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Sammanfattning 

Den tidigare forskningen betonar att det saknas tillräckliga kunskaper kring språkstörning bland 

pedagoger ute på fältet. Forskarna framhåller även att det behövs mer forskning kring språkstörning 

för att på rätt sätt kunna bemöta denna elevgrupp.  

 

Syftet med vår studie var att belysa speciallärares/specialpedagogers erfarenheter av pedagogiskt 

arbete som underlättar för elever med språkstörning samtidigt som delaktighet främjas. Vi ville 

undersöka vilka erfarenheter speciallärare/specialpedagoger hade kring dessa elever och på vilket sätt 

de hade förvärvat dem. Vi ville även ta reda på vilka utmaningar elever med språkstörning dagligen 

möter och vilka pedagogiska insatser som gynnar dem, utifrån delaktighet. Vi valde en kvalitativ 

ingång och använde oss av semistrukturerade intervjuer. Åtta informanter, sex speciallärare och två 

specialpedagoger, alla i vårt närområde, deltog i studien. Det insamlade datamaterialet analyserades 

genom tematisering.  

 

Resultatet av studien visade att informanternas förvärvade erfarenheter kring elever med språkstörning 

främst skett genom fortbildning och kollegialt lärande. Något annat som framkom i resultatet är att 

våra informanter möter elever med språkstörning som dagligen ställs inför svåra och krävande 

situationer. Informanterna framhöll flera olika åtgärder att tänka på då det gäller det pedagogiska 

arbetet med denna elevgrupp. För att få elever med språkstörning att känna sig mer delaktiga, i den 

dagliga verksamheten, gav informanterna exempel på flera åtgärder. Det kan vara en tydlig 

stödstruktur, kamratlärande, elevsamtal, goda relationer etc. Slutligen var det flera av informanterna 

som påpekade att elever med språkstörning är behjälpta av att få mer tid vid inlärningssituationer.  

 

Nyckelord 
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Förord 

 
Vi vill rikta ett stort tack till de speciallärare och specialpedagoger som deltagit i vår studie. Era olika 

och gemensamma erfarenheter kring elever med språkstörning, har varit mycket värdefulla för oss.  

Utan er hade studien inte varit genomförbar. Vi vill tacka vår handledare Carin Benjaminson för dina 

tankar och synpunkter i vår skrivprocess. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och andra nära 

och kära för all stöttning ni gett oss under denna intensiva skrivperiod. 

 

 

Stockholm, december 2019 

 

 

Sofie Larsson och Annika Schenling 
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Inledning 

Det råder en osäkerhet bland pedagoger angående språkstörning, vilket vi båda själva har upplevt som 

verksamma lärare. Skolorna har under lång tid ökat medvetenheten för andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, men språkstörning är inte alltid lika välkänt. 

De flesta elever med språkstörning går i ”vanlig” skola. Språkstörning är fortfarande en förhållandevis okänd 
funktionsnedsättning och kan även kategoriseras som en ”osynlig” sådan. För att kunna ge stöd i lärandet 
måste skolans personal både upptäcka elevernas specifika behov och skapa anpassade lärsituationer. 
(Carlberg Eriksson, 2009, s. 7)  

För lärare, som har flera elever i klasserna, tar det ofta tid att identifiera elever med språkstörning. 

Dessutom är det ofta svårt att förstå omfattningen av funktionsnedsättningen eftersom det inte ser 

likadant ut på alla lektioner (Carlberg Eriksson, 2009). I Sverige finns det stora kunskapsbrister 

gällande språkstörning framhåller Hallin (2018, 4 april). Trots att det finns många elever med 

språkstörning glöms de bort, de faller mellan stolarna. Vidare lyfter Hallin fram att det kan bero på att 

språkstörning är svårt att förstå. Språkstörning döljs många gånger bakom en annan diagnos som kan 

vara mer framträdande på grund av mer tydliga beteenden enligt Hallin. Det råder en stor variation i 

kommunerna om huruvida kommunen söker hjälp och stöd hos Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) angående ökad förståelse för språkstörning. I en undersökning gjord av SPSM kom de bland 

annat fram till att kommuner som saknar en välfungerande centralstödsfunktion i mindre utsträckning 

tar hjälp av SPSM (Hallin, 2018, 11 oktober). Vidare belyser Hallin att antalet elever med 

språkstörningar är ca 6–8%, vilket visar på att det är en ganska stor andel elever med språkstörning. 

Från och med den 21: a oktober erbjuder SPSM ett nytt studiepaket om språkstörning som lärare kan 

använda i kollegialt lärande (SPSM, 2019, 21 oktober).  

Ett vidare begrepp än språkstörning är språklig sårbarhet. Det innefattar alla som inte har en språklig 

förmåga som matchar omgivningens förväntningar och fordringar påpekar Bruce, Ivarsson, Svensson 

och Sventelius (2016). För att begränsa undersökningsområdet i den här studien, valde vi att utgå från 

elever med språkstörning som inte är lika uppmärksammat.  

