intervjuguiden utan följde mer informantens svar på följdfrågorna. Vid dessa 

tillfällen återgick vi till intervjuguiden för att täcka de områden som var nödvändiga för att få svar till 

våra frågeställningar i studien.  Intervjuerna med lärarna varade mellan 20 till 40 minuter och 

genomfördes i avskilda rum på de skolor där lärarna arbetade. Tidpunkterna för intervjuerna 

bestämdes i förväg antingen muntligt eller per mejl med lärarna. För att inte missa något av det som 

sades under intervjuerna gjordes ljudupptagning via en applikation i mobiltelefonen.  För att att 

säkerställa att frågorna verkligen var förenliga med syftet och frågeställningarna och om informanten 

skulle förstå innebörden av frågorna, prövades intervjuguiden först i en pilotintervju. Det innebär att 

man testar sitt analysverktyg för att eventuellt upptäcka brister och oklarheter som kan redigeras och 

säkerställas innan den ordinarie undersökningen utförs (Eliasson, A. 2013). Pilotintervjun 

genomfördes med en lärarkollega som har en bred erfarenhet inom det specialpedagogiska fältet. 

Under intervjun uppdagades det att dispositionen i intervjuguiden fick korrigeras och att 

intervjufrågorna behövdes omformuleras. Dessa justeringar genomfördes för att bättre kunna besvara 

studiens forskningsfrågor och syfte. Detta resulterade också i att intervjuguiden gav ett bättre stöd för 

oss som ska intervjua lärarna. 

Bearbetning av data samt val av analysmetod 

Tematisk analys 

Vi har använt oss av tematisk analys vilket är ett flexibelt och gynnsamt analysredskap för att urskilja 

mönster och teman i kvalitativ data. Analysen är bearbetad i sex olika faser som kännetecknar den 

tematiska analysmetoden (Braun, V. & Clarke, V., 2013). 

 

Den första fasen innebär att bekanta sig med innehållet i materialet. Tillsammans lyssnade vi på 

samtliga inspelade intervjuer och förde under tiden anteckningar om relevanta delar i förhållande till 

forskningsfrågorna. I denna fas var vi samtidigt öppna för eventuell korrigering av forskningsfrågorna 

då den ofta enligt Braun och Clarke (2013) kan komma att förändras och behöva anpassas under 

analysens process. Därefter delade vi upp intervjuerna och transkriberade materialet för att en andra 

omgång läsa och bekanta oss med empirin.  

 

I fas två började vi färgkoda empirin manuellt genom att identifiera mönster och teman. Vi fokuserade 

kodningen kring forskningsfrågorna men samtidigt hade vi ett öppet sinne för att inte missa andra 

eventuella intressanta delar som framkom. Kodningen utfördes genom att färgmarkera relevanta 

stycken, meningar och ord. För att säkerställa processen kodade vi samtlig data var och en för sig för 

att sedan tillsammans jämföra våra val av koder och gemensamt bestämma selektion. Processen bidrog 

till att vi upptäckte fler mönster i empirin som vi inte tidigare kunnat urskilja.  

 

I fas tre sker enligt Braun och Clarke (2013) sökandet efter meningsfulla och relevanta teman kopplat 

till det som undersöks. Vi kunde i denna fas uppfatta sammanhängande koder som vi sorterade i 

grupper och i samband med det började olika teman att framträda. 
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I fjärde fasen granskade vi de olika temaområdena för att ta reda på om koderna var relevanta under 

respektive tema. Denna fas omarbetades flera gånger för att få enhetliga teman.  

 

I den femte fasen ska teman och kategorier inom varje tema namnges (Braun & Clarke, 2013). Denna 

noggranna utkristallisering gav slutligen tre teman; Kompetens och kunskap, tillgänglig lärmiljö och 

stödinsatser samt Socialt samspel. Under varje enskilt tema finns flera kategorier som lyfter upp olika 

aspekter och nyanser inom temat. Dessa presenteras mer utförligt i resultatdelen.  

 

Den sista fasen är redovisning av resultat som avser en sammanställning med flera citat från empirin i 

relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet ligger som grund till analys och diskussion 

med teoretiska glasögon och tidigare forskning. Denna del presenteras i diskussionsavsnittet. 

 

Metoddiskussion 

 

Valet av intervju anser vi är en lämplig metod att använda i kombination med en fenomenografisk 

metodansats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta då avsikten är att tränga in i människors 

världsbild och förstå innebörden av deras handlingar och erfarenheter (Repstad, P. 2007). Om studiens 

metod istället varit observation skulle förvisso de sociala processerna komma till större uttryck, vilket 

är en frågeställning i studien. Men eftersom de andra frågeställningarna i studiens berör andra områden 

och på grund av att studiens frågeställning är så pass bred är intervju mer lämplig som helhetsmetod. 

Observationer är dessutom tidskrävande och har snäva ramar inom det som undersöks. Att kombinera 

dessa metoder i studien hade däremot gett ett bredare datamaterial och medfört en säkrare grund vid 

tolkning (Repstad). Men på grund av den begränsade tiden att utföra studien bedömde vi att 

datamängden skulle blir allt för krävande om vi använt oss av flera metoder. En annan orsak är att 

observation som metod utifrån det som undersöks i denna studie delvis är av känslig etisk karaktär då 

det berör barn under 15 år med funktionsnedsättningar. Förutom att det är etiskt problematiskt så är 

det även svårt med informerat samtycke då deras förmåga att bedöma risker och konsekvenser är 

begränsade (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Kvale och Brinkman (2014) lyfter vikten av koherens, det vill säga att forskningen bör framställas på 

ett sådant sätt att den följer en röd tråd. Detta för att läsaren ska ha möjlighet att förstå och värdera 

forskningens genomförande och resultat. För att uppnå detta har vi på ett noggrant och systematiskt 

sätt presenterat genomförandet och analysen av studien steg för steg. 

 

För att komma med i undersökningsgruppen var huvudkriteriet att informanterna skulle kunna ge 

relevant information med utgångspunkt i studiens frågeställningar men som Repstad (2007) påpekar är 

det också viktigt att informanterna samtidigt är så olika varandra som möjligt. Det förklarar Repstad 

ger en bredare och mer generell bild men påpekar samtidigt, oavsett att denna typ av metod inte ger en 

statisk representativitet. I föreliggande studie framkommer en spridning mellan ålder, antal 

yrkesverksamma år och undervisande årskurser men däremot är intervjuerna genomförda på ett fåtal 

skolor. Detta innebär att resultatet kan påminna om varandra mellan vissa informanter eftersom några 

av informanterna är kollegor med varandra och arbetar på liknande sätt utifrån skolans gemensamma 

riktlinjer. Vi såg dock inte detta som ett hinder då de flesta lärarna har erfarenheter ifrån andra 

skolverksamheter och har varierande kunskaper och kompetenser med sig i bagaget.   

 

Att vi är bekanta med informanterna kan påverka deras utsagor. Det är möjligt att det som framkom i 

intervjuerna skulle kunna se annorlunda ut om vi inte hade haft någon relation till informanterna. Å 

andra sidan kan det vara en trygghet att bli intervjuad av någon som är bekant. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna användes ljudupptagning vilket gör det lättare enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) att kunna vara delaktig i samtalet och lyssna aktivt på vad informanten berättar. När 

intervjuer spelas in och transkriberas ordagrant möjliggör det dessutom för ett grundligt och 
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tillförlitligt analysarbete (Fejes och Thornberg, 2015). Ljudupptagning gör det också lättare att kunna 

registrera tonfall och pauser under intervjun. Däremot valde vi att inte transkribera lärarnas uttalanden 

till fullo ordagrant för att få en mer sammanhängande text. Motiveringen till att vi gjorde så var till 

hänsyn för deltagarna i studien. Med det menar vi att fullständigt ordagranna nedskrivna intervjuer i 

vissa fall kan verka förvirrande och osammanhängande och kan påverka informanterna negativt om de 

väljer att läsa datamaterialet (Kvale och Brinkmann, 2014). 

 

Att genomföra en intervju kan vara ett frustrerande hantverk för det är en balansgång. Det handlar om 

att avväga det sociala avståndet samtidigt som intervjuaren inte får komma för nära så att 

informanterna känner sig granskad under lupp (Kvale & Brinkmann, 2014). Vissa informanter 

upplevde ljudupptagningen som lite obekvämt i början av intervjun och berättade att det kände en 

press på att svara korrekt. När samtalet väl kom i gång infann sig ett mer avslappnat samtalsklimat. 

Informanternas tankegångar övergick till att bli mer spontana och att det visade sig så som vi 

uppfattade det, att det fanns en tillfredställelse av att få prata om sin arbetssituation. Vi upplevde att 

informanterna var samarbetsvilliga, vältaliga och motiverande. Men samtidigt kunde informanterna 

vid vissa tillfällen motsäga sig själva. Det är vanligt att människor är ambivalenta och har flera och 

motstridiga åsikter om ett fenomen enligt Repstad (2007) och menar att intervjuaren inte bör pressa 

informanten att bli mer entydlig än vad han eller hon är. I de situationerna försökte vi som intervjuare 

att förtydliga deras svar genom att ställa ytterligare frågor om deras tankegångar fast ur andra 

infallsvinklar. På så vis kunde det visa en eventuell ambivalens. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att vältaliga informanter inte alltid behöver vara de bästa intervjupersonerna. 

 

Att använda sig av en intervjuguide är ett bra instrument för att minimera risken för komplikationer 

vid språkliga jämförelser mellan intervjuerna (Kvale och Brinkman, 2014). Intervjuguiden i 

föreliggande studie innehåller huvudsakliga frågor med ett fåtal uppföljningsfrågor som eventuellt kan 

ställas till informanterna beroende på hur de svarar. Intervjuguiden användes inte slaviskt utan 

fungerade mer som en minneslista för att täcka det undersökta området. Innan vi genomförde de 

ordinarie intervjuerna genomförde vi dessutom en pilotintervju för att testa vårt underlag vilket 

resulterade i att vi behövde minska ner antal frågor samt formulera om frågorna till att vara mindre 

specificerade. När det blev dags för de ordinarie intervjuerna som skulle ingå i datamaterialet märkte 

vi under de två första intervjuerna att frågorna behövde justeras ytterligare på grund av att 

informanterna svarade alltför kortfattat. Repstad (2007) menar att en mycket detaljerad intervjuguide 

med en bestämd ordningsföljd kan medföra att om en person som från början är fåordig och försiktigt  

oftast blir ännu mera passiv och tystlåten. Detta blev tydligt för oss, vilket resulterade i att vi 

omarbetade frågorna en gång till för att intervjuerna skulle bli mer i form av ett naturligt samtal. 

Kanske skulle fler pilotintervjuer innan den ordinarie undersökningsgruppen genomförts men 

samtidigt anser vi att vår flexibilitet att anpassa oss under intervjuens gång bidrog till att vi i slutändan 

fick ett tillfredsställande datamaterial.  

