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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka de praktiska kunskaper lärare tillämpar vid undervisning av 

elever med språkstörning. All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Därav vill vi sätta ord på lärares praktiska kunskap i undervisningen. Studiens teoretiska utgångspunkt 

är teori om kunskap. Det finns olika sätt att se på kunskap och vi lyfter vetenskaplig-, teoretisk- och 

praktisk kunskap samt praktisk klokhet. För att bemöta elever med språkstörning krävs att lärare har 

både teoretisk- och praktisk kunskap.  

Det empiriska materialet utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Åtta lärare deltog i studien 

och samtliga undervisade på mellanstadiet. Undersökningen genomfördes i två kommuner och med 

stöd av den hermeneutiska tolkningsmetoden har materialet analyserats.  
 
Studien visar att det lärarna sätter ord på angående begreppet språkstörning visar på en osäkerhet kring 

det vetenskapliga begreppet men genom praktisk kunskap kan de ändå sätta ord på vad det innebär 

genom att koppla det till enskilda elever. Vidare har det framkommit i studien att de lärare som 

intervjuats inte tycker sig ha tillräckligt med teoretisk kunskap, samtidigt som de visar att de besitter 

praktisk klokhet. Däremot uttrycker de ett behov av att få tid och möjlighet att koppla ihop och 

kombinera de olika kunskaperna. Lärarna visar prov på praktisk kunskap genom att göra anpassningar 

utifrån elevers olika behov, situation och sammanhang. De uttrycker en frustration över att inte räcka 

till och lyfter ett behov av stöd från speciallärare/specialpedagog. De önskar även mer teoretisk 

kunskap och tid för gemensam reflektion. Lärarna beskriver att lärmiljön har stor betydelse för elever 

med språkstörning ur fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv, men tycker att behoven av rätt 

lärmiljö är svåra att tillgodose. 
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Förord 

Vi har valt att skriva uppsatsen i samarbete och i kontinuerlig dialog. Vi har genomfört och 

transkriberat fyra intervjuer var, men har haft en dialog i skrivandet. Mindre delar av uppsatsen har 

skrivits enskilt och utifrån det har vi diskuterat tillsammans till det färdiga resultatet. 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till de lärare som deltagit i intervjuer för att ni tog er tid och lät oss få en 

inblick i och möjlighet till förståelse av er praktiska kunskap. 

 
Vi vill även rikta ett varmt tack till vår handledare, Bozena Hautaniemi, som stöttat, uppmuntrat och 

utmanat våra tankar genom vägledning och värdefulla kommentarer. 
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Inledning 

Kunskap handlar om människans vilja att överleva och utvecklas både som individ och i samspel med 

andra (Gustavsson, 2002). Platon menade att kunskap handlar om att ha en objektiv och säker kunskap 

i motsats till att bara tro eller ha en åsikt. Aristoteles utvecklade betydelsen av kunskap och menade att 

den är bunden till verksamheten och delade in den i tre kategorier: teoretisk kunskap, praktisk kunskap 

kopplad till hantverk och skapande samt etisk och politisk kunskap (ibid).  

Praktisk kunskap är som begrepp betraktat mer främmande för många än vetenskaplig kunskap. De 

kunskaper vi har beror på de erfarenheter vi erhållit och hur vi förhåller oss till kunskapen. Att kunna 

sätta ord på den tysta kunskap som finns mellan praktisk kunskap och forskning är intressant. Inom 

svensk språkforskning beskrivs att det saknas kunskap om språkstörning, vilket gör att det är intressant 

att utforska vilken praktisk kunskap lärare har om språkstörning. 

I forskning om lärares yrkesutövande påpekas det att en stor och rik undervisningsrepertoar och 

förmågan att förändra och anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar är en utgångspunkt 

för att de ska nå resultat i skolan (Skolinspektionen, 2012). Att som lärare kunna förstå och praktiskt 

omsätta sin förståelse är att sätta sig in i andra människors sätt att tänka i olika sammanhang. Hur 

något ska göras hör i sådana fall ihop med handlingen. Gustavsson (2002) menar att en stor del av våra 

upplevelser och vårt sätt att vara är ordlösa. Det visar sig ändå i det vardagliga livet och kan gestaltas 

på olika sätt, även om det inte går att uttrycka verbalt.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) gjorde 2018 en kartläggning angående bemötandet av 

elever med språkstörning. Syftet med kartläggningen var att analysera hur stödbehovet ser ut, vilka 

stödfunktionerna är och vilka insatser som görs på skolorna. Studiens fokus var att kartlägga 

kunskapen hos lärarna, behovet på skolorna och hos huvudmän. Resultatet visade att elever med 

språkstörning inte uppnår kunskapskraven i samma utsträckning som övriga elever. Den visade även 

att kompetensen om språkstörning är begränsad och flera av skolorna uppgav att de saknade metoder 

för att ge elever med språkstörning rätt stöd (SPSM, 2018).  

Språkstörning kan ta sig uttryck på flera olika sätt, lätt eller mer omfattande. Språkstörningen kan 

finnas inom språkets olika områden och visa sig på olika sätt för olika individer, till exempel inom 

grammatik, ordföljd, språkförståelse eller i språkanvändning. För elever med språkstörning kan 

språket bli en svårighet för kunskapsinhämtning i flera olika situationer. I yngre år visar det sig oftast i 

form av svårigheter med uttal och meningsbyggnad, medan det i skolåldern kan ge olika läs- och 

skrivsvårigheter vilket i sin tur får konsekvenser för förståelse, förmågan att tänka språkligt och ta in 

innehållet i undervisningen (SPSM, 2018). Vidare påverkar språkstörning ofta de exekutiva 

funktionerna eftersom uppgifter som kräver eget resonemang, planering och användning av 

arbetsminnet är kopplat till språket. Även uppmärksamhet, koncentration och exempelvis det sociala 

samspelet kräver mycket av en elev med språkstörning då det är kopplat till språket och blir väldigt 

ansträngande (ibid). 

I en uppsats av Simonsson (2014) om undervisning och språkstörning i praktiken var syftet att 

undersöka hur lärare organiserar undervisning för elever med språkstörning, för att så långt som 

möjligt motverka funktionsnedsättningens negativa konsekvenser. I praktiken finns det ett gap mellan 

logopedins rekommendationer och konkreta åtgärder kring språklig träning i skolan. Vidare menar hon 

att det finns brister i organisering av effektivt stöd och att det drabbar elever med språkstörning. Det 

finns behov av struktur och tvärprofessionellt samarbete. 

Simonsson (2014) skriver att inkludering utan att fråga sig hur elever ges möjligheter till att vara aktivt 

delaktiga i skolans undervisning kan leda till exkludering. Vidare menar hon att framtida förslag till 
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studier kan vara att diskutera inkludering och delaktighet för elever med språkstörning och dessutom 

utifrån varje individ och de sammanhang de omges av. 

Utifrån detta väcktes intresset för att undersöka lärares praktiska kunskap och hur de praktiskt 

tillämpar sina kunskaper i undervisningen av elever med språkstörning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka de praktiska kunskaper lärare tillämpar vid undervisning av elever med 

språkstörning. 

 

 Hur förstår lärare begreppet språkstörning? 

 Vilka erfarenheter beskriver lärarna av undervisning av elever med språkstörning? 

 Hur framställer lärarna sin erfarenhet och praktisk kunskap? 
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Bakgrund 

I texten nedan presenteras skolans uppdrag som bland annat vilar på skollagen och skolans 

styrdokument. Därefter presenteras först en kort text om språkstörning i ett historiskt perspektiv samt 

språkstörning som begrepp och hur det kan ta sig uttryck. 

Skolans uppdrag 
Ett av skolans främsta uppdrag är att skapa en likvärdig utbildning för alla och undervisningen ska 

anpassas till alla elevers olika förutsättningar och behov. Skollagen är den lag som styr skolans 

verksamhet och innehåller regler och bestämmelser för hur skolorna i Sverige ska arbeta. I skollagens 

4 § står det att all utbildning inom skolväsendet ska ge och utveckla kunskap samt bidra till ett 

livslångt lärande. Utbildningen ska även förmedla respekt för andra människor och dess rättigheter och 

lägga grunden för demokratiska värderingar hos barn och elever. I utbildningen ska hänsyn tas till 

barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 

som möjligt. En strävan ska vara att tillgodose elever och barns behov på ett sådant sätt att de på bästa 

sätt kan tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800). 
 

Läroplanen (Lgr11) förtydligar ytterligare skolans uppdrag. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet kan vi finna uppdraget att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Roos och Gadler (2018) menar att alla elever 

har rätt att möta en organisation med kompetenta lärare som förstår och kan möta elevers specifika 

förutsättningar. Uppgiften för skolans organisation är att hitta en balans mellan lärares olika kunnande 

och elevers olika behov.  
  
Den språkliga förmågan är nödvändig för att elever ska kunna ta till sig det undervisningen handlar 

om. Språket spelar en stor roll för att kunna delta och utveckla det sociala samspelet. Den språkliga 

förmågan utvecklas till ett fungerande redskap för de allra flesta, men för elever med språkstörning 

behöver undervisning och lärmiljöer anpassas för att språket ska kunna utvecklas. 
I läroplanen (Lgr 11) och i kursplanerna för modersmål, svenska och svenska som andraspråk finns 

följande citat: 
 

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. (Lgr 11, s. 222). 
 

Enligt Salamancadeklarationen har alla barn rätt till utbildning, få sina behov tillgodosedda och vara 

delaktiga. Oavsett behov eller eventuella funktionshinder ska de få möjlighet till en utbildning som är 

acceptabel (Svenska Unescorådet, 2006). 
 

Även SPSM (2018) beskriver barns och elevers rättigheter vad gäller utbildning. De menar att 

eleverna har rätt till det stöd och den stimulans de behöver utefter sina behov för att uppnå den 

kunskap de har rätt till och menar vidare att det innebär att utbildningen ska formas efter barnens 

behov. 
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Språkstörning i ett historiskt perspektiv 
Redan 1835 definierade Franz Joseph Gall språkstörning som ett centralt betingat problem och skilde 

språkstörning från perifera talproblem och begreppet utvecklingsstörning. I slutet av 1800-talet delade 

några österrikiska öron-, näsa-, halsläkare upp begreppet språkstörningar i hörstumhet, läs-, skriv- och 

räknesvårigheter, skenande tal, läspning, stamning och uttalsfel (Nettelbladt & Salameh, 2007). Det 

inrättades talkliniker och talinstitutioner där så kallade språkläkare diagnostiserade barnen och de 

behandlades utifrån dövpedagogiken. När skolan blev obligatorisk 1842 och bottenskolereformen 

genomfördes 1882 där skolan skulle vara en skola för alla, höjdes lärarnas status och det uppdagades 

att inte alla barn klarar av skolans krav av olika anledningar (ibid).  
 

Alfhild Tamm var en svensk läkare på tidigt 1900-tal som kom att intressera sig för det hon benämnde 

som talrubbningar och inrättade 1914 den första talkliniken i Sverige. Alfhild Tamm delade upp 

talrubbningarna i tre olika former vilka handlade om att inte förstå vad andra säger, en blandning 

mellan att inte förstå och även ha svårigheter i att uttala ord och ljud och agrammatism som handlar 

om att böja ord och ha rätt meningsbyggnad (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 

Under den första hälften av 1900-talet kom det nya perspektiv och barns utveckling kom i fokus. 

Piaget talade om barns utveckling i form av stadier och Vygotskij talade om den proximala 

utvecklingszonen då barnet ges förutsättningar att med stöd ta sig vidare i utvecklingen. Även 

språkutvecklingen blev mer och mer intressant och begreppet språkstörning relaterades till 

språkutveckling och ansågs handla om en försening i talutvecklingen och borde kunna utvecklas med 

vägledning. Under den senare halvan av 1900-talet flyttades fokus till att titta på språkutvecklingen, 

dels genom att jämföra efter ålder och senare även göra jämförelse med yngre barn för att kunna 

definiera avvikelsen, vilket sedermera ledde till en debatt huruvida språkstörning handlade om en 

avvikelse eller utvecklingsförsening. Före 1960 inkluderades språkstörning ofta med andra typer av 

funktionshinder för att under 80-talet bli en renodlad term och kallades då specifik språkstörning där 

inga andra funktionshinder fanns som kombination. På 1990-talet kom kritik mot begreppet specifik 

språkstörning då forskning inom området följde de strikta inklusions- och exklusionskriterier 

diagnosen krävde och därmed exkluderades bl.a. tvåspråkiga barn och barn med endast fonologiska 

problem. Samtidigt ansågs detta vara nödvändigt för att kunna bedriva forskning (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Under 2000-talet kan vi åter se att begreppet ses som ett beteende i ett kommunikativt 

sammanhang.  

Språkstörning 
Barn utvecklar sitt språk i olika takt och är utvecklingen mycket långsam eller annorlunda kallas det 

ofta för språkstörning. SPSM (2018) menar att individer med språkstörning ofta har svårt att förstå vad 

andra säger, kan ha svårt att uttrycka sig så andra förstår eller en kombination av båda. Språket är 

uppbyggt i tre områden som handlar om språkets form, innehåll och användning. Språkets form 

innefattar språkljud och grammatik det vill säga fonologi, morfologi och syntax. Innehållet handlar om 

att förstå det som sägs och vad ord betyder, det vill säga semantik. Användningen är att ha förmågan 

att använda språket i samtal, förstå sociala regler och i vilka sammanhang olika typ av språk används, 

det vill säga pragmatik. Individer med språkstörning kan alltså ha svårigheter med ett eller flera av 

dessa områden och det kan dessutom visa sig på olika sätt över tid, från individ till individ samt från 

situation till situation. Språkstörning hos det yngre barnet visar sig oftast i språkets form exempelvis i 

uttal, var i orden ljuden finns, svårigheter med meningsbyggnad och språkets melodi. 
 

SPSM (2018) påpekar vidare att dessa svårigheter kan försvinna när barnet blir lite äldre medan andra 

svårigheter som rör språkets innehåll finns kvar. Detta kan exempelvis visa sig genom att barnet har 

svårt att förstå instruktioner, har ett begränsat ordförråd och har svårigheter med att förstå samband 

mellan ord och kategorisera dem. I skolåldern kan språkstörningen visa sig på olika sätt i läs- och 

skrivutvecklingen. När det kommer till användningen av språket visar sig svårigheterna som problem i 

att exempelvis förstå mimik, kroppsspråk och liknande. Det kan även innebära svårigheter i att förstå 
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hur språket används olika, beroende på situation och även svårigheter i att hålla en röd tråd i ett samtal 

så att det blir ett sammanhängande samtal. Det är även vanligt förekommande att arbetsminnet är 

nedsatt vilket försvårar språkförståelsen. SPSM (2018) förklarar vidare att språkstörning ibland delas 

upp i expressiv språkstörning, som handlar om hur individens uttrycksförmåga är påverkad och 

impressiv språkstörning vilket handlar om hur språkförståelsen fungerar. 
 

Språkstörning kan förklaras utifrån fyra områden menar Holmström (2015). Dessa områden är 

fonologi (ljud), semantik (ordförråd), pragmatik (hur språket används) och förståelse av grammatik. 

