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Sammanfattning 

Det finns ett stort antal elever med språkstörning i grundskolan som har svårigheter att uppnå 

läroplansmålen och som därmed behöver stöd från olika professioner i sin skolsituation. Därför är det 

av stor vikt att en samverkan sker mellan olika yrkesprofessioner i arbetet kring eleverna med 

språkstörning. Sverige är idag ett mångkulturellt land där det finns ett stort antal elever i skolan med ett 

annat modersmål än svenska. Bland dessa finns det även elever med språkliga svårigheter och där finns 

det ett ökat behov av kunskap kring identifiering och bedömning. Syftet med studien var att belysa vilka 

uppfattningar som finns gällande identifiering, bedömning och samverkan i arbetet med flerspråkiga 

elever med en eventuell språkstörning. Därav valdes en kvalitativ ansats med nio semistrukturerade 

intervjuer med lärare, speciallärare, logopeder och modersmålslärare. För att analysera datan valdes att 

göra en tematisk analys som resulterade i två huvudteman, Behov av organiserad samverkan och 

Kunskapsbehov av identifikation och bedömning. Resultatet från studien visade att det finns stora 

fördelar med samverkan mellan olika yrkeskategorier, både lärare och elever gynnas. Logopeder och 

modersmålslärare fungerar som osynliga aktörer  och behöver integreras mer i skolverksamheten. 

Möjligheterna till samverkan påverkas av olika faktorer såsom tid, ansvarsfördelning och relationer. Det 

behövs mer kunskap om hur man bedömer flerspråkiga elever med eventuell språkstörning, både på 

förstaspråket och på andraspråket. 
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Förord 

Uppsatsskrivandet har varit väldigt intressant och lärorikt samtidigt som det har känts svårt att få ihop 

alla delar till en helhet. Det roligaste har varit att få ta del av intervjudeltagarnas erfarenheter, kunskaper 

och engagemang i sina yrkesuppdrag. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla deltagarna som tagit emot 

oss och gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi uppskattar det vänliga bemötande vi fått 

och tiden som avsatts för oss.  

 

Vi har arbetat tillsammans med alla delar i uppsatsen och även genomfört intervjuerna gemensamt. Detta 

har resulterat i ny kunskap om hur en fungerande samverkan kan se ut vilket har varit värdefullt för oss 

i vår kommande yrkesroll.  

 

Ett stort tack riktas även till Mina Sedem som varit vår handledare under arbetet. Hon har avsatt mycket 

tid som varit betydelsefullt för oss. Handledningstillfällena har varit väldigt givande då vi fått många 

nyttiga råd i vårt uppsatsskrivande och hon har gett oss uppslag för fler tankar och idéer i vårt kommande 

uppdrag som speciallärare. 

 

Vi hoppas att den här studien kan bidra till en ökad förståelse för vikten av samverkan mellan olika 

yrkeskategorier i skolans viktiga uppdrag. Vi hoppas även att vi med studien kan belysa hur viktigt det 

är med en tidig och korrekt bedömning av flerspråkiga elever med eventuell språkstörning. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Anneli och Mimmi, Stockholm 2019 
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Inledning 

Enligt Statens offentliga utredningar (2016:46) har ca 7000 elever i grundskolan en grav språkstörning. 

Utredningen visar även att det finns en samstämmig bild av bestående svårigheter för elever med 

språkstörning i skolan. Eleverna har stora svårigheter att nå skolans mål, där läs-, skriv och 

språkförmågan är central. Eftersom spridningen av förmågan skiljer sig mellan elever med språkstörning 

krävs individuella anpassningar från skolan. Detta bekräftas i utredningens utsagor från elever där de 

menar att vikten av ett individanpassat stöd är stort. I Lgr 11 under skolans värdegrund och uppdrag tas 

även detta upp, skolan måste se till alla elever ska nå målen vilket kräver att andra vägar hittas för att 

göra individuella anpassningar möjliga. En undervisning kan inte se likadan ut för alla (Lgr 11). 

 

Antal elever som har rätt till och som deltar i modersmålsunderundervisning har ökat under 1998, enligt 

SOU rapporten (2019:18). Det har skett en fördubbling av elever som har rätt till ämnet modersmål 

under dessa år, dock har antalet elever som väljer att delta i modersmålsmålsundervisningen inte 

fördubblats. Modersmålsundervisningen är ett stort växande ämne, enligt rapporten. Skolverket (2013) 

påvisar det ökande antalet elever med svenska som andraspråk och även att kunskapen kring dessa elever 

är eftersatt och behöver belysas. SOU rapporten (2016:46) poängterar att flerspråkigheten påverkar eller 

orsakar inte en språkstörning. Språkstörning förekommer i lika stor utsträckning hos flerspråkiga elever 

som hos enspråkiga. Att antalet flerspråkiga elever överdiagnostiseras med språkstörning kan härledas 

till logopedin enligt SOU (2016:46), då de använder sig av standardiserade språktester. Standardiserade 

språktester fungerar inte optimalt på flerspråkiga elever då kartläggning behöver ske på båda 

språken(SOU 2016:46). 

 

Forskningsöversikten från SOU (2016:46) betonar hur viktigt och nödvändigt det är med ett 

professionsöverskridande samarbete kring elever med språkstörning för att främja skolsituationen för 

eleverna. Redan i planeringen av insatserna behöver ett samarbete ske, men det behöver även ske i 

klassrummet samt i utvärdering av de insatser som har gjorts. En slutsats som SOU(2016:46) 

utredningen drar är att de olika yrkeskategorierna kopplade till skolan bör komplettera varandra snarare 

än ersätta. Det ser, enligt utredningen, olika ut på våra skolor gällande tillgång till yrkeskategorier med 

specifik kompetens, några har tillgång till flera olika kompetenser, såsom logoped och speciallärare 

medan andra ingen alls. I utredningen framkom vidare att de skolor som inte hade någon stationär 

logoped på skolan ansåg sig inte ha fått någon kunskap om språkstörning. Det betyder mycket för den 

enskilde eleven med språkstörning vilken specifik kompetens som finns tillgänglig i kommunen. Det 

framkom också i utredningen att flera kommuner inte kan erbjuda specialkompetens som logoped eller 

speciallärare (SOU; 2016:46). 

 

I en kartläggning gjord av specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) framgår att nästan 91 % av de 

undersökta skolorna har en specialpedagog eller speciallärare anställd på skolan som har 

specialkompetens om språkstörning. Detta är den mest vanliga yrkeskategorin som finns att tillgå på 

skolorna. Talpedagoger och logopeder är andra yrkeskategorier som har specialkompetenser om 

språkstörning, dessa är dock få till antalet på skolorna, endast 10 % har en anställd talpedagog eller 

logoped. Det är 6 % som uppger att de varken har logoped, talpedagog eller speciallärare/specialpedagog 

med specialkompetens inom språkstörning anställd på skolan.  

 

Det förebyggande arbetet är viktigt för flerspråkiga elevers utveckling av läs- och skrivkunskap. Här är 

kunskaper om flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling av stor vikt vilket är något som 

specialpedagoger och modersmålslärare har. För att utreda läs- och skrivsvårigheter utifrån ett 

flerspråkigt perspektiv bör därför speciallärare/specialpedagoger, modersmålslärare och lärare samverka 

(Hedman, 2009).  
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Bunars forskningsöversikt (2010) vittnar om modersmålslärarnas betydelse för andraspråkselevers 

språkutveckling och att de behöver få ett större utrymme i förberedelseklasserna. Enligt översikten kan 

modersmålslärarna bidra med en mer ingående bild om den flerspråkiges kompetens och 

modersmålsundervisningen bör få en integrerad roll i utbildningen där studiehandledning ingår. Vidare 

tas det upp att dialog och samplanering krävs för att på bästa sätt stötta eleven. I såväl nationella som 

internationella studier tas vikten av samverkan upp mellan modersmålslärare och andra lärare som 

arbetar med flerspråkiga elever (Axelsson, 2015; Thomas & Collier, 1997, 2002). Dock finns det inte 

lika mycket svensk forskning om specialpedagogers och modersmålslärares samverkan. Båda 

yrkesgrupperna har kunskaper inom läs- och skrivinlärning på respektive språk vilket behövs för att 

kartlägga flerspråkiga elever så därför blir samarbetet extra viktigt för elevers möjlighet till rätt stöd 

(Axelsson, 2015). 

 

Det finns ett utvecklingsbehov av forskning på adekvata testinstrument för kartläggning och bedömning 

av flerspråkiga elever med en eventuell språkstörning, enligt SOU 2016:46 forskningsrapport. Den 

behöver vara anpassad för det svenska samhället och språket. I början av 2000-talet har Liv Bøyesen 

vid Nasjonalt senter for flerkulturell opplaering (NAFO) i Norge utvecklat ett flerspråkigt 

kartläggningsmaterial som möjliggör bedömning av tidig avkodning och läsning hos flerspråkiga elever. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har översatt materialet som heter Kartleggningsprøver 

på forskjellige minoritetsspråk i Norge som nu finns tillgängligt på fyra språk, arabiska, polska, spanska 

och somaliska för årskurs 1 och 2. Detta möjliggör en kartläggning av de båda språken, svenska och 

elevens förstaspråk, som utförs av lärare, modersmålslärare och specialpedagog/speciallärare 

tillsammans (Wallin, 2014). Sammanfattningsvis finns kunskapsluckor kring vikten av samverkan och 

rätt bedömningsverktyg för flerspråkiga elever med en eventuell språkstörning därav uppsatsens syfte. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar logopeder, lärare, speciallärare och 

modersmålslärare har på samverkan med varandra i arbetet med flerspråkiga elever med språkstörning. 

Syftet är också att belysa hur det går till att identifiera och bedöma elever med en eventuell språkstörning 

som har ett annat förstaspråk än svenska. 

Frågeställningar 

Hur ser samarbetet ut mellan lärare, speciallärare, logopeder och modersmålslärare? 

 

Hur identifieras flerspråkiga elever med språkstörning? 

 

Hur ser bedömningsprocessen ut? 
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Centrala begrepp 

Språkstörning 

I Sverige är språkstörning en diagnos som oftast upptäcks redan på BVC och är därmed den diagnos 

som är mest utbredd då den upptäcks tidigt genom kontrollerna av barnets tal. Den mest förekommande 

typen av språkstörning gäller därför den fonologiska domänen och märks på uttalet där vissa språkljud 

kan vara svårt för barnet att uttala (Nettelbladt & Salameh, 2007). Enligt definition från WHO: s ICD-

11 lyder beskrivningen av språkstörning att det finns långvariga svårigheter med språktillägnandet, 

förståelsen och språkproduktionen. Barn med språkstörning ligger långt under sina jämnåriga gällande 

kommunikativa funktioner i såväl tal som skrift.  
 

” Developmental language disorder is characterized by persistent difficulties in the acquisition, understanding, 

production or use of language (spoken or signed), that arise during the developmental period, typically during 

early childhood, and cause significant limitations in the individual’s ability to communicate. The individual’s 

ability to understand, produce or use language is markedly below what would be expected given the individual’s 

age and level of intellectual functioning. The language deficits are not explained by another 

neurodevelopmental disorder or a sensory impairment or neurological condition, including the effects of brain 

injury or infection (WHO ICD-11, 6A01.2)”. 

 

Begreppet specifik språkstörning benämns ofta i internationell forskning som SLI- Specific Language 

Impairment eller DLD- Developmental Language Disorder, dock finns ingen svensk benämning men 

Salameh och Nettelbladt (2018) ger ett förslag på en översättning: utvecklingsrelaterad språkstörning. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) beskriver språket utifrån tre områden: form, innehåll och 

användning. Form innefattar fonologi, morfologi och syntax och dessa har med språkljuden och 

grammatiken att göra. Innehåll, semantik, handlar om förståelse och språkproduktion. Användningen av 

språket, pragmatiken, är hur de sociala koderna i samtal fungerar. Svårigheten uppstår i samtal med 

andra där det kan vara svårt att både uppfatta vad andra säger och uttrycka sig själv. Språkstörning kan 

omfatta alla tre områden eller ett av områdena. En språkstörning kan vara bestående upp till vuxen ålder 

men ter sig annorlunda beroende på ålder. I tidig ålder visas detta i tal genom en outvecklad 

meningsbyggnad. I skolåldern kommer detta ofta i uttryck som läs- och skrivsvårigheter. Språkstörning 

är ärftligt betingad men kan också uppstå i samband med problematisk förlossning (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015).  
 

Det finns, enligt Bishop (2013) tre grader av språkstörning, lätt, måttlig och grav språkstörning. De flesta 

barn har en normal språkutveckling runt femårs ålder. I de fall där språkstörningen kvarstår i skolålder 

handlar det ofta om en grav språkstörning och då påverkas elevens kunskapsutveckling och lärande. 

Salameh och Nettelbladt (2018) menar att en grav språkstörning hos flerspråkiga barn kan te sig olikt 

än hos enspråkiga såväl funktionellt och socialt vilket beror på den aktuella kulturens uppfattningar om 

avvikelser. Att bedöma flerspråkiga barn med en eventuell språkstörning kräver en bedömning på 

förstaspråket och andraspråket då en språkstörning drabbar båda språken (Salameh & Nettelbladt, 2018). 

Farell (2017) menar att logopeden som gör utredningen behöver vara tvåspråkig inom det aktuella 

språket eller ha tillgång till tolk för att kunna bedöma på båda språken. Olika kriterier som påverkar 

språkutvecklingen på barnens båda språk redovisar Salameh och Nettelbladt (2018) om. Det handlar om 

när barnet möter det nya språket, hur mycket barnet exponeras för sitt förstaspråk och andraspråket, hur 

den språkliga kommunikationen ser ut i hemmet, den språkliga stimulansen i såväl hemmet som på 

förskolan och i skolan. 
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Flerspråkighet 

I Nationalencyklopedin definieras begreppet flerspråkighet som en användning eller behärskning av 

flera språk. Definitionen av flerspråkighet är mångdimensionell, det finns många olika förklaringar vad 

begreppet flerspråkighet innefattar. Beroende på perspektiv bestäms flerspråkigheten antingen från 

färdighetsnivå eller identifiering. Färdighetsnivån handlar om hur väl de olika språken behärskas 

beroende på sammanhang. Identifiering handlar istället om hur individen uppfattar sin egen 

språkförmåga och hur individen uppfattas av andra (NE, 2000). Enligt Hammarberg (2013) är i stort sett 

alla flerspråkiga och enspråkighet går därför mot normen och beror på obefintlig kontakt med 

omvärlden. Två- och flerspråkighet råder i stort sett över hela världen enligt linguister, menar 

Hammarberg (2013) vidare. 