 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes av den som intervjuade för att säkra relevanta detaljer för 

analysen för den som genomförde intervjun hade en mer delaktig roll. När en forskare analyserar 

datamaterial beskriver forskaren en tolkning av verkligheten och det som framkommer i analysen är 

format av dennes bakgrund som inbegriper både erfarenheter och kunskaper. I värsta fall kan en 

kvalitativ analys berätta mer om forskaren själv än om de värden som framgår i materialet (Repstad, 

2007). För att utvidga tolkning och analys av resultatet valde vi att analysera samtliga tolv intervjuer 

var och en för sig för att senare gemensamt diskutera likheter och skillnader i tolkningen. Detta kan 

bidra till att oegentligheter minskas menar Repstad men å andra sidan kan den typen av samarbete leda 

till att man förstärker ömsesidiga fördomar om båda har ett allt för likt synsätt i tolkningen. Detta 

tillvägagångssätt medförde för oss några nya infallsvinklar att tolka datan vilket skulle kunna styrka 

pålitligheten i analysen. Men å andra sidan hade vi övervägande analyserat datamaterialet på likartat 

sätt – vilket i så fall enligt Repstad eventuellt skulle kunna bidra till att förstärka förutfattade meningar 

i tolkningsprocessen.  

 

I resultatet används genomgående citat från intervjuerna vilket påvisar enligt källa hur resultatet har 

avlägsnats från den konkreta levda erfarenheten. Flera och omfattade citat i resultatredovisningen har 



16 

 

använts vilket beror på avsikten att göra informanternas röster hörda. Samtidigt ger det läsaren en 

möjlighet att värdera resultatet.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att bedöma kvalitetskriterier i kvantitativa metoder används benämningar som reliabilitet och 

validitet. I kvalitativa studier kan det nämnas med trovärdighet och tillförlitlighet men även begrepp 

såsom pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet är vanligt förekommande. Tillförlitlighet och 

trovärdighet handlar till stor del om hur noggrant genomförd forskningsprocessen är när det gäller 

datainsamling och analys (Fejes & Thornberg, 2015).  Inom den kvalitativa metoden ska tolkningen av 

den data som har samlats in ha en förankring i verkligheten. Författaren bör alltså ha stöd för att det 

som hävdas i studien kan vara en rimlig tolkning. I studien har halvstrukturerade intervjuer använts där 

ämnesområden och teman är bestämda innan genomförandet av intervjun sker, vilket kan vara både en 

styrka men även en svaghet. Då intervjuaren kan välja i vilken ordning frågorna ställs och har 

möjlighet att vara flexibel med hur frågorna ska utformas och på vilket sätt de ställs till informanten 

under samtalet, kan det leda till att frågorna uppfattas på olika sätt av intervjupersonerna. Detta kan ses 

som en svaghet då det kan leda till att pålitligheten minskas i den data som samlas in. Å andra sidan 

ger de förutbestämda ämnesområdena en styrka som därmed ökar pålitligheten i datainsamlingen 

menar Eriksson Barajas et al. (2013). 

 

Undersökningen är inte statistiskt generaliserbar med anledning av att det är för få intervjupersoner 

samt att informanterna är självvalda och representerar inte ett slumpmässigt urval från en hel 

population (Kvale & Brinkmann, 2014). Studien är baserad på 12 lärare vilket får ses som relativt liten 

undersökningsgrupp. Då många av lärarna var kända personer för oss är vi medvetna om att det kan ha 

påverkat formen på svaren men även vårt sätt att ställa frågorna till lärarna beroende på kontexten. En 

kvalitativ intervju kan aldrig upprepas på lika sätt då omgivningen och våra känslor påverkar 

samtalet just i den stund intervjun sker (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Etiska aspekter 

Etiska överväganden har präglat hela studiens gång allt från förarbete, intervjuer, analys och hur vi 

förvarat datan. Studien har beaktats utifrån de forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som är framtagna av Vetenskapsrådet 

(2002).  De forskningsetiska principerna har både varit muntliga och skriftliga. Samtliga informanter 

har fått information om studien via ett missivbrev som skickades ut i förväg via mejl. Där framgick 

syftet med studien, genomförandet och vad resultatet kan bidra till. Där fanns också information om 

kontaktuppgifter. Det framgick också i missivbrevet att deltagandet är frivillig och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Genom att tacka ja muntligt gav informanterna sitt samtycke till att 

medverka i studien. Kravet på informerat samtycke är en viktig grund både i svensk lag 

(Etikprövningslagen 13 - 22 §§) samt internationella etiska riktlinjer för god forskningsetik. 

Missivbrevet innehöll också information om nyttjandekravet där det framkom hur det empiriska 

materialet kommer att användas och förvaras. All vår data är sparad på ett USB-minne och kommer 

endast att användas i examensarbetet och förstörs när studien är examinerad och godkänd. All 

persondata är avrapporterad så att det inte går att identifiera några deltagare och skolor och presenteras 

med kodord för att säkerställa konfidentialiteten. Inga frågor av etisk känslig karaktär har ställts till 

informanterna utan endast frågor inom professionen. Däremot framkom det ibland namn på elever i 

intervjuerna. Det såg vi som ett etiskt dilemma och valde därför att inte transkribera namn utan 

använde samlingsnamnet elev, han eller hon som substitut för att skydda berörda elever. Då det gällde 

transkriberingarna valdes det en mer flytande skriftlig form av lärarnas uttalanden för att få en mer 

sammanhängande text istället för att transkribera ordagrant. Motiveringen till att vi gjorde så var i 

hänsyn till deltagarna i studien då ordagranna nedskrivna intervjuer i vissa fall kan verka förvirrande 
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och osammanhängande (Kvale & Brinkmann, 2014) och att en del av de deltagande lärare var 

intresserade av att få läsa det sammanställda resultatet av studien.  
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Resultat 

 

I följande kapitel redovisas resultatet uppdelat i tre olika huvudteman som framträdde under den 

tematiska analysen av datamaterialet. De teman som utkristalliserades under analysarbetet är; 

Kompetens och kunskap, undervisning och stödinsatser samt socialt samspel. 

 

 

Två teman innehåller underkategorier som redovisas var och en för sig. 

 

 
 Tema 1 Tema 2 Tema 3 

Teman Kompetens och kunskap  

 

Undervisning och  

Stödinsatser 

 

Socialt samspel 

Underkategorier  Extra anpassningar Sociala koder 

  Tillgänglig lärmiljö Självkänsla 

  Språkliga svårigheter  

 

Kompetens och kunskap 

 

Frida berättar om när en ny elev börjar i klassen. Hon fick då möjlighet att läsa en tidigare utredning 

om eleven och fick ett kompendium om språkstörning från det centrala språkcentret. Men känner ändå 

att det inte räcker för att kunna stödja eleven i sin klass: 

 
Så jag har läst igenom de här två. Men det säger inte egentligen så mycket om vad man ska göra för att 

de här eleverna ska komma vidare. En logoped kom till min klass förra året och satt några gånger och 

tittade på eleven och skrev lite grann. En annan gång hjälpte hon till. Sen sa hon att eleven hade stora 

problem och då svarade jag att det hade jag ju redan sett. Så jag ville veta vad man ska göra? Men det 

kunde hon inte svara på, så det här språkcentret, tycker jag inte att man får något stöd av. En annan 

gång var vi där på möte och annan logoped skrev upp fullt med en massa saker som vi lärare fick säga 

och sen hände inget mer. (Frida) 

 

Som en kontrast till Fridas upplevelser berättar Dolores om hur hon har upplevt stödet från den 

centrala elevhälsan i kommunen: 

 
Sen har jag ju en del backup för ibland så kommer talpedagogen hit och sitter med eleverna...De hjälper 

till att sätta i ordning sådana där program som Provia och Lexia, som är nischade mot just de här 

svårigheterna. Så de hjälper mig att göra kartläggningar och täcka upp, vilket är jättebra för min del... 

Vi har henne i perioder, så då har hon vår skola under fyra till fem veckor och då kommer hon lite 

oftare. (Dolores) 

 

Felicia upplever att det är svårt att veta vad språkstörning är och berättar om en träff genom 

kommunen där de skulle få lära sig mer om språkstörning: 

 
Det var väldigt nytt och flummigt. I det läget kändes som att de inte visste så mycket…så några klara 

gränser mellan läs- och skrivsvårigheter, svag svenska och språkstörning, det tycker jag fortfarande är 

väldigt svårt ... Jag vet att om eleven har ett annat modersmål så ska det visa sig på båda språken… 

Men jag måste säga att det är svårt att veta skillnaden och jag tyckte inte heller att de kunde få fram det. 

(Felicia) 
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Ivar berättar om diagnosens komplexitet: 

 
Diagnosen rymmer så mycket individuella svårigheter och ofta är de andra diagnoser med. Vilket inte 

gör saken lättare... Det är så brett. Det är viktigt att använda sig av teoretiska kunskaper och erfarenhet, 

att våga prova sig fram. (Ivar) 

 

Vera berättar om att de i sin kommun just nu håller på med en fortbildning inom neuropsykologisk 

funktionsnedsättning (NPF), baserade på moduler från Specialpedagogiska skolmyndigheten och där 

de även tar upp diagnosen språkstörning. Då hon är handledare för fortbildningen så fördjupar hon sig 

inom ämnet och förklarar att elever med språkstörning även kan ha andra diagnoser. Vilket gör det 

komplext att veta vad som är vad. Hon tar även upp att det är betydelsefullt att alla som är involverade 

kring eleven är införstådda av betydelsen av diagnosen och hur viktig återgivningen av en utredning 

är: 

 
Det är viktigt att det är en bra utredning som har tagit reda på vad som är barnets styrkor och svagheter 

och att alla lärare och alla fritidspedagoger som arbetar med det barnet vet vad det är som de behöver 

träna extra på och vad är det som är styrkorna. (Vera) 

 
Vi fick en återgivning på plats med den psykologen som hade gjort utredningen. Och det var bra för då 

kan man ställa kompletterande frågor... Psykologen visade vad som låg till grund för hans utlåtande. 

Vilka tester han gör, för att vi skulle förstå. (Vera) 

 

Kontakten med specialläraren och specialpedagogen nämns som en viktig tillgång för att få både 

kunskap och stöd i arbetet kring elever med språkstörning: 

 
Vi hade på min förra arbetsplats en speciallärare som var inriktad på dyslexi och gav många tips till hur 

man kan jobba med dessa elever oavsett vad det var kring språket. Så där blev det en liten 

internutbildning som gav lite tips. (Kalle) 

 

Nu har vi på min arbetsplats en specialpedagog som är specialiserad på just språkstörning. Hon har 

även jobbat på SPSM och tagit fram material kring det. Så vi har haft mycket internutbildningar kring 

elever med språkstörning. (Kajsa) 

 

Många lärare berättar att de upplever svårigheter med att hinna med att stötta eleverna i klassrummet 

och berättar att de delvis upplever en brist på specialpedagogiskt stöd. Till stora delar handlar det om 

en avsaknad av speciallärare eller att tjänsten endast är på halvtid. Det resulterar i att det inte finns 

tillräckligt med tid för specialläraren att träffa alla elever som är i behov av extra stödinsatser. Frida 

beskriver hur specialläraren som anställdes på skolan fick täcka upp saknaden av andra lärare på 

skolan istället för att ge det stöd som behövdes. 