Ett barn med språkstörning kan ha svårigheter inom delar eller alla dessa områden. För att få 

diagnosen språkstörning är det viktigt att andra orsaker som exempelvis hörselnedsättning eller 

neurologiska avvikelser utesluts. Holmström (2015) påpekar vidare att det är av stor vikt att titta på 

hur språksvårigheter tar sig uttryck, hur det påverkar individens vardag och vilka begränsningar det 

medför. 

 
Elever som har svårt med språket behöver språkligt stöd i skolarbetet anser Bruce, Ivarsson, Svensson 

och Sventelius (2016). Svårigheterna kan ha flera orsaker, och kan både försvåras och mildras av 

omgivningens agerande. På senare tid har begreppet språklig sårbarhet föreslagits för att beskriva 

denna elevgrupps svårigheter. Bruce et al. (2016) menar att språklig sårbarhet uppkommer när en 

obalans mellan språkliga förutsättningar och förväntningar som ställs på förståelse och förmågan att 

uttrycka sig finns. Svårigheter uppkommer även då obalans finns i kunskapsutveckling och 

kamratrelationer. Vidare anser de att sårbarheten ökar när de språkliga kraven blir högre.  

Språket är uppbyggt av tre olika delar som kan orsaka problem hos ett barn med språksvårigheter 

enligt Hallin (2019). Dessa tre delar är innehåll, form och användning. Hon skiljer även på implicit 

och explicit språkinlärning. Den implicita är den del som sker omedvetet, medan den explicita handlar 

om medveten språkinlärning. Det implicita sker hela tiden. Inom det explicita området anser hon att 

skolan bör ta hänsyn till fyra olika frågeställningar som handlar om vilka språkliga krav som ställs på 

eleverna, vilka resurser eleverna får, vilka strategier elever bör få lära sig och hur lärmiljön kan 

anpassas. 

I en studie av Bruce (2007) är syftet att undersöka om det går att identifiera framtida språkliga 

svårigheter redan vid 18 månaders ålder. Syftet är även hur och om den kommunikativa förmågan kan 

stimuleras genom leken med kamrater samt professionellt med exempelvis logoped. Resultatet visar 

att det vid identifiering och intervention är viktigt att fokus läggs på den språkliga förmågan och 

språkets funktion både i naturliga och professionella samtal. I och med det menar hon att själva 

samtalet både är svårigheten och behandlingsformen för elever med språkstörning.  

Teoretisk utgångspunkt 
I texten nedan kommer vi presentera de teorier om kunskap som är relevanta i vår undersökning. 

Begreppet kunskap diskuterades redan under antiken av Aristoteles och Platon. Vi refererar till deras 

tänkande och därefter presenterar vi dagens teorier om kunskap med särskild betoning på praktisk 

kunskap och bildning. 

Kunskap 

Redan under antiken för ca 2500 år sedan började de första teorierna om vad kunskap är diskuteras. En 

av de första att diskutera kunskapsbegreppet var Platon. Aristoteles vidareutvecklade 

kunskapsbegreppet och använde flera olika begrepp. De tre mest kända begreppen idag är episteme 

(det som är sant och finns överallt och inte ändrar sig), techne (teknik som behövs för att kunna 

tillverka, skapa och producera) och fronesis (kunskap som inte går att skriva ner och inte läsa sig till). 

Fronesis kan förklaras ungefär som klokhet. Svenaeus (2009) beskriver att Aristoteles gör skillnad på 

episteme, säker kunskap, som bara kan nås genom att tänka och doxa, som enklast kan förklaras som 
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en uppfattning som de allra flesta människor har. Det grekiska ordet episteme är ursprunget till 

epistemologi som kan förklaras som vetenskapsteori och doxa innebär att förhålla sig till det som 

andra uppfattar som sanning. 

 
Det finns tre olika sätt att se på kunskap menar Gustavsson (2002). De olika kunskapssynerna kallar 

han för vetenskaplig kunskap, teoretisk och praktisk kunskap och praktisk klokhet.  

Tre olika sätt att se på kunskap 

Den första kunskapen är vetenskaplig kunskap som är starkt förknippad med forskning. Det som är 

vetenskapligt bevisat, det är vetenskapligt (episteme). Den vetenskapliga kunskapen, episteme, har 

krav på generaliserbarhet och mätbarhet (Gustavsson, 2002). Den vetenskapliga-teoretiska kunskapen 

beskriver och förklarar hur världen, naturen, samhället och människan är uppbyggd och fungerar. 

Vetenskaplig kunskap kan beskrivas som den kunskap som förklaras inom forskning. Det finns en 

uppdelning inom forskning, naturvetenskaplig-teknisk och human- samhällsvetenskaplig. Dessa två 

vetenskapskulturer har sin utgångspunkt i att undersökningar behöver ha sin grund i teorier och 

metoder. Dessa skiljer sig åt inom de olika vetenskaperna. Ett vanligt kännetecken för vetenskapen är 

att kunna belägga, bekräfta, verifiera eller falsifiera påståenden och hypoteser. Vidare menar han att 

det allmänt sett finns tre komponenter som vetenskapen behöver innehålla; ett empiriskt material, en 

metod och en teori. Episteme innebär ett vetande om någonting och att veta varför något är på ett visst 

sätt. Nilsson (2009) beskriver Aristoteles episteme (vetenskap) och påpekar att Aristoteles menade att 

kunskapen har många former varav den vetenskapliga bara är en. Aristoteles skildrar det som en form 

av kunskap där objektet är konstant. Varje gång studien undersöks kommer samma resultat att 

uppnås.  
 

Den andra kunskapen beskriver Gustavsson (2002) som en kombination av teoretisk och praktisk 

kunskap som enklast kan förklaras med att kunskap är att båda måste finnas för att den ska vara 

användbar. Ingen av dessa kunskaper klarar sig utan den andra. Han förklarar vidare att det är onödigt 

att kunna någonting om det inte går att använda, samtidigt som det är onödigt att utföra något om man 

inte vet varför man gör det. Han menar att praktisk kunskap är när vi tillverkar, skapar eller producerar 

något och att teoretisk kunskap är något som förknippas med tänkande och används i det 

mellanmänskliga mötet. Vidare beskriver han att tänkandet antas sitta i huvudet och handling i händer 

och kroppen. Vetenskaplighet är något som förvärvas och uppövas i praktisk verksamhet vilket gör det 

svårt att skilja dem åt. Inom den andra kunskapen finns det förutsättningar som utgör bakgrunden till 

det vi gör. Det vi vet, gör och hur vi gör något kommer från tidigare kunskap, en så kallad tyst 

kunskap. Vårt sätt att ställa frågor och göra antaganden har en bakgrund i tidigare erfarenhet. Precis 

som i episteme behöver den praktiska kunskapen utgå från varför vissa saker är på ett visst sätt och 

Gustavsson (2002) menar att det ger legitimitet till den praktiska kunskapen. Vidare anser han att 

kunna något innebär att kunna göra något och samtidigt kunna redogöra för det. Carlgren (2015) 

framställer det på ett liknande sätt när hon poängterar att praktisk kunskap inte är enbart praktisk och 

att utförandet inte är en tillämpning av teoretiska principer. 
 

Den tredje kunskapen är den praktiska klokheten. Det är en kunskap som inte går att läsa sig till utan 

upplevelser och erfarenheter gör att människan skaffar sig klok kunskap. Gustavsson (2002) menar att 

klok kan vem som helst i samhället vara, då spelar plötsligt inte ekonomiska och sociala förhållanden 

någon roll, inte heller kön, ålder eller etnicitet. Just ålder kan dock ifrågasättas, då det krävs främst 

livserfarenhet för att kunna vara klok. Klokhet beskrivs ibland i andra termer som förnuft, förstånd, 

praktisk intelligens eller en reflektion i handling. 
 

Av erfarenhet upplevs begreppet praktisk kunskap oftast mer främmande än vetenskap (Svenaeus, 

2009). Alsterdal (2011) menar att praktisk kunskap är erfarenheter vi får i livet och vårt förhållande till 

ansvar för erfarenheterna som är kopplade till specifika sammanhang och uttrycks genom reflektion i 

handling. Svenaeus (2009) påpekar att praktisk kunskap delvis handlar om vetenskapliga teorier och 
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mätinstrument men innebär även att kunskapen är personligt inhämtad och utövas på ett intuitivt sätt. 

Han menar att det ena inte utesluter det andra, en viss teorimedvetenhet krävs. 
 

Gustavsson (2002) menar att praktisk klokhet består av förmågan att kunna se konkreta situationer 

med lyhördhet och inlevelseförmåga. Den kunskapen innehåller en uppfattning om konkreta och 

sammansatta detaljer som ingår i situationen. För att kunna göra en klok bedömning krävs det förmåga 

att kunna välja handlingar som är de bästa i förhållande till den situation som uppstått. 
Han påpekar att det är brukligt att skilja mellan förklaring och förståelse när det gäller begreppet 

kunskap. Förståelse har med tolkning att göra, vilket har haft stor betydelse i diskussionen om lärande 

och pedagogik. Tolka är ett sätt att förstå tillvaron och omvandla det till sitt eget språk. 
 

Praktisk klokhet handlar om komplexa situationer som kräver nyanserade bedömningar och ett gott 

omdöme anser Gustavsson (2002). Vidare menar han att det lätt missuppfattas som “sunt förnuft” men 

menar att det han syftar på är beprövad erfarenhet. Det gäller att veta vad man ska göra i praktiska och 

konkreta situationer, det vill säga vad man ska göra av den teoretiska kunskap som människan har. 
Gustavsson (2002) menar att “En människa som vet vad som är meningsfullt i en handlingssituation 

och förmår styra sitt handlande därefter, besitter praktisk klokhet, det vill säga förmågan att handla på 

rätt sätt på rätt plats i rätt ögonblick” (s.106). 

Bohlin (2009) refererar till filosofen Tore Nordenstam som skiljer mellan tre typer av kunskap, varav 

den andra och tredje är former av tyst kunskap. 

1) Teoretisk kunskap (påståendekunskap, »know that», kunskap att något är fallet) består i försanthållande av 

sanna och välgrundade påståenden. 

 2) Praktisk kunskap (färdighetskunskap, »know how», kunskap i hur man gör något) består i förmågor eller 

färdigheter att utföra praktiska uppgifter.  

3) Förtrogenhetskunskap är förmågan att känna igen saker (Bohlin, 2009, s. 58). 

Tyst kunskap behöver uppmärksammas utifrån att det är en viktig form av kunskap och för att den ofta 

har förbisetts av teoretiker som reflekterat kring kunskapsbegreppet och praktik i vardagsliv (Bohlin, 

2009). Säljö (2000) ser kunskap som en resurs med vars hjälp man finner lösningen på problem och 

hanterar kommunikativa och praktiska situationer på ett passande sätt. Kunskap är det som hjälper en 

individ att se ett problem eller en företeelse om något välkänt och som något den har tidigare 

erfarenhet av. Han menar att språket är en viktig komponent för att skapa och kommunicera kunskap. 

Tyson (2019) anser att kunskap är uppbyggd av en del teori och en del praktisk erfarenhet. Den 

praktiska klokheten som han beskriver som kärnan i att vara bildad, kan anses vara lika viktig som 

vetenskaplig kunskap. Vidare menar han att en skicklig lärare är någon med både teoretiska kunskaper 

och erfarenhet och kopplar ihop praktisk klokhet med begreppet bildning. Det går inte att läsa sig till 

praktisk kunskap, utan han lyfter vikten av erfarenhet. Han ger ett exempel när det gäller undervisning 

och förklarar att för att en lärare ska bli riktigt bra krävs det övning och praktik. Även om det går att 

förbereda sig väl genom att studera, vilket är nog så viktigt så räcker inte det för att bli en bra lärare.  

Bildning  

Redan i antikens Grekland för 2500 år sedan talades det om paideia som innebär att flera förmågor 

måste samspela, det fysiska, det intellektuella och konstnärliga tillsammans med karaktärsfostran. 

Detta är grunden för bildningstraditionen (Tyson, 2019). Han beskriver praktisk klokhet som 

grekiskans fronesis och som en utgångspunkt för begreppet bildning.  
 

Ordet bildning härstammar ursprungligen från tyskans ord ”bildung”, väldigt ofta översätts det till 

utbildning på svenska. Bildning beskrivs som utveckling av personlighet och odling av själsliga 

förmågor samt förhållningssätt som anses följa av högre studier. Idag brukar man säga att bildning 

egentligen är motsatsen till utbildning eftersom utbildning har en bestämd och begränsat kompetens. 

(hämtat från bildning.se 14 november kl. 08.50).  
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Tyson (2019) menar att begreppet bildning kan förstås på många olika sätt och kan användas 

synonymt med utbildning, vilket gör det svårtolkat. Det talas dock om tre olika nivåer som begreppet 

kan förstås på, vilka är bildningsfilosofi, bildningsteori och bildningspraktik. Avsikten i denna studie 

är att utgå från bildningspraktik. 
 

Bildning handlar inte bara om faktakunskap utan en persons förmåga att använda sin kunskap i rätt 

sammanhang anser Svenaeus (2009). Han menar således att bildningsbegreppet innebär att utveckla ett 

eget kritiskt perspektiv på kunskap och på så sätt blir kunskapen meningsfull. Kunskapsbegreppet och 

begreppet bildning uppmärksammades i 1992 års läroplan, då de fyra F:n etablerades. F:n står för 

fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. I 1994 års läroplan gjordes ett försök att vidga 

kunskapsbegreppet påpekar Gustavsson (2002). 
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Tidigare forskning 
I texten nedan presenteras tidigare forskning om hur undervisning av elever med språkstörning kan 

utvecklas och vilken betydelse lärares praktiska kunskap har för elevers lärande och undervisning. 

Forskning kring språkstörning, lärande och 

undervisning 

Försenad språkutveckling undersöktes i en studie av Bishop, Snowling, Thompson och Greenhalg 

(2016). Syftet med studien är att använda en online Delphi-teknik för att se om det är möjligt att uppnå 

samstämmighet bland olika yrkeskategorier och hitta kriterier för att identifiera elever med 

språkstörning så att de kan dra fördel av olika specialtjänster. Resultaten visar att det är möjligt att de 

kriterier för samförstånd som de tagit fram kan vara en användbar utgångspunkt för vidare arbete med 

elever med språkliga svårigheter. Samtidigt pekar resultaten på att det inte finns någon riktig lösning 

på frågan om hur man identifierar elever så att de kan få särskild hjälp. Detta menar de beror på att det 

finns olika åsikter om vad som är bäst hjälp för dessa elever. 

Vidare i studien förklarar Bishop et al. (2016) att det finns ett akut behov av bättre information och 

utbildning med tanke på komplexiteten hos elever med språkstörningar. Utifrån studien menar 

forskarna att de som arbetar med dessa barn måste vara väl informerade om de förväntade prestationer 

som barn i den åldern kan förväntas klara av. Det behövs även stöd för att använda verktyg för att 

identifiera språkstörningar. Vidare menar de att det absolut bästa är att se till att undervisningen i 

klassrummet stöder en god kommunikation för alla. Det kräver dock ett bättre samarbete mellan lärare, 

utbildning och personal inom sjukvården, så som barnläkare, psykologer och barnpsykiatriker. 