Forskning och annan litteratur kring språkstörning vittnar om att det råder brist på kunskap ute i 

verksamheten kring ämnet. Pedagoger som dagligen möter elever med språkstörning har otillräckliga 

kunskaper för att tillgodose deras behov och följden blir att eleverna riskerar att bli missförstådda. 

Eleverna känner sig otillräckliga och hamnar många gånger utanför i sociala sammanhang på grund av 

språkliga svårigheter, som leder till bristfällig kommunikation. Speciallärare/specialpedagoger (vi 

kommer fortsättningsvis använda förkortningarna SPL och SPP i den löpande texten) är istället de 

tänkta experterna inom det området och har kanske mer erfarenhet kring språkstörning genom 

utbildning och annan förvärvad kunskap. Frågan är hur det egentligen ser ut? Vilka erfarenheter kring 

språkstörning besitter SPL/SPP? Vilka pedagogiska insatser kan underlätta för elever med 

språkstörning och göra så att de kan känna sig mer delaktiga? 

Mot denna bakgrund blev vi intresserade av att undersöka vidare vilka erfarenheter SPL/SPP har 

angående elever med språkstörning genom att göra en kvalitativ studie med intervjuer. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att belysa speciallärares/specialpedagogers erfarenheter av pedagogiskt 

arbete som underlättar för elever med språkstörning samtidigt som delaktighet främjas. 

1. Hur talar speciallärares/specialpedagogers om sina förvärvade erfarenheter kring elever med 

språkstörning? 

2. Vilka utmaningar menar speciallärare/specialpedagoger att elever med språkstörning ställs inför? 

3. Hur resonerar speciallärare och specialpedagoger kring utformningen av det pedagogiska arbetet för 

elever med språkstörning utifrån en ambition att främja delaktighet? 

Bakgrund 

Nedan följer ett avsnitt om bakgrund till det valda forskningsområdet. Bakgrunden inleds med ett 

avsnitt om likvärdig utbildning. Därefter följer ett avsnitt om språkstörning. Till sist redovisas ett 

avsnitt om den pedagogiska lärmiljön. 

Rätten till en likvärdig utbildning 

Alla elever, oavsett bakgrund eller fysiska förutsättningar, har rätt till utbildning ”Varje barn har rätt 

till utbildning …. Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och 

hjälp att delta i samhället på lika villkor” (Barnkonventionen – UNICEF, 1989, artikel 23 & 28). I 

skolan finns det elever med olika förutsättningar. Hjörne och Säljö (2013) framhåller att det alltid 

kommer finnas elever som klarar skolan utan svårigheter och som identifierar sig med elevrollen. 

Samtidigt kommer det att finnas elever som brottas med svårigheter större delen av skoltiden. Vidare 

lyfter Hjörne och Säljö fram att det däremellan finns elever som någon gång under sin skoltid hamnar i 

svårigheter. Det som blir intressant är hur arbetet ser ut med att få alla elever att passa in och hitta sin 

roll i en skola för alla framhåller Hjörne och Säljö. I Skollagen (2010:800) står det att utifrån sina egna 

förutsättningar har samtliga barn och elever rätt att utvecklas så långt som det är möjligt gällande 

utbildningsmål och personlighet. Funktionshinder ska inte ses som ett hinder utan mötas med stöttning 

för att minimera svårigheter och elever som är i behov av särskilt stöd ska få det inom 

elevgruppstillhörigheten enligt skollagen (2010:800). Det har alltid funnits någon form av 

skolsvårigheter och kommer troligtvis även att finnas i framtiden, eftersom vi människor är olika 

påpekar Hjörne och Säljö (2013). Vidare lyfter författarna fram att skolan är en institution som alla 

medborgare på ett eller annat sätt kommer att beröras av. Det kommer inte att gå att skapa vattentäta 

pedagogiska metoder som gör att alla olika slags svårigheter går att eliminera. Istället, menar Hjörne 

och Säljö, måste fokus vara att stötta dessa elever och utveckla arbetsformer som gör att svårigheterna 

inte är lika kännbara. 

I Salamancadeklarationen står det: 

 
Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall 
undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade 
skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för både olika 
inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla en kvalitativt bra undervisning genom lämpliga 
kursplaner, organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med 
lokalsamhället. Stöd och tjänster skall tillhandahållas kontinuerligt och svara mot uppkomsten av särskilda 
behov i varje enskild skola. (Svenska Unescorådet, 2006, s. 18). 
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Språkstörning 

Språkstörning kan visa sig på olika sätt. Det kan yttra sig genom problem som påverkar ett eller flera 

områden. Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) kan det handla om svårigheter med fonologi (detta är 

det vanligaste), grammatik, semantik eller det pragmatiska användandet av språk. Graden av 

språkstörning kan variera från lätt till mycket grav, där lätt ofta består av uttalsproblem som går över. 