 

Frida och Dolores uttalande visar att det skiljer sig åt mellan skolor om hur speciallärarna används i 

verksamheten: 

 
Hon hade arbetat med ungdomar med psykiska problem tidigare och man hade anställt henne som 

speciallärare. Sen visade det sig att spanskaläraren hade sagt upp sig … och hon kunde spanska, så då 

fick hon ta det. Sen fick gympaläraren ont i knäna, så då fick hon gå in och ta gympagrupperna...Och 

sen var det en ny lärare som fick en stökig klass, så då fick hon bli medmentor där också. Så den 

specialläraren, den försvann. (Frida) 

 
Man har ju fått stöttning av speciallärare som har varit duktiga...Men sen blev hon tjänstledig för 

studier... Hittills har inte den här nya specialläraren varit inkopplad speciellt mycket i den här eleven 

som den tidigare var. För det är en annan elev i min klass som har fått den tiden...På en annan skola så 

hade vi en duktig speciallärare som jobbade med oss lärare också. Hon hade väldigt mycket tid för de 

var två speciallärare på heltid där. (Dolores) 
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Undervisning och stödinsatser 

Det framkom i analysprocessen att samtliga lärare anpassar undervisningen för barn med 

språkstörning genom extra anpassningar på individnivå och genom att organisera en tillgänglig 

lärmiljö på gruppnivå. I detta tema redovisas lärarnas undervisningsstrategier och stödinsatser för 

elever med språkstörning utifrån kategorierna extra anpassningar, tillgänglig lärmiljö samt språkliga 

svårigheter. 

Språkliga svårigheter 

Det framkommer i intervjuerna att svårigheterna hos elever med språkstörning främst ligger i att 

uttrycka sig språkligt samt att förstå och tolka språk. Att tolka och förstå språk kan visa sig på olika 

sätt, några lärare berättar: 

 
Varenda gång vi skulle börja arbeta i den klassen sa han när han hade satt sig att, jag vet inte vad det är 

vi ska göra. (Frida) 

 

När man säger att du kan hoppa över den sidan, till exempel, då säger eleven “ska jag hoppa”? (Kajsa) 

 

 

Elevernas svårigheter med den pragmatiska förmågan, att kunna säga rätt sak vid rätt tillfälle, nämndes 

av ett flertal lärare: 

 
Men ibland i klassrummet säger hon att det här lite tokiga sakerna. Det bara kommer och då är det som 

att hon inte har de här spärrarna. (Dolores)  

 

Barn med språkstörning har svårt att använda rätt ord vid rätt tillfälle ibland, de kanske säger en sak 

men menar en annan. (Kalle) 

 

Vidare berättar lärare Dolores att de andra eleverna i klassen har börjat reagera negativt på eleven när 

hon ställer frågor om samma sak och oroar sig även för konsekvenserna av detta:    

 
Ibland ställer hon samma frågor, för hon upprepar ju samma sak flera gånger. Och det har blivit så att 

de andra i klassen blir arga på henne, för att hon inte tar in och då kan de skrika till slut att hon har ju 

redan frågat om det. Och då vet jag inte vad som händer i framtiden, om det kommer bli så att hon 

slutar att fråga kanske? (Dolores) 

 

Många av lärarna berättar att eleverna har det svårt med instruktioner och att samarbeta i grupp men 

att det fungerar bättre när eleven få arbeta en till en:   

 
Jag har sett att det kan bli svårt med instruktioner i klassrummet också. Till exempel när de skulle 

återberätta en text tillsammans i grupp...Jag tror inte att han förstod syftet även om jag hade visat tydligt 

vad de skulle göra och varför, och de blev nog för många i gruppen...Men han kan berätta tydligt så jag 

förstår och kan förklara när det har hänt något. (Titti)  

 

Det är lättare för den här eleven att arbeta två och två, det går bättre än att arbeta i en mindre grupp. Det 

är lättare med samarbetet då, med en kompis (Tina). 

 

Då det gäller den kommunikativa funktionen berättar Dolores att det finns stunder då hennes elev 

säger saker som är högst relevanta, om det som det för tillfället pratas om i klassrummet.  Läraren 

funderar också på om det är elevens eget intresse om ämnet som är en förklaring till att det är så:  

 
Ibland kan hon, till exempel när vi tittar på lilla aktuellt eller pratar om något, så kan hon komma med 

riktigt kloka tankar och så blir man ju jätteglad…Ibland har jag tänkt på om det kan vara vissa 

intressepunkter som dyker upp som gör att hon kommer ihåg och som hon svarar så klokt på 

ibland.(Dolores) 
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Tillgänglig lärmiljö 

Majoriteten av lärarna anpassar undervisningen i klassrummet genom att organisera övergripande 

insatser i den ordinarie klassrumsundervisningen. Detta innebär enligt lärarnas beskrivningar att de 

anpassar lärmiljön på ett sådant sätt att det blir lättare att kunna möta fler elevers behov i klassrummet: 

 
Alltså ingen tar skada av att man anpassar, det blir ju inte ett problem för gående i fall trottoarkanten är 

låga... men det blir ett problem om de är för höga för de som inte kan gå. (Kajsa) 

 

Sen har jag många anpassningar generellt då jag har många elever som har svårigheter av olika slag och 

som gynnas av samma typer av anpassningar. Ingen skadas av anpassningar. Till exempel bildstöd, 

texter, genomgångar på smartboard... att se det som man pratar om samtidigt. (Tove) 

 

Det finns alltid något barn som har en diagnos, som kommer få en diagnos, som har behov av att 

undervisas som om att man hade en diagnos. Alltså det är enklare att börja undervisningen och planera 

undervisningen som att alla barn hade det på något sätt... alltså alla har tillgång till stödmaterial, inläst 

material, alla har möjlighet till talsyntes, alla kan använda hörselkåpor, alla kan gå iväg och sätta sig 

bakom en skärm eller vad man vill. Sen förstår ju barnen det här själva att jag inte har behovet och 

behöver inte hämta hörselkåpor. (Kajsa) 

 

En lärare påpekar variationen av språklig sårbarhet i en klass och hur hon arbetar med en pedagogik 

som gynnar hela gruppen: 

 
Mycket av det som jag arbetar med i dagsläget gällande elever som har svenska som andraspråk och 

andra med läs- och skriv är ju metoder och arbetssätt som man arbetar med barn som har 

språkstörning...som gynnar hela gruppen. (Titti) 

 

Det är viktigt att prata väldigt mycket. Ett tyst klassrum...är inte ett bra klassrum...man ska ha många 

tillfällen till att använda språket.(Felicia)  

 

Det framkommer att möjligheten att genomföra en tillgänglig lärmiljö delvist är styrt av resurser på 

organisationsnivå och samverkan mellan kompetenser inom organisationen, till exempel elevhälsan 

eller annan personal. Två lärare beskriver begränsningar i att organisera en tillgänglig lärmiljö på 

grund av otillräckliga resurser och menar att lärarna hamnar i kläm: 

 
Samhället ger inte rätt förutsättningar som behövs. Det är för mycket ekonomi som styr. Släcka bränder 

med lite specialpedagogik här och lite där och gå iväg till speciallärare. Individanpassa javisst i alla ära 

men man måste också göra generella anpassningar. Har vi tillräckligt med små grupprum, personal, 

hjälpmedel, skärmväggar - det är så mycket där pengarna styr. Man lägger allt på lärarna att ni måste 

anpassa. (Ivar) 

 
Man har ju inte bara en utan man har ju fler som behöver stöd. Sen vore det ju bra om det fanns 

anpassat material som jag kan få någonstans ifrån, inte som jag ska ta fram för det vet jag inte. (Frida) 

 

Flera lärare lyfter även vikten av att arbeta med gruppdynamiken i klassen för en ökad tolerans mot 

olikheter: 

 
Det gäller ju att tänka efter hur man sätter dem i grupper, att det är en trygghet, att det ska finnas en 

tolerans dem emellan och respekt. (Doris) 

 

Jag tror att det är viktigt att man formar klasserna på en sånt sätt så att man tycker det är okej att alla är 

olika. Då kommer det bli mycket lättare för de elever med språkstörning och för de med andra 

diagnoser att gå i klasserna. (Kajsa) 

 

I klassrummet pågår det ofta olika grupp- och pararbeten i en ständig växelverkan mellan två eller fler 

individer. Flera lärare använder kamrater som stöd för varandra där syftet är att utmana och hjälpa 

varandra i sitt lärande. Placering av elever i klassrummet är genomtänkt för att läraren ska kunna stötta 

fler elever inom ramen för sin undervisning: 
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När de andra har startat igång då jag alltid till henne. För bredvid henne sitter också en kamrat som har 

lite svårigheter med att komma igång. Så då slår jag ju två flugor i en smäll. (Dolores) 

 

Man måste blanda en stark, en svag och tre mitt emellan, så det blir balans. (Frida) 

Extra anpassningar 

Samtliga lärare i studien använder sig av extra anpassningar det vill säga anpassningar av mindre 

ingripande karaktär enligt Skolverkets riktlinjer om extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 

2014). Hur anpassningarna ser ut varierar utifrån det individuella behovet samt elevens omfattning av 

svårigheter: 

 
Jag går på magkänsla och så känns det som att det inte går att generalisera. Har man språkstörning så 

gör man så här, det går inte. Man måste se till just det barnet och hitta nycklarna för att stärka och 

utveckla språket. (Felicia) 

 

Samtliga lärare lyfter vikten av att förklara lugnt och tydligt på olika sätt samt ha en väl synlig struktur 

i undervisningsmomenten. Lärarna hävdar också att det är viktigt att sätta ord på det man pratar om 

och att hela tiden kontrollera att eleven har förstått: 

 
Det krävs lite mer än bara en genomgång i helklass till exempel extra instruktioner vid igångsättning. 

Antingen tussar jag ihop en liten grupp elever där man kanske ger en extra genomgång där man pekar 

mer och använder konkret material. Eller så går jag enskilt till eleven. (Tina) 

 

Man får ju tänka på att eleven behöver tydliga instruktioner och samma instruktion flera gånger ofta 

och en till en, enskilt. Kan ju behöva få texter upplästa också och ofta behöver eleven få stöd med att 

strukturera upp det man ska arbeta med, så det blir en sak i taget. (Nora) 

 

En lärare lyfter vikten av att extra anpassningar för elever med språkstörning är viktiga men att man 

inte få glömma bort att utmana och ställa krav på eleverna också: 

 
Det är en väldigt komplex diagnos. Att anpassa är viktigt, men att våga utmana. Man får liksom inte 

göra det för enkelt heller. Det är lätt att man börjar anpassa för mycket och förenklar. (Ivar) 

 

Digitala hjälpmedel på individnivå ges stort utrymme i undervisningen berättar två lärare: 

 
Till exempel för en elev som har svårigheter med att läsa och skriva så använder jag inläsningstjänst nu 

och när eleven ska skriva på Ipad använde eleven talsyntes så att han hör det som han skriver. (Titti)  

 

Jag tänker så här...låter språket vara levande hela tiden... och även när vi högläsning så brukar jag alltid 

ha en digital version på tavlan så kan eleverna följa med i texten. (Tina) 

Socialt samspel 

Inom temat socialt samspel redovisas underrubriken sociala koder, där elevens pragmatiska funktion i 

relation till den sociala miljön lyfts. Underrubriken självkänsla behandlar kamratrelationer och elevens 

självuppfattning.  