I en longitudinell kohortstudie som genomfördes av Dockrell, Lindsay och Conelly (2009) 

undersöktes skrivförmågan hos 58 elever med specifik språkstörning i åldrarna 8, 11, 12, 14 och 16. 

Studien jämför elevernas skrivförmåga med muntligt språk och läsning. Vid 16 års ålder fortsätter 

eleverna att uppleva problem med muntligt språk och läskunnighet. Deras skriftliga produktion 

uppvisar problem med korta texter, dålig meningsstruktur och svårigheter med idéer och organisation. 

Studien syfte är att undersöka vilka mått på språk, läskunnighet och bearbetningsbegränsningar som är 

relaterade till att skriva för elever med språkstörning. Forskarna förutspår att eleverna skulle fortsätta 

att visa svårigheter med att producera skriftlig text även efter 16 års ålder. Resultaten visar att eleverna 

i denna studie fortsatte att uppleva specifika svårigheter med språket, ordförrådet och läskunnighet. 

Dessutom visar resultaten att under studietiden minskade förmågan att skriva jämfört med 

standardiserade normer. Forskarna menar att de resultat som de kommit fram till står i kontrast till 

tidigare framtagna resultat. De anser att vidare forskning inom området behöver göras. Slutligen 

påpekar forskarna att för att dessa elever ska lyckas med att utveckla sin skrivförmåga, så behöver de 

motiveras i en stärkande utbildningsmiljö. 
 

Effekten av ett samarbete mellan en logoped och undervisande lärare där dessa skulle förändra sitt sätt 

att ge instruktioner utvärderades av Starling, Munro, Togher och Arciuli (2012). Logopedens uppgift 

är att hjälpa undervisande lärare att göra förändringar i sina instruktioner till hela klassen. De utbildade 

lärarna ska lära sig att använda olika tekniker i hela klassens undervisningspraxis och vilken inverkan 

de olika teknikerna har för språkförmågan hos elever med språkstörning. Resultaten från studien visar 

att elever visar en signifikant förbättring av skriftligt uttryck och hörförståelse, när lärare förändrar sitt 

sätt att ge instruktioner till hela gruppen för att på så sätt stötta elever med språkstörning.  
  
Barn med språkstörning är en utmaning för lärare som ofta har brister i sin kunskap om språkstörning. 

Beroende på kontext och i vilken mån stöd ges kanske inte sårbarheten märks så mycket, men är 

fortfarande ett problem. Bruce och Hansson (2019) har i en studie angående lärares kommunikation 

med barn med språkstörning kommit fram till att variationen av språkstörning har stor betydelse. I 
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studien studeras fyra barn och hur sammanhanget och lärarnas sätt att prata med dem ger olika resultat. 

Två av barnen har expressiv språkstörning (svårigheter i att uttrycka sig) och två av dem har impressiv 

språkstörning (svårigheter i förståelse). En kvantitativ analys görs där antal ord och talutrymme för 

både lärare och elever mäts. Det görs även en kvalitativ analys av huruvida typiska egenskaper har 

något samband med svårigheterna att göra. Resultatet visar att lärarna pratar i huvudsak mer än 

eleverna. Däremot visar det sig att i mindre strukturerade aktiviteter tar de barn med expressiv 

språksvårighet mer initiativ, medan de barn med impressiv språksvårighet fungerar bättre i 

strukturerade sammanhang. 

Bruce och Hansson (2019) menar att mer forskning i området behövs och då med en striktare design 

eftersom studien pekar på betydelsen av lärarnas medvetenhet om barns språksvårigheter och 

anpassning av sättet att kommunicera med eleverna. Forskningen bör då analysera fler aspekter av 

lärares samspel i olika sammanhang i undervisningen av barn med språkstörning. De belyser att 

resultatet tyder på att det skiljer sig åt hur och var svårigheterna tar sig uttryck och är beroende av om 

språksvårigheten är expressiv eller impressiv, varvid mer forskning behövs för att öka lärares 

medvetenhet om hur man kan anpassa och ge stöd. 

En pågående longitudinell studie som genomförs av Laasonen, Smolander, Lahti-Nuuttila, Leminen, 

Lajunen, Heinonen och Arkkila (2018) där syftet är att öka förståelsen för de multipla interaktiva risk- 

och skyddsfaktorer som påverkar den heterogena kognitiva och beteendeprofilen för språkstörning. 

Studien undersöker hur barnets temperament och interaktion mellan förälder och barn påverkar 

språkstörningen och responsen på rehabilitering i en longitudinell miljö. 246 barn i åldern tre till sex år 

deltar i studien. Dessa barn följdes under en period av fyra år (2014-2018). Barnen är indelade i fyra 

grupper beroende på om de är enspråkiga eller tvåspråkiga samt utifrån kognitiva svårigheter eller 

genetiska faktorer. De menar att resultaten kan användas för att förutsäga språkutveckling och dess 

svårigheter i språkmiljöer. Baserat på resultatet kommer det att utvecklas datoriserade program som är 

individuellt anpassade utifrån elevernas behov. 
 

I ett avhandlingsprojekt vid New York University undersökte Hallin år 2015 om det finns någon 

koppling mellan ordförråd och grammatisk kunskap. Studien omfattar 40 elever, varav 30 var elever 

med typisk utveckling och 10 var elever med språkstörning. Avhandlingen utgår från teorin att barn 

med språkstörning har svårare att hitta och lagra regelbundenheter i språket. Hon anser att språket är 

komplext och att den språkliga förmågan hos ett barn med språkstörning varierar beroende på kontext. 

För att undersöka kopplingen mellan ordförråd och grammatik undersöks exempelvis elevernas 

förmåga att rätta grammatiken utifrån om orden är mer eller mindre förekommande. Vidare undersöks 

den språkliga medvetenheten, språkbearbetning samt talat språk kopplat till faktorer som kunde 

påverka elevernas förmåga att förbättra sin grammatik. Resultatet visar att elever med språkstörning 

har svårare med verb- och nominalfrasstruktur. Det visar sig att det finns en koppling mellan hur 

vanligt förekommande verben är i vårt språk och om eleverna kan upptäcka grammatiska fel. Däremot 

har eleverna något lättare att rätta nominalfrasfel. Resultaten visar även att för att upptäcka fel krävs 

det mindre explicit metalingvistisk medvetenhet än för att rätta fel eller upprepa fel. När eleverna 

däremot ska rätta fel så verkar lågfrekventa ord och verbfel kräva mer explicit reflektion i jämförelse 

med högfrekventa ord och nominalfrasfel (Språkstörning.se, 2019-11-19).  
 

I en studie av Dockrell och Lindsay (2001) undersöktes lärares uppfattningar och förståelse angående 

behoven i undervisningen av elever med språkstörning. I undersökningen uppmärksammas att lärarna 

stötte på tre hinder för att lyckas inkludera elever med språkstörning i undervisningen. Det första 

hindret handlar om lärarnas kunskapsbrist angående språkstörning. Det andra handlar om deras 

kunskap om hur de skulle bemöta konsekvenser av elevernas språkliga svårigheter i lärandet och det 

tredje hindret handlar om skolans svårigheter att organisera stöd och anpassningar för eleverna. 

Lärarna är bekymrade över sin oförmåga att ge eleverna rätt hjälp, vilket de uttrycker genom 

frustration. Stödet från speciallärare är begränsat och lärarna upplever ofta att eleverna är i större 

behov än de kan tillhandahålla.  
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Forskning om lärares praktiska kunskap 
 

I en iransk fallstudie av Chaharbashloo, Gholami, Aliasgari, Talebzadeh och Mousapour (2019) om 

lärares praktiska kunskap observerades och intervjuades 11 lärare om sitt arbete med elever i åldrarna 

7-12 år. Studien pekar på att praktisk kunskap handlar om den kunskap lärare agerar utifrån efter 

möjligheter och begränsningar i undervisningen som finns i klassrummet. Vidare lyfter studien att 

praktisk kunskap grundar sig i lärares erfarenheter och förkunskaper som de bär med sig utifrån olika 

situationer och kontexter och de menar att lärares praktiska kunskap är personlig och högst individuell. 

Resultaten antyder att lärares praktiska kunskap grundar sig i olika kategorier. Dels handlar det om 

lärares förtrogenhet i pedagogiska begrepp och själva ämnet, där innehållet ska vara aktuellt och 

relevant. Dels handlar det om lärares kännedom om elevers kunskapsinlärning, som de ska ha förmåga 

att anpassa efter varje enskild elevs behov. En annan viktig kunskap handlar om klassrumshantering, 

där det handlar om att ha förmågan att ha kontroll i klassrummet, att fånga elevernas intresse och att 

hantera tiden. Även klassrumsmiljön lyfts fram som en viktig parameter samt skolans sammanhang 

och kännedom om läroplanen. Planeringar lyfts även som en viktig del kopplad till praktisk kunskap. 

Studien visar att det skiljer sig mellan hur detaljerad en planering är och den är högst individuell 

utifrån varje lärare och dess behov. 
  
I en artikel av Zimmerman Nilsson (n.d.) är syftet med studien att undersöka repertoarer och 
ämnesinställningar genom samtal mellan lärarutbildare och att diskutera kvaliteten i lärarutbildningen. 

Resultaten indikerar att genom att kontrastera praktisk kunskap mot teoretiskt, så uppfattas det inte 

som ett gynnsamt sätt att utbilda morgondagens lärare som kommer att arbeta med praktiker som är 

mer komplexa än idag. Hon menar att lärarutbildningen istället skulle kunna baseras på kritisk 

forskningsundersökning på campus såväl som på praktik. Vidare menar hon att en kombination av 

teoretisk och praktisk kunskap skulle skapa en samverkan med potentialen att utveckla 

lärarutbildningen till en arena för gemensam teoretisk och praktisk kunskapsutveckling där båda är 

lika viktiga för att undervisa morgondagens lärare. Hon anser att det verkar vara värt att sträva efter en 

diagonal mångfaldig diskurs, en kombination av ytterligheterna, vilket gör en fullständig integration 

av praktisk och teoretisk kunskap möjlig. 

  
I en konceptuppsats om vetenskapslärares praktiska kunskaper menar Salloum (2017) att det behövs 

större förståelse av fronesis och dess relevans för vetenskaplig utbildning. Uppsatsens syfte är att 

karaktärisera vetenskapslärares praktiska kunskaper med hjälp av en dygdbaserad teori och den 

aristoteliska uppfattningen fronesis. Det ska utveckla vår förståelse för lärarkunskap och dess 

utveckling. Hon anser att fronesis är ett svårt begrepp som behöver förtydligas särskilt när det gäller 

vetenskaplig utbildning eftersom begreppet tolkas på olika sätt. Hon beskriver att fronesis verkar 

beteckna viktiga aspekter av kunskap som behövs för god undervisning. Hon menar att lärares fronesis 

är förmågan att förmedla kunskap och reflektera men att det går längre än så och omfattar även en 

moralisk utövning.  

Salloum (2017) menar att genom att interagera med personer som besitter kunskap och utövar den 

samt kritiskt reflekterar, gör att den praktiska kunskapen växer. Lärares vetenskapliga kunskaper, 

episteme, ska tillämpas i undervisningssituationer och fronesis kopplar samman teori och praktik i 

relation till varandra i en kritisk reflekterande process. Hon skriver att ett sätt att utveckla praktisk 

kunskap kan vara att fördjupa lärarkandidater i komplexa undervisningssituationer från början genom 

välplanerade praktikplatser, lärlingsutbildningar, samarbete med lärarutbildare och mentorer. Vidare 

menar hon att disciplinerad dokumentation och kritisk reflektion kan hjälpa lärare att se vetenskap och 

undervisningssituationer ur elevernas perspektiv och på så sätt bättre förstå interaktionen mellan 

vetenskap och pedagogisk innehållskunskap. 

 
I en artikel av Breier och Ralphs (2009) hävdar de att större förståelse för det aristoteliska begreppet 

fronesis eller praktisk klokhet skulle ge ett viktigt bidrag till ett erkännande av praktisk kunskap i 

formella utbildningssammanhang. De menar att fronesis bör undervisas om och diskuteras i läroplaner 

för vuxenutbildning och inom olika utbildningar för att visa vikten av denna form av kunskap och 

resonera om vilka olika former den skulle kunna anta i formell utbildning och livssammanhang. De 
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menar att fronesis huvudegenskaper är en form av kunskap och ett resonemang om ett etiskt och riktat 

uppnående av ett bra liv. Ordet bra tolkas utifrån det Aristoteles menade var en känsla för att hänvisa 

till ett liv som försöker vara dygdigt och bekvämt, med en orientering mot ett större samhälle. Det 

innebär en flexibel relation mellan allmän, universell kunskap och särskilda fakta eller omständigheter 

i det dagliga livet som förvärvas med erfarenhet. Genom olika empiriska exempel visar de på att det 

finns olika former av fronesis. De menar att genom att ta fram olika exempel gör det också möjligt för 

en kandidat att formulera praktisk klokhet i ett mer formellt sammanhang. De tror dock att praktisk 

kunskap sannolikt kommer att vara närmare associerad med det specifika och det muntliga och därmed 

svårare att formulera i akademiska sammanhang. 
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Metod 
Avsnittet metod är indelat i flera olika delar. Det börjar med en beskrivning av kvalitativ forskning och 

hermeneutik, därefter följer kvalitativ intervju och dess fördelar för vår studie. I urval och 

genomförande motiveras de val som gjorts. I analys och tolkning av materialet beskrivs hur vi försökt 

förstå materialet. Avsnittet avslutas med etiska överväganden och validitet.  

Kvalitativ forskning och hermeneutik 
För att få svar på frågor som rör människors upplevelser av sin omvärld används kvalitativ metod. I 

kvalitativa studier kan det undersökas hur livsvärldar uppfattas av andra och ett intresse finns för att 

kunna tolka och förstå andra. Fejes och Thornberg (2015) beskriver den kvalitativa forskningen som 

en process av systematisk undersökning och tolkning som till slut leder fram till ett resultat. Vi har valt 

att utgå ifrån en kvalitativ metod med en induktiv forskningsansats, då vi vill undersöka lärares 

praktiska kunskaper som de tillämpar i undervisning av elever med språkstörning. Vi vill utifrån deras 

berättelser försöka förstå deras praktiska kunskap vid undervisningen. Fejes och Thornberg (2015) 

menar att i kvalitativ forskning är syftet att använda teorin som ett analytiskt verktyg när data samlas 

in och analyseras.  

Inom kvalitativ forskning finns flera olika forskningsansatser såsom grounded theory, fenomenologi, 

fenomenografi, kvalitativ innehållsanalys, etnografi, aktionsforskning, diskursanalys och hermeneutik. 

Eftersom syftet är att undersöka de praktiska kunskaper lärare tillämpar vid undervisning av elever 

med språkstörning valdes en hermeneutisk ansats som handlar om tolkning och förståelse. Lärares 

praktiska kunskap och klokhet är svår att mäta och sätta ord på, men vi vill genom lärarnas berättelser 

försöka få ny och fördjupad förståelse för deras tankemönster och praktiska kunskap. Upplevelserna 

kan vara komplexa och svåra för dem själva att beskriva och på så sätt ger hermeneutiken en möjlighet 

att undersöka dessa upplevelser och ett möjligt sätt att förstå den verklighet lärare upplever. Ödman 

(2007) menar att fördelen med en hermeneutisk metod är att fokus läggs på tolkningar och förståelser 

av individernas upplevelser mer än på att beskriva en objektiv verklighet. Vidare anser han att tolkning 

för det mesta går ut på att synliggöra det som redan förståtts och på så sätt skapas ett existerande 

samspel mellan tolkning och förståelse. 