En måttlig språkstörning visar sig ofta genom att personen har svårigheter med det fonologiska 

området och även till viss del det grammatiska. En grav språkstörning beskrivs som att utöver att 

svårigheterna rör fonologi och grammatik kan även förståelse och ordförråd påverkas. Problematiken 

är hos dessa individer omfattande. Slutligen visar en mycket grav språkstörning pragmatiska brister 

genom att talet är väldigt begränsat och att individen även har svårigheter att förstå språk. Ju fler 

områden som är berörda, desto grövre språkstörning föreligger. Vidare lyfter Nettelbladt och Salameh 

att språkstörning vanligtvis upptäcks redan i förskolan, men att det för en del finns en problematik 

kvar även vid skolåldern. För en liten grupp finns svårigheterna kvar även i vuxen ålder. Diagnosen 

språkstörning varierar mellan individer och kan inte ses som ett statiskt tillstånd utan kan förändras 

över tid. Kontexten kan också påverka svårigheternas art och de kan variera från situation till situation 

hos en och samma individ framhåller Nettelbladt och Salameh.  

Några direkta orsaker till varför någon drabbas av språkstörning är inte kända. Enligt Nettelbladt och 

Salameh kan eventuell ärftlighet lyftas fram som en faktor. “Mellan 30–40 % av barn med 

språkstörning har en nära anhörig, syskon eller föräldrar, som haft en språkstörning eller läs- och 

skrivsvårigheter” (Nettelbladt & Salameh, 2007, s.20). Språkstörning är vanligare bland pojkar, men 

siffrorna på hur pass mycket vanligare är osäkra. Vidare beskriver författarna att diagnosen 

språkstörning är en av de vanligaste när det kommer till barn i förskolan. Förekomsten varierar, men 

internationella studier visar att 5–8% av barn i den här åldern har språkstörning i någon form. Grav 

språkstörning hos barn uppgår till mellan 1–2%. De flesta studier visar att det är betydligt färre som 

har en diagnos efter 5-års ålder. För att ett barn ska kunna få diagnosen språkstörning måste det finnas 

en tydlig skillnad mellan barnets språkliga förmåga och den förväntade nivån av barnets språkförmåga 

utifrån dennes ålder enligt Nettelbladt och Salameh. Vilka domäner som påverkas vid språkstörning 

varierar. Om ett barn har problem inom det fonologiska området påpekar Nettelbladt och Salameh att 

det exempelvis kan handla om att barn gör fonologiska förenklingar eller att prosodin påverkas. Ligger 

tonvikten av problematiken inom det grammatiska området kan svårigheterna till exempel handla om 

hur man böjer verb på rätt sätt. Ordföljden kan påverkas vid dessa svårigheter. Vidare lyfts att om 

svårigheterna att finna ord är uttalade så är det lexikala området berört. Begrepp är ett annat område 

som kan skapa svårigheter för dessa elever. För en del är det svårt att samtala med andra människor, 

särskilt sådana som de inte känner. Då ligger problematiken inom det pragmatiska området.  

En språkstörning kan handla om svårigheter i språkproduktion, så kallad expressiv och/eller röra 

svårigheter med språkförståelse, det vill säga vara av impressiv art (Carlberg Eriksson, 2009). Leonard 

(2009) ifrågasätter i sin studie ifall det är korrekt att tala om denna uppdelning så kategoriskt och 

undrar om en ren expressiv kategori existerar. Svårigheterna går oftast in i varandra och är svåra att 

särskilja. Leonard framhåller att det finns en möjlighet att barnen “... may lack the knowledge needed 

to produce language adequately even when their receptive language scores might suggest otherwise” 

(Leonard, 2009, s.121). Ett barn har alltså inte, enligt Leonard, enbart problem med de expressiva 

delarna utan har ofta även begränsningar vad gäller språkkunskap eller svårigheter att processa 

språklig input. Studien visar på att språkstörning inte bara rör en domän. 

Svårigheter i språkproduktion är lättast att upptäcka eftersom de utmärker sig mest då 

funktionsnedsättningen sitter i talet. Brister i språkförståelse kan däremot undanhållas med hjälp av ett 

bra talspråk. Denna typ av svårighet beskriver Nettelbladt och Salameh (2013) som att den kan vara 

extra besvärlig att identifiera och inte så lätt att hitta genom exempelvis traditionell testning. Eftersom 

svårigheten även ses som föränderlig och kontextberoende blir omgivningen och samspelet med denna 

en påverkansfaktor. Enligt Nettelbladt och Salameh kallas detta ett inter-individuellt perspektiv. När 

det gäller pragmatisk språkstörning påverkas kontakten och interaktionen med omgivningen på ett 

tydligt sätt. Pragmatik handlar dels om en språklig bit men också om det sociala. Turtagning vid 

samtal är ett exempel på något som kan vara en svårighet vid pragmatisk språkstörning (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). 
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Pedagogisk lärmiljö 