 

Inledningsvis citeras två lärare, som på ett enkelt sätt sammanfattar elevens språkliga bräcklighet 

utifrån ett maktperspektiv och en byrålådas egenskaper: 
 

Språket är ju så viktigt. Både det talade och det skrivna språket ger ju dig makt. Och har du inte det, så 

halkar du ju efter...Det kan man ju nästan se både kunskapsmässigt och socialt, vänner och sådant, för 

eleven har inte språket. (Dolores) 
 

Nora berättar om en mamma som gav en bra beskrivning om hur det kan vara att ha en språkstörning:  
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Det är som små fack i huvudet, i hjärnan. Om man inte har något problem med språkstörning så har du 

vissa saker i översta byrålådan, andra saker i den mittersta och ytterligare saker i den nedersta 

byrålådan. Men har du en språkstörning, så ligger det inte uppdelat snyggt och prydligt, utan det är 

inkastat i lådorna. Allting ligger huller om buller. Och då är det svårt att sortera ut de ord och begrepp 

man ska ha. (Nora) 
 

Sociala koder 

Nästan alla lärarna berättar att det är problematiskt för elever med språkstörning att hitta de sociala 

koderna i umgänget med sina klasskamrater på grund av sina pragmatiska problem. Det uppdagades 

också att vid tillfällen då eleven av olika anledningar inte var med och lekte med klasskamraterna, var 

de vuxna eller de yngre barnen på skolgården ett alternativt umgänge. Varför det var så, förklarade 

lärare med att det kan bero på att elever med språkstörning inte riktigt följer med i den snabba 

växelverkan av kommunikation som sker mellan eleverna under leken. Vuxna har mer tålamod med att 

lyssna och försöka förstå, än vad eleverna har:  
 

När hon pratar med oss vuxna, då kan vi ju förtydliga genom att fråga henne, ”är det så här du menar?”. 

Men barn som inte förstår, har ju inte tålamodet, de gör ju inte så. Och då struntar de i att lyssna. 

(Dolores) 

 

Denna elev är väldigt välvillig, hon vill leka, vill ha kompisar men det är svårt...För att hon blir 

missförstådd och missförstår. Det blir inte som eleven har tänkt sig när hon ska uttrycka sig. För mig 

som vuxen var det lätt att förstå men det är inte alltid kompisarna fattar vad eleven menar. (Felicia) 

 

 I och med att det finns en begränsning i att uttrycka sig så kan man ibland missförstås och det kan 

ibland vara svårt att förklara vad man tänker, vill få fram. (Tove) 
 

Under intervjun kom det fram att en del elever behöver stöttning med att vuxna förtydligar det eleven 

säger men en del elever behöver även få stöd med att sätta ord på sina känslor. Doris berättar att de 

använder sig av seriesamtal vid konflikter: 

 
Jag stöttar eleven genom att jag sätter ord på vad han känner, så att det ska bli tydligare för eleven 

istället för att det blir ett utbrott eller att eleven blir frustrerad för att han inte får det ur sig…Vi jobbar 

en del med sådana där seriesamtal där man ritar vad som hände och sätter sedan ord på det sen. (Doris) 
 

Fler lärare berättar om elever som inte riktigt förstår innebörden av det som sägs omkring dem, vilket 

kan skapa konflikter: 

 
Det blir lätt missförstånd…eleven förstår inte riktigt innebörden…det händer till exempel att någon 

skojar och säger någonting till den här eleven och eleven säger likadant till någon annan elev, som blir 

jättearg.  Och när vi reder ut det så säger eleven själv, ”jag hörde ju, den där eleven sa ju det till mig. 

Men jag visste egentligen inte vad det betydde, men jag sa det själv”. (Doris) 

 

Eleverna hamnar lättare i konflikt...Där är det så viktigt att fånga upp och diskutera och fråga, vad 

menade du? Man får tänka på hur mycket är det eleven hör, hur uppfattas ord, uppfattas meningar på ett 

annat sätt? …Ibland hör dessa barn inte alla detaljer och förstår inte kontexten. (Ivar) 
 

Den här eleven med språkstörning hade hamnat i en konflikt med en annan elev, där de båda hade 

skojat med varandra. Den här eleven förstår ju inte riktigt de här sociala koderna och förstår inte riktigt 

på vilket sätt man ska skoja med varandra. …Den andra eleven bad ju om ursäkt, men den här eleven 

som inte riktigt förstår, fortsatte konflikten, så han kunde inte riktigt avsluta heller...Och då var tårarna 

framme hos den här pojken då han var så frustrerad över situationen. (Tina) 

 

Då det många gånger är frustrerande för eleven att inte ha förmågan att göra sig förstådd bland sina 

kamrater, kan eleven hitta andra mindre bra strategier för att göra sig hörd, vilket Nora och Kalle tar 

upp: 
Det kan vara lite marigare i lek och sådär. Som vuxen har man ju mer tålamod med att lyssna på en 

elev. Men kompisar emellan kan det vara svårare att ge sig tid och lyssna och då kan man, om man har 
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en språkstörning, kanske ta till knytnävarna... För när man inte kan uttrycka sig riktigt med språket, då 

måste man hitta ett annat sätt att tala om sitt missnöje. (Nora) 

 

Det sociala sammanhanget är svårare till exempel på rasterna... Framförallt när de blir äldre som i fyran 

och femman... de kanske inte hänger med i allt som sägs i ett sammanhang... och de elever jag hade, 

kunde lätt bli arga. (Kalle) 

 

Beroende på att det är många konflikter under den fria leken berättar Vera att det finns en ansvarig 

vuxen på rasterna som ordnar en regelstyrd lek:  

 
Så vi försöker ha, nästan varje rast, någon sådan här regelstyrd lek... Men även det är svårt. Oftast står 

barnet och tittar, för att se och är med någon gång tillsammans med en vuxen. Och då pratar man om 

vad som händer... Men det är svårt för eleven att förstå reglerna och det språkliga. (Vera) 
 

Att det ibland kan vara svårt att få med elever med språkstörning på olika regelstyrda lekar bekräftar 

även Dolores och Tina: 

 
Och sen har hon svårt med de här lekarna i större sammanhang. Jag tänker på, när jag fick med henne 

att leka kull, hon ville ha hjälp med det. Men sen backade hon för hon hängde inte med i svängarna och 

ställde frågor som ”vem är?”, ”ska jag springa nu?” eller ”ska de hitta mig nu?”. (Dolores) 

 

Eleven är ju inte med och spelar fotboll. Men han leker med några av de lite lugnare killarna. Och det 

var några gånger han var med och lekte tjuv och polis också. Men då förstod han inte riktigt reglerna. 

(Tina) 
 

En annan form av problematik berättar Kalle om som arbetar på mellanstadiet. Han tar upp spel och 

nya engelska spelbegrepp: 

 
Nej, det är inte problem med skolord men däremot sociala ord framförallt från till exempel spel. Då 

slänger kanske kompisen in ett spelbegrepp men den andra kan inte koppla det utan lever i det gamla 

ordet, alltså ett ord som heter samma sak men betyder något annat i ett annat sammanhang…likaså 

engelska ord är svårt...Men just missuppfattningar blev det...och någon som var lite ironisk, det gick 

inte heller alltid hem. (Kalle) 
 

Självkänsla  

Dolores tar upp en elevs upplevelse av att inte ha några kompisar. Hon tar även upp föräldrarnas 

delaktighet och tankar om elevens framtid: 

 
Föräldrarna berättar till mig att eleven är ledsen hemma för hon har inga vänner. Så hon vill inte 

komma till skolan. Och det är väl för att de andra har märkt att hon är lite annorlunda, hon är lite mer 

omognare än vad de andra är. (Dolores) 

 

Vi har jobbat jättemycket med det här och vi har en tjej på fritids som har jobbat, både förra terminen 

och nu, med att slussa in henne i gruppen och hjälpa henne. Och när jag har vaktat på rasterna så har jag 

hjälpt henne. ...Men hon drar sig ju ut när hon inte hänger med…då tyr hon sig till vuxna istället. Men 

sen hämtar ju föräldrarna henne direkt efter när skolan slutar, för hon vill inte vara kvar på fritids. 

(Dolores) 

 

Läraren tycker att det finns en problematik med att föräldrarna väljer att inte låta eleven vara kvar på 

fritids, då eleven inte får någon chans att träna på att vara i gruppen på annan tid än under skoltiden. 

Hon tänker också på elevens framtid och tror att avståndet till kamraterna kommer att öka: 

 
Jag tror inte att det kommer att bli lättare ju äldre hon blir, avståndet blir ju faktiskt större mellan dem. 

För när hon gick i ettan och i början av tvåan lekte hon ju med Lisa, som också var lite ”liten” av sig, då 

gick det bra. Men nu har ju Lisa på något sätt mognat till sig. Men inte den här eleven på samma sätt. 

(Dolores) 
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På rasterna upplever Dolores att den här eleven är tystare än tidigare och hon funderar på om eleven 

själv börjar se skillnader mellan sig själv och sina klasskamrater: 

 
När man har observerat eleven på raster, när hon är med klasskamrater, så känns det som att hon inte 

pratar så mycket... lyssnar mest och tittar och iakttar. Jag tror att hon börjar bli medveten om att hon är 

annorlunda, eller om hon ser att de andra är annorlunda, det vet man ju inte...Hon är ju ibland med en 

elev i samma klass och de brukar gå runt, runt och bara prata. Fast det är mest den andra som pratar. 

Hon bara hänger med. (Dolores) 
 

En del av lärarna har en upplevelse av att elever med språkstörning verkar vara yngre än sina 

klasskamrater och som beter sig på ett icke åldersadekvat sätt. Hon beskriver en situation när eleven 

ska spela spel med sina klasskamrater och berättar om på vilket sätt ändå kamraterna stöttar och visar 

på tolerans under spelets gång:  

 
Den här eleven… jag ser att den sociala utvecklingen är på ett yngre barns nivå. Han har väldigt svårt 

att spela spel. Det är nästan omöjligt. När man har yngre barn så låter man dem vinna i spel för man 

orkar inte med utbrottet om de förlorar. Det är på den nivån...Så vissa gånger när vi har spelat Fia med 

knuff, då har kompisarna låtit honom vinna. (Vera) 
 

Hon menar att när det är en stor skillnad på mognaden är det svårt att leka tillsammans med sina 

klasskamrater: 

 
Så kompisarna försöker kämpa och försöker, men det är en stor skillnad på mognaden, så de kan inte 

leka. Barn med språkstörning söker sig till yngre barn för då kan de leka, då har man samma 

lekstruktur...Man konverserar på samma sätt. (Vera) 

 

Flera lärare menar att man bör ha i åtanke att det ser väldigt olika ut för hur barn med språkstörning 

fungerar i det sociala samspelet. Frida berättar om sina upplevelser då det gäller om eleven fungerar 

åldersadekvat eller inte och jämför två elever i årskurs fem: 

 
Min tidigare elev, som går i den andra femman, upplever väl att han inte har några kompisar i den 

klassen... Kanske för att det är en ganska stökig klass. Men ibland brukar han leka med några lugna 

killar i min klass, de kastar boll och sådär. Den eleven är väldigt liten till sättet. Eleven kommer ofta 

och berättar på ett väldigt barnsligt sätt att han till exempel har tappat bort sina vantar eller blivit blöt 

om fötterna och så där. (Frida) 

 

Frida jämför den eleven med den elev som går i hennes nuvarande klass: 

 
Så är ju inte alls den eleven jag har i min klass nu. Hon är mer åldersrelevant och utmärker sig inte på 

det sättet. Hamnar inte alls i konflikter och så har hon kompisar också. (Frida) 

 

En del av lärarna tror att elever med språkstörning själva upplever att de är annorlunda. Dolores 

berättar om klasskamraternas generella accepterande av eleven i sin klass, men ser ändå en viss 

exkludering av eleven när det är dags för rast: 

 
De är säkert medvetna om att hon är annorlunda. De här eleverna har gått tillsammans sedan sexårs och 

nu går de i trean. Och de accepterar henne...men det som märks, det är innan rasten, det är ingen som 

frågar henne ”ska vi leka på rasten?”, som de andra brukar göra. (Dolores) 