 

Enligt Salameh (2012) finns det olika typer av flerspråkighet som baseras på vilken ålder barnet kommer 

i kontakt med det nya språket. Upp till tre års ålder räknas barnet som simultant flerspråkig och efter tre 

års ålder räknas barnet som succesivt flerspråkig. Flerspråkighet främjar de exekutiva funktionerna och 

den metaspråkliga förmågan samt även den fonologiska medvetenheten. Detta innebär att flerspråkiga 

barn har lättare att uppmärksamma och jämföra skillnader mellan språk samt uppfatta språkljuden på ett 

mer medvetet sätt.  

 

Flerspråkiga elever är inte en homogen grupp, enligt Salameh och Nettelbladt (2018), då de språkliga 

kompetenserna och den språkliga bakgrunden skiljer sig åt. Vissa elever har fler än ettförstaspråk och 

detta gör att det är svårt att sätta en gräns mellan de olika språken. Det är viktigt att kartlägga och 

diagnosticera elevernas språkkunskaper för att möta elevernas behov och ge rätt stöd. Ett interkulturellt 

förhållningsätt behöver råda i den svenska skolan, menar författarna, där de olika professionerna 

behöver samverka kring det språkutvecklande arbetet.  

 

Translanguaging är ett begrepp som används för att främja flerspråkigheten i klassrummet. Genom att 

ta till vara på elevernas olika språkkunskaper i undervisningen kan kunskapsinhämtningen och 

resultaten optimeras. Detta kan även enspråkiga lärare arbeta med då eleverna med samma förstaspråk 

kan hjälpa varandra med översättningar och förklaringar (Salameh & Nettelbladt, 2018). 

 

Sverige är ett föregångsland när det kommer till förståelse av modersmålets betydelse för 

språkutvecklingen, enligt Cummins (2017). Författaren framhåller vidare att ett erbjudande av ämnet 

modersmål i skolorna är unikt för Sverige, där det även ges studiehandledning för nyanlända elever. 

Dock fungerar detta inte optimalt och enhetligt. Det ser olika ut i olika kommuner vilket är något som 

behöver utvecklas (Cummins, 2017). 
 

Cummins(2017) menar att det tar ca fem år för en andraspråkstalare att uppnå skolspråket för 

kunskapsinhämtningen medan det talade språket inte tar lika lång tid att tillägna sig. Därför finns det en 

tydlig distinktion mellan vardagsspråk och kunskapsspråk. 

Modersmålsundervisning 

Skollagen (SFS 2010:800) säger att elever med annat umgängesspråk än svenska har rätt till 

modersmålsundervisning på sitt förstaspråk. Nationella minoritetsspråk ska enligt lagen också erbjudas 

undervisning på förstaspråket. Enligt Vetenskapsrådet (2012) är kommunen skyldig att tillhandahålla 

modersmålsundervisning för en elevgrupp om minst fem stycken med samma förstaspråk under sju år 

som högst. Detta är dock inte ett krav om elevantalet inte når upp till fem. Ämnet modersmål är inte 

obligatoriskt i skolan men det är betygsgrundande och det finns kunskapskrav att följa i Lgr 11. 

 

Syftet med modersmålsundervisning enligt Lgr 11 är att eleverna ska utveckla kunskap om sitt 

förstaspråk, både muntligt och skriftligt samt i olika kontexter. Eleverna ska även få en medvetenhet 

om förstaspråkets betydelse för att kunna utveckla övriga ämnen i skolan (Lgr 11). Ämnet är valbart 

vilket innebär att det är vårdnadshavarna som skickar in en ansökan om modersmålsundervisning till 
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sitt barn. Ansökan ska gå till rektor på skolan och det är endast i grundskolan, gymnasieskolan samt 

kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå som ämnet ges (Skolverket, 2019).  

 

Studiehandledning är ett redskap för de nyanlända eleverna att tillägna sig ämnesundervisningen på sitt 

förstaspråk, enligt Salameh och Nettelbladt (2018). Författarna menar att det möjliggör för eleverna att 

utveckla ämneskunskaper på båda språken genom att få terminologin och specifika ämnesbegrepp. Det 

finns olika former för studiehandledning. Det kan ges innan undervisningen för att skapa en förförståelse 

och det kan ges under lektionen genom att studiehandledaren finns tillhands för att direkt förklara. Det 

finns även en möjlighet att få studiehandledning i efterhand som fördjupar ämnesinnehållet (Salameh & 

Nettelbladt, 2018). 

Samverkan 

Samverkan är ett begrepp som används för att definiera samarbete mellan olika yrkesprofessioner kring 

ett fenomen, enligt Josefsson (2007). Författaren förespråkar ett tvärprofessionellt samarbete mellan 

olika yrkesgrupper där alla kan bidra med sin unika kompetens. Detta är även något som Salameh och 

Nettelbladt (2018) framhäver som betydande för arbetet med elever i språklig sårbarhet och i synnerhet 

flerspråkiga elever med en långsam språkutveckling. Genom att ha skollogopeder anställda på skolan 

kan ett närmare samarbete mellan speciallärare, lärare och logopeder ske kring det språkutvecklande 

arbetet för elever med språkstörning (Salameh & Nettelbladt, 2018).  

 

En av många framgångsfaktorer som Nilholm (2012) menar är betydelsefulla för att minska antal elever 

i svårigheter i förskola och skola är att samarbete sker med andra yrkesgrupper. Författaren nämner även 

samverkan med andra myndigheter, som exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten i arbetet med 

elever som är i behov av extra stöd. 

  

I SOU 2016:46 rapporten konstateras bristen på rutiner kring elevsamverkan mellan skola och landsting 

vilket SPSM menar behöver organiseras av kommunansvariga för att få till en utvecklad samverkan 

mellan kommun, stat och landsting (2016:46).  

 

Samverkan är ett begrepp som också är inskrivet i läroplanen (Lgr 11) men vänder sig då främst till att 

det ska finnas ett väl fungerande samarbete med föräldrar till eleverna. Det ska, enligt Lgr 11, finnas en 

samverkan och ett stöd för familjerna i arbetet med barnens fostran och utveckling. Det finns även ett 

brett stöd i forskningen hur viktigt en väl fungerande samverkan med föräldrar är, enligt Salameh och 

Nettelbladt (2018.). Thomas och Collier (2002) påpekar vikten av en bra samverkan med föräldrar när 

det kommer till undervisning av flerspråkiga elever. I de allmänna råden om extra anpassningar från 

Skolverket (2014) tas vårdnadshavarnas viktiga kunskaper om sina barn upp och att föräldrarna har en 

särskild roll i samarbetet mellan skola och hem för att skapa gynnsamma villkor för barnet.  

 

Axelsson, Rosander och Sellgren (2005) tar upp vikten av samarbete mellan ämneslärare, 

studiehandledare, modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk för att stötta de nyanlända 

eleverna till måluppfyllelse. Författarna menar att de olika lärarkategorierna bidrar med sin specifika 

kunskap kring språkutvecklingen hos nyanlända. Vidare påpekas betydelsen av att ämneslärare och 

andraspråkslärare samarbetar kring uppföljning som planering och utvärdering (Axelsson, Rosander & 

Sellgren, 2005). Detta begrepp kommer att användas i denna uppsats där begreppet syftar till samarbetet 

mellan de olika yrkeskategorierna runt flerspråkiga elever med språkstörning.  
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Tidigare forskning 

Detta avsnitt utgår delvis från internationella och nationella forskningsrapporter och artiklar kring såväl 

språkstörning, flerspråkighet och kombinationen av dessa. Även forskning som behandlar samverkan 

och organisatoriska faktorer inom skolans ramar redogörs för. Modersmålsundervisningen har en 

betydande roll i elevens språkutveckling visar forskningen. Trots detta är det flera faktorer som påverkar 

ämnet negativt. Studier visar att det är svårt att identifiera flerspråkiga elever med språkstörning då 

kartläggningsmaterialen som finns är standardiserade på enspråkiga elever. En flerspråkig elev som har 

en eventuell språkstörning behöver testas på både sitt förstapråk och på andraspråket. Detta kräver en 

språkkunnig på båda språken vilket förutsätter en organisation där fler yrkeskategorier kan samverka i 

det språkutvecklande arbetet. 

Samverkan 

I en studie av Da Fonte och Barton-Arwoods (2017) redogörs för behovet av samarbete mellan 

speciallärare och lärare för att skapa ett inkluderande klassrum där de kan ta nytta av varandras 

kunskaper. Det tar tid att implementera en framgångsrik samverkan mellan olika aktörer i skolan, enligt 

studien och det framkom olika hinder som begränsar möjligheterna till detta. Tid är ett hinder, det finns 

knappt om tid för såväl speciallärare som lärare och för att samarbete ska kunna ske måste det avsättas 

tid i schemat. Den andra faktorn handlar om kunskapsluckor i kursplanen för alla ämnen. En ämneslärare 

har kunskaper i sina ämnen men det är inte säkert att specialläraren har kunskaper om det centrala 

innehållet i alla ämnen därför måste de ta del av varandras kunskaper genom att träffas och planera. Det 

tredje temat i studien handlar om kommunikation. Det måste finnas en god kommunikation för att forma 

positiva relationer, det behövs förståelse för varandra. 

 

Ett samarbete mellan professionerna lärare och logopeder har länge varit en rekommendation i arbetet 

med elever som har en språkstörning påpekar Gallagher et al. (2019). Författarna menar att detta är 

fortsatt svårt att uppnå i praktiken, forskare tror att en möjlig barriär är avsaknaden av ett gemensamt 

språk, professionerna emellan. Detta har att göra med vilket fält de olika yrkesprofessionerna tillhör. 

Logopederna tillhör det medicinska fältet och lärarna det pedagogiska fältet. En förståelse för samarbete 

på mikronivå, individer emellan, är avgörande för att det språkliga stödet för elever med språkstörning 

ska kunna förbättras (Gallagher et al., 2019). Farrell (2017) menar att det medicinska och det 

pedagogiska perspektivet behöver överlappa varandra och därför krävs ett samarbete mellan logopeder 

och lärare/speciallärare i det språkutvecklande arbetet med eleverna. 

 

Starling, Munro, Togher och Arciuli (2012) har gjort en interventionsstudie i syfte att undersöka hur ett 

samarbete mellan olika yrkeskategorier kan gynna elever med språksvårigheter. Logopederna i studien 

handledde lärarna i den instruerande språkanvändningen i undervisningen. Dessa tekniker användes 

sedan av lärarna i klassrummet. Resultatet i studien visade en märkbar förbättring för eleverna i 

testgruppen gällande de skriftliga uttrycksformerna och i hörförståelsen. 

 

I artikeln av Wallach, Charlton och Christie (2009) går det att läsa att logopeder behöver ha kunskap om 

ämnesområden som lärarna arbetar med i undervisningen. Logopedernas insatser kan då bli mer 

meningsfulla och motiverande för eleverna om det finns en röd tråd mellan skolarbetet och 

logopedinsatserna. Författarna uppmanar både forskare och kliniker ”att tänka utanför boxen” då det 

kommer till läsning och läsförståelse. För att eleverna ska få en effektivare undervisning är ett samarbete 

mellan kollegor i olika fält, logopeder och lärare, att föreslå.  

 

Enligt studien av Archibald (2017) har skollogopeder ansvaret för att stödja det akademiska, sociala, 

emotionella samt den muntliga utvecklingen hos elever med språkstörning. För att nå detta ska 

skollogopeder samarbeta med lärare och andra professioner i skolan för att kunna del av varandras 
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expertis. Att få till ett samarbete kan vara utmanande men vikten av detta går inte att underskatta. 

Samarbete mellan olika professioner är därför viktigt för att hitta de bästa lösningarna för elever i 

språklig sårbarhet (Archibald, 2017). 

Bedömning  

Svårigheter att bedöma språkstörning hos flerspråkiga elever framkommer i flera tidigare nämnda 

studier. Det saknas adekvata testinstrument för denna elevgrupp vilket resulterar i under- och 

överdiagnostisering hos flerspråkiga elever. Bedömning och diagnostisering av flerspråkiga elever med 

eventuell språkstörning bör ske tidigt för att insatser kan sättas in i tid menar Salameh och Nettelbladt 

(2018). Vidare menar författarna att språksvårigheterna måste påvisas i de båda språken och detta skapar 

svårigheter då det saknas testinstrument som är baserade på flerspråkiga normaldata där hänsyn måste 

tas till hur länge eleven varit exponerad för svenska. Salameh (2012) framhåller att resultaten av 

bedömningen som görs behöver kompletteras av exempelvis föräldrar, modersmålslärare eller annan 

flerspråkig personal, hur den språkliga utvecklingen ser ut hos eleven. Detta för att kunna jämföra med 

elever som har samma förstaspråk. På detta sätt kan en uppfattning om elevens förmåga på förstaspråket 

fås och då kunna bedöma om svårigheterna beror på en språkstörning eller en liten exponering av 

svenskan (Salameh, 2012). 

 

I en amerikansk studie gjord av Kraemer och Fabiano-Smith (2017) framkom att enspråkiga 

standardiserade språktester inte fungerar optimalt för flerspråkiga barn. Bedömningen av 

språkutvecklingen måste ske på båda språken. Av 88 bedömningsrapporter inom logopedin har de funnit 

att endast 18 av dessa blivit bedömda på båda språken. Övriga blev endast bedömda på ett av språken, 

vilket kan leda till en feldiagnostisering. Ett barn som eventuellt har en typisk språkutveckling men blir 

bedömd på sitt svagare språk får då en felbedömning, enligt författarna. Icke-standardiserade mätningar 

kräver mer tid att implementera i verksamheten men ger mera ekologiskt valida resultat, enligt Kraemer 

och Fabiano-Smith (2017) vilket innebär att resultaten stämmer mer överens med verkligheten. En 

språkbedömning på barnens båda språk går dock inte alltid att göra, menar Boerma och Blom (2017), 

då detta kräver tid, pengar och tillgång till tolkar på förstaspråket. Översatta bedömningsinstrument kan 

leda till att viktiga betydelser i texten försvinner vilket även kan leda till felbedömning, menar 

Chondrogianni och John (2018). 

 

Peña, Bedore och Kester (2016) har gjort en studie där vikten av att barn behöver testas på båda språken 

återigen lyfts. Studien visar vidare att hänsyn bör tas till det vardagliga språket som talas i hemmet och 

skolspråket. Om tester sker på båda språken så inkluderas vardagsspråket och skolspråket vilket då ger 

ett mer tillförlitligt resultat.  