Inom hermeneutiken finns tre inriktningar, existentiellt inriktad hermeneutik, misstankens 

hermeneutik och allmän tolkningslära. Fejes och Thornberg (2015) anser att inom existentiellt inriktad 

hermeneutik är förståelsen psykologiskt inriktad, att förstå författaren bakom texten. Vidare förklarar 

de att inom misstankens hermeneutik handlar det i första hand om att förstå fenomenet som texten 

handlar om. I denna studie avses att använda allmän tolkningslära för att få förståelse för den praktiska 

kunskap lärare besitter. Fejes och Thornberg (2015) anser att inom den allmänna tolkningsläran är det 

förståelsen av ett budskap som står i centrum. Det handlar om att läsa, förstå och skapa mening ur det 

lästa datamaterialet. Det finns inget speciellt tillvägagångssätt när hermeneutiken används eftersom 

forskare har olika sätt att tolka och förstå insamlat datamaterial. De menar att genom att ha ett öppet 

sinne kan materialet ge mer information utan att skrämmas av att de ursprungliga forskningsfrågorna 

överskrids, fördjupas eller kompletteras. En forskare inom hermeneutiken förskräcks inte av det 

oväntade eller okända som kan dyka upp. Inom hermeneutiken är det viktigt att använda sig av öppna 

frågeställningar så att de som intervjuas tillåts utrymme att utveckla sina tankar.  
 

Ödman (2007) menar att ordet hermeneutik handlar om att tolka och förstå för att skapa en gemensam 

förståelse. Vidare anser han att förståelsen är en process som påverkar vår livssituation här och nu och 

även i framtiden. Han beskriver tolkningsprocessen som en spiral och att lägga ett pussel, där det till 

en början bara är en hög med kaotiskt och planlöst utlagda pusselbitar. Så småningom passar fler och 

fler delar ihop med varandra och alla delar sitter ihop i en ny helhetsbild.  
 

Utifrån hermeneutikens sätt att tolka och förstå blir intervjuerna de pusselbitar som Ödman (2007) 

beskriver. Dessa delar tolkas och förstås för att skapa ny kunskap. Delar och helhet är starkt 

https://docs.google.com/document/d/1gD05FXrhJrFDisWPrRR7SqZHIgmjDRSz/edit#heading=h.9ttwz9ipghu1
https://docs.google.com/document/d/1gD05FXrhJrFDisWPrRR7SqZHIgmjDRSz/edit#heading=h.9ttwz9ipghu1
https://docs.google.com/document/d/1gD05FXrhJrFDisWPrRR7SqZHIgmjDRSz/edit#heading=h.rblde6z33h4r
https://docs.google.com/document/d/1gD05FXrhJrFDisWPrRR7SqZHIgmjDRSz/edit#heading=h.58tnxogrsej6
https://docs.google.com/document/d/1gD05FXrhJrFDisWPrRR7SqZHIgmjDRSz/edit#heading=h.58tnxogrsej6
https://docs.google.com/document/d/1gD05FXrhJrFDisWPrRR7SqZHIgmjDRSz/edit#heading=h.9uegqyugpi7z
https://docs.google.com/document/d/1gD05FXrhJrFDisWPrRR7SqZHIgmjDRSz/edit#heading=h.3l3c796kntbp
https://docs.google.com/document/d/1gD05FXrhJrFDisWPrRR7SqZHIgmjDRSz/edit#heading=h.z4trqqfavo4t
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sammankopplade och blir viktiga i tolkandet och förståelsen för intervjumaterialet. Den hermeneutiska 

spiralen beskriver Ödman (2007) som en förståelseprocess som ständigt förändras genom 

omtolkningar, vilket i sin tur leder till ny förståelse. 

Kvalitativ intervju 
Intervjun är den mest användbara metoden för datainsamling vid kvalitativa studier menar Hartman 

(2004) och beskriver tre olika typer av intervjuer. Han skiljer på strukturerade och standardiserade 

intervjuer, halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den standardiserade och strukturerade 

intervjun används oftast vid kvantitativa studier, där alla respondenter får samma frågor och 

svarsalternativen oftast är givna. I dessa intervjuer kan det handla om enkäter och kräver ingen 

personlig kontakt. Vidare beskriver han den halvstrukturerade intervjun som lite mer öppen. Även den 

typen av intervju är passande i kvantitativa studier och utgår från färdiga frågor, men har utrymme för 

respondenten att svara mer fritt. Slutligen nämns den ostrukturerade intervjun där intervjun utgår från 

en intervjuguide kring det ämne intervjuaren vill att samtalet ska kretsa kring. Den ostrukturerade 

intervjun är en informell konversation där samtalet handlar om en viss fråga eller problemställning. I 

övrigt är respondenten fri att i viss mån påverka vad som sägs i intervjun. Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver forskningsintervjun som ett samtal om vardagen i olika kontexter, men utifrån ett 

professionellt förhållningssätt. Ur forskningsintervjun mellan intendenten och respondenten byggs 

sedan kunskap och förståelse allt eftersom åsikter växlas kring det tema intervjun bygger på. De menar 

vidare att intervju som datainsamlingsmetod bygger på ett strukturerat samtal med ett tydligt syfte, där 

intendenten är den som styr samtalet, ställer noggrant utvalda frågor, lyssnar med noggrannhet för att 

söka förståelse för respondentens upplevelser och därefter tolka innebörden i det respondenten 

berättar. 
 

Vår datainsamling utgår från semistrukturerade intervjuer som transkriberats och tolkats. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver den semistrukturerade intervjun som en intervjumetod där frågorna är 

öppna, utifrån ett tema. Frågorna behöver inte ställas i någon speciell ordning. Det viktiga enligt dem 

är att respondenten får möjlighet att ge beskrivande och uttömmande svar och informanten ser till att 

ställa följdfrågor för ytterligare förståelse och ser till att frågeställningen och ämnet blir grundligt 

belyst. Genom att använda intervju som metod att inhämta data, ger det oss möjlighet att få direkt 

information om lärarnas praktiska kunskap som de tillämpar i undervisningen av elever med 

språkstörning. Detta ger dem möjlighet att sätta ord på hur de praktiskt arbetar med dessa elever i 

klassrummet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att genom samtal får vi en möjlighet att förstå andra 

människors kunskap, känslor och attityder utifrån deras sätt att uppleva sin omvärld. De lyfter vidare 

att i en intervju ställer forskaren frågor och lyssnar till respondenternas beskrivningar med egna ord för 

att på så sätt få information och kunna bilda sig en uppfattning om exempelvis lärarnas kunskap, 

arbetssituation och upplevelse. Den semistrukturerade intervjun har varit fördelaktig i denna studie 

eftersom fördjupande frågor har kunnat anpassas utifrån de olika deltagarna. Detta visade sig vara av 

stor vikt då informanterna är olika och därmed är deras sätt att besvara och beskriva också olika. Det 

medförde att varje intervju såg olika ut men utgick från samma intervjuguide. Några enstaka lärare 

hade lätt för att sätta ord på sin kunskap, medan andra behövde mer tid och följdfrågor för att kunna 

sätta ord på det vi ville få svar på. Intervjuerna har spelats in med mobiltelefon och Ipad för att senare 

kunna transkriberas. Intervjuerna har transkriberats i helhet och har inte ändrats på något sätt. Detta för 

att återge respondenterna så exakt som möjligt. 

Urval och genomförande 

Det finns tre saker att tänka på vid val av kunskapskällor vilket Hartman (2004) lyfter. För det första 

ska kunskapskällan ha kännedom om det som söks i frågeställningen, för det andra måste 

kunskapskällan finnas tillgänglig och för det tredje ska det vara etiskt tillåtet att använda 

kunskapskällan för att om möjligt få svar på frågeställningen. Utifrån detta och att vår studie bygger 

på semistrukturerade kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod, har ett mindre antal intervjuer 
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genomförts. Dessa har analyserats på djupet för att på så sätt få en ökad förståelse av det som 

undersöks. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet personer ska vara så många så att svaret på 

forskningsfrågan blir besvarad. Hur många det är varierar. De påpekar att antalet inte får vara för få, 

då det försvårar en tolkning av resultatet. Men de menar även att ett för stort antal kan påverka 

tolkningarna så till vida att de inte blir tillräckligt djupgående. Därför rekommenderar de att antalet 

personer som intervjuas bör vara 15 +/- 10. Därför borde åtta personer som vi intervjuat vara ett 

passande antal både för studiens syfte samt i förhållande till tid och storlek på studie. Utifrån tid och 

storlek på studien föll valet av urval på bekvämlighetsurval. Hartman (2004) beskriver denna typ av 

urval med att personer som väljs till intervjuer för studien bland annat är personer som finns 

tillgängliga på olika sätt. Det kan exempelvis handla om personer i ens närhet eller personer som har 

intresse av det som ska undersökas.  
 

Några fördelar med metoden som Hartman (2004) belyser är framförallt enkelheten och att metoden är 

fördelaktig då resurser och tid är begränsade. Den främsta nackdelen som nämns är att urvalet riskerar 

att inte bli representativt. Vi valde att skicka en förfrågan till tre olika skolor, i två olika kommuner i 

Sverige. I förfrågan framkom syftet med studien vilket vill belysa lärarnas praktiska kunskap som de 

tillämpar i undervisningen av elever med språkstörning. I förfrågan förtydligades att intervjuns 

intention är att diskutera deras praktiska kunskap av att undervisa elever med språkstörning.  
Skolorna valdes utifrån vår förhoppning om att det där fanns en vilja samt möjlighet att delta. Det 

visade sig att vår studie låg lite olämpligt i tid för lärarna, då de hade fullt upp med sina 

utvecklingssamtal i ett redan stressat schema. Vi fick dock svar från några lärare som ansåg sig ha tid, 

hade relevant kunskap inom studiens syfte samt hade ett eget intresse att delta. Vi bedömer därför att 

dessa lärare är representativa för studiens syfte. Studiens storlek gjorde att vi avgränsade urvalet av 

lärare till mellanstadiet. En ytterligare anledning till avgränsningen är att vi i vår profession möts på 

mellanstadiet då båda är behöriga lärare på mellanstadiet.  
  
Sammantaget genomfördes åtta intervjuer. Studiens material samlades in under hösten 2019. Samtliga 

respondenter fick ett missivbrev där syfte och rättigheter beskrevs. Intervjuerna genomfördes på 

skolorna i rum där intervjun kunde hållas ostört. Deltagarna informerades om att intervjun beräknades 

pågå i ca 45 minuter och att den skulle spelas in för att sedan transkriberas. De semistrukturerade 

intervjufrågor vi utgick ifrån gjorde det möjligt att ställa ytterligare frågor och få svar förtydligade 

samt att hjälpa respondenterna att sätta ord på tyst praktisk kunskap. 
 

Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 Intervju 5 Intervju 6 Intervju 7 Intervju 8 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 Lärare 6 Lärare 7 Lärare 8 

 

Analys och tolkning av materialet 
Studiens material har analyserats genom en hermeneutisk analysmetod, vilket innebär att forskaren 

försöker förstå människors livsvärldar. Hartman (2004) menar att förståelsen nås genom tolkning. 

Vid analys och tolkning av material handlar det om att hitta mönster i kvalitativa data som kan 

beskriva fenomenets natur eller egenskaper menar Braun och Clarke (2013). Efter intervjuernas 

genomförande transkriberades allt material. Fejes och Thornberg (2015) menar att utmaningen i 

kvalitativa analyser handlar om att kunna urskilja det betydelsefulla i materialet. Vidare menar de att 

det finns anvisningar för hur kvalitativa analyser kan genomföras men att det inte finns några exakta 

regler. Vår analys utgår från innehållet i intervjuerna vilka sedan har tematiserats efter gemensamma 

drag i svaren. Fejes och Thornberg (2015) beskriver denna typ av analys som tematisk med fokus på 
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innehållet och på att identifiera teman. Dessa teman har sedan tolkats för att få en fördjupad förståelse 

för lärarnas praktiska kunskap. 

I den första genomläsningen av materialet försökte vi skapa en övergripande helhet genom att läsa 

samtliga transkriberingar och tillsammans diskutera vad i intervjuerna som var betydelsefullt. Detta 

ledde till analys av materialets olika delar för att skapa en förståelse för dem och få en förnyad och 

fördjupad insikt i materialet. Genom att använda den hermeneutiska spiralen och gå mellan delar och 

helhet i vår analys har vi försökt förstå innebörden i det sagda. De olika delarna och helheten har vi 

diskuterat flertalet gånger. Varje diskussion och tolkning har gett oss ny förståelse och skapat en ny 

bild av materialet allt eftersom. All läsning av datamaterialet hade syftet som utgångspunkt och 

relevant data markerades i utskrifter av transkriberingarna. Ödman (2007) menar att för att förstå 

helheten krävs det förståelse för delarna och för att förstå delarna måste helheten förstås. När olika 

teman har skapats startar en process med att tolka detta. De olika temana behöver sättas i relation till 

varandra (Hartman 2004). På det sättet kan vi få en bild av hur de olika meningsbärande företeelserna 

hänger samman för de individer som tillhör en viss grupp. Gruppen i detta fall är de åtta lärare som 

blivit intervjuade.  

Etiska överväganden 
Etiska överväganden behöver göras vid forskningsstudier och det finns ett antal krav som behöver 

följas för att se till att god forskningsetik följs. Vetenskapsrådet (2017) beskriver vikten av ett 

reflekterat etiskt förhållningssätt och agerande i forskarens olika roller samt att dessa är 

grundläggande. Den information som framkom i intervjuerna har noga övervägts för att det för 

intervjudeltagarna inte ska få konsekvenser. 
 

Samtyckeskravet och första principen som innebär att information ska delges deltagare i studien. 

Deltagarna i denna studie har fått information via missivbrev och i mail har vi förklarat att vi gärna 

förtydligar studiens syfte. Några av deltagarna bad om ett förtydligande angående detta, vilket de fick.  

Samtyckeskravet och den andra principen innebär att samtycke till deltagande ska inhämtas, vilket har 

gjorts genom att deltagarna själva kontaktade oss efter att de fått missivbrevet. Den tredje principen 

innebär att deltagare har rätt att själv bestämma på vilka villkor de vill delta. Detta krav uppfylldes 

genom att vi gav denna information i inledningen av varje samtal. Princip fyra innebär att deltagare 

inte får utsättas för påtryckningar eller påverkan. Då det är deltagarnas förståelse vi har velat sätta ord 

på har denna princip varit extra viktig, då vår påverkan hade kunnat ha inverkan på deras berättelser. 

Detta har funnits med oss inför varje enskild intervju.  

Konfidentialitetskravet och den femte principen innebär att man förbinder sig om tystnadsplikt om 

känsliga uppgifter, vilket vi var noga med att informera om. När det gäller den sjätte principen så är 

allt material avidentifierat i denna studie. 