 

Doris och Vera upplever att det kan vara svårt för eleven när de upptäcker att uppgifterna skiljer sig i 

jämförelse med sina kamrater: 

 
Det är svårt i sociala situationer, otroligt svårt. Och det är väldigt mycket känslor, väldigt mycket sorg 

för att eleven hamnar i ett läge där han inte förstår och där andra barn inte förstår eleven...Jag tror att 

den här eleven vill så gärna känna att han hänger med, bli som alla andra. Bara man fortsätter att 

kämpa, dit där alla andra är. (Doris) 
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Eleven blir ibland ledsen, för nu har den här eleven förstått att de andra gör svårare saker. Och då när 

hon upptäcker det. Då kommer tårarna. (Vera) 
 

Vera berättar om en händelse där eleven på grund av sina svårigheter upplevde att alla var dumma och 

varför eleven trodde det:  

 
En elev som jag hade innan, har haft dåligt självförtroende vad gäller kompisar och inte trott dem om 

något gott. För när eleven inte har förstått vad det är den andra pojken menar, då har den här eleven 

alltid trott att kompisen var dum...Och vi har fått hela tiden förklara att någon faktiskt har sagt något 

snällt...Så han tänkte ”när jag inte förstår, då säger de dumma saker”. Så eleven trodde hela tiden att de 

andra sa dumma saker när han inte förstod innebörden av det som de andra sa. (Vera) 
 

Avslutningsvis säger Ivar att det är viktigt att arbeta med självkänslan och att få eleverna att ändå våga 

göra saker, att utmana dem även om det blir fel ibland. Ivar beskriver hur han arbetade med en elev i 

årskurs 5 som behövde få lära sig att uttala ett vanligt förekommande ord rätt så att ingen skulle skratta 

åt honom igen:   

 
Oftast har jag märkt att många elever som har en språkstörning efter ett antal misslyckanden har svårt 

att komma tillbaka och våga igen. Så man måste jobba med förtroende först...En elev berättade att när 

han går och beställer pizza, så säger eleven att han ska beställa en pissa. Och det blev jättetokigt och 

någon hade skrattat åt eleven... Så vi tränar på bara ordet, att uttala det rätt och då delar vi ordet i pitt 

och sa. Sen sa vi det och så skrattar vi åt det. Senare berättade eleven att det var lättare att komma ihåg 

…aha, pitt, slangordet för du vet vad och då fastnade det. (Ivar) 
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Sammanfattning av resultat 

De erfarenheter och kunskaper inom området språkstörning som kan urskiljas utifrån lärarnas egna 

utsagor visar på att lärarna eftersöker mer kunskap. I klassrummet går flera lärare på magkänsla och 

hittar på egna metoder utifrån den kunskap och erfarenhet som de bär med sig. Några lärare berättar att 

de inte hinner med alla då de har flera elever som befinner sig i svårigheter i klassen. De lärare som 

inte varit yrkesverksamma så länge berättar att de i sin lärarutbildning berörde ämnet språkstörning 

men mycket sparsamt. De lärare som varit yrkesverksamma under en längre tid har ingen akademisk 

utbildning i bagaget kring området språkstörning. Däremot har lärarna införskaffat sig kunskap kring 

området språkstörning på andra sätt, främst från; speciallärare, elevutredningar från logopeder, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, centrala elevhälsan och kommunens olika språkcentrum. Det 

centrala stödet och hur elevhälsan stöttar lärare som undervisar elever med språkstörning varierar 

beroende på skola och kommun. 

 

I undervisningssituationer visar sig främst elevernas svårigheter när de ska uttrycka sig språkligt, tolka 

och förstå språk. Resultatet visar att den pragmatiska förmågan, det vill säga att kunna anpassa språket 

till situationen ibland blir en svårighet för elever med språkstörning. De intervjuade lärarna berättar å 

andra sidan att diagnosen språkstörning är mycket komplex och menar att det inte går att generalisera 

hur svårigheterna kommer till uttryck i undervisingen då gruppen inte är homogen. Svårigheter inom 

fonologi, semantik, grammatik och pragmatik kan visa sig i en eller flera av dessa språkliga områden 

och är inte heller statiskt.  

Gällande anpassningar och stödåtgärder som används för att främja den språkliga utvecklingen hos 

elever med språkstörning visade resultatet att detta sker på två olika nivåer. Den ena delen handlar om 

en tillgänglig lärmiljö på gruppnivå och den andra delen handlar om att organisera extra anpassningar 

på individnivå. Majoriteten av lärarna anpassar undervisningen i klassrummet genom att organisera 

övergripande insatser i den ordinarie klassrumsundervisningen. Detta innebär enligt lärarnas 

beskrivningar att de anpassar lärmiljön på ett sådant sätt att det blir lättare att kunna möta fler elevers 

behov i klassrummet. Det finns en stor medvetenhet i det pedagogiska tänket bland lärarna när det 

gäller att skapa en tillgänglig lärmiljö. Studien visar också på att resurser på skolorna kan variera 

vilket påverkar möjligheten att tillgänglighetsanpassa framförallt när det gäller inköp av 

kompensatoriska hjälpmedel. De mest förekommande anpassningarna i klassrumsmiljön är: tydlig 

struktur, upprepning och bildstöd. Lärarna menar att den typen av stimulans och ledning gynnar alla 

elever. Även om den typen av anpassning skulle vara överflödig för några elever så stjälper det ingen 

menar lärarna. Resultatet visar också på att placering i klassrummet är genomtänkt för att läraren ska 

kunna stötta fler elever inom ramen för sin undervisning samt att elever ska kunna vara stöd till 

varandra. En lärare lyfter vikten av språkutvecklande arbetssätt och menar att ett tyst klassrum inte är 

ett bra klassrum, det ska finnas många tillfällen till att använda språket. 

Samtliga lärare i studien använder sig av extra anpassningar det vill säga anpassningar av mindre 

ingripande karaktär enligt Skolverkets riktlinjer om extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 

2017). Lärarna hävdar också att det är viktigt att sätta ord på det man pratar om och att hela tiden 

kontrollera att eleven har förstått. Andra extra anpassningar som framkommer i studien är; förklara på 

flera olika sätt, konkret material för förtydliganden, hjälp att strukturera upp arbetet, upprepa 

instruktioner och skala ner textmängder. Hur anpassningarna ser ut varierar utifrån det individuella 

behovet samt elevens omfattning av svårigheter. Majoriteten av lärarna lyfter vikten av extra 

anpassningar för elever med språkstörning och menar att dessa är nödvändiga för flertalet elever för att 

de ska nå kunskapsmålen. Extra anpassningar i form av digitala hjälpmedel är visuellt stöd, digitala 

applikationer, talsyntes och inläsningstjänst är också vanliga kompensatoriska hjälpmedel. 

 

Utifrån frågeställningen hur lärarna uppfattar elever i sociala och språkliga sammanhang visar 

resultatet att lärarna i studien är väl medvetna om sin viktiga roll som vuxna kring elever med språklig 

sårbarhet. Genom att ta sig tid att lyssna och förklara, möjliggörs det för eleven att förstå de sociala 
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koderna. Detta gäller oavsett om det handlar om interaktionen i klassrummet eller under de mer fria 

aktiviteterna. Resultatet visar utifrån lärarnas uttalanden att elevernas svårigheter med det sociala 

samspelet är speciellt märkbart under de fria aktiviteterna. Det beskrivs som att det finns en 

begränsning för eleven i att uttrycka sig. Enligt lärararna visar sig svårigheterna ofta i kamratrelationer 

då eleverna ofta missförstås eller missförstår, detta kan påverka elevens självkänsla och skapa ett 

utanförskap. Ett sätt att stötta eleven med att hitta ord på sina känslor vid en konflikt är användandet 

av seriesamtal. I resultatet framkommer det varierade upplevelser gällande elevernas agerande vid 

umgänget med kamrater. Från att med hjälp av en vuxen delta i en grupplek till att hålla sig mer vid 

sidan av och titta på eller vara med en vuxen.  

 

Då det gäller elevernas självkänsla ser en lärare på förmågan att behärska det skrivna och det talade 

språket utifrån ett maktperspektiv. Läraren menar att om elevens färdigheter är begränsade halkar 

eleven efter både kunskapsmässigt och socialt. Många av lärarna uttrycker en oro över elevens 

möjligheter att dels vara delaktiga i umgänget med sina klasskamrater men även med att hitta och 

behålla jämnåriga vänner. Några lärare berättar att de upplever att elever med språkstörning inte alltid 

fungerar åldersadekvat. Detta framkommer bland annat vid regelstyrda lekar, vid sällskapsspel och 

socialt umgänge. Resultatet visar också på att lärare upplever att elever med språkstörning får det 

svårare att passa in i gruppen ju äldre de blir då de kan uppfattas som omogna. Det är vanligt att vissa 

elever med språkstörning söker sig till yngre barn för att då kunna mötas på samma nivå. Enligt 

resultatet framkommer det att elevens självkänsla kan exempelvis påverkas negativt om inte denne får 

arbeta med samma läromedel som klasskamraterna och kan uppfatta det som ett slags utanförskap. Det 

finns en vilja av lärarna att vara behjälplig för elever med språklig sårbarhet men det framkommer i 

studien också att det inte alltid finns möjligheter att stötta eleverna på ett optimalt sätt, på grund av 

bristen på personal eller relevant kunskap. 
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Resultatdiskussion 

I följande diskussionsdel diskuteras valda delar av resultatet mot bakgrund av studiens syfte och 

frågeställningar där resultatet kopplas till tidigare forskning samt annan relevant litteratur. Teman som 

presenteras i följande ordning: Lärarnas kompetens och kunskap, undervisning och stödinsatser samt 

socialt samspel. 

Kompetens och kunskap  

Utifrån resultatet i denna studie kan en viss problematik skönjas utifrån lärarnas utsagor där de berättar 

om sin kompetens och kunskap inom området språkstörning. Det framgår av lärarna att det finns en 

stark vilja att ge det stöd som eleverna med språkstörning behöver i skolan men berättar samtidigt att 

de önskar mer kunskap. I vissa fall utgör även bristen på resurser enligt lärarna ett hinder för att kunna 

forma undervisningen på ett sådant sätt som gynnar elever med språkliga svårigheter. Sett utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs teori om lärande så har läraren en mycket betydelsefull 

funktion. Genom stöttning, vägledning och anpassning så kan eleven nå sin närmaste utvecklingszon 

och det är där lärandet är som mest fruktbart (Säljö, 2015). För att kunna uppfylla denna betydelsefulla 

funktion så förutsätts det att läraren vet vad som är givande strategier i relation till elevernas behov. 