 

I en studie som är gjord av Thomas, Schultz och Ryder (2019) har logopeder uttryckt ett behov av 

utvecklade språktester för att bedöma en språkstörning som även ger information om korttidsminne och 

arbetsminne. Bedömningstester för flerspråkiga elever behöver utvecklas som också inkluderar icke-

lingvistiska aspekter, menar författarna. 

Insatser för flerspråkiga elever med språkstörning  

Det är viktigt att rätt bedömning av flerspråkiga elever görs för att utreda eventuell språkstörning för att 

rätt insatser ska kunna göras i god tid (SOU, 2016). Salameh (2008) påpekar att det finns få uppgifter 

som gäller förekomsten av språkstörning hos flerspråkiga elever. Det är viktigt med en tidig diagnos, 

både hos elever med flera språk och enspråkiga elever, vilket också SOU: rapporten (2016) visar.  

 

En studie av Bruce och Hansson (2019) tar upp vikten av att känna till elevernas språkprofil och deras 

kunskaper i att kommunicera för att kunna anpassa i klassrummet. Enligt författarna är detta är viktigt 
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för att kunna identifiera svårigheter som kan uppkomma i olika kontexter och därmed sätta in rätt 

stödåtgärder.  

 

Individuella insatser i literacy undervisning är viktigt för den långsiktiga akademiska utbildningen för 

elever med språkstörning och elever med pragmatiska svårigheter menar Freed, Adams och Lockton 

(2011). Det råder en heterogenitet menar författarna, i de båda gruppernas literacy svårigheter. Ett 

verktyg som kan användas för att få en språklig överblick av elevernas kunskaper kallar Bruce, Ivarsson, 

Svensson och Sventelius (2016) för Lexigram. Enligt författarna får läraren i denna kartläggning en 

språkprofil på eleven och kan därefter anpassa undervisningen och ge rätt stöd och lärverktyg. 

 

I en annan studie gjord av Wright, Pring och Ebbels (2018) visade att en-till-en undervisning är en bra 

metod för ordinlärning. I interventionsstudien använde logopederna denna metod för äldre elever med 

språkstörning för inlärning av nya ord. Studien visade att äldre elever med språkstörning kan göra 

framsteg med en-till-en undervisning som är fokuserad på ordkunskap. Studien visade vidare att en 

målinriktad ordkunskapsinlärning är effektivt för elever med språkstörning och även för elever med grav 

språkstörning. Detta för att få tillgång till ord som behövs i det sociala samspelet och begreppskunskapen 

som ingår i kunskapskraven i läroplanen (Wright, Pring & Ebbels, 2018).  

 

Quail, Williams och Leitão (2009) har gjort en studie för att se om visuellt stöd kan stärka arbetsminnet 

för elever med språkstörning. Visuellt stöd används redan som ett hjälpmedel för elever med 

arbetsminnessvårigheter. Det finns bevis på att elever med språkstörning har auditiva svårigheter i 

arbetsminnet. Detta stöder hypotesen att arbetsminnet kan bli hjälpt av visuellt stöd. Resultaten visade 

även att det visuella stödet inte bara var till hjälp för elever med språkstörning utan elever med en typisk 

utveckling blev också hjälpta av detta. I en annan studie gjord av Heikkilä et al. (2018) föreslås också 

ett användande av visuellt stöd till de auditiva instruktionerna för elever med språkstörning. Resultatet 

visade att eleverna gynnades av ett kompletterande visuellt stöd vid den fonologiska träningen. 

 

I en studie gjord av Daniel och McLeod (2017) framkom att elever med språkstörning möter många 

utmaningar i skolan som påverkar deras utveckling och utbildning. I studien deltog både elever med 

språkstörning och deras föräldrar. Alla föräldrarna upplevde att deras barns självkänsla var låg i 

skolmiljön, särskilt i klassrumssituationer. Resurser för att stötta barnen var begränsade. Förutom 

avsaknaden av logopeder i skolan fattades även resurser som kunde stötta eleverna i lärmiljön. Enligt 

studiens slutsatser så visade det att elever med språkstörning har ett omfattande behov av stöd runt sig i 

skolmiljön.  

 

Axelsson, Rosander och Sellgren (2005) redovisar för Cummins modell. Den består av fyra fält som 

korsar varandra (se bild 1).  
Bild 1 

Bild tagen från boken Greppa språket (2012). 
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Modellen ska användas för att anpassa undervisningen efter elevens språkbehärskningsnivå. Den ena 

axeln behandlar den kognitiva svårighetsgraden, hur pass kognitivt ansträngande uppgiften är. Där står 

den ena ytterpunkten för en grundläggande kommunikativ förmåga och den andra för hur pass mycket 

erfarenhet av ämnet som finns hos eleven. Den andra axeln motsvarar kontextbundenheten, det vill säga 

hur pass kommunikativ situationen är. En ytterpunkt på denna axel ges det rikligt med ledtrådar för 

förståelsen exempelvis genom bildstöd och kroppsspråk. Den andra punkten innefattar ingen 

information förutom det skrivna eller talade språket. Modellen beskriver hur en integration mellan lärare 

och elev behöver se ut, det behöver finnas ett kognitivt engagemang och läraren behöver ge eleven 

uppgifter på rätt nivå, som ger utmaningar men som stöttar på samma gång (Sellgren, 2005). 

Modersmålsundervisning/Studiehandledning 

Salameh och Nettelbladt (2018) hänvisar till stora forskningsprojekt som genomförts i både Europa och 

USA där det framgått att modersmålsundervisningen har betytt mycket för språkutvecklingen och 

skolframgången hos flerspråkiga elever. Thomas och Colliers longitudinella studie (1997, 2002) lyfter 

betydelsen av att en parallell undervisning på båda språken gynnar flerspråkiga elever.  

 

I Reath Warrens avhandling (2016) tas funktionen av studiehandledning upp. Och hur det hjälper 

eleverna i utbildningen. Studiehandledning ska hjälpa nyanlända elever att nå kunskapsmålen i den 

svenska läroplanen men rapporter visar att studiehandledning inte alltid erbjuds till elever som behöver. 

Förståelsen och organisationen av studiehandledning varierar stort mellan skolorna. Även om det 

erbjuds så fungerar det inte optimalt eftersom det avslutas så fort eleven anses klara instruktioner på 

svenska. Då är den enda möjligheten att samtidigt utveckla sitt förstaspråk att välja till ämnet 

modersmål. Resurser som läggs på studiehandledning ska vara kort då en önskan är att majoritetsspråket 

(svenska) ska användas så mycket som möjligt. Studiehandledningen blir negativ då den ges en så kort 

tid. Författaren lyfter vidare fram att en utveckling av flerspråkig undervisning är till fördel för 

flerspråkiga elever. 

 

En fallstudie av Hedman (2009), som handlar om flerspråkiga elever med dyslexi framhäver nyttan av 

att utveckla både första och andraspråket. Författaren menar att ett samarbete mellan modersmålslärare 

och lärare i skolan kan möjliggöra en framgångsrik kunskapsinhämtning för flerspråkiga elever med läs- 

och skrivsvårigheter. 

 

I en case study gjord av Avery (2015) undersöktes modersmålslärares och lärares uppfattningar kring 

ämnet modersmål. Det finns ett glapp mellan ambitionen av att erbjuda en undervisning på förstaspråket 

och hur det fungerar i verkligheten. Modersmålsundervisningen är valfri och oftast förlagd utanför 

skolans ordinarie schema. Detta leder till få möten lärare och modersmålslärare emellan, såväl 

informella som formella. Organisatoriskt så skapas det hinder som fysiskt exkluderar 

modersmålslärarna. Det framkom i studien att modersmålslärarna upplevde stress gällande 

schemaläggningen, att hinna vara på flera ställen samtidigt och att tillgången till material saknades samt 

den obefintliga relationen till klass och ämneslärare. 

 

Parszyk (1999) genomförde en longitudinell studie där elever undersöktes vid tre olika tillfällen. En 

grupp assyriska/syrianska elever följdes från förskoleklass till åk 9 i grundskolan. Eleverna i 

förskoleklassen fick stimulans, både kulturellt och språkligt då personalen var tvåspråkig. Detta, enligt 

Parszyk (1999) gynnade elevernas självförtroende samt deras begreppsutveckling. Då eleverna gick i åk 

5 var det svenskan som dominerade men eleverna fick andraspråksundervisning och 

modersmålsundervisning men som var vid sidan av den ordinarie undervisningen vilket ledde till att 

eleverna kände att de missade annan undervisning som övriga elever i klassen fick. Elever och lärare 

kände oro över svenska språkets utveckling och integreringen i samhället då omgivningen dominerade 

av assyriska/syrianska och lite svenska talades i området. I åk 9 hade eleverna till stor del utvecklat ett 

gott ordförråd och korrekt grammatik. Dock hade de en viss brytning som kan förklaras med att de bor 

i ett bostadsområde där de pratar assyriska/syrianska med kamrater. Författarens slutsats var att i 
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förskoleklassen så fostrades eleverna till ”starka syrianer” som behärskade det svenska språket. Under 

förskoleklassen fokuserades det mer på elevens förstaspråk. Under senare årskurser var fokus på det 

svenska språket och förstaspråket gavs i form av punktinsatser (Parszyk, 1999). 

 

Regeringen har gett forskaren Nihad Bunar (SOU 2019:18) i uppdrag att kartlägga behovet av åtgärder 

när det gäller undervisningen i ämnet modersmål och studiehandledningen på förstaspråket i 

grundskolan och i motsvarande skolformer. Det framkom i Bunars utredning att när det gäller 

studiehandledning så finns endast svenska studier men verksamheten är noga granskad av Skolverket. 

Utredningen visade även att en utveckling behöver göras enligt Skolinspektionen för att öka samarbetet 

mellan modersmålslärare och övriga lärare. Detta för att kunna koppla modersmålsundervisningen till 

den ordinarie undervisningen. Ett återkommande tema som uppkommit även i denna kartläggning 

handlade om modersmålsämnets låga status. Detta kan härledas till den organisatoriska uppläggningen 

av ämnet. Statusen påverkas också av hur föräldrar förhåller sig till ämnet modersmål då det är frivilligt 

men samtidigt betygsgrundande (SOU 2019:18). 

Relationer 

I en artikel av Aspelin (2012) så diskuteras hur relationer påverkar elevers prestationer. Författaren kom 

fram till viktiga aspekter som kan ha effekt på elevers framgångar. Lärande och undervisning ska 

fokusera på lärandemål i kombination med kunskapsproduktion och omsorgstagande. Lärandet bör även 

vara elevfokuserat och bygga på kommunikation och återkoppling mellan lärare och elev. Läraren 

behöver vara aktiv, engagerad och empatisk i sin relation till eleverna. Slutligen bör relationen mellan 

lärare och elever vara förtroendeingivande. Med andra ord så är relationer grunden i utbildningen och i 

lärandet. Skolarbetet handlar inte endast om att producera självständiga tänkare som gör bra ifrån sig på 

standardiserade prov utan handlar även om att underlätta för relationella processer som kan bidra till ett 

fortsatt och ökat flöde av relationer i världen (Aspelin, 2012). 

 

I en longitudinell studie av Rhoad-Drogalis, Justice, Sawyer och O´Connell (2018) har det undersökts 

hur relationen mellan lärare och elever med språkstörning påverkar klassrumsbeteendet. Studien är den 

första som undersökt relationer mellan lärare och elever och klassrumsbeteende för elever med 

språkstörning. De kom fram till att kvalitén på relationen mellan lärare och elev under förskoletiden 

kunde associeras med inlärningsbeteendet i klassrummet. Mer positiva lärare- och elevrelationer i 

förskolan resulterade i ett förbättrat klassrumsbeteende. Elevernas motivation och fokus ökade. Elever 

med språkstörning är en heterogen grupp med varierade språksvårigheter och de har ofta svårt att vistas 

i klassrumsmiljön av flera orsaker, därför spelar lärare en viktig roll.  

Andraspråksinlärning 

Salameh och Nettelbladt (2018) menar att små barn tros lära sig sitt andraspråk snabbare än vuxna och 

äldre barn men i själva verket är det tvärtom då de äldre har ett till språk att kunna jämföra med. Små 

barn lär sig dock uttal snabbare. I Skolverkets Lärportal redogör Salameh för flerspråkig läs- och 

skrivutveckling. Där framkommer några faktorer som inverkar på andraspråkets läs- och 

skrivutveckling. Dessa är hur läs- och skrivkunskapen värderas, hur väl eleven kan läsa och skriva på 

sitt förstaspråk, hur väl förstaspråket och andraspråket överensstämmer med varandra samt hur väl 

skriftspråket överensstämmer med fförstaspråket. Andraspråksutvecklingen kan ibland visa på liknande 

brister gällande grammatiska problem som språkstörning innebär (Skolverkets Lärportal, 2018). Det är 

av stor vikt att andraspråkseleverna ges stöttning i skolans alla ämnen och sammanhang, i synnerhet 

tillägnandet av begrepp (Gibbons, 2016). 

 

En amerikansk studie gjord av Thomas och Collier (2002) visade att andraspråkselever blir stärkta av 

att ha en tillgång till en tvåspråkig undervisning i en sociokulturellt anpassad miljö. Här spelar lärarna 

en viktig roll i att se till att eleverna tillåts utvecklas kognitivt på båda språken. Ett hinder för eleverna 
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som lär in ett andraspråk är att hålla jämna steg i övriga ämnen då all tid läggs på att lära sig det nya 

språket. De andra ämnena blir därmed åsidosatta.  

Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet kommer att handla om det teoretiska perspektivet som genomsyrar denna uppsats, det 

sociokulturella perspektivet på lärande, språk och samverkan. Även olika synsätt som är av vikt för det 

specialpedagogiska fältet tas upp. Processbarhetsteorin redovisas som är en metod för att följa 

andraspråksutvecklingen.  

Sociokulturell teori  

Vygotskij (2001) framhäver vikten av att ha flera språk och betydelsen av att tidigt exponeras för flera 

språk vilket utvecklar det verbala tänkandet. Då kan språken vara ett stöd för den kognitiva utvecklingen. 