Elever med språkstörning har i högre grad svårigheter att uppnå kunskapskraven än andra elever visar 

SPSM (2018) i sin rapport. Det framkommer också att kunskapen kring dessa elever är begränsad och 

att behovet av att öka kunnandet på detta område är stort. Rapporten visar att den generella kunskapen 

kring språkstörning behöver öka, men även kunskapen om hur lärmiljöer kan anpassas på ett sådant 

sätt så att dessa elever kan tillgodogöra sig undervisningen på ett så bra sätt som möjligt. Skolorna 

uttrycker i denna rapport från SPSM (2018) att det finns ett stort behov av att få veta hur dessa 

anpassningar kan göras på bästa sätt. Frågor som handlade om hur undervisningen kan göras så 

tillgänglig som möjligt för elever med språkstörning lyfts fram. Idag är det ett område där tillräcklig 

kunskap saknas, enligt rapporten från SPSM. Det handlar dels om det pedagogiska arbetet men även 

om de fysiska och sociala lärmiljöernas utformning.    

I arbetet med elever behövs ett pedagogiskt helhetsperspektiv, en väl genomtänkt pedagogik, för att 

kunna möta alla elever framhåller Bruce et al. (2016). Elever i språklig sårbarhet har inte bara svårt att 

följa med i skolarbetet. De här eleverna känner ofta en ensamhet och ett utanförskap eftersom de även 

kan ha svårigheter i det sociala samspelet, de missförstår och missförstås. Svårigheter med att kunna 

uttrycka sig kan leda till bristande självkänsla och att kamraterna runt omkring inte visar förståelse. 

Vidare påpekar Bruce et al. fram att förskolans och skolans pedagoger behöver ha kunskap om språk 

och språkutveckling för att kunna möta alla språkande elever. Det gäller att ligga steget före i det 

pedagogiska arbetet för att inte några elever ska kunna misslyckas innan de blir hjälpta. Förskola och 

skola behöver erbjuda stödjande arbetssätt och olika verktyg för alla elever inom den ordinarie 

undervisningen, för att inte särskilja några. Bruce et al. förslår åtgärder som är viktiga att tänka på i 

den pedagogiska lärmiljön utan att för den delen sänka språkkraven. Exempel på detta kan vara att 

knyta an i elevers erfarenheter för att skapa en förförståelse, använda bilder, filmer, foton, tankekartor 

etc. för att låta eleverna associera till sådant de känner igen sedan tidigare. Detta gör att eleverna får ett 

större sammanhang då ny kunskap ska förmedlas och förstås. I och med att de får ett sammanhang blir 

det inte bara lösryckta ord lyfter Bruce et al. fram. 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen söktes främst i Stockholms Universitetsbibliotek (SUB). I sökningen 

användes sökorden Specific Language Impairment (SLI), Special Education, Teachers Methods, 

Intervention, Students och Primary School i olika kombinationer. SLI motsvarar inte alltid en direkt 

översättning av språkstörning. SLI som begrepp överensstämmer bättre med engelskt språkbruk och 

kommer därför att användas där forskning på engelska redovisas. Forskning kring SPL/SPP:s 

erfarenheter av att arbeta med elever med språkstörning var svår att finna och är därmed begränsad. 

Forskningsområdet utökades med begreppet delaktighet och inkludering, för att hitta artiklar kring 

detta. I den här studien kommer begreppet delaktighet användas istället för inkludering, för att 

poängtera elevens medverkan i ett sammanhang. En elev kan vara inkluderad i ett klassrum rent 

fysiskt, men för den delen inte känna sig delaktig i kontexten. Artiklar som enbart handlar om 

delaktighet har dock varit svåra att finna. I den tidigare forskningen framhålls istället begreppet 

inkludering. I de vetenskapliga artiklar som följer framhålls vad inkludering står för, att det finns olika 

tolkningar av begreppet. Därför har vi valt att, i denna del, använda begreppet inkludering.  

Utöver sökningen på universitetsbibliotekets artikelbas har även användbart material funnits via 

referenslistor i artiklar och myndighetsrapporter på området.  

Kunskapsläge 

Det saknas medial uppmärksamhet samt betydelsefull forskning om SLI. Bishop (2009) fann i sin 

studie att föräldrar till barn med SLI och pedagoger har en bredare kunskap om barn med autism eller 

med dyslexi. Kunskapen om barn med SLI är mer begränsad. Bishop (2006, refererad i Bishop, 2009) 

fann i sin studie att barn med SLI tog längre tid på sig att tillgodose sig både undervisning och 

talterapi. De verkade oförmögna att behålla verbalt stoff även då de språkliga kraven reducerades i 

fonologiska och ortografiska uppgifter. Det borde därför ligga i lärares och talpedagogers intresse att 
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efterfråga mer forskning kring SLI då problem i språkinlärningen är så uppenbar konstaterade Bishop. 