Detta belyser vikten av att besitta rätt kompetens och kunskap för att lyckas med sitt uppdrag som 

lärare utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Resultatet i förliggande studie överensstämmer med Specialpedagogiska skolmyndighetens 

kartläggning (Andersson et al., 2018) om att kompetensen av att hantera språkstörning till viss del är 

begränsad och att det finns ett behov bland lärare att öka den kunskapen. De intervjuade lärarna ger ett 

uttryck för en förståelse för språkstörning i allmänhet men samtidigt vill de lära sig mer och hävdar att 

ingen kan bli fullärd. Att gå på magkänsla och använda sig av generellt språkutvecklande arbetssätt i 

undervisningen kan sammanfatta flera av lärarnas sätt att hantera situationen. Starling et al. (2012) 

studie visar på att ett samarbete mellan lärare och logopeder kan ge en framgångsrik progression för 

elever med språkstörning. Det vill säga att kombinera logopedens kunskaper och erfarenheter i lärares 

pedagogiska undervisning. Vidare menar Starling et al. att logopeder för det första sitter inne med stor 

kunskap inom området. För det andra är det den yrkesgrupp som kartlägger och utreder en elevs 

språkliga svårigheter och det är synd om den kunskapen går till spillo. I föreliggande studie berättar 

flera lärare att de ibland får återgivning för en elev ifrån logopeden i form av ett papper där det 

framgår svårigheter, styrkor och rekommendationer. Denna dokumentation är värdefull för de som ska 

arbeta med eleverna menar några av lärarna men påpekar samtidigt att den informationen inte ger 

kunskap om hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas. Endast två lärare nämner ett samarbete 

med logopeder där den ena menar att den typen av samverkan inte alls fungerat varav den andra 

läraren är mycket nöjd med samarbetet. Kanske ger föreliggande studie ett uttryck för det som 

Archibalds (2017) beskriver om två typer av samarbete med logopeder det vill säga det indirekta och 

det direkta samarbetet. Enligt Archibalds forskningsöversikt ger det direkta samarbetet bäst effekt, det 

vill säga att logopeden samverkar med läraren i planeringen av undervisningen och arbetar med 

eleverna utifrån den ordinarie undervisningen både individuellt och i klassrummet. Istället för att 

arbeta i form av en handledande konsult till läraren. Att stärka samarbetet över professionsgränserna 

kan enligt evidensen vara en framgångsfaktor för högre måluppfyllelse hos elever med språkstörning.  

 

 

Resultatet visar också på att det centrala stödet i kommunen kan variera när det gäller att erbjuda 

stödfunktioner och att elevhälsan på skolan har olika riktlinjer kring hur skolan ska hantera elever med 

språkstörning. Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggning (Andersson et al. 2018) hävdar att 

de kommuner som erbjuder ett större stöd av insatser med tydliga rutiner att följa upp elevernas 

resultat resulterar i en högre måluppfyllelse hos eleverna. Detta är något som inte är undersökt i denna 
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studie men det framkommer ett behov av ökad kompetensutveckling och stöd för att möta elever med 

språkstörning. 

Undervisning och stödinsatser 

 

Språkliga svårigheter 
  

Det framkommer i intervjuerna att svårigheterna hos elever med språkstörning som yttrar sig i 

undervisningssituationen ligger i att uttrycka sig språkligt samt att förstå och tolka språk. När lärarna 

berättar om hur de uppfattar elevers svårigheter i undervisningen beskriver de flesta lärarna att det är 

mycket individuellt och att det handlar om att lyssna in elevens behov. Resultatet visar precis som 

Holmström (2015) hävdar att svårigheterna hos elever med språkstörning kan visa sig varierande inom 

olika språkliga områden; fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. Lärarna i denna studie 

beskriver dock att svårigheterna främst kommer till uttryck inom det semantiska och pragmatiska 

området. Inom det semantiska området är det framförallt ordförståelse och ordproduktion som är svårt 

menar lärarna i studien. Det visar sig särskilt vid instruktioner i undervisningen och när eleven skall 

uttrycka sig, antingen verbalt eller icke verbalt. Det överensstämmer med Riches et al., (2005) 

forskningsstudie där de förklarar att elever med språkstörning har svårt med att förstå och producera 

nya ord. Föreliggande studie visar på att lärarna upplever att de flesta elever med språkstörning har ett 

begränsat ordförråd och att de har svårt att plocka fram ord ur minnet. Vilket får medhåll av forskarna 

McGregor et.al (2013) som i sin forskningsstudie hävdar att elever med språkstörning har ett tunnare 

ordförråd och ett underskott som kvarstår över hela skoltiden.  De pragmatiska svårigheterna i denna 

studie visar sig genom svårigheter att anpassa språket till situationen och att förstå underförstådda 

budskap. Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) menar att det kan bero på att elever med 

språkstörning har svårt att kunna inta någon annans perspektiv i kombination med bristande förståelse 

för begrepp. Lärarna i denna studie förklarar de pragmatiska svårigheterna som bristande förståelse i 

språket. 

Tillgänglig lärmiljö 

Resultatet i denna studie pekar på att samtliga lärare arbetar för att klassrumsundervisningen skall vara 

en tillgänglig lärmiljö för alla elevers behov. Det innebär att lärarna organiserar övergripande insatser i 

den ordinarie undervisningen för att kunna möta fler elevers behov i relation till deras lärande. Dock 

visar studien också på att resurserna på skolorna kan varierar vilket påverkar möjligheten av att 

tillgänglighetsanpassa framförallt när det gäller inköp av kompensatoriska hjälpmedel och läromedel. 

Att skapa en tillgänglig lärmiljö får stöd i diskrimineringslagen (DL 2008:567) som numera klassar 

bristande tillgänglighet som diskriminering. Skolan skall även ge alla elever den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål 

(SFS 2010:800). Det finns en stark medvetenhet i det pedagogiska tänket bland de intervjuade lärarna. 

Resultatet visar att målbilden är att kunna ge eleverna de förutsättningar som krävs för att de ska 

kunna vara delaktiga i en inkluderande skola. De generella anpassningarna som genomförs i 

klassrumsmiljön är tydlig struktur, upprepning, visuellt stöd och bildstöd. Dessa fyra anpassningar var 

signifikanta i studien och får stöd i Starling et.al (2012) forskning som menar att struktur, upprepning 

och visuellt stöd är tre språkfrämjande strategier som är gynnsamma för elever med språkstörning.   

 

Resultatet visar också på att placering i klassrummet är genomtänkt för att läraren ska kunna stötta fler 

elever inom ramen för sin undervisning samt att elever ska kunna vara stöd till varandra. En lärare 

lyfter vikten av ett tyst klassrum inte är ett bra klassrum utan att det ska finnas många tillfällen till att 

använda språket. Detta kan relateras till det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs syn på lärande 

som betonar att lärandet sker i en ömsesidig social interaktion där barn tar in kunskaper tillsammans 

med andra. Och menar att det inre tänkandet växer genom att få samtala med andra (Vygotskij, 2001). 
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Extra anpassningar 

Enligt Skolverkets beskrivning av extra anpassningar innebär det stödinsatser på individnivå av 

mindre ingripande karaktär som oftast kan genomföras inom den ordinarie undervisningen 

(Skolverket, 2014). Detta är något som lärarna i studien är väl insatta i då samtliga lärare organiserar 

extra anpassningar för elever som är i behov av stöd. Studiens resultat påvisar delvis att det är 

nödvändigt med extra anpassningar för elever som har språkstörning för att de ska klara 

kunskapsmålen. Dessa data måste tolkas med försiktighet eftersom tidigare forskning kring det ämnet 

inte tas upp i denna studie. Extra anpassningar i form av digitala hjälpmedel är visuellt stöd, digitala 

applikationer, talsyntes och inläsningstjänst är vanliga kompensatoriska hjälpmedel och finns i 

samtliga klassrum. Extra anpassningar i form av hjälpmedel kan liknas med den sociokulturella synen 

på lärande att använda redskap som en förlängning av våra förmågor och vår fysiska kropp. För i det 

sociokulturella perspektivet är människans förmågor inte är begränsade av de biologiska 

förutsättningarna (Säljö, 2015). Grunér et. al (2018) studie där de undersökte den kompensatoriska 

effekten av att använda talsyntes i stället för egen högläsning visar på att en ökad förståelse för 

innehållet av texten hos de barn som har avkodningssvårigheter, emellertid säger studien ingenting om 

effekten för barn som även har språkförståeliga brister. Däremot menar lärarna i denna studie att just 

talsyntes kan vara ett bra redskap för elever med språkstörning men påpekar samtidigt att det är väldigt 

individbaserat. 

 

Vygotskij (2001) kallar språket för redskapens redskap och är det viktigaste redskapet som människan 

har.  En lärare i studien lyfter vikten av att extra anpassningar är viktiga men menar samtidigt att det är 

viktigt att våga utmana eleverna det vill säga inte göra det för enkelt. Det synsättet påminner om 

proximala utvecklingszonen där syftet är att utmana eleven på rätt nivå. Det bör också noteras att tre 

lärare i studien lyfter vikten av att arbeta med värdegrundsfrågor och gruppdynamiken i klassen för en 

ökad tolerans mot olikheter. Det förhållningssättet får stöd i läroplanen (Lgr11) där det framgår att 

undervisningen ska ta tillvara på olikheter och ge eleverna tillfälle att fördjupa sin förståelse i olika 

sätt att vara och tänka. Ingen skall heller i skolan utsättas för diskriminering på grund av sin 

funktionsnedsättning (Skolverket, 2011). 

Socialt samspel 

Sociala koder 

Att ha social kompetens anses nästan vara oumbärligt i dagens samhälle, menar Nettelbladt (2013). 

Bruce et al. (2016) poängterar att det är lika viktigt att förutse och förebygga vad som kan bli 

problematiskt gällande kamratrelationer som att kartlägga olika formuleringar av språksvårigheter i 

skolans kunskapsutvecklande arbete. Med utgångspunkt från studiens frågeställning, om hur lärarna 

uppfattar elever i språkliga och sociala sammanhang, visar resultatet att många av lärarna upplever att 

det är problematiskt för elever med språkstörning att hitta och förstå de sociala koderna när det ska 

umgås med sina klasskamrater. Sett ur gruppnivå och lärarnas uttalanden är svårigheterna med det 

sociala samspelet speciellt märkbart under de fria aktiviteterna såsom raster och under 

fritidsverksamheten på skolan. Detta kan bero på olika faktorer såsom att raster och fritidsverksamhet 

inte är lika styrda som en undervisningssituation i klassrummet. Det finns även ett större utrymme för 

en språklig växelverkan. Den sker i en snabb takt elever emellan på skolgården eller på 

fritidsverksamheten, vilket elever med språkstörning kan ha svårt att följa med i. Detta får medhåll 

från Bruce et al. som påpekar att det under lektionstid finns lärare och eventuellt andra pedagoger som 

gör det språkliga innehållet mer begripligt för eleven. Under raster, i skolans matsal eller under 

slöjdlektioner förväntas ofta eleverna klara kommunikationen utan vuxenstöd. Det innebär att skolans 

sociala miljö ofta är en lika stor utmaning som klassrumsundervisningen.  

 

Enligt lärarnas uttalanden framkommer det att samspelet med andra kamrater kan se ut på skilda sätt. 

En del elever har inga problem med att leka med andra kamrater på skolgården emedan andra elever 

väljer att stå vid sidan om och titta på när andra leker. En del väljer att leka med andra barn i en annan 
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klass eller tyr sig till de vuxna. De tillfällen det kan bli problem, enligt några lärares uttalanden kan 

vara när eleven ska delta i någon lek med regler. Vera i årskurs 2 berättar att då det har varit mycket 

bråk på skolgården under rasterna bestämdes det på skolan att det skulle införas vuxenstyrda lekar på 

rasterna. Hon nämner då pojken i sin klass som till en början bara ville titta på men som nu är med 

ibland när en vuxen kan förklara vad som händer under lekens gång. Med det är ändå svårt när det är 

en lek i ett större sammanhang, det händer för mycket på en gång, menar läraren. Dolores som arbetar 

i årskurs 3 har liknande upplevelser och berättar om flickan i hennes klass som fick hjälp med att leka 

kull. Men då det var svårt att följa med i det snabba språkliga samspel som sker under en lek som kull, 

drog sig eleven ur leken. Tina i årkurs 1 uttalar sig om pojken i sin klass som föredrar att leka med de 

lite lugnare pojkarna och att det fungerar bra. Men berättar också att när han är med och leker tjuv och 

polis, är det svårt att förstå reglerna, även om han har varit med några gånger tidigare. Bruce (2010) 

förklarar att hindren kan visa sig när eleven ska lära sig något nytt, till exempel nya begrepp eller 

uttryck. Och hur eleven handskas med det kan variera. En del elever kan reagera genom att vara 

inåtvända och tar avstånd och andra kan reagera genom att ha ett utåtagerande beteende. Med 

utgångspunkt i lärarnas uttalanden, kan det tydas att regler som förklarats flera gånger tidigare, ändå 

inte förankrats hos elever med språkstörning och kan verka som nya när de introduceras åter. 