I inledning till kursplanen i ämnet svenska går att läsa följande: 

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

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

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

livsåskådningar, generationer och språk möts (s, 222)” 

 

Citatet ovan går att koppla till det sociokulturella perspektivets grundtanke om språk och 

kommunikationens betydelse för lärande. Kommunikativa processer är, enligt Dysthe (2003), viktiga i 

ett sociokulturellt perspektiv för att lära och utvecklas. Språket används för att förstå och tänka samt att 

förmedla förståelse. I samverkan mellan människor spelar språket en stor roll och att kunna 

kommunicera och förstå varandra är centralt (Vygotskij, 2001). Vygotskij (2001) menar att den 

potentiella utvecklingszonen är där barnet kan utvecklas med stöttning av en vuxen eller någon med mer 

kunskap. Skolan har som uppgift att få eleverna genom samarbete kunna nå sin fulla potential. Eleverna 

behöver därför få möjlighet att pröva och efterlikna vuxna och andra som har kommit längre i sin 

utveckling innan de kan arbeta självständigt. Språkinlärningen bygger i synnerhet på detta att få härma 

andra som kan och detta ska ske i samarbete och handledas av läraren (Vygotskij, 2001). Ett begrepp 

som Vygotskij använder är mediering som innebär alla typer av stöd i lärprocessen, det kan vara personer 

eller verktyg, och en kombination av dessa kan hjälpa eleverna till ökade kognitiva möjligheter (Dysthe, 

2003).  

 

Vygotskij (2001) påvisar de positiva faktorerna med att lära sig flera språk då den språkliga 

medvetenheten utvecklas. Eleverna bör ges möjlighet att utveckla sitt vardagsspråk med mer 

ämnesspecifika begrepp som hör till undervisningen, enligt Kaya (2016). Författaren lyfter Vygotskijs 

tankar om språkutveckling som kopplas till olika sammanhang. Språket används olika beroende på 

sammanhang och i det vardagliga så utvecklas det spontant och muntligt. I skolan blir språket mer 

abstrakt och kraven blir högre då även ett skrivet språk krävs. Det krävs även att eleverna kan analysera, 

jämföra och dra slutsatser i skolans kunskapskrav. Det stärker också vad Hallidays forskning säger, 

enligt Gibbons (2016), om hur språket utvecklas beroende på sammanhangen. Språket följer ingen 

förutbestämd linje utan bestäms utefter hur och på vilket sätt eleverna möter språket (Gibbons, 2016). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv betonas även den inbyggda motivationen som samhället och kulturen 

har på eleverna, menar Dysthe (2003). Skolan behöver därför enligt författaren skapa en god lärmiljö 

med situationer som stimulerar och motiverar eleverna att medverka aktivt i undervisningen. 
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Nettelbladt (2013) menar att Vygotskij och hans kollegor arbetade för att ta fram effektiva sätt att 

upptäcka och rehabilitera barn med olika funktionshinder. Arbetet gick även ut på att lägga upp en 

undervisning för barn med skilda bakgrunder (Nettelbladt, 2013). Specialpedagogik är ett 

tvärvetenskapligt fält som innefattar flera olika perspektiv. Det finns exempelvis olika sätt att se på 

elevens svårigheter och vilken pedagogik som ska råda. Några synsätt har valts ut i denna uppsats då 

det är av vikt för uppsatsens syfte, att identifiera, bedöma och samverka kring elever i språklig sårbarhet.  

Relationellt/kritiskt perspektiv vs Kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv 

Inom specialpedagogik nämner Holme (2016) två olika synsätt att se på elevers svårigheter, det 

relationella och det kategoriska perspektivet. Det relationella/kritiska perspektivet menar att elevens 

svårigheter uppstår i lärandemiljöns otillgänglighet och det kategoriska/kompensatoriska perspektivet 

ser istället att svårigheterna finns hos individen (Holme, 2016). Nilholm (2005) redovisar även om dessa 

perspektiv och synsätt på elevers svårigheter. Författaren benämner perspektiven istället som det 

traditionella och det alternativa. Det traditionella kan härledas till det medicinska och psykologiska 

fältet och menar att perspektivet fokuserar på individen. Det alternativa perspektivet utgår istället från 

de sociala aspekterna. Inom dessa båda perspektiven finns också olika ingångar beroende på hur 

problemet uppfattas. Gällande stödinsatserna till eleven i det relationella perspektivet, menar Ahlberg 

(2015), läggs stödet till individen, till gruppen och till organisationen på skolan vilket betyder att det 

blir ett gemensamt ansvar. Specialpedagogens roll blir då inte en isolerad del utan det ska genomsyra 

hela verksamheten. Det är svårt att förankra detta i verkligheten, menar författaren men de kan användas 

som riktningar att följa för skolpersonalen. 

Relationell pedagogik 

Jonas Aspelin är en nyckelperson inom relationell pedagogik i Sverige och han menar att detta har stor 

inverkan på elevernas utveckling. Forskningen har sin grund i socialpedagogiken och pedagogiken. 

Aspelin (2013) menar att relationell pedagogik kan beskrivas som en teoretisk syn på utbildning där 

relationer står i centrum. Att skapa relationer och att ha ett relationellt förhållningssätt är viktigt då 

utbildning är något som sker människor emellan. Utgångspunkten är därför från både läraren och elevens 

perspektiv (Aspelin, 2013). Det är viktigt för läraren att förstå vem eleven är menar Ljungblad (2018). 

Vidare lyfter författaren att utifrån detta synsätt behöver undervisningen vara meningsfull och anpassas 

efter den unika individen där klassrumsmiljön ska vara öppen och tillåtande. Gibbons (2016) framhäver 

inlärning som en social process där både elever och lärare är involverade. Centrala element i 

inlärningsteori utifrån ett sociokulturellt perspektiv, menar Dysthe (2014), och har med relationer att 

göra och inlärning sker genom att delta i ett samspel med andra där det centrala är språk och 

kommunikation. Författaren framhåller att en balans mellan det sociala och det individuella behövs i 

varje lärsituation. Aspelin (2013) vill skilja på två aspekter av relationsbegreppet, samverkan och 

samvaro, där samvaron är mer av ett personligt möte och samverkan mer av en organiserad typ. Vidare 

hänvisar författaren till Israels (1992) tre nivåer av relationsbegreppet: samhälleliga, sociala och 

mellanmänskliga. De samhälleliga relationerna är de som sker mellan olika institutioner och 

organisationer, de sociala relationerna är de interaktioner och aktioner som sker individer mellan och 

de mellanmänskliga är tydliga personliga möten.  

Processbarhetsteorin 

Salameh och Nettelbladt (2018) tar upp Processbarhetsteorin som en beprövad metod inom språkets 

grammatiska strukturer hos flerspråkiga barn i Sverige. Processbarhetsteorin (PT) bygger den tyske 

språkforskaren Pienemanns modell som har fem nivåer för grammatisk utveckling, där inläraren stegvis 

tar sig igenom de olika nivåerna. Alla nivåer behöver processas innan progressionen kan gå vidare. Nivå 

ett är det första steget i PT där de minimala paren som substantivet boll och bollar kan behärskas. I nivå 

två börjar barnet lära sig grammatiska böjningar av både substantiv och verb. I nivå tre övergår barnet 

till fraser och kan klara av kongruens i nominalfras och verbalfras, den syntaktiska utvecklingen börjar 

även här där ordföljdsmönster börjar komma fram. I den morfologiska utvecklingen i nivå fyra uppnås 

kongruens mellan nominal och verbalfras exempelvis ”Hunden är stor”. I den syntaktiska utvecklingen 

kan negationen sättas in efter verbet i en huvudsats, exempelvis ”Han vill inte”. I den femte och sista 
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nivån kan bisatsordföljden hanteras i den syntaktiska utvecklingen, exempelvis ”flickan som inte läser”. 

Barn och ungdomar som kommer i kontakt med ett nytt språk går igenom dessa nivåer i sin grammatiska 

utveckling (Salameh & Nettelbladt, 2018). När de olika nivåerna sedan är avklarade så kan talet 

automatiseras och det blir ett flyt i språket (Salameh, 2012). 

Metod 

I denna del redogörs för den metod som valts och varför. De etiska aspekterna och kvalitetskriterierna 

som krävs för detta arbete och hur uppsatsförfattarna förhållit sig till dessa kommer även att behandlas.  

 

Då syftet var att ta del av yrkeskategoriernas uppfattningar kring flerspråkighet, språkstörning och 

samverkan valdes en kvalitativ undersökning som inspirerats av en fenomenografisk ansats vilket 

innebär att uppsatsförfattarna ville veta informanternas uppfattningar om samverkan. Kvalitativa 

intervjuer genomfördes för att kunna analysera datan utifrån ord vilket är något som Fejes och Tornberg 

(2015) menar är lämpligt. Intervjuerna var halvstrukturerade och tematiska vilket innebar att intervjun 

utgick från ett färre antal frågor med bestämda teman i fokus. Detta ska, enligt Fejes och Tornberg 

(2015) föranleda till att få så rika svar som möjligt på frågorna. För att analysera datan användes tematisk 

analys som metod. Braun och Clarke (2006) rekommenderar denna metod då den är lättanvänd och 

teoretisk flexibel för en kvalitativ analys. 

Urval 

Syftet var att ta reda hur olika yrkeskategorier kommer i kontakt och samverkar kring flerspråkiga elever 

med språkstörning därför valdes det att fokusera på lärare, speciallärare, logopeder och 

modersmålslärare. Viktiga kriterier för urvalet var att det på skolan fanns flerspråkiga elever med 

språkstörning så att informanterna hade den erfarenheten och kunde besvara frågeställningarna som 

handlade om identifiering, bedömning och samverkan. 

 

Genom en kontakt via en utbildningskonferens som genomfördes under vårterminen 2019 gavs en 

inbjudan till vidare samtal om arbetssituationen på kontaktens skola. Vidare kontakt skedde sedan via 

mejl där kontaktpersonen samordnade flera intervjutagare som stämde in på uppsatsens urval. Förutom 

kontaktpersonen, som var speciallärare, gavs information om att möjligheten fanns att intervjua 

ytterligare en speciallärare, två logopeder samt en modersmålslärare.  

 

Den andra skolan som uppsatsförfattarna fick besöka var förmedlad genom en personlig kontakt som 

kunde vidarebefordra uppsatsförfattarnas kontaktuppgifter till en speciallärare. Därefter skapades en 

kontakt med en lärare genom specialläraren på samma skola. Läraren i sin tur hänvisade till en annan 

intressant skola där en lärare som hade stor erfarenhet av flerspråkiga elever med språkstörning fanns. 

Detta blev en så kallad snöbollseffekt som kan användas vid kvalitativa intervjuer där urvalet kan ske 

strategiskt, där en kontakt leder till ytterligare kontakt och så vidare (Trost & Hultåker, 2007). 

Modersmålslärarna var svårare att få kontakt med. Efter flertalet misslyckade försök att få kontakt med 

ytterligare en modersmålslärare via diverse olika språkcentrum fick vi istället en kontakt genom ett 

spontant besök på en skola. Modersmålslärarna är inte lika tillgängliga då de ansvarar för flera skolor 

och har varierande arbetstider och kontaktuppgifter är svårt att få tillgång till. 

 

Möjligheten gavs att besöka två skolor i förorten där vi kunde intervjua speciallärare och lärare. Båda 

skolorna var F-5 skolor med elevantal på 300 och 450. Förortsskolorna hade inga anställda logopeder 

ute på skolorna utan logopederna kom till skolorna periodvis där samverkan kunde ske efter behov.  
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Landsortsskolan som uppsatsförfattarna besökte hade både logopeder och speciallärare som arbetade 

tillsammans både med en särskild undervisningsgrupp för elever med språkstörning men även med andra 

specialpedagogiska och logopediska insatser. Skolan bestod av 120 elever från årskurs F-5.  

 

Lärarna som intervjuades hade en lång erfarenhet av flerspråkiga elever i språkliga svårigheter. 

Speciallärarna hade några års erfarenhet från specialläraryrket, dessförinnan hade de arbetat som 

klasslärare i flera år. Logopederna hade erfarenhet både från mottagning på sjukhus och arbetade nu 

som skollogopeder anställda av skolan. Modersmålslärarna hade en pedagogisk utbildning från sitt 

hemland och hade valt att vidareutbilda sig till modersmålslärare här i Sverige. Alla intervjuade var 

kvinnor och två stycken hade utbildning i svenska som andraspråk. 

 

Studien handlade om flerspråkiga elever som har en språkstörning, därför valdes det ut informanter som 

hade erfarenhet av detta. För att få en varians i empirin valdes två och i ett fall tre av varje yrkeskategori 

ut, detta också för att stärka validiteten och kunna jämföra informanterna inom samma yrke. 

 

I tabellen nedan redovisas deltagarnas yrkesroll, vilka årskurser och vilken skolform de arbetade med. 

Tabellen redovisar även om deltagarna arbetade i en landsortsskola eller i en förortsskola och antal 

skolor för modersmålslärarna. 
 

Tabell 1 

informanter Årskurs/skolform Landsort/förort 

Lärare 1. Årskurs1-3 förortsskola 

Lärare 2. Årskurs 1-3 förortsskola 

Spec. lärare 1. Årskurs 1-5 och sva-undervisning förortsskola 

Spec. lärare 2. Årskurs 1-3 landsortsskola 

Spec. lärare 3.  Språkgrupp årskurs 1-3 landsortsskola 

Logoped 1. Språkgrupp samt årskurs 1-3 landsortsskola 

Logoped 2. Årskurs 4-6 samt några årskurs 3 landsortsskola 

Modersmålslärare 1. Årskurs 1-9  16 skolor 

Modersmålslärare 2. Årskurs 1-9 samt gymnasium 3 skolor 

 

Genomförande 

Ett missivbrev mailades ut till de utvalda skolorna där en presentation av frågor, syfte och där etiska 

aspekter framgick, vilket är något som Trost och Hultåker (2007) menar ska finnas. Intervjuerna gjordes 

på skolorna där informanternas arbetsplats var. Uppsatsförfattarna valde att göra intervjuerna 

tillsammans för att få ut så mycket som möjligt av dem, vilket är något som Stúkat (2005) menar är till 

en fördel då fler tolkningar kan göras av det som sägs. För att dokumentera intervjuerna användes 

mobilfunktionen röstmemon för att spela in och därefter kunna transkribera och analysera. Lantz (2013) 

menar att bearbetningen av datan underlättas mycket genom ljudupptagning. Intervjuerna tog mellan 

15-30 minuter. Tiden valdes med eftertanke då hänsyn togs till informanternas tid att avvara vilket Lantz 

(2013) som viktigt. En checklista användes för att kontrollera att intervjun täckt uppsatsens tre teman. 

För att avdramatisera och inleda intervjusituationen användes frågor av bakgrundskaraktär. Detta gav 

viktig information för analysen i uppsatsen (Lantz, 2013). 
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Tematisk analys 

Den tematiska analysen genomfördes i sex steg utifrån Braun och Clarkes (2006) modell där första steget 

handlar om att bekanta sig med datan vilket gjordes genom att transkribera samt läsa igenom 

transkriberingen ett flertal gånger. De första transkriberingarna genomfördes tillsammans därefter 

delades de upp. Transkriberingen dokumenterades ortografiskt där även utfyllnadsord som ”mm” och 

”eh” skrevs med, vilket Braun och Clarke (2013) framhäver som viktigt för att datan ska bli noggrann 

och grundlig. En avidentifiering av alla namn på deltagare, skolor och kommuner gjordes under 

transkriberingen och markerades med XX istället. Transkriberingarna lästes upp flera gånger, både 

gemensamt och enskilt, för att lära känna datan.  