Nyttjandekravet och den sjunde principen innebär en skyldighet att materialet som vi transkriberat 

bara kommer att användas i denna studie. Den åttonde principen innebär att personuppgifter som 

samlats in inte får användas för andra ändamål. Inga personuppgifter har samlats in förutom namn vi 

fick vid mailförfrågan. Dessa har avidentifierats i studien, genom att benämna de intervjuade som 

lärare 1-8. 

Validitet  

Forskare från olika traditioner kan ha olika syn på hur kvalitetskriterier ska tolkas och ett begrepp som 

ofta används inom kvalitativ forskning är validitet (Fejes & Thornberg, 2015). 
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Kvale och Brinkmann (2009) beskriver validitet inom samhällsvetenskapen som ett mätinstrument i 

vilken utsträckning metoden mäter det som ska undersökas och beskriver det som en försäkran om att 

tolkningarna är riktiga. Även Fejes och Thornberg (2015) menar att validitet handlar om att beskriva 

kvalitet i forskning. Validitet innebär att det som undersöks verkligen är det som avses undersökas och 

de metoder som används är relevanta. 
Ödman (2007) menar att validitet är samma sak som giltighet och handlar om en tolkning som är 

meningsfull för det som studeras. För det första anser han att det handlar om att bygga upp ett 

tolkningssystem där alla delar hänger ihop. För det andra handlar det om att tolkningarna av det som 

studeras ska hänga ihop och vara rimliga. Slutligen ska tolkningarna förmedlas så att läsaren får en 

ökad förståelse och kompetens inom området. 
 

Forskningsintervjuer har ofta fått kritik baserat på att respondenternas svar inte alltid är 

sanningsenliga, vilket då skulle kunna innebära att resultaten inte är giltiga anser Kvale och 

Brinkmann (2009). De menar dock att validiteten handlar om hur man angriper underlaget och vad 

forskningsfrågan handlar om. Intervjuerna i den här studien upplevs som sanningsenliga utifrån att 

studiens syfte inte är av känslig karaktär. För att öka trovärdigheten i studien har vi gemensamt 

diskuterat och tolkat allt material med utgångspunkt i studiens syfte. 
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Resultat 
I resultaten presenteras tolkningar av åtta lärares svar i de intervjuer som gjorts. Resultaten redovisas 

dels utifrån frågeställningar för studien men även utifrån de teman som utkristalliserade sig vid 

tolkning av materialet. Rubrikerna och underrubrikerna utgår från de teman som har hittats i 

materialet. Huvudrubrikerna är lärares förståelse av begreppet språkstörning, lärares erfarenhet av 

undervisningen, lärmiljöns betydelse, erfarenhet och utbildning samt speciallärarens roll. I efterhand 

har vi hittat en del litteratur som stödjer det som framkommer i resultaten, vilket gör att de för första 

gången dyker upp i resultatdelen och det gäller begreppet språkstörning. Vi upplever en stor 

samstämmighet bland de lärare som intervjuats. De beskriver situationer på snarlika sätt och uttrycker 

samma sak i flertalet situationer. Det finns inga motsägelser i deras beskrivningar av att undervisa 

elever med språkstörning. 

Lärares förståelse av begreppet språkstörning 

Begreppet språkstörning är relativt nytt inom skolans värld och tidigare kan andra benämningar ha 

använts. I denna studie har vi dock utgått från just begreppet språkstörning. Av de åtta lärare som 

intervjuas uppger tre av dem att de stött på begreppet språkstörning tidigare, medan fem av dem 

känner sig lite mer osäkra på hur de ska beskriva det. De tycker att det är svårt att beskriva begreppet 

på ett sätt som gäller alla elever med språkstörning då alla elever är olika. Till en början upplever vi att 

en del av dem tycker att det är svårt att sätta ord på sina tankar. De tar tid på sig och söker efter ord för 

att kunna beskriva begreppet. En del av lärarna har svårt att relatera till vilka elever som eventuellt 

skulle kunna ha språkstörning, men ju längre in i intervjun vi kommer, desto lättare blir det för dem att 

relatera till elever de stött på. De beskriver det mer utifrån egen erfarenhet och praktisk kunskap. 

Osäkerheten visar sig genom att de har svårt att hitta orden för att beskriva sin erfarenhet. Alla 

intervjuade lärare nämner att alla elever är individer oavsett diagnos eller inte och att en relation till 

eleven måste finnas för att kunna stötta dem i undervisningen. Hallin (2019) menar att det kan vara 

svårt att hitta forskning och information eftersom det finns flera olika begrepp som används för 

begreppet språkstörning, speciellt på engelska. När flera olika begrepp används kan det vara svårare 

att veta vad som menas, vilket är ett problem när kunskap om språkstörning behöver öka. 
 

“Det är ju olika på barn...man får försöka lära känna varje barn. Dom är ju liksom inte sin diagnos 

som det finns recept på hur man ska jobba” (lärare 2) 

 

Lärare 2 tydliggör att det är viktigt att skilja på elev och diagnos samtidigt som läraren beskriver att 

språkstörning ser olika ut för varje elev. Hon menar att diagnosen tar sig olika uttryck beroende på 

elevens specifika svårigheter. 
 

Genom erfarenhet och praktisk kunskap kan lärarna beskriva språkstörning mer detaljerat och på 

djupet. Detta gör de bland annat genom att berätta om svårigheter med aktivt och passivt ordförråd, 

kunna uttrycka sig och begränsat ordförråd. Flera av lärarna har arbetat som lärare i många år. Lärarna 

visar förståelse för att elever är olika genom att lyfta att en del elever har svårigheter med att uttrycka 

sig, medan andra elever har andra svårigheter som till exempel att ta emot information och 

instruktioner. De beskriver bland annat att språket påverkar lärandet hos dessa elever och tar sig 

uttryck på lite olika sätt. De nämner förståelse av sammanhang och instruktioner, ordförråd och 

läsförståelse som tre stora svårigheter. De beskriver även elevernas språk som svagt. Säljö (2000) 

menar att kunskap är det som hjälper en individ att se ett problem eller en företeelse om något välkänt 

och som något den har tidigare erfarenhet av. Lärare 7 uttrycker sin kunskap om begreppet 

språkstörning detaljerat och på djupet med följande ord: 
 

“Tänk att du ska tänka på tyska eller på engelska, på ett språk som man bara nästan kan, allting tar 

längre tid, det är svårare att hitta orden, det är svårare att hitta tankarna fast tankarna egentligen 

finns” (lärare 7) 
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Lärarens citat visar tydligt att det finns praktisk kunskap och erfarenhet av att undervisa elever med 

språkstörning, vilket hon visar genom att dra paralleller till att lära sig på andra språk. De lärare som 

säger att de är osäkra på begreppet uttrycker ändå att eleverna inte lär sig lika fort eller i samma 

utsträckning som andra elever. De beskriver att eleverna har svårt med språkljud och att de har 

svårigheter med att läsa och skriva. Dessa elever har svårt med att uttrycka sig, men även att förstå 

talat och skrivet språk. Trots sin osäkerhet kring begreppet visar de på kunskap om elever med dessa 

svårigheter. Lärare 2 uttrycker en viss osäkerhet men beskriver ändå begreppen på följande sätt. 
 

“alltså inte kunna uttrycka sig och sen även att inte förstå såklart….fast det känns som om det är båda 

på något vis” (lärare 2) 

 

Alla åtta lärare förklarar begreppet med att säga att det handlar om elever som har språkliga 

svårigheter. De som har många års erfarenhet uttrycker att dessa elever funnits tidigare men att 

begreppet språkstörning verkar vara något som framträtt mer och mer på senare år. Gustavsson (2002) 

menar att praktisk klokhet handlar om komplexa situationer som kräver nyanserade bedömningar och 

ett gott omdöme. Detta visar sig tydligt i beskrivningarna av begreppet utifrån de upplevelser lärarna 

säger sig ha i sin undervisning av dessa elever. 

Lärares erfarenhet av undervisning  
Undervisning kan ske på många olika sätt i många olika miljöer, det ena utesluter inte det andra. 

Lärare är olika som personer och undervisar därmed på olika sätt med olika förutsättningar beroende 

på en rad faktorer. Chaharbashloo et al. (2019)  menar att praktisk kunskap grundar sig i lärares 

erfarenhet och förkunskap de bär med sig utifrån olika situationer och kontexter och menar att lärares 

praktiska kunskap är personlig och högst individuell. I samtliga intervjuer framkommer ett behov av 

förändringar på organisationsnivå. De vill framförallt kunna få resurser så att de kan få möjlighet att 

dela gruppen i olika konstellationer, vara fler i klassrummet, få mer stöd av speciallärare, vilket 

betyder ett närmare samarbete med andra pedagoger. 
 

“ man önskar att man kunde dela med någon, nu har vi ju specialläraren, men ja man skulle behöva 

någon som var här inne och var med som man kunde bolla med, för hur det än är så ligger det mycket 

ansvar på mig” (Lärare 4) 

 

Alla pedagoger upplever att de oftast är ensamma i klassrummet med en större grupp elever. Tre av 

lärarna försöker lösa det genom att göra anpassningar för hela gruppen och de andra lärarna lägger 

mycket av sin planeringstid på att hitta olika individuella lösningar. Lärarna anser sig ha praktisk 

kunskap om hur elever med språkstörning ska få bästa möjliga stöttning i klassrummet, men är 

frustrerade över att det de gör inte räcker. Lärare 3 uttrycker sin frustration över att inte kunna använda 

sin praktiska kunskap fullt ut och känsla av ensamhet. 
 

“man är oftast själv och klasserna är stora så man hinner inte riktigt med allt man skulle vilja göra, 

och som man egentligen kan” (Lärare 3) 

 

Alla lärare beskriver anpassningar både på individnivå och gruppnivå, men lärare 5, 6 och 7 menar att 

de alltid gör anpassningar som fungerar på gruppnivå. Resultaten i Starling et al. (2012) studie visar en 

signifikant förbättring av skriftligt uttryck och hörförståelse hos elever med språkstörning, när lärare 

förändrade sitt sätt att ge instruktioner till hela gruppen. Nedan följer ett citat som visar hur läraren gör 

anpassningar som gäller för hela gruppen och på individnivå. 
 

“Men jag upplever att det underlättar att det väsentligaste, får de med sig när de har bilder och när 

detta är gemensamt. Sedan kan jag fokusera på de elever som behöver extra stöd efter ett litet tag in på 

lektionen, efter dom andra som har greppat det hela kan sätta igång och jobba med uppgifterna, då kan 

jag ju fokusera på de här eleverna som behöver extra stöd” (Lärare 5). 
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Genom följande citat förklarar lärare 1 anpassningar på individnivå utifrån en uppgift för samtliga 

elever. Detta tyder på att uppgiften i sig passar alla elever och därmed inkluderar även elever med 

språkstörning efter viss anpassning. 

“Ja man förenklar men att dom ändå är med på det hela, gör samma uppgifter men efter nivå och 

behov....i den mån det går….ja det är lite så där” (Lärare 1) 

Lärare 6 förklarar genom citatet nedan hur den gör anpassningar på gruppnivå. Detta görs för att kunna 

underlätta för elever med språkstörning men läraren själv anser även att undervisningssituationen 

blir lättare att planera och genomföra och behöver inte göra samma sak flera gånger. 

 
“Jag använder mycket sexfältare till henne eeh.. alltså stödstrukturer använder jag mycket eeh, och då 

kan det till exempel handla om att vi läser en ny text i SO och det gör jag med hela klassen, då läser vi 

texten tillsammans och innan vi läser tittar vi på rubriken, tittar på underrubriker och inledning, sedan 

bilderna, ja.. vi kör thieves du vet” (Lärare 6).  
 

Praktisk klokhet handlar om komplexa situationer som kräver nyanserade bedömningar och ett gott 

omdöme menar Gustavsson (2002). Vidare påpekar han att det lätt missuppfattas som “sunt förnuft” 

men menar att det han syftar på är beprövad erfarenhet. Det gäller att veta vad som ska göras i 

praktiska och konkreta situationer, det vill säga hur den teoretiska kunskap som människan har 

hanteras. I sin beskrivning av undervisningen påpekar lärarna att alla elever är olika och det är något 

de behöver ta hänsyn till. De uttrycker det på lite olika sätt och en av lärarna säger att det gäller att lära 

känna eleven så pass väl att de vet hur eleven tänker och det är först då de kan göra nyanserade 

bedömningar och anpassningar utifrån just den elevens behov. En annan lärare uttrycker att den 

behöver ha uppmärksamhet på att eleven med språkstörning har förstått och vara beredd att göra 

ytterligare anpassningar utifrån det som dyker upp i just den situationen. Bishop et al. (2016) studie 

visar att elever uppnår en signifikant förbättring av skriftligt uttryck och hörförståelse när lärare 

förändrade sitt sätt att ge instruktioner till hela gruppen för att på så sätt stötta elever med 

språkstörning. Undervisning och anpassningar på hela klassen är något som lärare 5, 6 och 7 upplever 

som framgångsrikt, vilket Bishop et al. (2016) påvisar. En av lärarna menar att om undervisningen 

anpassas till hela gruppen behöver elever med språkstörning inte mer stöd än de andra i klassen. 

Tydlighet, bilder och mycket repetition är något som alla elever behövde hela tiden.  
 

Elever med språkstörning behöver tas extra hänsyn till i planering av undervisning. Lärarna menar att 

de behöver vara väl förberedda inför lektioner där de har elever med språkstörning. När lärarna 

beskriver sin undervisning nämner de alla struktur, tydlighet och bildstöd som viktiga parametrar. 

Lärarna visar att de har praktisk kunskap men säger att de känner sig osäkra på den teoretiska 

kunskapen. Trots det gör de försök att kombinera dessa på ett funktionellt sätt så att elever med 

språkstörning får stöd i undervisningen. 
 

“….jag tänker ju på direkt att de elever som har den här problematiken med språkstörning, det är ju 

just att nöta, nöta och nöta och repetera, det är ju det som jag upplever är specifikt för den här 

elevgruppen” (Lärare 5) 

 

Alla lärare lyfter vikten av upprepning och att eleverna får göra och höra samma sak många gånger, 

vilket lärare 5 uttrycker i citatet ovan. Några lärare menar att de inte anpassar undervisningen för hela 

klassen, men vi kan ändå urskilja att anpassningar de gör utgår från dessa elever men görs för det 

mesta för hela gruppen då det gynnar alla. Dessa anpassningar handlar oftast om själva genomgången 

av exempelvis dagen eller lektionen. Det kan innebära att läraren använder bildstöd, punktlistor och 

korta instruktioner. Alsterdal (2011) menar att praktisk kunskap är erfarenheter vi får i livet och vårt 

förhållande till ansvar för erfarenheterna som är kopplade till specifika sammanhang och uttrycks 

genom reflektion i handling. Lärarnas beskrivningar tyder på att de har reflekterat över hur de ska 

undervisa dessa elever på bästa sätt och visar prov på erfarenhet av att arbeta med elever i svårigheter i 
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olika sammanhang. Dessa reflektioner hade inte kunnat uppstå med enbart teoretisk kunskap. Tyson 

(2019) ger ett exempel när det gäller undervisning och förklarar att för att en lärare ska bli riktigt bra 

krävs det övning och praktik. Även om det går att förbereda sig väl genom att studera, vilket är nog så 

viktigt så räcker inte det för att bli en bra lärare. 
 

Lärarna visar förståelse för att olika elever har behov av olika typer av anpassningar och material. 