Möjligtvis kan även det större sammanhaghet även påverka utgången. Här är det relevant att använda 

sig av det som Holmström (2015) kallar för impressiv språkstörning. Hon förklarar att då barnet har en 

försämrad språkförståelse och där de pragmatiska svårigheterna tydliggörs, kan det exempelvis 

försvåra deltagande i längre samtal, turtagning och förståelse av instruktioner.  Vilket är delar som 

ingår i de flesta av barns lekar och umgänge. Eriksson et al. (2015) tar upp de exekutiva funktionerna 

och menar att språket är ett slags hjälp för att kunna resonera med sig själv för att förstå vad det är man 

ska göra. På det sättet stöds arbetsminnet. Finns inte den förmågan, om den är begränsad vilket är 

vanligt hos barn med språkstörning, påverkar det beteendet.   

 

Enligt Vygotskilj (2001) ses språket som ett socialt verktyg för att kunna kommunicera och det 

handlar om att med hjälp av språket förstå andra och själv bli förstådd. Bruce et al. (2016) menar att 

språket kan ses som ett inträdeskort till delaktighet och gemenskap. Men om det är svårt att 

exempelvis inte kunna följa med i regelstyrd lek, förstå ett skämt som de andra klasskamraterna 

skrattar åt eller inte förstår vad de talar om, kan barnet känna sig både dum och utesluten. Steele och 

Mills (2011) skriver att elever med språkstörning är i behov av vardagliga förklaringar på hur olika ord 

och begrepp används. Under samtalen med lärarna framkom det varierade upplevelser om hur eleverna 

agerade vid att söka umgänge med kamrater. En stor del av lärarna uttryckte en oro över elevens 

möjligheter att dels vara delaktiga i umgänget med gruppen under den mer fria tiden men även att hitta 

jämnåriga vänner. Detta stämmer överrens med Nettelbladt (2013) som menar att barn med 

språkstörning har speciellt stora problem med pragmatisk förståelse och då särskilt med inferenser där 

eleven förväntas dra slutsatser av det som sägs, men som inte sägs rent ut. Eleven behöver således 

anpassa sig både till det språkliga sammanhanget men även göra tolkningar av det som inte är klart 

utsagt. Bruce et al. (2016) skriver att det är av hög vikt att elever får stöd med sitt vänskapande. Viljan 

att få dela upplevelser med andra, att få uppmärksamhet, är det centrala i all kommunikativ och 

språklig utveckling. Men i allra första hand handlar det om att hitta någon som eleven kan samspela 

med vilket även flera lärare tar upp i denna studie. Lärarnas oro kan relateras till resultatet av Lyon 

och Roulstone  (2018) studie baserat på barns egna uttalanden. I studien konstaterades flera 

riskfaktorer för sämre mående gällande elever med språkstörning. En av riskfaktorerna var elevernas 

svårigheter med att dels få men också att behålla kamratrelationer då det ofta blir missförstånd eller för 

att de har det svårt med att ta del av samtal med sina jämnåriga kamrater. Vilket stämmer väl med 

lärarnas upplevelser i den här studien.  

 

Då det gäller inlärningen menar Vygoytskij (2001) att det är betydelsefullt att det bestäms en lägsta 

och en högsta nivå för inlärning. Mellan de olika nivåerna befinner sig eleven i en utvecklingszon och 

är mottaglig för att lära sig med hjälp av stöttning eller scaffolding. På det sättet kan barnets kunskaper 

och färdigheter få en potential till att utvecklas.  Bruce et al. (2016) skriver att det centrala är att 

kommunikationen fungerar och ett sätt att stödja barn med det språkliga samspelet och den sociala 

språkanvändningen är sociala berättelser eller seriesamtal. Ett exempel på metoden seriesamtal och hur 

läraren arbetar inom utvecklingszonen framkommer i ett uttalande i denna studie där eleven behöver 
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stöttning för att hitta ord på sina känslor vid exempelvis en konflikt. Doris i årskurs fem berättar att 

eleven vid dessa tillfällen får rita det som har hänt och tillsammans med den vuxne hitta ord och 

meningar som kan beskriva händelsen. Enligt Säljö (2015) kan detta ses som en form av appropriering 

där eleven under en process tillägnar sig kunskaper som denne ännu inte behärskar men som med tiden 

blir hans egna lärdomar.  Den pragmatiska förmågan, som kan förklaras med en förmåga till en 

kontextuell språkförståelse, är en betydelsefull utgångspunkt när eleven ska använda den språkliga 

förmågan i ett socialt samspel. (Bruce, 2010; Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner, 2010; Bruce et al. 

2016). Lärarnas utsagor i studien visar att när elever har pragmatiska svårigheter fyller de vuxna en 

viktig stödfunktion som en extra röst åt eleverna. Vilket metoden med seriesamtal påvisade. 

 

På gruppnivå beskriver lärarna olika händelser där de stöttar elever med att reda ut olika missförstånd, 

klargöra instruktioner till lekar eller där de tar sig tid att bara lyssna på barnet för att förstå vad eleven 

egentligen menar och vill ha sagt. Nora i årskurs 2 uttalar sig också om att när det finns tillfällen då 

språket inte räcker till för eleven i hennes klass, kan han visa sin frustration genom att använda sig av 

ett utåtagerande beteende. Hon förklarar det med att barn under olika aktiviteter inte har samma 

tålamod med att lyssna på andra barn såsom vuxna har och det kan vara frustrerande för eleven med 

språkstörning. Vilket stämmer väl med Bruce et al. (2016) och Bruce (2010) tankar. Kuusisto et al. 

(2017) menar att då det finns en koppling mellan språk och beteendeproblem, är det av hög vikt att det 

också tas hänsyn till beteendeproblemen när det sker utredningar och planering av stöd på skolan. Men 

de påpekar också att med ett tidigt stöd och en gynnsam undervisning visar resultatet att de språkliga 

och kognitiva förmågorna utvecklas och då även elevens eget tänkande. Det stödet kan även tydas i 

den här studien då det gäller lärarnas engagemang gällande det sociala samspelet på gruppnivå.  

 

Det framkommer i studien att alla lärarna har en vilja av att vara den extra röst som behövs åt elever 

med språkstörning under de mer fria aktiviteterna. Men stundtals är det svårt att hinna med att vara det 

stöd som fordras för eleven då det inte finns tillgång på personal. Vilket Bruce et al. (2016) förklarar 

med att det ofta förväntas att barn ska var självgående i skolåldern då det gäller det sociala samspelet 

med kamrater. Detta kan medföra att det är färre pedagoger närvarande som kan stödja vid olika lek- 

och kamratsituationer.  

 

Lyons och Roulstone (2018) menar att det inte är funktionsnedsättningen i sig som skapar hinder och 

med det ett eventuellt lägre välmående. Utan det är i samverkan med den sociala miljön som 

funktionsnedsättningen kan ge sig till känna. Lärarna i denna studie är medvetna om detta och arbetar 

avsiktligt med att skapa en god social miljö. Vygotskijs (2001) tankar är inne på samma spår och 

menar att lärande och utveckling inte ska påverkas av de biologiska faktorerna utan ska istället hela 

tiden ske i sociala och kulturella sammanhang. Vygotskij poängterar att orden är de mest 

betydelsefulla som eleven har och om inte eleven har orden, sker det inte heller någon framåtskridande 

av barnets tänkande. I Dolores uttalande framkommer det att när eleven vill berätta något, kommer 

inte alltid orden ut rätt och eleven själv har svårt att förstå att det blir fel. När eleven har svårigheter 

med grammatik och ordval, där det i kontexten och under ett bestämt ögonblick ska hittas rätt ord, i 

rätt ordföljd, kan det ses som en expressiv språkstörning (Holmström 2015). Vid dessa tillfällen, 

påpekade läraren att det var viktigt att tydliggöra vad eleven ville ha sagt, så det i sammanhanget blev 

klart för både klasskamraterna och för eleven själv. 

Självkänsla 

Enligt lärarnas utsagor i studien börjar en del elever att uppmärksamma att det är skillnader mellan 

dem och de andra klasskamraterna när de blir lite äldre. De ser att de inte klarar av det som de andra 

klarar av i klassen. Detta gör att eleven kan uppleva en frustration inom sig. Detta stämmer överrens 

med Jerome et al. (2002) forskningsstudie som visar på att barn med språkstörning mellan 8-11 år 

innehar en mer negativ inställning gällande sin kompetens och den sociala acceptansen. De menar att 

barnens självföreställningar förändras under åren och när de är äldre ökar uppfattningen om positiva 

och negativa aspekter i jämförelsen med sina kamrater.  
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I Lyons och Roulstone (2018) studie framkommer det att många av barnen har reflekterat över vad 

som är ”normalt” i jämförelse med sina kamrater och en riskfaktor som framkom var barnens oro för 

situationen i skolan och skolresultaten. Oron gällde både nutid och skolsituationen i framtiden. En 

lärare i årkurs 5 i föreliggande studie berättar att eleven i hennes klass inte vill arbeta i det anpassade 

skolmaterialet eller arbeta i ett mindre sammanhang. Hon berättar att eleven börjar uppmärksamma att 

de andra i klassen har svårare uppgifter, vilket gör att situationen är väldigt kluven för eleven. En 

annan lärare i studien tar upp dilemmat där föräldrarna önskar att eleven ska hinna med det som 

klasskamraterna hinner med och ser ofta till att eleven får arbeta hemma med olika uppgifter. Det finns 

en form av press där menar läraren. Nettelbladt (2013) tar upp föräldrarnas perspektiv och skriver att 

det finns en risk med orealistiska förväntningar av barnets förmågor där det förstoras vad barnet kan, 

vilket kan leda till en orealistisk självbild hos barnet. Men det kan också resultera i att det egentliga 

problemet förminskas. Bruce et al. (2016) menar att faktorer som att göra klart skolarbetet på tidspress 

kan inverka på inlärningen och självkänslan negativt. 

 

Elever med språkstörning upplevs av lärarna i föreliggande studie att vara yngre till sitt sätt i 

jämförelse med sina klasskamrater. Vilket kan i en del fall påverka kamratrelationerna på ett mindre 

gynnsamt sätt. Bruce et al. (2016) skriver att när kommunikationen i interaktion med jämnåriga inte 

fungerar och eleven inte får stöd med det sociala samspelet, kan eleven få en känsla av utanförskap, 

vilket kan leda till en låg självkänsla. Detta kunde även uppmärksammas i studien av Kuusisto et al. 