 

I steg två tar Braun och Clarke (2006) upp att kodningen av datan kan påbörjas, vilket gjordes genom 

markeringar av ord som kan kopplas till syfte och frågeställningar i de utskrivna intervjuerna. Efter att 

ha läst igenom transkriberingarna enskilt några gånger gjordes ett första försök till kodning av data 

enskilt där viktiga ord och stycken markerades. Därefter jämfördes de valda orden och styckena 

tillsammans och diskuterades.  

 

Tematiseringen av de olika kodorden genomfördes gemensamt i det tredje steget, där varje enskild 

intervju sammanfattades var för sig i teman utifrån de markeringar som gjorts. Ett försök gjordes att 

bryta ner varje intervju i sammanfattande teman. I det fjärde steget som innehåller två delar gjordes först 

en omprövning av de olika kodningarna som gjorts. En del koder valdes bort som inte svarade på 

frågeställningarna. Sedan jämfördes de olika intervjuerna med varandra för att se likheter, skillnader 

och eventuella teman. Överskådning av materialet gjordes genom färg- och sifferkodning för att 

underlätta inför nästa steg där namngivningen av teman påbörjas. För att få en mer överskådlig bild av 

vilka möjliga teman som fanns att arbeta med användes ett större ark där färg och sifferkodningen 

arbetades vidare med. 

 

I det femte steget gjordes flera genomgångar och revideringar av övergripande teman och underteman. 

Här prövades namngivningen av teman samt underteman genom att försöka särskilja och matcha dem 

med varandra. I det sjätte och slutgiltiga steget så sammanställdes resultatet i analysdelen kopplat till 

syfte och frågeställningar. Här har också citat från intervjuerna valts ut för att styrka valet av temana 

och underteman.  

Forskningsetik 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har genomsyrat denna uppsats. Dessa är 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet 

uppfylldes genom att en missivbrev skickades ut till samtliga deltagare med information om studiens 

syfte. I missivbrevet stod vad uppsatsen kommer att användas till vilket innebär att nyttjandekravet har 

uppfyllts. Det fanns även information om att allt material och uppgifter om deltagarna kommer att 

behandlas anonymt. I missivbrevet fanns valet för deltagarna att tacka ja eller nej och möjlighet att 

avbryta sitt deltagande när som helst vilket även klargjordes innan intervjun startade. I och med detta 

har även samtyckeskravet och konfidentialitetskravet uppfyllts. Alla uppgifter som kan härledas till 

person, kommun eller skola har avidentifierats samt alla inspelningar har raderats. Informanterna har 

haft möjlighet att delge sin arbetssituation i intervjuerna vilket kan ha öppnat upp för reflektion och 

vidare diskussioner i arbetslaget.  

Kvalitetskriterier 

Lyckosamma kvalitativa analyser kräver att forskare kan analysera och förenkla data samt formulera 

kategorier som representerar ämnet på ett trovärdigt sätt (Elo & Kyngäs, 2008.) Vidare menar författarna 

att det är av stor vikt att en länk mellan resultatet och datan kan påvisas för att öka trovärdigheten. Det 

är därför forskarna behöver beskriva en så detaljerad process som möjligt. Citat kan även användas för 
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att öka trovärdigheten och att peka ut för läsaren var datan kommer ifrån, vilket även används i 

uppsatsens resultatdel. Fejes och Thornberg (2015) framhäver också vikten av att ha en tydlig koppling 

till datan i resultat och diskussionsdelen. Författarna använder begreppet kvalitet då de vill beskriva en 

kvalitativ studie som är väl organiserad och noga genomförd.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att många intervjuer ofta är för långa och samtidigt innehållsfattiga 

och menar att korta intervjuer som fokuserar på mening istället är att föredra, vilket även kan appliceras 

på intervjuerna i denna uppsats. Vidare kvalitetskriterier för den halvstrukturerade intervjun handlar om 

att medvetet tolka det som sägs både under och efter intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Under 

intervjuerna som gjordes hölls dessa tre begrepp medvetet levande: identifikation, bedömning och 

samarbete. Begreppen är kopplade till syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna är noga 

genomarbetade för att i så hög grad som möjligt kunna fokusera på intervjun, vilket Hartman (2004) 

poängterar. 

 

Genom att ha följt Braun och Clarkes (2013) sex steg för den tematiska analysen har det noga övervägts 

hur väl de valda temana kan kopplas till datan och detta har ökat trovärdigheten. Här har också syftet 

och frågeställningarna funnits med och beaktats. 

 

Att använda sig av generalisering, reliabilitet och validitet menar Braun och Clarke (2013) inte 

appliceras på kvalitativa studier utan andra begrepp och mått används. Dock menar Kvale (1997) att 

materialet från intervjun kan överföras till andra situationer och därmed medföra ny kunskap till läsaren, 

detta benämns som analytisk generalisering. Då vi endast har använt oss av ett fåtal intervjuer och från 

olika yrkeskategorier är generalisering svår att göra men en jämförelse av likheter och skillnader har 

ändå kunnat göras. En annan aspekt som har beaktats är även att urvalet har varit begränsat till få skolor 

och att de som valt att delta kan ha ett större intresse vilket kan ha en effekt på studien (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

Resultat 

Resultaten från den tematiska analysen som grundades från intervjuerna utmynnade i två huvudteman; 

Behov av organiserad samverkan och Kunskapsbehov av identifikation och bedömning med tillhörande 

underteman. Underteman för Behov av organiserad samverkan blev; Förutsättningar för samverkan, 

Barriärer för samverkan och Modersmålsundervisning. Det andra huvudtemat Kunskapsbehov av 

identifikation och bedömning blev indelad i fem underteman; När, var hur?, Anpassningar med eleven 

i fokus, Identifikationssvårigheter av flerspråkiga, Arbetsgång och ansvariga och 

Bedömningssvårigheter av flerspråkiga.  

Behov av organiserad samverkan 

Det rådde en samsyn bland informanterna när det kom till behovet av samarbete med varandra i arbetet 

med flerspråkiga elever med språkstörning. Samtliga vittnade om att det förekom samarbete på olika 

nivåer mellan olika yrkeskategorier i skolan. Den yrkesgrupp som det fanns minst samarbete med men 

som efterfrågades av samtliga var modersmålslärarna. En fungerande samverkan handlade bland annat 

om att göra lärmiljön mer tillgänglig samt förbereda elever inför olika uppgifter.  

Förutsättningar för samverkan 

Det vanliga i skolan är att det finns lärare och speciallärare som arbetar kring elever med svårigheter. 

Modersmålslärarna delar lokaler med skolan men har en annan arbetsgivare. En skola som finns med i 

uppsatsen har valt att satsa på anställda skollogopeder. Rektorn på den skolan har beslutat att anställa 
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två skollogopeder för att arbeta med elever som har en språkstörning. På det sättet kunde fler 

yrkeskategorier ha ett nära samarbete och ta del av varandras kompetenser i arbetet med elever i 

språkliga svårigheter. I den andra kommunen där tre av intervjuerna gjordes fanns tillgång till ett 

språkcentrum med anställda logopeder, dit lärare och speciallärare kunde vända sig för att få hjälp med 

anpassat material samt tips och råd. I samma kommun fanns även kommunlogopeder som ansvarade för 

flera skolor i ett område där de åkte ut till skolorna för att arbeta med elever som har språksvårigheter.  

 

En av speciallärarna som arbetade på skolan där det fanns skollogopeder uttryckte att arbetssättet med 

att ha en anställd skollogoped på skolan var fördelaktigt och att det nog kommer att bli fler skolor som 

anammar detta.  

”Det finns ju några i XX som jobbar på liknande sätt, ee men det är väldigt få, där det finns en logoped 
också. Men det tror jag kommer öka för man kommer förstå att det ger effekt.” (Speciallärare 3) 

 

Gynnsamma samverkanstillfällen framkom i intervjuerna där en speciallärare och modersmålslärare 

hade kunnat samarbeta för att stärka ord- och begreppsförståelsen hos en elev med språkstörning genom 

att eleven kunde få använda sig av sitt förstaspråk. Det visade sig enligt informanten även stärka elevens 

självkänsla då han kunde få förförståelse för begreppen som var aktuella i undervisningen. Då han kunde 

få gå igenom och få begreppen förklarade på sitt förstaspråk kunde han vara med delaktig i 

undervisningen och behövde inte brottas med känslan av att inte förstå begreppen. Specialläraren 

uttryckte detta i citatet nedan:  

”Då sågs vi, hon var här en gång i veckan så då hann jag liksom, när hon kom så ”det här skulle jag verkligen 
vilja att ni läser och pratar om”, så då kunde ju hon hjälpa till med den här förkunskapen och förförståelsen 
och det var också jätteframgångsrikt för han verkligen var en av dom som kom ut i klassen och glänste.” 
(Speciallärare 3) 

 

Några av informanterna tog upp relationer som en viktig del i samarbetet, där initiativtagande till och 

upprätthållande av kontakter togs upp som betydelsefullt gällande samarbetet kring elever och i 

synnerhet elever som befinner sig i svårigheter. Det som efterfrågades och saknades av informanterna 

var kontakten med modersmålslärare. Då de oftast inte fanns på plats dagligen och möjligheten till 

spontan kontakt inte gavs gällde det att som lärare själv ta initiativ och upprätthålla kontakten. En av 

lärarna uttryckte sig så här angående just relation och kontakt som viktiga aspekter för samarbete:  

”Ja det skulle verkligen behövas mer samarbete med modersmålslärare, jag hade en elev med XX som 
hemspråk som hade svårigheter och då bara för att jag känner den modersmålsläraren kunde jag ju prata 
med honom angående flickans svårigheter, men det är ju för att jag känner honom, jag har kontakt.” (Lärare 
2) 
 

Andra yrkeskategorier som inte inkluderats i denna studie men som informanterna nämnde som viktiga 

i samverkan med elever i behov av särskilt stöd var fritidspersonal och talpedagog. Talpedagogen kunde 

hjälpa till med insatser och screening av elever som har talproblem och där kunde även språkstörning 

ingå menade en lärare.  

”Och hon (Talpedagogen) har hand om när det är elever som har talproblem och även språkstörda så då 
kommer hon och stöttar upp…”(Lärare 2) 

 

Fritidspersonalen var en annan yrkeskategori som enligt informanterna var en viktig tillgång för lärare 

i klassrummet då det oftast är flera elever med behov av extra hjälp. En av lärarna uttryckte en stor 

fördel med att ha en fritidspersonal kopplad till klassen som var där under större delen av skoldagen. 

Det möjliggjorde för läraren att ordna en-till-en undervisning eller undervisning i mindre grupper, vilket 

främjade och underlättade anpassningen i klassrummet.  

”… då brukar jag eller fritidspersonalen försöka liksom va lite extra med dom så. Så då är det ju, liksom 
anpassa på det viset.” (Lärare 1) 
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Barriärer för samverkan 

Faktorer som hindrade samarbetet framkom också i intervjuerna. En av dessa, som informanterna 

nämnde, handlade om tidsaspekten och stressen bland lärarna. Arbetsmiljön i skolan är oftast väldigt 

föränderlig vilket betyder att oväntade situationer uppstår som behöver tas om hand. Det var svårt att 

hitta tid till att träffas och samtala, det hände saker hela tiden. Flera nämnde avsaknad av tid som en 

negativ påverkan för samarbete. Viljan och vetskap om ett behov av samarbete fanns ute på skolorna 

men då tiden var knapp och det var mycket som skulle göras inom den ordinarie arbetstiden blev det 

ibland fel i kontakten mellan kollegor då någon kollega sträckte ut en hand och ville hjälpa till. 

”…men många gånger upplever vi att lärarna är så stressade och att arbetsbördan är hög och då dom lärarna 
som kanske behöver det mest är redan så stressade så det är svårt att ta in och det ses som kritik istället för 
att man får hjälp utifrån.” (Speciallärare 1) 

 

En annan påverkansfaktor som hindrade ett samarbete mellan de olika yrkeskategorierna var 

tillgängligheten. Informanterna där det fanns logopeder på skolan menade att möjligheten till samarbete 

var lättare att finna då alla fanns tillgängliga på samma arbetsplats. De som inte hade en skollogoped, 

som befann sig på skolan varje dag, hade möjlighet att kontakta en kommuncentral logoped vid behov. 

Lärarna uttryckte att de kom till skolan till och från men det fanns inget tillgängligt schema med en 

bestämd dag och tid då logopederna var på skolan. Detta skapade svårigheter att planera in ett samarbete. 

En speciallärare önskade en vetskap om logopedens arbetstider. 

”Jag vet inte… man borde ha bättre koll på det också, vi har liksom inte hennes schema, så kommer hon hit 
och säger den här veckan är jag här.”(Speciallärare 1) 

 

Modersmålslärarnas schema såg också annorlunda ut och deras arbetstid var ofta förlagd till efter skoltid 

vilket försvårade ett samarbete enligt samtliga informanter. Det fanns ingen spontan och tillgänglig 

mötesplats mellan lärare/speciallärare och modersmålslärare. Lärarna och speciallärarnas möten var 

förlagda på eftermiddagarna då eleverna hade slutat den ordinarie undervisningen medan 

modersmålslärarnas lektioner pågick.  

”…barnet går ju iväg när vi har möten alltså när vi personal sitter i möten, det är den tiden så hon har inte 
kontakt eller kan nå mig om hon velat. (Lärare1) 
 

En annan aspekt som framkom i intervjuerna handlade om vem som var ansvarig för att ett samarbete 

skulle fungera. Särskilt modersmålslärare och logopeder behövde bli mer integrerade i skolans 

verksamhet menade informanterna. Lärares och speciallärares samarbetsform upplevdes i intervjuerna 

som mer naturlig då de befann sig på samma arbetsplats. En av informanterna menade att detta måste 

ske uppifrån för att det ska kunna fungera. Det behöver komma direktiv från en högre instans som 

exempelvis ett kommungemensamt direktiv för att en möjlighet till ett samarbete mellan fler 

yrkeskategorier ska bli verklighet. Speciallärarna uttryckte just detta och ansåg att ett samarbete inte är 

hållbart om det ska vara upp till var och en att ansvara för.  