Laasonen et al. (2018) menar att utifrån resultaten från deras studie kommer det till exempel kunna 

utvecklas datoriserade program som kan anpassas individuellt utifrån elevers olika behov. Lärarna 

påvisar även vikten av att ge instruktionerna upprepade gånger till eleverna med språkstörning, 

individuellt eller i liten grupp. De nämner även fördelen med en egen checklista på bänken/bordet som 

de kan förhålla sig till. Lärarna berättar att undervisningen behöver anpassas utifrån olika behov och 

situation. Lärare 1 nämner vikten av att få instruktionen flera gånger och på ett tydligare eller förenklat 

sätt genom följande citat. 
 

“då kan man samla dem och så gör man ytterligare en genomgång med lite enklare ord….lite mer 

förklarande och dom kan ställa de här frågorna” (Lärare 1) 

 

Medan lärare 8 uttrycker att de elever med språkstörning som den undervisar behöver mer träning och 

mer tid för att kunna visa vad de kan genom följande citat.  
 

“De är 20 elever i båda grupperna och vi har ett par tre elever med språkstörning i varje grupp och 

dem tre elever är ju dem som har svårast att hänga med och veta vad vi ska göra, veta hur vi ska börja, 

det kanske behöver göra om samma sak flera gånger för att det ja just ja…  De behöver mycket mer av 

allt, så upplever jag det” (Lärare 8). 

 

Lärarna visar prov på att erfarenheten gör att de ser dessa elevers olika behov och gör olika 

anpassningar utifrån situation och sammanhang. Tyson (2019) menar att en skicklig lärare är någon 

med både teoretiska kunskaper och erfarenhet och kopplar ihop praktisk klokhet med begreppet 

bildning. Vidare menar han att det inte går att läsa sig till praktisk kunskap, utan lyfter vikten av 

erfarenhet, vilket dessa lärare visar prov på. 

Lärmiljöns betydelse  
Lärmiljö är den miljö en person befinner sig i under en skoldag och kan innebära flera olika typer av 

miljöer. Lärarna nämner att lärmiljön har betydelse för att elever med språkstörning ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen, vilket tyder på att de har reflekterat över situationen. Några av de 

saker som Chaharbashloo et al. (2019) lyfter i sin studie är, hur lärare hanterar undervisningen i 

klassrummet och menar att deras förmåga att ha kontroll, fånga elevers intresse, hantera tiden och hur 

de formar lärmiljön är starkt kopplat till deras praktiska kunskap. Lärarna nämner tre olika delar i 

lärmiljöer såsom den fysiska, den sociala och den pedagogiska lärmiljön. Utifrån sina beskrivningar 

visar de prov på att de har en uppfattning om lärmiljöns betydelse.  

Den fysiska lärmiljön 

Lärarna vi intervjuat nämner att i den fysiska lärmiljön har rummet, möblering och placering stor 

betydelse. Den rumsliga lärmiljön kan innebära mindre grupprum och möjlighet till att dela in rum i 

rummet. Vikten av placering nämns hos lärarna och att det ser olika ut för olika elever. Det kan vara 

antingen långt fram, långt bak eller enskilt eller behov av att sitta med någon som kan ge stöd. 
   

“Men den eleven behöver en trygg plats i klassrummet där den känner att den får lugn och ro” (Lärare 

6) 
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Lärarna visar sin praktiska kunskap och erfarenhet av att lärmiljön har betydelse för undervisningen 

och att anpassningar kan vara avgörande. Lärarna menar att alla elever inte behöver samma sak och att 

vissa elever har behov av trygghet och lugn och ro. I citatet nedan berättar en lärare hur den upplever 

den fysiska lärmiljön och om skolans svårigheter med att det inte finns grupprum eller mindre rum att 

tillgå. 
 

“När det gäller den fysiska lärmiljön så tror jag att det skulle vara lättare för dem att de inte är 

jättemånga runtomkring, det blir störande, de har svårt ändå. Att det skulle finnas grupprum till 

exempel” (Lärare 8) 

 

De lyfter även vikten av ljudmiljön vilket kan innebära hörselkåpor, lugn och ro och ljuddämpande 

plattor. Behovet av att begränsa störningsmoment i ljudmiljön beskrivs av alla intervjuade lärare. En 

stor betoning ligger på lugn och ro.  
 

“Dessa elever behöver lugn och ro och det är så mycket ljud hela tiden” (Lärare 6) 

 

Ännu en viktig aspekt de nämner är att kunna begränsa synintryck samt att det är viktigt att inte ha för 

mycket på väggarna i främre delen av rummet som stör koncentrationen. Även här nämns skärmar 

som ett stöd för att begränsa synliga intryck och de påpekar att det är viktigt. Hallin (2019) lyfter att 

ljud, ljus och sociala aspekter påverkar alla elever. Citatet nedan visar på erfarenhet av att arbeta med 

detta. 
 

“så har jag ju inte speciellt mycket på väggarna. jag försöker begränsa synintryck” (Lärare 5) 
 

Lärare 3 visar genom följande citat att den har förståelse för det som Hallin (2019) skriver om 

angående hur ljud och ljus kan påverka elever med språkstörning. 
 

“sen har vi ju lite skärmar också, då har man ju sitt eget lilla krypin och en del behöver ju det för att 

man har svårt att fokusera på det man själv ska göra och måste hålla koll på allt annat. De tappar 

fokus för att det rör sig någon annanstans i klassrummet” (Lärare 3) 

 

Gustavsson (2002) anser att för att kunna göra en klok bedömning krävs det förmågan att kunna välja 

handlingar som är de bästa i förhållande till den situation som uppstått. Lärarnas sätt att resonera om 

undervisningen tyder på att de kan göra bedömningar och försöker välja handlingar kopplade till 

elevernas behov. 

Den sociala lärmiljön 

Lärarna lyfter den sociala lärmiljön som en problematik som är viktig att arbeta med eftersom den 

påverkar elevens klassrumsmiljö, men även elevens relation till andra människor. Dessa reflektioner är 

något som lärare kan göra eftersom de har erfarenhet av undervisning och SPSM (2018) menar att 

uppmärksamhet, koncentration och exempelvis det sociala samspelet kräver mycket av en elev med 

språkstörning då det är kopplat till språket och blir väldigt ansträngande. Lärarna bekräftar detta 

genom att beskriva hur elevers svårigheter påverkar det sociala samspelet och att det lätt blir 

missförstånd i till exempel lek med kamrater eller i grupp/pararbeten. De anser att trygghet och 

gemenskap är viktiga parametrar som de behöver ha i beaktande. De påpekar även att en del av 

eleverna inte ber om hjälp utan sitter tysta och inte förstår att de ska be om hjälp.  
 

“De ber ju inte alltid om hjälp. Jo vissa av dem. Jo, en kille som sitter långt fram men det är en kille 

som har mycket stöd hemifrån och han vill lyckas. Så han vill men de ber inte om tillräckligt om hjälp. 

Men de vet ju inte alltid att de behöver hjälp” (Lärare 8) 

 

Lärare 8 berättar att det är den enskilda personens svårigheter som styr och det gäller att få en 

förståelse för hur just den eleven fungerar. Holmström (2015) påpekar att det är viktigt att titta på hur 
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språksvårigheter tar sig uttryck, hur det påverkar individens vardag och vilka begränsningar det 

medför. 
 

“det finns ju de som ställer frågor också och som talar om att de inte förstår, men det vanligaste är nog 

att man sitter tyst eller gör något annat tror jag. Man vill inte visa för kamraterna kanske, att man inte 

förstår och inte hänger med” (Lärare 1) 

 

Citatet visar att språksvårigheterna tar sig uttryck på olika sätt även i sociala sammanhang. 

Vissa elever sitter tysta medan andra har förmågan att uttrycka sig och be om den hjälp de behöver. En 

del elever visar även att de har insikt i sitt eget behov av stöd i lärandet.  

Den pedagogiska lärmiljön 

Den pedagogiska lärmiljön beskrivs som viktig där struktur och yttre ramar för undervisning blir 

betydelsefulla. Av lärarnas beskrivningar går det att utläsa att det inte ska finnas överraskningar utan 

att eleverna ska veta vad som händer och ska känna igen hur lektionen kommer att gå till. Detta styrker 

ytterligare lärarnas erfarenhet av att strukturen är avgörande om eleverna ska uppleva undervisningen 

som begriplig. De lyfter vikten av repetition och det gärna många gånger. De påstår att lektionerna kan 

upplevas som tråkiga för övriga elever. Lärarna anser att övriga elever har lättare att komma igång, att 

de är mer självständiga än de elever som har språkstörning. För elever med språkstörning är det viktigt 

med upprepade instruktioner och kontinuerlig stöttning under hela lektionen. Alla lärare anser att 

dessa elever behöver få instruktioner enskilt eller i mindre grupp och i ett lugnare tempo samt på ett 

annat sätt, vilket lärare 4 uttrycker på följande sätt: 
 

“ Jag försöker vara jättetydlig, nästan så att de andra bara määän…. men jag tänker på hur man 

börjar, hur man slutar och korta tydliga instruktioner, liksom. det viktigaste är ju att de förstår hur de 

ska göra och sen stötta under lektionens gång” (Lärare 4) 

 

Vikten av tekniska hjälpmedel och anpassningar är något som lärarna lyfter genom hela intervjuerna 

som en del av den undervisande vardagen. Anpassningar som de nämner är läromedel, avgränsade 

uppgifter, extra tid, eget arbetsschema, timstock, hörselkåpor och att formen av redovisning behöver 

anpassas efter elevens förutsättningar. 
Teknisk utrustning som nämns som viktigt enligt lärarna är SMARTboard, dokumentkamera, Ipads 

och datorer. Genom lärarnas resonemang kan vi utläsa att de ser möjligheter att förändra sin 

undervisning genom fungerande teknik. Teknik som nämns är inläsningstjänst och att kunna ge 

eleverna genomgången av lektionen skriftligt i dator eller Ipad så att de kan lyssna många gånger. 

Lärarna beskriver att de upplever den senaste tidens ökade tillgång till teknik som ett sätt att stötta 

dessa elever. Lärare 8 berättar om sin praktiska kunskap genom att förtydliga att det är lättare att 

beskriva vilka problem språkstörning kan medföra utifrån en specifik elev och att det är svårt att 

beskriva språkstörning generellt. 
 

“Det är lite den enskilda personens speciella svårigheter som styr. En lösning funkar inte på alla” 

(Lärare 8) 

 

I följande citat visar lärare 2 sin praktiska kunskap genom att hitta olika lösningar och alternativ till att 

låta elever visa sin kunskap efter förmåga. 
 

“få visa kunskap på annat sätt, berätta kanske, om man har ett språk, man kan rita eller man kan 

liksom spela upp något, så det är väl lite olika lösningar på hur man kan få visa sin kunskap och 

förmåga” (Lärare 2) 

 

Samtliga lärare lyfter att lärmiljön är en viktig del av undervisningen, men för elever som har 

svårigheter blir den extra viktig att ta hänsyn till. I planeringsstadiet av en lektion eller skoldag måste 

de utgå från lärmiljön och se vilka möjligheter som finns. Carlgren (2015) menar att för att kunna 

upprätta en kunskapspraktik så innebär det att skapa en undervisning där den kunskap som eleverna 
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ska utveckla är funktionell. Det är möjligt med noggranna planeringar och utvärderingar, vilket vi 

upplever att lärarna lyfter vikten av. 

Erfarenhet och utbildning  
Majoriteten av lärarna som har intervjuats har arbetat som lärare i många år och har erfarenhet av 

undervisning på mellanstadiet. Vid intervjuerna av de åtta lärarna sätter de ord på vad de behöver 

tänka på både inför, under och efter undervisning. Lärarnas erfarenhet och praktiska kunskap gör att de 

genom att lära känna eleven och se exakt var och vad som är svårigheten kan lägga grunden för 

undervisningen. På så sätt kan de få reda på vilken nivå eleven befinner sig på och vilken typ av stöd 

eleven behöver. Lärarna påpekar att de behöver lära känna eleven så bra att de vet hur eleven tänker 

och på så sätt skapa en tryggare lärmiljö för eleven. 
 

“Genom att bygga upp en relation till eleven får jag ju en fingervisning om hur eleven tänker och hur 

kan då jag som pedagog hjälpa den här eleven och tillrättalägga en bättre lärmiljö” (Lärare 6) 

 

Chaharbashloo et al. (2019) påpekar att en del av lärares praktiska kunskap innebär kännedom om 

elevers kunskapsinlärning och förmågan att anpassa undervisning efter varje enskild elevs behov. Det 

handlar om de små detaljerna som exempelvis att ha ögonkontakt för att veta att eleven förstår och för 

att kunna anpassa undervisningen till eleven. Det som nämns i samtliga intervjuer är relationen till 

eleverna och hur den hänger ihop med elevernas resultat. Lärare 1 visar sin förståelse för hur viktig 

relationen mellan lärare och elev är samt lärares kännedom om varje elevs specifika behov och 

tydliggör detta med följande citat: 
 

“att man inte bara står och pratar ut till en grupp utan att man hela tiden vet vilka som precis behöver 

det där lilla extra” (Lärare 1) 

 

Utifrån intervjuerna framkommer det att lärarna talar mycket utifrån egen erfarenhet och i det 

sammanhanget kan de sätta ord på de svårigheter eleverna har. Under intervjuerna med lärarna 

återkommer frustrationen att inte räcka till och en rädsla av att inte ha rätt kunskap. Några tycker att de 

har kunskap men uttrycker samtidigt att resurserna inte räcker till och några upplever att de saknar den 

specifika kunskapen. De efterlyser kunskap om språkstörning via utbildning och de beskriver att de lär 

sig genom erfarenhet, men det tar för lång tid. De efterlyser det Gustavsson (2002) beskriver som en 

kombination av teoretisk och praktisk kunskap som enklast kan förklaras med att kunskap är att båda 

måste finnas för att den ska vara användbar. Ingen av dessa kunskaper klarar sig utan den andra.  
 

“vi mentorer och klasslärare behöver ha ännu mer kunskap om elever med särskilda behov för att 

kunna hjälpa dem med det de behöver. Men det spelar ingen roll att du är 90 år eller 25 år, att 

uppdatera sig behöver alla. Kunskap kan man inte få för mycket av” (Lärare 6) 

 

Balans mellan det inrutade, strukturerade och det lustfyllda och motiverande nämns som en utmaning i 

undervisningen. Flera av lärarna förklarar att undervisningen för elever med språkstörning ibland kan 

upplevas som väldigt enformig och repetitiv samtidigt som någon lyfter att motivation, lust och 

drivkraft är avgörande för att kunna ta till sig kunskapen. 

 
“Så undervisningen har väl inte alltid den roligaste formen och men många behöver denna så kallade 

lite tråkiga undervisningen. Katederundervisning är ju enklare för elever som har det svårt. Att sätta 

sig i ett samarbete och grupparbete där är inte dom oftast och då blir det ju det här sociala som inte 

heller är så lätt“ (Lärare 8) 
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Lärare 7 uttrycker det på ett liknande sätt genom följande citat. 