En av nyckeluppgifterna för de kommande 25 åren, poängterar Bishop, är att forska vidare på varför 

inte språkkunskaper tycks fastna hos elever med SLI.   

Det saknas fortfarande uppmärksamhet och forskning kring SLI i jämförelse med exempelvis autism 

och ADHD. Finansieringen kring ADHD-forskning är 19 gånger större än vad den är för SLI fann 

Bishop, Clark, Conti-Ramsden, Norbury och Snowling, (2012) i sin studie. En möjlig orsak kan vara 

att medicinska discipliner ses som läkares domäner och får således större uppmärksamhet än 

ickemedicinska discipliner såsom tal- och språkterapi. En annan faktor kan vara att föräldrar till barn 

med autism är i stor grad involverade kring funktionsnedsättningen. Deras uppgifter om sina barns 

svårigheter har fått stor uppmärksamhet och bidragit till autismforskningen. Detta till skillnad mot 

föräldrar till barn med SLI. Denna föräldragrupp kan ha språksvårigheter. De kan därför känna sig 

underlägsna och oförmögna att uttala sig kring frågor om språkstörning på politisk nivå och på 

utbildnings- och finansieringsnivå. Efter att Bishop et al. hade identifierat en möjlig orsak till 

problemet beslöt artikelförfattarna sig för att vidta åtgärder. De bildade en grupp som de kallade för 

RALLI (Rasing Awareness of Language Learning Impairments) för att öka medvetenheten kring 

språkinlärningssvårigheter hos främst tre målgrupper, unga med SLI, familjer med barn som har SLI 

och yrkessamma som arbetar med elever med SLI. I maj 2012 lanserades RALLI som en 

Youtubekanal där korta videor uppmärksammar SLI på olika sätt.  

Lärares kännedom kring elever med språkstörning varierar. I en studie undersökte Sadler (2005) 89 

engelska lärares tankar kring sina kunskaper och arbetssätt i årskurs 1 och 2, gällande elever som 

sedan tidigare hade en SLI- diagnos. Även om inställningen till denna elevgrupp är positiv uttrycker 

många av lärarna, 90% av dem, att de inte fått med sig någon kunskap i ämnet från sin utbildning. 

Lärarna menar att de istället provar sig fram, ”hands-on”, samt själva söker fakta i böcker. Tilltron till 

den egna förmågan var hos dessa lärare låg när det kommer till att möta utbildningsbehovet för dessa 

elever. En majoritet av lärarna ansåg att dessa elever ska inkluderas. Problematiken som lyftes fram 

handlade om sådant som brist på stöd eller att inte hinna med att individanpassa snarare än att det var 

något som låg hos eleven. Frågan som rörde hur lärarna trodde att det skulle gå för dessa elever i 

framtiden gav blandade svar. De fördelades jämt mellan de som trodde att dessa elever skulle kunna 

komma ikapp och de som trodde att de alltid skulle vara missgynnade akademiskt. Även om mer 

kunskap var något som efterfrågades bland lärarna så skulle ändå några problem kvarstå. Det handlar 

om brist på resurser och brist på tid. Diskussioner kring detta behöver ske både på en lokal och en 

central nivå enligt Sadler. 

Domäner som kan påverkas vid språkstörning 

I en engelsk studie undersökte Durkin, Mok och Conti-Ramsden (2015) 176 engelska elevers 

kunskaper i tre kärnämnen. Eleverna var i åldrarna 7 till 11 år och hade alla SLI. Dessa jämfördes med 

den nationella normen. Intresset för studien låg i att få fram hur dessa elever lyckas i kärnämnena 

engelska, matematik och NO. Resultatet baserades på lärarnas bedömningar och testresultat. 

Artikelförfattarna fann att de flesta elever med SLI låg sämre till i dessa ämnen. Det fanns dock 

undantag, en del elever med SLI nådde samma nivå som elever med typisk utveckling. Det ämnet som 

var svårast för dessa elever var engelska, medan No-ämnet inte var det i lika hög grad. Matematik låg i 

mitten och var lättare än engelska men svårare än No. Nivån av språkskicklighet (att lyssna, tala, läsa 

och skriva) påverkade i hög grad hur eleverna presterade i de olika ämnena. I engelskan blev detta som 

mest tydligt med tanke på de höga nivåerna av språkskicklighet som krävs. I de övriga två ämnena 

krävs det inte alltid verbala processer, vilket är något som gynnar denna elevgrupp. Överlag är detta en 

missgynnad grupp som dock kan göra stora framsteg framför allt i de ämnen som inte enbart fokuserar 

på språkliga aspekter. Artikelförfattarna framhåller att det behövs mer forskning för att kunna se mer 

exakt vilka delar som dessa elever har mest svårigheter med i alla ämnen. Detta för att kunna ge det 

stöd som behövs lyfter Durkin et al. fram.  