”…att det inte bara åligger skolan att göra det eller klassläraren. Jag efterlyser att det ska komma uppifrån 
direktiv uppifrån, inte bara från rektorn utan ännu högre upp att modersmålslärarna ska vara mera 
integrerade i verksamheten.” (Speciallärare 1) 

 

Bristen på kommunikation och information som behövde delges varandra mellan olika yrkeskategorier 

framhävdes också som ett hinder i intervjuerna, främst av modersmålslärarna. Det var upp till var och 

en att hitta information som behövdes i arbetet med eleverna. 

”Då är det den informationen jag får från lärare, den som står på Unikum (digital plattform), och det är där 
jag får informationen….det är upp till mig att läsa på elevernas svårigheter.” (Modersmålslärare 1) 

 
Ett par av informanterna efterfrågade ett forum som alla som arbetade med eleverna kunde få tillgång 

till för att veta elevernas svårigheter och behov. En av modersmålslärarna efterfrågade en mer 

fungerande kommunikation med skolorna och då främst med lärarna samt speciallärarna. 
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Modersmålsläraren saknade information om elevernas behov och förklarade att det var upp till henne 

att ta reda på elevens behov via olika digitala plattformar. Föräldrarna kunde ge information från sitt 

perspektiv men en avsaknad av direkt kontakt med berörda lärare/speciallärare uttrycktes.  

”Ja, annars har vi lite dålig kommunikation med skolorna…eee.. ibland, inte bara språkstörning, elever med 
diagnoser, det kan vara till och med dyslexi som är väldigt viktigt att veta. Vi får ingen information, om man 
inte liksom hittar själv på nåt sätt.” (Modersmålslärare 1)  

Modersmålsundervisning 

Ämnet modersmål är, som tidigare nämnts i uppsatsen, inte ett obligatoriskt ämne i skolan men är 

betygsgrundande och tillhörande läroplan med kunskapskrav som måste följas. Ämnet får inte bedrivas 

under skoltid utan är förlagd innan eller efter skoldagen. De intervjuade modersmålslärarna påpekade 

att svårigheter uppkommer då de oftast har elever på flera skolor och inte har möjlighet att vara på alla 

samtidigt. Detta innebar att många får sin modersmålsundervisning sent och behövde vänta länge efter 

skoldagens slut. I vissa fall krockade det även med övriga fritidsaktiviteter eleven har menade 

informanterna. 

”…två killar som slutade på grund av att dom tränade mycket och träningen är efter skolan så ja..” 
(Modersmålslärare 1) 

 

Dessa faktorer ledde till att många föräldrar valde bort modersmålsundervisning enligt informanterna. 

Även det faktum att ämnet är betygsgrundande kunde göra att ämnet valdes bort om det innebar ett lågt 

betyg som försämrade intagningspoängen till gymnasiet. Informanten menade att de äldre elevernas 

motivation till ämnet ofta grundades på hur bra ämnet gick och vilket betyg som det utmynnade i. 

” äldre elever kan välja bort modersmålet när dom märker att dom inte får bra betyg.”(Modersmålslärare 1) 

 

Vidare sades också att en del föräldrar med barn som har språk- och inlärningssvårigheter valde bort 

modersmålsundervisningen på grund av för hög arbetsbelastning för deras barn och för dem själva. 

Detta i tron om att det skulle underlätta för barnet då de redan behövde extra hjälp med de andra 

ämnena. Det kunde också handla om att föräldrarna trodde att det blev svårare att hantera två språk i 

samband med språkstörning enligt en av informanterna. En informant upplevde att det var svårt att få 

föräldrar att förstå vikten av att utvecklingen på förstaspråket gynnade kunskapsutvecklingen i de 

andra ämnena. 

”… hon hade svårt i alla ämnena, hon behövde extra hjälp och jobbade mycket hemma så föräldrarna valde 
bort modersmålet för det ändå mycket att jobba med att det liksom, att det blir extra. Ja, min åsikt att det är 
fel.”(Modersmålslärare 1) 
 
”Jag vet inte hur föräldrarna tänkte där men om dom bara försöker prioritera att han ska försöka prata mycket 
svenska liksom och sen vet jag inte hur mycket, om dom pratar både och hemma och så…Man är ju ändå 
såhära lite orolig liksom.” (Lärare 2) 

 

I intervjuerna framkom det att modersmålslärare och ämneslärare/klasslärare och speciallärare sällan 

träffades då tiderna för modersmålsundervisningen låg utanför skolans ramtider. Behovet av 

kommunikation upplevdes av informanterna som stort i synnerhet gällande elever med språkstörning. 

En av informanterna menade att modersmålslärarna är en fristående verksamhet som endast delar lokaler 

med skolan. Det fanns ingen möjlighet till samverkan som är av stor vikt för elever med särskilda behov. 
 

”… den generella upplevelsen är att modersmålslärarna inte kommer riktigt in i skolmiljön när dom liksom 
lever i sitt eget vatten och vi skulle behöva mycket, mycket mer kontakt med dom speciellt med 
språkstörning då det är jätteviktigt.” (Speciallärare 1)  

 

Alla informanterna påpekade skillnaden när det gällde studiehandledning. Vid studiehandledning fanns 

det istället ett nära samarbete eftersom studiehandledaren behövde ha kontakt med ämnesläraren om vad 
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eleven behövde gå igenom och kunna inom det aktuella arbetsområdet. Informanten uttryckte att hon 

fungerade som en länk mellan läraren och eleven. 

”Jag är som en länk mellan eleven och läraren men vi får alltid veta i förväg vad vi behöver arbeta med 
eleverna med, så jag kan alltid planera i förväg, innan jag går in i klassen och då, ja det är mycket samarbete 
mellan oss och lärarna i förväg i den aspekten.” (Modersmålslärare 2) 

 

Båda modersmålslärarna sade sig ha en väl fungerande föräldrasamverkan, då det var efter skoltid och 

scheman behövde pusslas ihop så att det passade för alla. Det sades vara en tät och regelbunden 

kontakt. En av informanterna upplevde ett stort stöd från föräldrarna då de ville att deras barn skulle 

lära sig sitt förstaspråk.  

”Nej, dom är alltid så angelägna att deras barn får de här undervisningstillfällena och dom är väldigt 
stöttande. Dom är även väldigt tillmötesgående när det gäller schemaläggning osv. Och de vill att det ska 
passa för mig så såväl för mig som för deras barn.”(Modersmålslärare 2) 

 

De hade också en kontinuerlig kontakt när det gällde uppdatering av elevens progression i ämnet vilket 

skedde antingen via mail, telefon eller möten menade modersmålslärarna. Informanten upplevde att hon 

fick ett bra stöd av föräldrarna och kunde kommunicera med dem om saker som de kunde öva på hemma. 

” Ja, jag träffar alltid föräldrarna och jag uppdaterar alltid föräldrar gällande deras barns studiesituation om 
det är något som behövs göras, och med utvärdering och så vidare.” (Modersmålslärare 2)  

Kunskapsbehov av identifikation och bedömning 

När, var, hur? 

Gällande identifieringen av svårigheterna uppmärksammades dessa oftast av lärarna i den dagliga 
undervisningen. Vid lästillfällen märktes detta då bokstäver glömdes bort eller att eleven fastnade vid 
ord och hade svårt att förstå begrepp. Det märktes även vid inlämning av läxor eller i arbetsböcker 
då eleven inte hann med sina läxor eller skrivuppgifter. Vid avstämningstillfällen, där lärarna använde 
sig av kartläggningsmaterial och bedömningsstöd, uppnådde inte eleverna de godtagbara 
kunskapsnivåerna för gällande årskurs. Även utanför klassrumsmiljön som exempelvis raster kunde 
problem uppstå då eleven hade svårt med det sociala samspelet. Det framkom även att svårigheter 
med koncentration och arbetsminne kunde förekomma tillsammans med språksvårigheter. 
 

”…men då när vi jobbade i arbetsboken, det var då jag märkte att han faktiskt inte förstod det här med…” 
(Lärare 1) 
 
”Att det är en språkstörning han har men det är säkert flera grejer, kanske ADD eller nåt också. Och 
arbetsminnet har han svårt med.”(Lärare 1) 

 

Det finns flera elever i varje klass som har olika svårigheter. Informanterna menade att så länge det 

fungerade bra för eleven skol- och kamratmässigt och läraren kunde anpassa undervisningen efter 

elevernas olika behov behövdes inte alltid en vidare utredning. Vanligtvis fanns det även tillgång till en 

speciallärare som kunde stötta upp och tillgodose elevernas behov. Om detta inte heller fungerade var 

det föräldrarna som fick avgöra om en vidare utredning skulle ske. En lärare uttryckte hur arbetsgången 

såg ut innan en vidare utredning påkallades. Det första som gjordes var individuella anpassningar och 

kartläggningar i klassrummet. Om en utvärdering visade att de individuella anpassningarna inte var 

tillräckliga kontaktades föräldrarna så att en utredning kunde ske. 

”…men det är ju mer när man själv som lärare märker att det inte funkar, skolmässigt, som vi ska kalla på 
en utredning, annars är det ju föräldrarna själva som får ta hand om det. Här har jag flera som har samma 
problematik, men det går att hantera det, så länge jag hanterar det och det funkar liksom då kör man ju på 
den linjen.” (Lärare 1)  
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Anpassningar med eleven i fokus 

Elever med språkstörning är en heterogen grupp vilket menas att behov och svårigheter ser olika ut hos 

eleverna vilket även framkom i intervjuerna. Därför måste anpassningar ske individuellt och efter den 

enskilda individens behov. Flera av informanterna menade att det gäller att hitta varje elevs styrkor och 

kunna stötta upp där eleven har det svårt. En av informanterna uttryckte just detta, att en språkstörning 

ser olika ut hos varje enskild elev och läraren behöver ha vetskap om vad varje enskild elev behöver. 

 ”Och det spelar ingen roll var det är, det går inte att generalisera alls, för språkstörning det säger ju ingenting 
utan det handlar precis om varenda enskild elev och hitta liksom nyckeln till varenda en.” (Lärare 2) 

 

En av anpassningarna som framgått i intervjuerna som ett viktigt verktyg för elever med språkstörning 

var bildstöd. Skollogopederna som fanns anställda på skolan, där fem av intervjuerna gjordes, såg till 

att det fanns bildstöd i varje klassrum. Detta uppskattades av lärarna och speciallärarna då det 

underlättade för inkludering menade informanterna. Det öppnade upp för ett samarbete mellan lärare 

och speciallärare och det fördes diskussioner kring vilka bilder som kunde underlätta förståelsen av 

begreppen med hjälp av bildstöd. I stort sett alla informanterna framhävde att det särskilda bildstödet, 

inte bara gynnade elever med språkstörning. De flesta i klassen hade nytta av förstärkande material, 

struktur och tydlighet i lärmiljön. En informant uttryckte att det som är bra för en är oftast bra för alla. 

”Ja hon hjälper oss med bildstöd till alla klasser, alltså man kan ju säga att man vill ha bilder på det och det 
och så får man det.” (Speciallärare 2) 
 
”Nej, men det är inte bara den eleven som behöver det utan det är bra, det finns många i klassen som inte 
har en utredning som är hjälpta av det, kanske fem stycken som aldrig du märker då men som blir väldigt 
hjälpta av det.” (Speciallärare 1) 

 

En elev med språkstörning har ett stort behov av att få höra samma begrepp upprepade gånger för att 

det ska befästas gentemot övriga elever menade en informant. Detta gäller i samtliga ämnen men särskilt 

i NO och SO- ämnena där det är många begrepp som ska förstås, vilket kräver att speciallärare, lärare, 

logopeder och modersmålslärare samarbetar kring de ämnena. Informanten menade att genom att ett 

samarbete skedde mellan specialläraren och läraren så kunde eleven skapa sig en förförståelse för 

begreppen innan klassrumsundervisningen. Eleven fick då en individanpassad undervisning.  

”… om man tänker bara på ord till exempel så i genomsnitt så behöver ett barn med språkstörning höra ett 
ord 36 gånger… Men så tänker jag nåt som är framgångsrikt med klasslärare om man försöker tänka lite 
inkludering, att mina elever ska ut och ha NO i den stora klassen och behöver då egentligen ha hört dom här 
begreppen 36 gånger, så då kan jag ändå ge dom liksom anpassade sätt...” (Speciallärare 3) 

 
Ett annat viktigt behov som elever med språkstörning har är tydlighet, struktur och uppmuntran enligt 

ett par av informanterna. De behöver få veta hur dagen ser ut och vad som händer härnäst. Kontinuiteten 

är viktig, lektionsstrukturen behöver se likadan ut. Självkänslan hos elever i språkliga svårigheter är 

något som behöver stöttas upp av alla som arbetar kring eleven menade några av informanterna. De 

behöver känna att de gör framsteg och lyckas för att komma framåt i skolarbetet. Förtroendeingivande 

relationer är därför viktigt menade flera informanter, eleverna behöver få känna sig sedda och att läraren 

tror på att de kan.  

”Och att dom behöver jättemycket stöd och uppmuntran och att dom känner det. Så att det, plus det här med 
strukturen och tydligheten och förväntningar och allt det här. Och kontinuiteten, alltså det genomsyrar ju 
allt.” (Lärare 2) 

Identifikationssvårigheter av flerspråkiga 

I intervjuerna framkom det även att det fanns problematik med att avgöra vad språksvårigheterna 

berodde på när det gäller flerspråkiga elever. Är det en normal språkförsening som beror på att eleven 

inte varit så länge i Sverige eller är språket försenat på grund av en språkstörning? Det framkom av flera 

informanter att tester behöver göras på båda språken, på svenska och på förstaspråket. Specialläraren 



22 
 

uttryckte att det var svårt för henne att avgöra hur förstaspråkssutvecklingen såg ut hos eleven och 

uttryckte ett behov av en modersmålslärares kunskap kring detta. 

 
”Man kan väl tänka såhär det är ju inte lätt att se om en elev har ett svagt språk på båda språken, så undrar 
jag ju direkt vad det beror på. Är det svenskan som är svag eller modersmålet som är svagt eller är han eller 
hon svag på båda, hur får jag reda på det?” (Speciallärare 1) 

 

Enligt några av informanterna så förekommer det missuppfattningar kring flerspråkiga elevers 

språkutveckling. När svårigheter uppmärksammas tros det då bero på elevens exponering av flera språk, 

inte en eventuell språkstörning. Detta, menar informanterna, kan leda till en underdiagnostisering hos 

flerspråkiga elever. En logoped uttryckte att kunskaper saknas ibland gällande andraspråksutvecklingen 

hos flerspråkiga elever. Om läraren saknar kunskap om andraspråksutvecklingen kan identifieringen av 

en eventuell språkstörning missas då språksvårigheterna troddes bero på elevens flerspråkighet, enligt 

informanten. Läraren behöver veta hur länge eleven varit exponerad för svenska då det inverkar på 

språkutvecklingen. 