 
“Man gör saker flera gånger, repeterar mycket och har en tydlig struktur. Lektionerna ser väldigt lika 

ut, det kan kännas jättetråkigt men många tycker att det är bra” (Lärare 7) 
 

En del av frustrationen som lärarna uttrycker är känsla av osäkerhet på teoretisk kunskap och 

utbildning när det gäller elever med språkstörning. Dels handlar det om kunskap för egen del men 

även att kunskapen behöver finnas på skolan så att de har någon att prata med vid behov. De menar att 

utbildning behövs eftersom det inte finns tillgång till logopeder och specialpedagoger/speciallärare i 

den utsträckning som behövs. De anser att kunskapen behöver finnas hos klasslärare och att kunskap 

inte är något de kan få för mycket av. Några av dem lyfter även vikten av att till exempel assistenter 

bör få utbildning. Det finns ett önskemål hos lärarna att de som arbetar med elever med språkstörning 

ska få den utbildning som är nödvändig. 
 

Lärarna uttrycker en frustration över att fortbildning på skolorna ofta förekommer vid ett enda tillfälle 

utan uppföljningar eller tid för reflektion. Detta överensstämmer med SPSMs (2018) kartläggning som 

visar att kompetensen om språkstörning är begränsad och flera av skolorna uppger att de saknar 

metoder för att ge elever med språkstörning rätt stöd (SPSM, 2018). Svenaeus (2009) påpekar att 

praktisk kunskap delvis handlar om vetenskapliga teorier och mätinstrument men innebär även att 

kunskapen är personligt inhämtad och utövas på ett intuitivt sätt. Han menar att det ena inte utesluter 

det andra, en viss teorimedvetenhet krävs. 

Speciallärarens roll 
Den specialpedagogiska rollen ser olika ut i olika kommuner. I en del kommuner finns 

specialpedagoger centralt medan det i andra kommuner finns specialpedagoger och speciallärare på 

varje skola. Flera av lärarna uttrycker önskemål om att få en speciallärares stöd i klassrummet för att 

både lärare och elever ska få tillgång till kompetensen direkt. De nämner till exempel att få möjlighet 

som lärare att själv kunna arbeta med liten grupp medan specialläraren tar klassen. De nämner även att 

få en speciallärares möjlighet att hjälpa elever med svårigheter direkt i klassrummet. Samarbetet 

mellan föräldrar och specialpedagog lyfts som extra viktigt för dessa elever och speciallärare kan 

stötta föräldrarna i hur de kan hjälpa sitt barn med skolarbetet. Även i en studie gjord av Dockrell och 

Lindsay (2001) påvisas att lärare är bekymrade över sin oförmåga att ge eleverna rätt hjälp, vilket 

de uttrycker genom frustration. Stödet från speciallärare är begränsat och lärarna upplever ofta att 

eleverna är i större behov än de kan tillhandahålla.  
 

Olika typer av fördelar av samarbete kan urskiljas, som till exempel att vara fler pedagoger i 

klassrummet, dels för att få handledning av till exempel en speciallärare eller specialpedagog, dels för 

att kunna se och hitta lösningar tillsammans. Flera av lärarna uttrycker ett behov av att kunna vara två 

pedagoger som hjälper eleverna i skolarbetet, så att ingen blir sittande och tappar motivationen, vilket 

hör ihop med lusten att lära. Flera av lärarna uttrycker samma sak, vilket är att få möjlighet att vara två 

pedagoger i undervisningen så att de kan göra mindre grupper och på så sätt skapa lugn och ro, men 

även få möjligheten att stötta enskilda individer.  
 

“ sen måste man ju få hjälp utifrån av någon, typ speciallärare eller specialpedagog som kan det här 

bättre än mig så jag kan få handledning om det. Då blir det ju kanske lite enklare tror jag” (Lärare 4) 

 

I intervjuerna framkommer det att lärarna har ett behov av att få tid tillsammans med en 

specialpedagog eller speciallärare för att kunna diskutera undervisning utifrån de svårigheter elever 

med språkstörning kan ha. Det finns ett önskemål om att speciallärare/specialpedagog kommer ut i 

arbetslagen för att dela med sig av information och kunskap om elever med språkstörning. 

Informationen ska inte bara vara generell utan utifrån specifika elevers behov. De önskar ett större 

samarbete och ett öppet klimat för att kunna diskutera hur man ska jobba och samarbeta. De menar att 
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tiden tillsammans är viktig och att samtalen pedagoger emellan behöver följas upp kontinuerligt. Även 

ett kontinuerligt samarbete med speciallärare som är kopplade till årskursen efterfrågas. 
 

“dom här speciallärarna som jag alltid har efterlyst, dom ska finnas, minst en för varje mellanstadium 

och en för de yngre eleverna, så de kan få stöttning och hjälp så ofta det bara går. Dom ska inte bara 

komma någon en gång i veckan och hjälpa lite här och där. Dom ska finnas på skolan och hela tiden 

finnas där för de här barnen” (Lärare 1) 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det vetenskapliga begreppet språkstörning är svårt att sätta ord 

på, men utifrån erfarenhet kan lärarna sätta ord på vad begreppet innebär genom att koppla det till 

enskilda elever. Lärares praktiska kunskap av undervisning gör att de ser dessa elevers olika behov 

och gör olika anpassningar utifrån situation och sammanhang. Lärmiljön har stor betydelse för elever 

med språkstörning ur fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv, men lärarna tycker att behoven av 

rätt lärmiljö är svåra att tillgodose. När det gäller lärares erfarenhet och utbildning känner de sig 

osäkra på den teoretiska kunskapen, men framförallt att få möjlighet att kombinera teoretisk kunskap 

och praktisk kunskap. Stödet från speciallärare/specialpedagoger är begränsat och lärarna upplever 

ofta att eleverna är i större behov än vad lärarna själva kan tillhandahålla.  
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Diskussion  

Syftet med denna studie är att undersöka de praktiska kunskaper lärare tillämpar vid undervisning av 

elever med språkstörning. Vi vill få svar på vilken kunskap lärare har om begreppet språkstörning och 

hur de använder sig av den praktiska kunskapen i sin undervisning av dessa elever. Vi vill även få svar 

på hur de anpassar sin undervisning utifrån denna kunskap. Till grund för vår tolkning av materialet 

ligger tidigare forskning om praktisk kunskap och språkstörning. Vår teoretiska utgångspunkt är teori 

om kunskap. 

Kombinationen av praktisk och teoretisk kunskap 
De erfarenheter och upplevelser som de intervjuade lärare på mellanstadiet berättar om när det gäller 

erfarenhet och utbildning visar att de upplever att de inte har tillräckligt med teoretisk kunskap. Det 

lärarna beskriver är att anpassningar och stöttning bygger på erfarenhet och praktisk kunskap, vilket 

kan vara tidskrävande då de ibland får prova sig fram. Vi ser framförallt att det är tid och möjlighet att 

kombinera teoretisk kunskap och praktisk kunskap som saknas. Gustavsson (2002) menar att dessa 

kunskaper inte klarar sig utan varandra. Det är onödigt att kunna någonting om det inte går att 

använda, samtidigt som det är onödigt att utföra något om man inte vet varför man gör det. Lärarna 

behöver ha de båda kunskaperna för att de i sin undervisning ska kunna stötta elever med 

språkstörning. Ett möjligt sätt att hitta vägar till undervisning som anpassas till elever med 

språkstörning skulle kunna vara reflektion både enskilt och tillsammans med andra lärare och 

speciallärare/specialpedagog. Det är reflektion som gör att vi kan styra våra handlingar menar 

Gustavsson (2002). Genom reflektion finns det möjlighet att utveckla undervisningen i det vardagliga 

livet och i forskning och vetenskap görs det systematiskt. Genom att tvivla och reflektera når vi 

kunskap och får på så sätt makt över våra handlingar. Reflektion har sin utgångspunkt i det som är 

våra vanor och vår vilja att söka kunskap. 

Osäkerhet kring det vetenskapliga begreppet 

språkstörning 
I våra resultat visar det sig att lärare har svårigheter att uttrycka vad språkstörning egentligen innebär, 

men när lärarna får diskutera utifrån enskilda elevers svårigheter och egen erfarenhet så sätter de ord 

på vad språkstörning är. Lärarna kan också uttrycka vilka svårigheter språkstörning kan medföra både 

i klassrumssituationer och i olika sociala sammanhang. Det räcker inte att endast ha kunskap utifrån 

vetenskaplig forskning, utan svårigheterna måste sättas i relation till eleven. I Skolinspektionens 

(2012) undersökning om lärares yrkesutövande påpekas det att förmågan att anpassa undervisningen 

till elevers olika förutsättningar är en utgångspunkt för att de ska nå resultat i skolan. Det lärarna sätter 

ord på angående begreppet språkstörning visar på en osäkerhet kring det vetenskapliga begreppet, men 

genom erfarenhet i praktiken kan de ändå sätta ord på vad begreppet innebär. Detta tycker vi visar på 

att om de skulle få möjlighet och tid att ta del av forskning, så skulle lärare kunna koppla samman den 

vetenskapliga kunskapen med den praktiska kunskapen som de besitter. Svårigheten ligger i tid och 

möjlighet att få ta del av den forskning som finns. Vi tror att deras osäkerhet skulle minska om de får 

förståelse för att deras praktiska kunskap är värdefull. Specialpedagogiska myndighetens (SPSM, 

2018) kartläggning visar att kompetensen om språkstörning är begränsad och flera av skolorna uppgav 

att de saknade metoder för att ge elever med språkstörning rätt stöd. Det skulle vara intressant att 

diskutera kartläggningen utifrån lärares praktiska klokhet. Chaharbashloo et al. (2019) påpekar att det 

handlar om lärares kännedom om elevers kunskapsinlärning och att lärarna ska ha förmågan att 

anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov. Utifrån detta tolkar vi att det är genom lärares 

kännedom om elevers kunskapsinlärning tillsammans med teoretisk kunskap som lärarna skulle kunna 

få ökad kunskap om undervisning av elever med språkstörning. 
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En känsla av otillräcklighet i undervisningen 
Precis som elever är lärare olika individer och undervisar därmed på olika sätt. Några gör anpassningar 

på gruppnivå och några lägger fokus på individen. Lösningarna är individuella. Trots att lärarna är 

olika i sin yrkesroll och har olika lång erfarenhet uppfattar de sina livsvärldar ganska lika och 

beskriver dem med ord som ensamhet, frustration och svårigheter med att hinna med att se varje elev. 

Vi uppfattar att lärarna i vår studie besitter praktisk kunskap samtidigt som vi upplever att de känner 

sig otillräckliga i undervisningen. 
 

Hallin (2019) pekar på att forskning visar att två elever i varje klass har språkstörning, 1-2 elever i 

varje klass har ADHD och i var tredje klass finns en elev med autism. Utifrån detta är lärarnas 

frustration lätt att förstå, då det krävs av lärarna att göra många olika anpassningar samtidigt som 

hänsyn ska tas till alla elever i gruppen. De lärare vi intervjuat bekräftar det Dockrell och Lindsay 

(2001) undersökning visar, nämligen att det finns tre områden som måste förändras för att lyckas med 

att inkludera elever med språkstörning i undervisningen. Dessa tre områden är lärares kunskap om 

språkstörning, bemötande av dessa elevers svårigheter och skolans organisationsförmåga. En 

reflektion är att dessa tre områden är beroende av och påverkar varandra. Vi ser svårigheter med att 

komma till rätta med ett område utan att se över de andra. Utan kunskap kan bemötandet av dessa 

elever försvåras och för att möjliggöra detta finns ett behov av att organisationen ses över. Ur en 

aspekt är detta ett organisationsproblem, då det behöver finnas forum där praktisk och teoretisk 

kunskap behöver få diskuteras och reflekteras över. Ur en annan aspekt ligger ansvaret hos lärarna att 

hålla sig uppdaterade i forskning. 
 

Tyson (2019) beskriver att den praktiska klokheten är kärnan i att vara bildad, vilket han anser vara 

lika viktig som vetenskaplig kunskap. Vi upplever att de lärare som vi intervjuat känner osäkerhet i 

teoretisk kunskap, men de besitter praktisk klokhet. De skulle behöva stöd i att koppla ihop och 

kombinera de olika kunskaperna. Kanske kan det bero på tidsbrist både i undervisning och planering, 

men även förståelse för att deras praktiska kunskap är värdefull. Således behöver orsakerna till lärares 

tidsbrist ses över och diskuteras. Vidare funderar vi på vad det är som gör att lärares praktiska kunskap 

inte förstås eller värdesätts högre. Vi tror att skolor riskerar att förlora värdefull kompetens som finns 

hos lärare i och med pensionsavgångar och att lärare byter arbetsplats då den praktiska kunskap som 

finns inte värderas eller respekteras. Breier och Ralphs (2009) menar att större förståelse för det 

aristoteliska begreppet fronesis eller praktisk klokhet skulle ge ett viktigt bidrag till ett accepterande av 

praktisk kunskap i utbildningen. 
 

I de intervjuer vi gjort så reflekterar lärarna över sin undervisning, men tycker att de reflekterar 

alldeles för lite. Vi upplever att de har behov av att få reflektera tillsammans med andra pedagoger för 

att kunna utveckla undervisningen och de anpassningar som behöver göras. Salloum (2017) menar att 

disciplinerad dokumentation och kritisk reflektion kan hjälpa lärare att se vetenskap och 

undervisningssituationer ur elevernas perspektiv och på så sätt bättre förstå interaktionen mellan 

vetenskap och pedagogisk innehållskunskap. Utifrån detta bekräftas behovet av att få reflektera kring 

undervisning. Skolinspektionen (2012) menar att samverkan mellan lärare har visat sig vara en viktig 

faktor. De lyfter betydelsen av professionella lärare med höga förväntningar på varandra, som 

tillsammans reflekterar över sitt arbete. 
 

Lärarna kan uttrycka vad de behöver i planering av anpassningar för dessa elever som till exempel 

bildstöd, fungerande teknik, tydlighet och struktur. Flera av dessa anpassningar upplever vi ligger på 

organisationsnivå såsom exempelvis tekniska hjälpmedel. Hur mycket kunskap de än har upplever vi 

att de uttrycker frustration över att de inte kan styra över förändringar på organisationsnivå.  
 

Det lärarna uttrycker tolkar vi som att kunskapen om anpassningar kan fås dels genom vetenskaplig 

kunskap och dels genom praktisk klokhet. Flera av lärarna upplever att anpassningar på gruppnivå 

underlättar undervisningen samtidigt som det underlättar för eleven. Detta överensstämmer med en 

studie av Starling et al. (2012) där resultaten från studien visar att elever gör en signifikant förbättring 

i lärandet, när lärare förändrar sitt sätt att ge instruktioner till hela gruppen.  
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Brister i lärmiljön 
Lärmiljöns påverkan på elever med språkstörning är något som lärarna har kunskap om. De visar även 

förståelse för hur avgörande lärmiljön och dess anpassningar kan vara. Vi erfar att de använder de 

verktyg de har och gör anpassningar i form av exempelvis indelningar i klassrummet, men det räcker 

inte. Många gånger finns det till exempel inte tekniska hjälpmedel till alla elever, vilket är en 

organisatorisk fråga. Även möjlighet till delningar och tillgång till fler rum ligger på 

organisationsnivå. Om lärare ska kunna utföra sitt uppdrag på ett framgångsrikt sätt, krävs nödvändiga 

resurser i form av tid och adekvat utrustning för arbetet menar Skolinspektionen (2012). Utifrån vad 

lärarna säger upplever vi att det finns brister i vad eleverna får för stöttning i förhållande till vad det 

står i styrdokumenten. Enligt Salamancadeklarationen har alla barn rätt till utbildning, få sina behov 

tillgodosedda och vara delaktiga oavsett behov eller eventuella funktionshinder och få möjlighet till en 

utbildning som är acceptabel (Svenska Unescorådet, 2006). Således pekar resultaten på brister på 

organisatorisk nivå både vad det gäller att tillgodose lärares behov för att utföra ett fullgott arbete, men 

även att tillgodose elevers rättigheter för att få bästa möjliga utbildning. Dockrell et al. (2009) påpekar 

att om dessa elever ska utvecklas så behöver de motiveras i en stärkande utbildningsmiljö. 
 