Språket används i olika sammanhang genom tal, skrift och läsning. I en studie undersökte Freed, 

Adams och Lockton (2011) 59 grundskoleelever med pragmatisk språkstörning och 12 med SLI. 

Artikelförfattarna ville se om det fanns någon skillnad mellan grupperna vad gäller nivån av läs- och 

skrivskicklighet. Detta gjordes för att få fram graden av literacitet hos eleven. Det vill säga elevens 
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användning av språket i alla språkliga sammanhang där tal, skrift och läsning förekommer. Graden av 

litracitet hos dessa elever är en markör för vilka möjligheter de har att uppnå målen med utbildningen. 

Resultatet visade att ca 40% av eleverna med pragmatisk språkstörning har svårigheter kopplat till 

literacitet och är därför i behov av ett ökat stöd på detta område. Vad gäller eleverna med SLI så hade 

de flesta svårigheter när det gäller litracitet. Enligt artikelförfattarna är detta något som även tidigare 

forskning har visat på. Resultatet visar att även om elever inte har några problem med den strukturella 

språkförmågan, så kan de mycket väl ha det när det kommer till literacitet. Artikelförfattarna drar 

slutsatsen att lärare behöver öka sin medvetenhet kring de här eleverna, då de annars riskerar att 

drabbas av långvariga konsekvenser. ”Individualilized literacy skill intervention is important for the 

long-term academic outcome of these children” (Freed, et al., 2011, s. 345). Artikelförfattarna lyfter 

också att det är viktigt att veta orsakerna till de svårigheter som eleverna med språkstörning har och på 

vilken nivå exempelvis läsförståelsen ligger. 

Elever med SLI har ofta problem på det socioemotionella planet och har ett underutvecklat prosocialt 

beteende. Exempelvis fann Backopoulou och Dockrell (2016) i sin studie att det kan det handla om 

svårigheter att samverka med andra eller egenskaper som rör hjälpsamhet och empati. Sambandet 

mellan språkstörning och svårigheter i detta område är av oklar natur. 42 barn i åldrarna 6 - 11 år med 

diagnosen språkstörning ingick i studien. Olika aspekter undersöktes i studien, bland annat förståelsen 

för orsaken till känslor, identifieringen av dessa och kunskap om strategier vid konflikter. Resultatet 

visade att barnen med SLI hade, på gruppnivå, skillnader i alla sociala kognitionsuppgifter. Lärarna 

angav att dessa elever i högre grad har mer svårigheter rörande det socioemotionella samspelet än 

andra. Detta gällde alla aspekter. Svårigheterna kunde inte förklaras av en enskild faktor, däremot 

lyftes det fram att svårigheterna kan röra pragmatiska området. Detta var däremot inte något som 

undersöktes i den här studien. Däremot kom artikelförfattarna fram till att den språkliga förmågan inte 

är orsaken, utan att andra faktorer påverkar. De kunde se att dessa elever behöver stöd inte bara när det 

gäller språkliga svårigheter utan även när det gäller träning i socialt samspel med andra: 

Children’s impaired expressive and receptive language abilities were not found to be associated with poor 
socio-emotional functioning, suggesting that factors other than expressive and receptive ability are at play 
in this group of children. Provision for children with SLI should therefore take into account their likelihood 
of needing support to develop prosocial skills and social cognition skills, as well as targeting their language 
weaknesses. (Backopoulou & Dockrell, 2016, s. 368) 

Pedagogiska insatser 

Elever med språkstörning har ofta svårigheter i att uttrycka sig åldersadekvat. Bruce, Hansson och 

Nettelbladt (2010) genomförde en studie där syftet var att ta reda på om dialoger mellan barn med SLI 

och med barn som har en normal språkutveckling, Typical Language Development (TLD) skiljdes åt. 

Elevernas språkförmåga undersöktes utifrån mått på självsäkerhet, mottaglighet och ömsesidighet vid 

kommunikation. Studien fokuserade på interaktion mellan barn med SLI och TLD som matchade på 

åldersnivå och mellan barn med SLI och TLD som matchade på språknivå, där barn med TLD var 

yngre. Vidare undersökte artikelförfattarna om barn med språkstörning uppträder annorlunda i 

samtalen med åldersmatchade barn än med språkmatchade barn och hur samtalsparterna influerar 

varandra i dialogerna. Bruce, et al. fann att barn med SLI i större utsträckning förde ömsesidiga 

dialoger och var mer mottagliga för de barn som befann sig samma ålder än med barn som matchade 

dem språkmässigt. Barnen med SLI dominerade i större utsträckning samtalen med de barn som var 

yngre, men på samma språkliga nivå. Resultatet indikerar att barn med SLI kan dra stor nytta av 

dialogerna med sina jämnåriga kamrater eftersom kamraterna modellerar interaktion i samtalen. Barn 

med SLI kan sedan tillämpa det vid interaktion med barn som befinner sig på samma språkliga nivå. 