”…många lärare tror ju också ”ja, men han är ju flerspråkig” så där försöker man ju ”nej, det är inte därför” 
och särskilt inte om dom har det sen födseln och det är ju ofta så, dom har pratat svenska sen dom var små 
och gått på förskola o så då vill man ju vara där och informera om att ”nej, då ska han inte ha en långsammare 
språkutveckling” utan då ska det liksom va i fas.” (Logoped 2) 

Arbetsgång och ansvariga  

I intervjuerna framkom det att det var logopeder som var ansvariga för bedömningar av 

språkstörningsdiagnoserna. Det togs även upp de olika anställningsformerna bland logopederna. Det 

finns logopeder som är anställda av landstinget och deras uppgift är att göra bedömningen utifrån ett 

medicinskt perspektiv. Denna anställningsform är förlagd på mottagning eller liknande, dit föräldrarna 

kommer med sina barn för att få en språkbedömning. Barnen benämns som patienter, inte som elever. 

På mottagningen handlar det ofta om korta och många möten för det ska hinnas med flera patienter 

under en dag. Informanterna beskrev detta som en kortsiktig påverkan på elevens utveckling.  

”Ja det tycker jag absolut är en stor skillnad eh för det jag tyckte var när jag jobbade inom landstinget så 
jobbade man ju mycket med, där skulle man träffa så många som möjligt, patienter, för det första var det 
vad man kallar dom, kallar vi dem patienter eller kallar vi dem elever o där var ju lite att man fick ersättning 
för dom patienter man träffade så det blev lite kvantitet ibland eller vi träffade ganska många.” (Logoped 1) 

 

Informanterna som intervjuats hade båda erfarenhet av att ha arbetat som logoped för landstinget och 

kände att de fått en bred erfarenhet med sig i bagaget. Som skollogoped kände de att de kunde ha en mer 

långsiktig och kontinuerlig kontakt med barnen samt ett nära samarbete med lärare. Informanterna 

jämförde detta som kvantitet vs kvalitet. 

”Ja jag trivs mycket bättre här, lite mer långsiktig påverkan. Man får fortsätta träffa barnen, inte bara nu lär 
vi oss använda bisatser, bisatsinledare liksom och sen ”Hej då”, utan nu är det lite mer långsiktigt.” (Logoped 
2) 

 

Informanterna vittnade även om en tredje anställningsform för logopeder som är anställda av 

kommunen. Dessa logopeder har flera skolor som de är knutna till och besöker med jämna mellanrum. 

Det fanns också ett språkcentrum där logopeder arbetade och hade möjlighet att handleda lärare och 

speciallärare samt dela med sig av passande material.  

”Det som är så bra med henne och XX kommun är att det finns ett Språkotek. Där var jag nu och lånade till 
dom här som jag har nu, jättebra alltså, vi har en pojke som jag har pratat med logopeden, han kan inte säga 
en hel mening.” (Lärare 2) 

 
En språkbedömning gjordes enligt informanterna främst av logopeder som är anställda av kommun och 

landsting. Vidare nämndes att logopeder som var anställda av skolan inte hade tillgång till material som 

krävdes för en språkbedömning på samma sätt och arbetade mer med elevernas svårigheter på plats. De 
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kunde hjälpa till med en enklare kartläggning för att avgöra om detta borde skickas vidare genom 

skolsköterskan till logopedmottagning. På mottagning gjordes bedömning på båda språken. 

”Ja, och då måste man göra en, alltså jag kan ju inte göra en riktig bedömning här utan jag gör ju vad vi 
kallar liksom ”bedömning light”, en kartläggning och sen så skickar ju skolsköterskan en remiss till 
konsultativt stöd och då får dom ju göra först att dom gör en bedömning på hans svagaste språk och en på 
hans starkaste språk, så att då blir det först svenska och sen på modersmålet….” (Logoped 2)  

 

De intervjuade skollogopederna kunde arbeta med elever trots utredningshinder och påvisade vikten av 

att logopeder fanns ute i verksamheten. Det fanns elever som inte uppfyllde kraven för en diagnos men 

där behoven av stöd fanns.  

”Utan det står still, det är stopp å då desto viktigare att vi tänker jag ur en språklig synvinkel att vi logopeder 
finns ute på skolorna och kan hjälpa till man behöver ju inte alltid en diagnos för att kartlägga eller se var 
behövs stödet men en diagnos är ju oftast värdefull också.” (Logoped 1) 

Bedömningssvårigheter av flerspråkiga 

Gällande bedömning av elevers svårigheter framkom det olika hinder och svårigheter, enligt 

informanterna. Det förekom i alla utsagorna antingen lång väntetid för utredningen eller i vissa 

kommuner var det utredningsstopp. 

”Just nu är det utredningsstopp i kommunen och har varit under hela vårterminen tror jag så att det är stopp 
för samtliga dyslexiutredningar, dyskalkyliutredningar och språkutredningar.” (Logoped 1) 

 

En informant påpekade vikten av att ha kunskap om andraspråkstillägnandet för att kunna bedöma 

flerspråkiga elever. Det finns olika teorier om andraspråksutvecklingen som processbarhetsteorin där 

det bygger på olika stadier i språkutvecklingen. Dessa teorier är viktiga att ha kunskap om för att kunna 

bedöma hur eleven ligger till, påpekade en av informanterna.  

”…det finns ju teorier som bygger på andraspråkstillägnandet, typ som processbarhetsteorin som där man 
kan följa elevens utveckling.” (Logoped 2) 

 

Andra svårigheter som togs upp gällande bedömning av flerspråkiga elever var att hitta tolk eller 

modersmålslärare till det specifika språket och dessutom om inte tolken har kunskap om 

andraspråksutvecklingen är det svårt att få en korrekt bedömning. Informanten menade att de stöter på 

svårigheter att hitta en person som är utbildad i språket och har kunskap om elevens språkutveckling 

och då blir inte alltid bedömningarna blir korrekta. 

”Det är så man ska göra och så ibland är det svårt att få till för alla språk finns kanske inte riktigt, man måste 
ju ha tolk och så vidare, så att det inte alltid blir jättetillförlitligt då heller, men det är ju så man ska göra.” 
(Logoped 2) 

 

Ett annat hinder som informanterna lyfte var då föräldrar inte hade tid eller möjlighet att ta sig till den 

mottagning där en språkutredning skulle göras av en logoped. Detta kan ibland kräva flera tillfällen 

vilket gör det svårt för föräldrar av olika anledningar, enligt informanterna. Vidare menade de att det 

inte finns så många mottagningar vilket innebär att det kan bli en lång resa för föräldern. Informanterna 

nämnde även att språket och kommunikationen mellan mottagning och förälder också kunde vara en 

svårighet. 

”…så ska han komma dit en gång i veckan under en tolvveckorsperiod, sånt där också till sjukhuset, det är 
inte alltid föräldrarna orkar med heller…” (Lärare 2) 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur logopeder, lärare, speciallärare och modersmålslärare 

ser på samverkan med varandra i arbetet med flerspråkiga elever med språkstörning. Syftet var även att 

ta reda på hur identifiering- och bedömningsprocessen ser ut för flerspråkiga elever med eventuell 

språkstörning. Utgångspunkten i diskussionen nedan är syftets frågeställningar.  

Samverkan mellan olika yrkeskategorier 

Alla informanterna var eniga om att ett stort behov finns av samverkan mellan olika yrkeskategorier i 

skolan, runt eleverna som är i behov av särskilt stöd. Ett samarbete som har visat sig mest förekommande 

är den mellan lärare och speciallärare. Det samarbetet som det finns minst av är samarbetet med 

modersmålslärare. Gällande logopeder så förekommer samverkan i olika grader beroende på 

logopedernas anställningsform. De logopeder som var anställda av skolan hade ett gott samarbete med 

såväl lärare som speciallärare. Kan en barriär vara att de inte har samma yrkesspråk? Logopeder är mer 

inriktade mot det medicinska och ser mer att svårigheterna ligger hos eleven medan pedagoger har fokus 

på lärmiljön och vad som brister där. Lärare och speciallärare har, enligt Gallagher et. al (2019), samma 

yrkesspråk och det underlättar samarbetet när yrkesperspektivet delas där didaktiken och pedagogiken 

är i fokus. Läraren, specialläraren och modersmålsläraren tillhör alla det pedagogiska fältet fast med 

olika specifika kunskaper. Både det medicinska och det pedagogiska perspektivet behövs i arbetet med 

elever i språklig sårbarhet därför behöver de överlappa varandra istället för att särskiljas. Det gäller att 

hitta en väg för att komplettera varandra. Detta är även något som Farrell (2017) förespråkar. 

 

Ämnesläraren har kunskaper inom sitt ämne, specialläraren har specifika kunskaper inom 

specialpedagogik och modersmålsläraren har specifika språkkunskaper. Logopeder har kunskaper om 

hur språket ser ut och hur det är uppbyggt utifrån ett medicinskt perspektiv. Alla dessa behöver samverka 

för att ta del av varandras kunskaper, vilket även Archibald (2017) poängterar. Att integrera 

skollogopeder mer i skolans värld för att möjliggöra samarbete framkom i resultatet när skollogopeder 

fanns tillgängliga på skolan då det blev mer en kontinuitet i insatserna och de kunde ta del av varandras 

expertis mer spontant. Detta är av särskild vikt för elever i språklig sårbarhet då de olika professionerna 

i skolan behöver verka för att stötta det akademiska, sociala, emotionella och muntliga utvecklingen hos 

elever med språkstörning.  

 

I studien framkom det att när det fanns tillgängliga yrkeskategorier på plats så kunde insatser göras för 

att få en mer inkluderande utbildning och en mer samstämmig undervisning för eleverna. Där alla 

yrkeskategorier kan få bidra med sin specifika kompetens. Speciallärarna kunde då samverka med 

lärarna genom att i förväg gå igenom begreppen som skulle gås igenom i undervisningen vilket gav 

eleverna mer trygghet i klassrumssituationen. Även logopeder kunde stötta upp med visuellt stöd i form 

av bildstöd som fanns tillgängliga i alla klassrum för att förstärka begreppsförståelsen. Lärarna kunde, 

med hjälp av fritidspersonalen, göra lärandemiljön i klassrummet mer anpassad för eleverna i behov av 

särskilt stöd. Detta genom att dela in klassen i mindre grupper och ge en-till-en insatser. 

Uppsatsförfattarna kunde även se att där det fanns studiehandledning i kombination med 

modersmålsundervisning skedde ett samarbete kring begreppsförståelsen i undervisningen. I arbetet 

med flerspråkiga elever med en eventuell språkstörning krävs också en samverkan mellan 

modersmålslärarna och de tidigare nämnda yrkeskategorierna. Detta för att en större förståelse av 

ämneskunskaperna kan ges på förstaspråket samt en vetskap om hur språkutvecklingen ser ut på 

förstaspråket.  

 

Samarbetet är en förutsättning för elevens välbefinnande och utveckling då de olika yrkesprofessionerna 

arbetar med eleven måste de även samverka med varandra för att elevens bästa ska vara i fokus och bli 

meningsfullt. Därför behöver samplanering råda kring vad eleven behöver. En önskan om samplanering 
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mellan olika yrkeskategorier framkom i resultatet, vilket även Da Fonte et al (2017) tar upp i sin studie. 

En fördel med samplanering av undervisningen är att genom att ta de del av varandras kompetenser 

möjliggör för eleverna att kunna vara kvar i klassrummet. En av informanterna tog upp just varför 

samverkan behöver ske och delade med sig av ett exempel där en flerspråkig elev med språkstörning 

som har ett behov av att få förförståelse för olika begrepp i undervisningen. Där kunde lärare, 

speciallärare, logoped och modersmålslärare samverka för att hjälpa eleven förankra och förstå 

begreppen och därmed kunna gå vidare i sin kunskapsutveckling. Vygotskij (2001) benämner detta som 

den proximala utvecklingszonen, att med stöd av en vuxen kunna gå vidare i sin utvecklingsnivå. Det 

var en lyckad samverkansform där de kunde samplanera undervisningen, där var och en kunde bidra 

med sin kunskap för elevens bästa. Den ordinarie undervisningen behöver få en plats i de 

specialpedagogiska och logopediska insatserna för att det ska bli meningsfullt för eleven. Med detta 

menas att det behövs kommuniceras vad ämnet i undervisningen innehåller för såväl logopeder, 

speciallärare och modersmålslärare. Detta är något som Wallach et al. (2009) tar upp i sin artikel. En 

annan viktig aspekt som kom fram i resultatet gällande elevernas behov och samverkan var bildstöd. 

Några av informanterna nämnde att genom samverkan med logopederna kunde det visuella stödet 

tillgodoses i såväl den särskilda undervisningen som i klassrumsundervisningen där även fler elever i 

den ordinarie klassen blev hjälpta av stödet. Studier har visat att visuellt stöd kan stärka arbetsminnet 

(Quail et al., 2009) och fungera som komplement till de muntliga instruktionerna (Heikkilä et al., 2018). 

Informanterna menade även att bildscheman som logopederna bistod med inte bara hjälpte eleverna med 

språkstörning utan alla elever blev hjälpta av det.  

 

I resultatet kom det fram att det finns flera barriärer som hindrar en god samverkan där en barriär är tid. 

Flera informanter vittnar om tidsbristen som råder i skolan för det är en föränderlig miljö, oförutsägbara 

saker kan inträffa och det går inte alltid att avsätta tid till samverkansstunder. Tidsbristen tar även Da 

Fonte et al. (2017) upp i sin studie där lärare och speciallärare uppgav tid som ett hinder för samarbete. 

Tiden yttrar sig också i att anställningsformerna påverkar tidschemat. I intervjuerna framkom från lärare, 

speciallärare och modersmålslärare att deras samarbetsmöjligheter begränsades av att de inte har samma 

arbetstider. Gällande lärares samarbete med logopederna som inte är anställda på skolan framkom också 

att samverkan var svårt att planera in då de inte visste när logopederna skulle vara på plats. Det kan 

härledas till att de har olika arbetsgivare och anställningsvillkor. Samma gäller modersmålslärarna som 

även de har andra arbetsvillkor och tider där i stor del alla informanter tog upp att modersmålslärarna 

uppfattades som en exkluderad verksamhet där det fanns obefintlig samverkan med andra lärare. De 

uttryckte att modersmålslärarna behöver bli mer inkluderade i skolans verksamhet i synnerhet med 

elever som har språkliga svårigheter. Detta framkommer även i Averys (2015) studie där 

modersmålslärarna uppfattades som exkluderade.  