(2017) där de klargör i sitt resultat att elever med språkstörning har en större risk att få svårigheter 

med handlingssätt som inte är åldersadekvata. Detta beror på att de språkliga svårigheterna påverkar 

det inre språket, det som är vårt tänkande och även då barnets handlande. Spanoudis (2016) studie tar 

upp förmågan att kunna förstå och se sammanhang utifrån den andres perspektiv och nämner 

begreppet Theory of Mind. Resultatet i studien visade på att barn med språkstörning har en 

långsammare takt i sin Theory of mind utveckling, vilket kan ge en förklaring till att en del elever med 

språkstörning upplevs som yngre än sina klasskamrater.  

 

Dolores i årskurs 3, uttalar sig om eleven med språkstörning i sin klass och menar att det inte var så 

stora skillnader när eleverna var yngre. Hon förklarar det med att det kan bero på att kraven på den 

sociala och språkliga förmågan inte är så höga vid den åldern. Hon jämför elevens umgänge med 

jämnåriga kamrater under de första åren och hur det ser ut nu. Kamraten som eleven umgicks med 

utifrån liknande referensramar i årkurs ett och en del av årskurs två, har nu hittat andra vänner, där det 

sociala samspelet är på en högre nivå. Den eleven är mer åldersadekvat, emedan eleven med 

språkstörning inte är det. Detta stämmer väl med både Bruce et al. (2016) som menar att problemen 

varierar och ändrar karaktär under barnets uppväxttid och likaså med Jerome et al (2002) studie då de 

menar att yngre barn inte är medvetna om sina begränsningar och kan inte jämföra sig med andra på 

ett meningsfullt sätt. Veras uttalande i föreliggande studie visar också på att hon upplever en stor 

skillnad då det gäller mognaden mellan eleven med språkstörning och klasskamraterna i sin tvåa. 

Detta förtydligas när eleven exempelvis ska spela spel, såsom Fia med knuff med klasskamraterna. 

Den sociala utvecklingen är på en yngre barns nivå då eleven får, som på små barns vis, utbrott när 

han förlorar. Även om klasskamraterna visar på överseende och försöker få med eleven i olika lekar så 

förekommer det stora svårigheter i det sociala samspelet. Vera anger orsaken till varför barn med 

språkstörning söker sig till yngre kamrater och menar att i den kontexten hittar de liknande 

lekstrukturer och kan konversera på samma sätt. Frida i årskurs 5 berättar om eleven som ibland väljer 

att vara med några lugnare pojkar från hennes klass. Då brukar de kasta boll på rasterna och det händer 

inte så mycket. Den här eleven är väldigt liten till sättet i jämförelse med sina klasskamrater och kan 

vara en orsak som påverkar elevens val av umgänge, menar Frida. Vidare påpekar Frida att det kan se 

olika ut då det gäller kamratrelationer och mognad när det handlar om elever med språkstörning och 

nämner flickan i sin nuvarande klass. Hon fungerar åldersadekvat, hamnar inte i konflikter och har 

jämnåriga kamrater.  

 

Lärarna i föreliggande studie är ense om att klasskamraterna är toleranta mot varandra men Dolores 

vill förtydliga genom sitt uttalande att det ändå förekommer en slags exkludering i sitt klassrum. När 

det är dags för rasten så är det ingen som frågar den här eleven om hon ska vara med och leka längre. 

Då det gäller vänskapandet, funderar läraren också på om eleven börja se skillnader mellan sig själv 
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och sina klasskamrater. Dolores upplever att den här eleven är tystare än tidigare och att eleven börjar 

dra sig undan sina kamrater. De här funderingarna kan grundas i Bruce et al. (2016) förklaringar. 

Elevernas sätt att agera i sina språksituationer är mycket beroende av hur omgivningen bemöter 

eleverna. I visa fall kan det hända att eleven tystnar då det är svårt att förstå och göra sig förstådd. 

Detta påverkar i sin tur både elevens självbild negativt men även att möjligheterna till samtal med 

andra blir färre. Dolores berättar att eleven själv har en upplevelse av att inte har några kamrater och 

vill därför inte gå till skolan. Föräldrarna har beslutat att inte låta eleven gå på fritids utan blir hämtad 

efter skolans slut. Detta såg Dolores som ett dilemma både ur grupp - och individnivå och menar att 

det är ett olyckligt beslut då eleven inte får någon möjlighet att öva på det sociala samspelet i gruppen 

efter skoltid. Detta får stöd hos Bruce et al och Vygotskij (2001) som menar att det är i samspråken 

som språket utvecklas och stimuleras. 

 

Bruce et al. (2016) förklarar att den sociala språkanvändningen med dess olika tonfall och nyanser 

skapar en mening i ett specifikt sammanhang men kan även missförstås i ett annat. Hon menar att en 

framgångsrik pedagogisk strategi är att som lärare arbeta med sin tydlighet och att kunna gå tillbaka i 

tiden för att utreda när det sker missförstånd. Lyons och Roulstone (2018) hävdar att det finns 

sparsamt med forskning om barn med språkstörning där det framkommer hur det är att leva med 

språkstörning och hur det påverkar barns välmående i det dagliga livet. Forskarna tar upp i sin studie 

att det är betydelsefullt att lyssna på vad barn själva säger om hur de upplever sin situation. Vera i 

årskurs 2 beskriver en situation som ger en bild av hur fel det kan bli när eleven inte förstår 

sammanhanget men också hur viktigt det är att lyssna på eleven. Eleven i skolan visade på ett psykiskt 

sämre mående enligt Vera. Det framkom att varje gång eleven med språkstörning inte förstod 

innebörden av vad kamraterna menade så drog eleven slutsatsen att det sades något dumt om honom. 

Tidiga insatser som främjar de språkliga och sociala färdigheterna, resulterar i ett bättre välmående 

och det är större sannolikhet att fler elever går vidare i sin akademiska utveckling (Kuusisto et al. 

2017; Ullrich et al. 2014). 

 

Ivar berättar att det är viktigt att arbeta med att stärka självkänslan hos elever med språkstörning. 

Eleverna behöver få en uppmuntran att våga göra saker, att utmana sig själva och de ska förstå att det 

inte gör något att det blir fel ibland. Lyons och Roulstone (2018) poängterar att eleverna under 

intervjuerna i sin studie gav många positiva uttalanden och detta bör tas tillvara för att inte se barn 

med språkstörning som en grupp med endast negativa erfarenheter. De menar att det finns en risk att 

det reproduceras negativa stereotyper kring barn med funktionsnedsättningar. Jerome et al. (2002) 

skriver att en god självkänsla gör att barn klarar bättre av de krav som kommer från omgivningen och 

kan också ge styrkan att ta sig över de hinder som uppstår i miljön. 
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Slutsats 

Mer kunskap om ämnet språkstörning och hur den kunskapen kan omsättas i undervisningen 

efterfrågas bland lärarna i denna studie. Samarbetet över professionsgränserna behöver stärkas för att 

bättre kunna möta elever med språkstörning och deras behov. I undervisningssituationer visar sig 

främst elevernas svårigheter när de ska uttrycka sig språkligt, tolka och förstå språk. Gruppen av 

elever med språkstörning är dock inte homogen utan behov och svårigheter visar sig på olika sätt. Det 

finns en stor medvetenhet i det pedagogiska tänket bland lärarna när det gäller att främja den språkliga 

utvecklingen hos elever med språkstörning. Det sker genom att organisera övergripande insatser i den 

ordinarie klassrumsundervisningen på gruppnivå och genom extra anpassningar på individnivå. Hur 

dessa stödinsatser ser ut varierar utifrån det individuella behovet samt elevens omfattning av 

svårigheter.  

 

I sociala miljöer på skolan såsom skolgården eller skolans matsal förväntas ofta elever med 

språkstörning klara kommunikationen utan vuxenstöd även om skolans sociala miljö kan ses som en 

större utmaning än klassrumsundervisningen. Då lektionstiden är mer styrd med lärare och eventuellt 

annan personal närvarande görs det språkliga innehållet begripligt för eleven. Men under de mer fria 

aktiviteterna ökar elevernas svårigheter i sina kamratrelationer då de ofta missförstås eller missförstår. 

Detta kan medföra ett utanförskap. Elever med språkstörning vill vara som andra men på grund av 

svårigheterna kan elevens självkänsla påverkas negativt. Utifrån lärarnas uttalanden i studien kan 

slutsatsen dras att det föreligger en viss oro både på individ- och gruppnivå för elevers möjliggörande 

av att vara delaktiga i det sociala samspelet. Det finns ett behov av att få ökad tillgång på kunskap om 

språkstörning för att på det viset upptäcka språklig sårbarhet och därmed kunna möta eleverna utifrån 

deras förutsättningar.  

Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant som vidare forskning att undersöka skolor som har en aktiv samverkan med 

logopeder i elevhälsan gentemot de skolor som inte har det. I samband med det göra en jämförelse av 

måluppfyllelsen hos elever med språkstörning.  

 

Ett annat intressant förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur det är att leva med 

språkstörning och hur det påverkar barnens välmående utifrån ett barns perspektiv.  
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Bilaga 1 intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 

• Vilket år är du född?  

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Vad har du för behörighet?  

• Berätta lite kort om din bakgrund som lärare. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Vad har du för erfarenheter av elever med språkstörning? 

• i nuvarande klass/tidigare klasser 

• tidigare utbildning och kurser  

 

Hur skulle du beskriva elevens svårigheter i undervisningen?  

 

Hur undervisar du elever med språkstörning?  

• Undervisningsmetoder och läromedel 

• Extra anpassningar (hjälpmedel) 

• Generella anpassningar 

• Nivågruppering 

• Tillräcklig kompetens 

• Speciallärare/logoped 

• Finns handledning 

 

Hur uppfattar du elever med språkstörning i sociala och språkliga sammanhang?  

• Fria aktiviteter  

• Gruppaktiviteter/samarbete  

• Instruktioner 

 

Har du något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2 missivbrev 

 

 

Informationsbrev angående examensarbete på avancerad nivå 

Stockholms universitet. 
September 2018 
  
Hej! 

 

Vi är två lärare som studerar till speciallärare inom specialiseringen språk-, skriv – och 

läsutveckling vid Stockholms Universitet. Under höstterminen 2018 ska vi skriva ett 

examensarbete på avancerad nivå. Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter och 

undervisning av elever med språkstörning utifrån organisation-, grupp och individnivå. 

 

Vi söker lärare i grundskolan för intervju som har erfarenhet av att undervisa elever med 

språkstörning. Med vår undersökning hoppas vi kunna bidra med ökade kunskaper inom 

området språkstörning samt lyfta fram lärarnas egna utsagor. 

 

Medverkan är frivillig och läraren kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. 

Intervjuerna kommer att spelas in genom ljudupptagning för att underlätta transkribering och 

analys. Enligt god forskningsetik behandlar vi alla intervjuer anonymt och avidentifierat i vår 

uppsats. När studien är godkänd förstörs all data som är insamlat. Det finns möjlighet att läsa 

uppsatsen när den är klar. 

 

Vår handledare, Anita Söderlund, fil dr och universitetslektor på Stockholms Universitet kan 

nås genom xxxxx@gmail.com 

  

Vi vore väldigt tacksamma om Ni kan hjälpa oss med vår undersökning. 

Vi tackar på förhand för att Ni tog er tid att läsa vårt informationsbrev. 

  

Din medverkan gör skillnad! 

  

Maria Jonsson: xxxx@gmail.com Tfn: xxxx-xxxxx 

Anita Lappi: xxxx@gmail.com Tfn: xxxx-xxxxx 
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