Resultatet i studien indikerar att om barn med SLI befinner sig i olika kontextuella situationer varierar 

graden av dess beteende i en konversation lyfter Bruce, et al. fram. 

Lärandemiljön har stor inverkan på huruvida elever med språkstörning gynnas kunskapsmässigt eller 

inte. Bruce och Hansson (2019) fann i sin studie att beroende på vilken typ av störning i 

språkutvecklingen, DLD (Developmental Language Disorder) barn har, gynnas de av olika utformade 

lärandemiljöer. Vidare fann Bruce och Hansson att barn med svårigheter i att avkoda, stava och uttala 

inte verkar behöva strukturerade sammanhang för att tala mer, utan de barnen hade en tendens att tala 
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mer i mindre strukturerade lärandesituationer. Medan barn som har svårigheter med förståelsen 

behöver en mer strukturerad undervisning som kan hjälpa dem att fokusera på ämnet och hjälpa dem 

att ge relevanta svar på frågor. Detta tyder på att lärarens kunskap om vilken typ av svårigheter barn 

med DLD har är av betydelse. Bruce och Hansson poängterar att den här studien visar att det behöves 

mer forskning inom området. 

Flera forskare fann i sin studie att språkutvecklande interventioner gynnar elever med språkstörning 

bland annat Wright, Mitchell, O’Donoghue, Cowhey och Kearney (2015), Brimo (2016) och Motsch 

och Marks (2015).  Wright et al. fann i sin studie att en kort intervention för att förbättra läsförståelsen 

hos elever med en språkstörning gav effekt. De deltagande elevernas pre- och postvärden visade på en 

signifikant skillnad efter att de fått sex lektioner med olika läsförståelsestrategier. Brimo fann i sin 

studie att elevernas morfologiska medvetenhet förbättrades efter en intervention med specifik 

undervisning i morfologisk medvetenhet. Skillnaden mellan pre- och postvärde var signifikant. 

Motsch och Marks fann i sin studie att elever med SLI förbättrade sina lexikala färdigheter efter att de 

hade fått en intervention med ett program som heter Lexicon Pirate strategy therapy. Även här visade 

pre- och postvärde på signifikanta skillnader. De tre studierna visade sammanfattningsvis att olika 

korta språkinlärningsinterventioner har en effekt på språkinlärningen hos elever med språkstörning. 

Lärare saknar en del kunskap om elever med språkstörning. I en studie fann Wellington och 

Stackhouse (2011) att de flesta barn med Speech, Language and Communication Needs (SLCN) går i 

vanliga klasser. Även om visuellt stöd kan underlätta för dessa elever är många lärare osäkra kring hur 

de ska använda detta. Lärarna känner sig inte trygga när det gäller att identifiera de här eleverna och 

tycker att det är svårt att veta hur de ska göra anpassningar på ett bra sätt. I studien undersöktes 

effekten av ett utbildnings- och mentorsprogram för lärarna. Där fick de bland annat lära sig visuella 

strategier och andra tekniker för lärande. Det ingick dessutom tid med en tal- och språkterapeut. Denna 

typ av utbildning ledde till att lärarna fick ett bättre självförtroende gällande att använda visuella 

stödstrategier och att användandet av sådana ökade. Även en termin senare bestod samma resultat. 

Studien visar endast ett resultat för lärarna, däremot säger studien ingenting om hur detta påverkade 

eleverna med SLCN enligt Wellington och Stackhouse. 

Inkludering 

Internationella organisationer definierar inkluderande undervisning på liknande sätt. Haug (2017) 

lyfter i sin studie fram att definitionerna av inkludering, där betoning är på utbildningsrättigheter för 

alla elever, stöds av många länder. Vidare påpekar Haug att en viktig utgångspunkt är att säkerställa 

att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. De bakomliggande faktorerna av inkluderande 

undervisning är gemensamma demokratiska värden och social rättvisa uttrycker Haug.  