 

Flera av informanterna lyfte ansvarsdelen för samverkan som oklar. Vem är den sammankallande 

aktören? En av informanterna menade att detta bör ske från en högre instans och det kan inte åläggas de 

enskilda aktörerna. Detta är något som framkommer i rapporten från SOU (2016:46) där SPSM påpekar 

att elevsamverkan mellan landsting och skola behöver ordnas av ansvariga på kommunen. I resultatet 

framkom det ett behov av en förbättrad kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna. Det saknas ett 

gemensamt forum för att ta del av samt delge varandra viktig information om elevers behov. En 

modersmålslärare uppgav att hen fick leta sig fram till information på digitala plattformar. 

Kommunikationen är en viktig del i ett samarbete för att skapa en relation och det är även något som 

(Vygotskij, 2001), Da Fonte et al. (2017) och Aspelin (2013) framhäver som viktigt.  

Identifiering av flerspråkiga elever med språkstörning 

Diagnosen språkstörning upptäcks oftast redan på kontrollerna hos BVC, genom att talet är sent 

utvecklat i jämförelse med jämnåriga (Nettelbladt & Salameh, 2007). I intervjuerna framkom det att det 

är läraren som först uppmärksammar elevens svårigheter i klassrummet genom upptäckten av språkliga 

svårigheter hos eleven. Läraren rådfrågar specialläraren och får då olika anpassningar först som provas. 

Om anpassningarna inte fungerar så tas det kontakt med logoped. Det är dock upp till föräldrarna att 

avgöra om en utredning ska göras. I intervjuerna togs det även upp att det finns svårigheter med att 

identifiera eventuell språkstörning hos flerspråkiga elever. De menade att det kan saknas kunskaper om 
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hur andraspråksutveckling ser ut generellt samt vetskap om förstaspråksutvecklingen. Båda dessa är 

förutsättningar för att kunna identifiera språkstörning hos flerspråkiga elever. Salameh (2008) menar att 

den språkliga utvecklingen bör jämföras med andra flerspråkiga barn. Det får inte ske en 

missuppfattning av att den långsamma språkutvecklingen beror på att barnet har många språk utan 

språkstörningen finns på båda språken, vilken en av informanterna menade är en vanlig förekommande 

missuppfattning. En felaktig bild verkar finnas, vilket några informanter bekräftar, gällande att 

flerspråkigheten skulle skapa svårigheter för språkutvecklingen. Språksvårigheterna tros bero på att 

eleven har flera språk vilket inte stämmer då eleven gynnas av flera språk i sin kognitiva utveckling, 

enligt Vygotskij (2001). 

 

En annan faktor som måste tas i beaktning när man bedömer andraspråksutvecklingen är hur den fysiska 

miljön ser ut där barnet växer upp. Hur exponeringen för andraspråket ser ut, om andraspråket talas i 

vardagen eller om det är främst förstaspråket som talas. Det är viktigt att identifieringen görs i tid, enligt 

SOU (2016:46) rapporten för att kunna sätta in rätt resurser tidigt för att eleven inte ska halka efter ännu 

mer i kunskapsinhämtningen. En av informanterna tog upp att det även kan finnas andra svårigheter som 

förekommer tillsammans med språkstörning som exempelvis koncentrationssvårigheter. Enligt Quail et 

al. (2009) finns det ett samband mellan auditiva svårigheter i arbetsminnet och språkstörning. Thomas 

et al.(2019) menar därför att språktester behöver utvecklas som även fokuserar på korttidsminne och 

arbetsminne för att bedöma en språkstörning. Det behöver även innefatta icke lingvistiska aspekter i 

testerna som inte bara fokuserar på det språkliga.  

Bedömning av flerspråkiga elever med språkstörning 

När en utredning görs av en språkstörning är det logopederna som har det största ansvaret vilket 

framkom i resultatet. Det är logopeden på mottagningen som har rätt verktyg för att göra en bedömning. 

Enligt informanterna har skollogopederna begränsade möjligheter och gör endast en mindre bedömning 

vid misstanke om en språkstörning. Bedömningen av en språkstörning behöver ske på båda språken 

gällande flerspråkiga elever eftersom en språkstörning finns på båda språken (Salameh & Nettelbladt, 

2018). Det framkom också i resultaten att det inte alltid är möjligt att göra en korrekt bedömning på 

grund av att det inte finns tillgängliga språkkunniga i förstaspråket som kan bedöma 

förstaspråksutvecklingen på då det är en förutsättning. Detta är ett problem som är förekommande då 

det svårt att få fram tolkar, det kostar mycket och det tar tid menar Boerma och Blom (2017). Flera 

studier tar upp svårigheter att bedöma språkstörning hos flerspråkiga (Kraemer & Fabiano-Smith, 2017, 

Boerma & Blom, 2017, Chondrogianni & John, 2018, Peña et al. 2016). I och med att tillgång till tolkar 

inte finns så blir eleverna endast bedömda på andraspråket vilket leder till feldiagnosticering, menar 

Kraemer och Fabiano-Smith (2017) och menar vidare att enspråkiga standardiserade språktester inte 

fungerar på flerspråkiga elevers språkutveckling. Detta är något som behöver utvecklas eftersom elever 

behöver testas på båda språken vilket framgår av litteraturen och av informanterna.  

 

Chondrogianni och John (2017) menar också att det inte endast går att översätta 

bedömningsinstrumenten då viktiga ord och kontexten i sig bli missvisande. Peña et al.(2016) menar att 

det är viktigt i en bedömning även att det tas hänsyn till språket som talas i vardagen såväl som 

skolspråket. De framhäver vidare att dessa komponenter kan tas med i en bedömning om bedömning 

sker på båda språken. Cummins (2017) påpekar att det tar ca fem år för att skaffa sig kunskaper i 

skolspråket för en andraspråkstalare och det talade språket tar inte lika lång tid. Det finns därför en tydlig 

skillnad mellan vardagsspråk och kunskapsspråk som bör tas i beaktning gällande 

andraspråksbedömningen. Misstolkningar av elevernas språkkunskaper kan uppstå då eleven har ett flyt 

i vardagsspråket men saknar skolspråkets begreppsinnehåll. Logopederna i intervjun tog upp detta då de 

pratade om elevens språkliga ålder vid bedömningen, vad som kan förväntas beroende på när eleven 

exponerades på andraspråket och hur mycket.  

 

I såväl identifieringen som bedömningen av flerspråkiga elever förutsätts kunskaper i 

andraspråksutvecklingen vilket framkom både i intervjuerna och i den undersökta litteraturen. 

Processbarhetsteorin togs upp i såväl den undersökta litteraturen som i intervjuerna. Detta är en 

användbar metod för att följa hur andraspråksutvecklingen ter sig, menar informanten som använder sig 
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av detta då hon gör en bedömning. Salameh och Nettelbladt (2018) framhäver processbarhetsteorin som 

en beprövad metod inom andraspråksbedömningen.  

 

Sammanfattningsvis har det framkommit att samarbete är den avgörande faktorn för identifiering och 

bedömning av flerspråkiga elever med en eventuell språkstörning, men detta kräver att det kommer 

direktiv från en högre instans. Det behöver göras en integrering i skolan av andra yrkeskategorier för att 

kunna möjliggöra en samverkan mellan olika yrkeskategorier där alla kan bidra med sin expertis. Det 

behövs organiserade och tydliga riktlinjer gällande samverkan för att de olika yrkeskategorierna ska 

kunna mötas. För att en tidig identifiering av en eventuell språkstörning hos flerspråkiga elever ska 

kunna göras, krävs det en samverkan mellan logopeder, modersmålslärare, lärare och speciallärare. En 

utveckling av adekvata bedömningsverktyg för att bedöma en eventuell språkstörning hos flerspråkiga 

elever behöver även göras. Avslutningsvis behöver stödinsatser som ges till elever från logopeder, 

modersmålslärare och speciallärare bli mer integrerade i undervisningen för att det ska bli meningsfullt 

och till nytta för elevens kunskapsutveckling, därför är samverkan en avgörande faktor. 

Metoddiskussion 

Då syftet var att få ta del av yrkeskategoriers uppfattningar kring samverkan gällande bedömning och 

identifiering av flerspråkiga elever med en eventuell språkstörning valdes den kvalitativa metoden med 

intervjuer. Studier och litteratur har visat hur särskilt viktigt det är med samverkan mellan olika 

yrkeskategorier i arbetet med bedömning och identifiering av flerspråkiga elever därför ville vi 

synliggöra verksamma pedagogers och logopeders uppfattningar i ämnet. Intervjupersonernas egna 

erfarenheter och kunskaper var viktiga att få ta del av. Detta för att få en inblick i vad de olika aktörerna 

kan bidra med i en samverkan för elever i språklig sårbarhet. Genom att ha semistrukturerade intervjuer 

med endast ett få antal frågor gavs möjligheten för intervjupersonerna att ge mer öppna svar och 

följdfrågor kunde ställas. En kvantitativ studie i form av exempelvis enkäter hade troligtvis inte gett 

samma djupgående svar då följdfrågor inte varit möjlig. Ambitionen var att genomföra åtta intervjuer, 

två lärare, två speciallärare, två modersmålslärare och två logopeder men det blev nio då en till 

speciallärare önskade delta. Intervjuerna som gjordes var halvstrukturerade och tematiska med få 

frågeställningar för att istället få så öppna och rika svar som möjligt. Inga pilotstudier genomfördes dock 

på grund av det i början var svårt att få tag på informanter till studien. Studien har dock vissa 

begränsningar då det bland annat är en liten urvalsgrupp med endast två, och i ett fall tre, av varje 

yrkeskategori. Det går heller inte att generalisera då urvalet inte var slumpmässigt. Troligtvis kan 

resultatet som framkommit vara användbart för och appliceras på fler skolverksamheter gällande 

behovet av samverkan med flera yrkeskategorier i arbetet med flerspråkiga elever med språkstörning.  

Slutsatser 

Studien sökte svar på tre frågor som handlade om samverkan, bedömning och identifiering av 

flerspråkiga elever med språkstörning. Syftet var att få en inblick i hur samarbetet fungerade mellan 

yrkesgrupperna logoped, modersmålslärare, lärare och speciallärare i arbetet med flerspråkiga elever 

som har språkstörning.  

 

Vad gäller samarbetet kunde vi se att det fanns stora fördelar med att ha ett professionsöverskridande 

samarbete när det gällde just flerspråkiga elever med språkstörning. Detta visade sig i elevernas 

begreppsuppfattning då de kunde få en större förförståelse för begreppen som användes i den ordinarie 

klassundervisningen vilket gynnar elevens kunskapsutveckling. Logopedernas insatser behöver vara 

kopplade till ett sammanhang där man arbetar med aktuella arbetsområden som undervisas i skolorna 

för att det ska vara motiverande och utvecklande och detta kräver att ett samarbete råder bland annat 

mellan logopeder, speciallärare och ämneslärare. Elever med språkstörning behöver få höra begrepp 

flera gånger för att de ska befästas och är eleven dessutom flerspråkig så behövs även 

modersmålslärarens kompetens. En mer individanpassad undervisning som är viktig för elever med 
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språkstörning då deras språkprofiler är så heterogena kan möjliggöras då fler yrkeskategorier är 

inblandade. 

 

Gällande identifiering- och bedömningsprocessen framkom också behovet av samverkan. När en 

språkstörning uppträder på båda språken innebär det att det behövs kompetens i både 

andraspråksutvecklingen och förstaspråksutvecklingen vilket en samverkan mellan dessa 

yrkeskategorier kan bidra med. I studier som lästs framgår även ett behov av flerspråkiga 

kartläggningsmaterial som inte endast är översatta. Modersmålslärare och logopeder behöver bli mer 

integrerade i skolan verksamhet. 

Framtida forskning 

I denna studie tog flera informanter upp samverkan med fritidspersonalen som viktig för att möjliggöra 

anpassningar i klassrummet såsom en-till-en undervisning och mindre grupper. Därför vore det 

intressant att få med fritidspersonalens syn på samverkan då de besitter viktig kunskap i hur eleverna 

fungerar socialt som är en viktig del i skolsituationen för eleven.  

 

Ett annat område som också är intressant är att undersöka bedömningsmaterial då litteraturen och studier 

säger att det finns få bedömningsmaterial för flerspråkiga elever. Hur fungerar bedömningen i praktiken? 

Vilka material används? Används tolkar, modersmålslärare och föräldrar i identifieringen? 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

  
Hej!  

 

Vi, Mimmi Flörchinger och Anneli Brodd, skriver den här terminen vårt examensarbete vid 

speciallärarprogrammet på Stockholms universitet. Vårt arbete kommer att handla om flerspråkighet, 

språkstörning och samverkan. Vi vill veta hur olika yrkeskategorier samarbetar kring att upptäcka och 

utreda eventuell språkstörning hos flerspråkiga elever. Vi är intresserade av att upptäcka framgångsrika 

arbetssätt kring dessa elever då frågan inte är tillräckligt beforskat. Vi vänder oss till dig då du arbetar 

med detta och besitter kunskap inom fältet.  

 

För att undersöka detta vänder vi oss till dig som är speciallärare/specialpedagoger, modersmålslärare 

och logopeder. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att behandlas i vår datainsamling, 

vilket innefattar att deltagandet är frivilligt och att du kan avbryta din medverkan när som helst. 

Datainsamlingen kommer enbart att användas i forskningssyfte och ditt underlag kommer att behandlas 

konfidentiellt.   

Vi hoppas att du kan medverka!  

  

Vid frågor får ni gärna kontakta oss:  

 

Mimmi Flörchinger-Mail: mimmi.florchinger@gmail.com Mobil:XXX  

Anneli Brodd-Mail: broddanneli@gmail.com Mobil: XXX 

Handledare universitetslektor- Mina Sedem- mina.sedem@specped.su.se  

  

  

Jag ger mitt medgivande att delta i er studie  

___________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  
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Bilaga 2 

Checklista/Intervjuguide 

 

Hur länge har du arbetat som lärare/logoped/speciallärare/specialpedagog/modersmålslärare? 

 

Vad har du för erfarenhet av elever med språkstörning?  

 

Vad är din erfarenhet kring flerspråkiga elever med språkstörning? 

 

Hur upptäcks/identifieras flerspråkiga elever med språkstörning? 

 

Hur ser utrednings/bedömningsprocessen ut? 

 

Hur ser det vidare arbetet ut efter utredningen? Finns det fortfarande kontakter med andra 

inblandade yrkeskategorier? 

 

Hur ser det vidare samarbetet ut kring flerspråkiga elever med utredd språkstörning? 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