Alla lärare lyfter vikten av bildstöd samtidigt som de menar att det inte får vara för mycket synintryck 

på väggar. Hallin (2019) menar att visuellt stöd är det som är den vanligaste rekommendationen för 

elever med språkstörning. Hon använder begreppet visuellt stöd istället för bildstöd då det innefattar 

till exempel skriven text, tankekartor och tecken. Visuellt stöd ökar förståelsen och stöttar 

arbetsminnet till skillnad mot tal som hon menar är flyktigt. Hallin (2019) bekräftar det lärare säger, 

nämligen att det visuella inte får överanvändas då det blir ett störningsmoment. Dessa elever behöver 

en lugn visuell miljö.  

Behovet av utbildning 
Lärarna nämner bristen på utbildning när det gäller språkstörning. Den information de får är genom 

enstaka informationsblad eller föreläsningar, vilket de upplever som lösryckt. De efterlyser utbildning 

som sätts i ett sammanhang, där teoretisk och praktisk kunskap kopplas samman. Vi upplever att det 

finns en vilja att lära sig mer om språkstörning. Bishop et al. (2016) styrker det lärarna påtalar och 

menar att det finns ett akut behov av bättre information och utbildning med tanke på komplexiteten 

hos elever med språkstörningar. Utifrån studien menar forskarna att de som arbetar med dessa barn 

måste vara väl informerade om de förväntade prestationer som barn i den åldern kan förväntas klara 

av.  
 

Zimmerman (n.d.) menar att kombinationen av teoretisk och praktisk kunskapsutveckling där båda är 

lika viktiga behövs för att undervisa morgondagens lärare. Här ser vi en svårighet då praktisk kunskap 

bland annat bygger på erfarenhet och därmed är svår att lära ut i lärarutbildningen. En tänkbar 

möjlighet till förändring är att införa mer praktik i lärarutbildningen. Dessutom behövs det fortbildning 

för lärare genom hela yrkeslivet för att elever med språkstörning ska få en likvärdig utbildning. Detta 

skulle kunna leda till ökad måluppfyllelse för elever med språkstörning, något som SPSM:s (2018) 

kartläggning visar att de idag inte har i samma utsträckning som elever med typisk språkutveckling. 

Vikten av specialpedagogisk kompetens 
Lärarna efterfrågar det som står i 4 § i skollagen, det vill säga att all utbildning inom skolan ska ge och 

utveckla kunskap samt bidra till ett livslångt lärande. En strävan ska vara att tillgodose elever och 

barns behov på ett sådant sätt att de på bästa sätt kan tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800). Vi 

upplever återigen en frustration över bristen på specialpedagogisk kompetens. Det de efterlyser är 

tillgång till kompetensen och möjligheten till samarbete, handledning och professionella samtal. Det 

finns ett behov av att få tillgång till teoretisk kunskap via specialpedagog/speciallärare och stöttning i 

att omsätta den till praktisk kunskap. Vi upplever att de behöver få bli bekräftade i sin praktiska 
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klokhet. Tyson (2019) menar att beprövad erfarenhet (praktisk klokhet) inte är en individuell fråga 

utan en kollektiv fråga. Det behövs tillfällen för utbyte av erfarenhet. En viktig del är att kunna sätta 

ord på det teoretiska och med hjälp av exempel ur våra livsvärldar kan vi förstå hur det förhåller sig till 

praktiken. 
 

Bristen på tillräcklig teoretisk kunskap som lärarna upplever stämmer överens med den kartläggning 

som SPSM (2018) utförde, där resultatet bland annat visar att lärare efterlyser mer kunskap och 

metoder i sin undervisning av elever med språkstörning. Samtidigt visar lärarnas berättelser i våra 

intervjuer att de gör anpassningar och har kännedom om språkstörning som vetenskapligt begrepp, då 

det överensstämmer med hur exempelvis SPSM (2018) beskriver begreppet och vad de ger som tips i 

undervisningen av dessa elever. Det överensstämmer även med de beskrivningar och 

rekommendationer som både Bruce et al. (2016) och Hallin (2019) lyfter som gynnsamma 

undervisningsmetoder. Det här är ett dilemma, då det tyder på att bristen delvis sitter i lärarnas tro på 

sin egen förmåga och kunskap i att omsätta den teoretiska kunskapen till praktisk kunskap, men det 

finns även ett behov av mer specialpedagogisk kompetens. Detta är något som bör lyftas på skolorna 

för att ge lärarna stödet i att tro på sig själva och sitt eget kunnande. Regelbunden handledning i 

specialpedagogiska frågor skulle kunna vara en del av en lösning på sikt.  
Utifrån resultat och tidigare forskning framkommer det hur viktig specialpedagogisk kompetens är och 

hur stort behovet är att speciallärare och specialpedagoger finns tillgängliga ute på skolorna för att alla 

elever ska få en likvärdig utbildning. Genom att ha denna tillgång finns det möjlighet att tillgodose 

elevers olika förutsättningar och behov. Lärarna nämner att det saknas tillgång till 

speciallärare/specialpedagog på sina skolor. I och med det skulle konsekvensen kunna bli att det också 

blir svårt för lärare att få stöd via speciallärare/specialpedagog med specialpedagogisk kompetens. 
 

Bruce och Hanson (2019) menar att för att ge rätt stöd och anpassning krävs det att lärare har kunskap 

om hur språksvårigheterna skiljer sig åt, hur och var det tar sig uttryck och är beroende av om 

språksvårigheten är expressiv eller impressiv. Beroende på kontext och i vilken mån stöd ges kanske 

inte sårbarheten märks så mycket, men är fortfarande ett problem. Detta innebär att även speciallärare 

och specialpedagoger behöver få fortbildning så att de har kompetens att möta elever med 

språkstörning och därmed kan tillgodose elevernas behov utifrån deras förutsättningar, då 

språkstörning ser olika ut hos varje individ.  

Metoddiskussion 
Vår tolkning av materialet tar avstamp i den hermeneutiska metodansatsen för att synliggöra de 

praktiska kunskaper lärare tillämpar vid undervisning av elever med språkstörning. Inom den 

hermeneutiska metoden ligger fokus på att tolka och förstå andra individers upplevelse av verkligheten 

(Ödman, 2007), vilket gör att en hermeneutisk metod lämpar sig för denna studie.  
För att få fatt på lärarnas kunskap har vi valt att utgå från kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Detta gjordes utifrån att semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till en djupare förståelse och ger 

möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor. En ytterligare anledning till att vi valt semistrukturerade 

intervjuer är att det kan vara svårt att sätta ord på sin egen praktiska och tysta kunskap. Tyson (2019) 

menar att praktisk kunskap och klokhet är individuell och bygger på erfarenhet, vilket kan vara svårt 

att sätta ord på. Han menar vidare att det är sällan lärare sätter ord på den praktiska klokhet och 

bildning som de besitter.  
 

Vid utformningen av vår intervjuguide funderade vi kring hur vi skulle utforma frågorna för att de 

skulle var tillräckligt öppna och ge möjlighet till följdfrågor för djupare förståelse av varje lärares 

erfarenhet. Frågor vi ställde oss var exempelvis: Är vi tydliga? Fångar frågorna det vi vill veta? Vi 

valde att utgå från tio frågor, men utifrån varje enskild respondent anpassades ordningsföljden och 

frågorna för att passa in i berättandet och skapa flyt. När vi formulerade frågorna hade vi kunnat 

genomföra den första intervjun tillsammans. Detta för att få syn på eventuella förbättringar av 

frågeställningarna. 
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De som intervjuas ska ha kännedom om ämnet, finnas tillgängliga och det ska vara etiskt tillåtet att 

använda dessa enligt Hartman (2004). Detta har vi uppfyllt genom att intervjua personer som har 

kännedom om ämnet, har varit tillgängliga inom ett rimligt avstånd i förhållande till vår tidsram och 

frivilligt anmält sitt intresse efter att de läst missivbrev. De som så önskade har även fått ett 

förtydligande om studiens syfte. Inom den tid då intervjuerna skulle genomföras upplevde många 

lärare att de hade ont om tid på grund av utvecklingssamtal och att skriva individuella 

utvecklingsplaner. Därav var det många som avböjde att delta i studien. Då vårt urval utgår från ett 

bekvämlighetsurval utifrån tidsram och tillgänglighet kan detta ha påverkat vårt resultat. De lärare som 

deltagit i studien har flera års erfarenhet av arbete med elever med språkstörning, vilket gör att vårt 

resultat utifrån dessa intervjuer är tillförlitligt. Hade tidsaspekten inte varit begränsande skulle vi 

kunnat ha ett större urval samt gjort observationer för att få syn på ytterligare aspekter av lärarnas 

praktiska kunskap och erfarenhet och tillfört detta till vår tolkning. Observationer hade även gett oss 

tillfälle att få syn på det de inte sätter ord på, vilket hade kunnat ge oss möjlighet att ställa fördjupande 

frågor. 
 

Lärarna valde själva tidpunkt för intervjuer där de visste att de hade tid och möjlighet att samtala med 

oss och de valde även plats och rum. I och med det kunde vi sitta ostört. Detta gjorde att intervjuerna 

kunde genomföras på ett professionellt sätt, vilket höjer kvaliteten. 
 

Definitionen av begreppet språkstörning är svårt att få grepp om eftersom det finns så många olika 

termer av begreppet. Hallin (2019) lyfter att inom forskningslitteratur används det inte mindre än 168 

olika termer för begreppet språkstörning. Detta har medfört en viss svårighet att hitta relevant litteratur 

och att vi har fått sätta oss in i flera olika termer. I denna studie föll valet på begreppet språkstörning, 

eftersom de forskningsstudier vi läst på svenska använt begreppet språkstörning. Kanske hade ett 

annat begrepp, exempelvis språklig sårbarhet gett andra resultat. 
 

Att söka litteratur och forskning om begreppet praktisk kunskap inom läraryrket har varit svår och 

begränsad, men forskning har funnits inom bland annat hantverksyrket, vård och omsorg. 
I vår sökning i olika databaser såsom Ebsco har resultaten varit spridda och mycket av den forskning 

som finns har inte heller funnits samlad i sökningar. Utifrån den forskning vi hittat har vi utnyttjat 

referenslistor och på så sätt kommit vidare. Dock har den forskning om praktisk kunskap vi läst inom 

hantverksyrken och vård och omsorg varit möjlig att tolka och överföra till läraryrkets praktik.  

Etiska aspekter 

Etiska aspekter lyfter Gustavsson (2002) som en del av praktisk och teoretisk kunskap. Etik ur ett 

kunskapsperspektiv rör hela människan. Det innebär att etiska frågor inte bara innehåller frågor om 

enskilda handlingar utan hela människans liv involveras. Detta har följt med som en tanke under hela 

studien. Vi har försökt att inte döma eller på något sätt förlöjliga lärarnas berättelser och på så sätt 

respektera den information de delgivit oss, men även dem som människor och deras yrkeskunskap. 

Förslag till vidare forskning  
Utifrån det som framkommit i intervjuer och egen erfarenhet finns det ett behov av anpassningar på 

gruppnivå. Även i de olika skolorna har diskussioner börjat föras om lärmiljöns betydelse, vilket är 

positivt. Det saknas dock tydlig information och forskning om förändringar och anpassningar på 

gruppnivå. Detta tror vi skulle kunna underlätta lärares vardag och gagna alla elever. Om anpassningar 

finns med i grundundervisningen skulle behoven hos olika elever tillgodoses redan från början. Vårt 

förslag till vidare forskning grundar sig i Starling et al. (2012) studie som visar på signifikant 

förbättring av elevers lärande när förändring görs på gruppnivå. 
 

Vi skulle vilja avsluta med att referera till Tyson som menar att vi behöver “samtala om vår 

undervisning ur ett bildnings- och klokhetsperpektiv och att vi reflekterar över hur vi kan iscensätta 

detta i praktiken”. (Tyson, 2019, s. 225). 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Har du stött på begreppet språkstörning? 

 

Hur skulle du beskriva begreppet? 

 

Hur lägger du upp undervisning för elever med språkstörning? 

 

Vilka praktiska förutsättningar behövs? 

 

Har du några konkreta exempel? 

 

Hur skiljer sig undervisningen för dessa elever jämfört med andra elever? 

 

Hur skapar du tillgängliga lärandemiljöer för elever med språkstörning? 

 

Kan du ge konkreta exempel? 

 

Upplever du att du har tillräckliga kunskaper och hur kommer det sig? 

 

Vilka praktiska åtgärder skulle behövas som du i dagsläget eventuellt inte kan ge? 
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Bilaga 2 

Förfrågan om att delta i en studie om att 

undervisa elever med språkstörning 

 
Hej!  

Vi är två studenter vid Stockholms Universitet som nu är inne på vår sista termin på 

speciallärarprogrammet med inriktning språk-, läs-, skrivutveckling och ska nu skriva vårt 

examensarbete. Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 

speciallärare. Studien kommer att genomföras under höstterminen 2019. 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare organiserar undervisningen för elever med 

språkstörning. 

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring ämnet språkstörning då vi finner ämnet intressant 

och har för avsikt att ta hjälp av er verksamma lärare genom intervjuer för att ta reda på hur ni 

organiserar undervisningen för elever med språkstörning. Därmed vill vi intervjua dig, som har 

kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för oss i vårt arbete. Intervjun kommer att 

beröra din erfarenhet av arbetet elever med språkstörning. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter, det är 

viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut i text. Intervjun kommer att bestå av ett antal frågor och vår förhoppning är att 

intervjun kommer att leda till en givande diskussion. 

  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Den 

information som du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen obehörig 

kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 

identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande 

inom specialpedagogik samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt 

kommer det att finnas i en databas vid Stockholms Universitet. Inspelningarna och den utskrivna 

texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av uppsatsen. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som 

helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande.   

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information.   

Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie och önskar ditt svar via mail eller ett sms. Det går 

naturligtvis bra att prata med oss direkt. 

Ansvariga för studien är Åsa Frycklund/ Anja Öqvist och handledare Bozena Hautaniemi. Har du 

frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Åsa Frycklund   Anja Öqvist    

Student   Student    

asa.frycklund@enkoping.se  anjaoqvist@bollnas.se                                     

   

Bozena Hautaniemi   

Handledare 

bozena.hautaniemi@specped.su.se                             

 

Hoppas vi ses!  

Med Vänliga Hälsningar Anja Öqvist och Åsa Frycklund 
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