Perspektivet på inkluderande utbildning bör omfatta alla elever i behov av specialpedagogiskt stöd. I 

sin studie fann Haug att det nuvarande dominerande perspektivet på inkluderande utbildning till 

största delen gäller elever med funktionsnedsättning. På grund av att det råder fokus på 

funktionsnedsättning är placering av eleven vanligaste kriteriet för inkludering och inte den 

pedagogiska kvalitén av undervisningen. Placering ur ett inkluderingsperspektiv är en parallell med 

vad som förut kallades integrering, att elever skall placeras tillsammans med sina klasskamrater för att 

undvika uteslutning eller separation. Haug fann i sin studie att utbildningskvaliteten i klassrummet bör 

förbättras. Vikten av den fysiska placeringen, utifrån begreppet inkludering, har gjort att utvecklingen 

av den pedagogiska kvalitén i undervisningen inte fått samma uppmärksamhet. Vidare fann Haug att 

lärarens kompetens är avgörande för att göra utbildningen i klassrummet inkluderande för samtliga 

elever. En framgångsfaktor är att se till att utbilda lärare så att de kan bedriva en inkluderande 

utbildning för alla elever i klassrummet. Utmaningen blir att hitta svårigheterna i ett inkluderande 

arbetssätt och ge lärarna verktyg för att möta dem. Vidare fann Haug att vi kanske nu vet vad 

inkludering är och en implementering vore möjlig men i verkligheten skiljer sig förutsättningarna för 

alla institutioner åt. Haug uttrycker att det därför inte finns några enkla svar på vilka 

framgångsfaktorerna är. Skolors arbete kring inkluderingsfrågor varierar och de har kommit olika 

långt med implementeringsarbetet. Skolorna måste arbeta utifrån var de själva befinner sig påpekar 

Haug.  
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Skolsystemet kan behövas ses över på nationell nivå. Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) fann 

i sin tjugoåriga studie att för att kunna effektivisera utbildningen för samtliga elever, krävs det 

skolförbättringsprocesser inom hela skolsystemet på nationell nivå. Elever har rätt att känna sig 

inkluderade oavsett bakgrund. Ainscow et al. fann att elever med en svag socioekonomisk bakgrund 

missgynnas i större utsträckning än elever med en stark socioekonomisk bakgrund. Skolsystemet 

måste ta ansvar för skolor i alla slags områden för att skapa en rättvis utbildning för samtliga elever. 

För att detta ska kunna införlivas föreslår Ainscow et al. fem områden, på organisationsnivå, som 

måste effektiviseras. Till att börja med måste skolor börja samarbeta med varandra. Alla skolor i ett 

område måste ansvara, till en viss nivå, för samtliga elever. För det andra behövs det ett rättvise-

fokuserat ledarskap för att kunna genomföra samarbete mellan skolor. För det tredje måste 

övergripande samhällsinsatser vara med och förebygga orättvisor mellan olika områden. För det fjärde 

måste politik på nationell nivå uppmuntra skolor att samarbeta. Till sist måste samhället i stort 

förebygga sociala orättvisor, social segregering och klyftor mellan fattiga och rika för att kunna spegla 

ett rättvisare skolsystem lyfter Ainscow et al. fram. 

Teoretiska utgångspunkter 

Två viktiga aspekter inom det sociokulturella perspektivet är dialog och samspel. Dysthe (2003) 

framhåller att dialog och samspel via språket skapar en länk till omvärlden. När det kommer till 

lärande ses dessa som centrala. Eftersom de spelar en så pass viktig roll är det skolans uppgift att göra 

de anpassningar som krävs för att alla ska kunna känna sig delaktiga påpekar Dysthe.  

För att eleven ska kunna utvecklas så långt som det är möjligt lyfter Vygotskij (1981) fram att läraren 

kan leda barnet att kunna gå utanför gränserna för dess potential. Denna möjlighet benämns som 

barnets potentiella utvecklingszon och innebär att barnet kan härma vissa handlingar i en kollektiv 

aktivitet. Skillnaden mellan vad som blir tillgängligt för eleven med vuxenhjälp och utan benämns 

som den potentiella utvecklingszonen av Vygotskij. Bruner (2006) beskriver en typ av stöd med 

begreppet scaffolding, vilket på svenska ungefär kan översättas med byggnadsställning. Tanken 

bakom begreppet är att visa på att det stöd som läraren eller andra vuxna/kamrater kan ge enbart ska 

fungera som en tillfällig stödstruktur. När den tas bort eller förändras är det meningen att eleven ska 

klara sig utan den och kan fortsätta utvecklas på egen hand.  

Lärandet sker alltid i en kontext tillsammans med andra och att omgivningen därför kan påverka 

lärandet och utvecklingen åt ett visst håll betonar Säljö (2000). Det är det “... viktigt att betona att 

individen själv är aktör och är med och skapar sin egen utveckling inom ramen för den sociokulturella 

möjligheten som erbjuds …” (Säljö, 2000, s.123).  

Lärmiljöns utformning är betydelsefull. Dysthe (2003) lyfter fram att det inom ett sociokulturellt 

perspektiv läggs betoning på hur denna är utformad. Om det finns en möjlighet att känna sig 

uppskattad, tillfällen där eleven får delta aktivt och en god lärmiljö kan det leda till att undervisningen 

och att inlärningen ses som meningsfull och motiverande. Möjlighet till samarbete och interaktion med 

andra är också helt avgörande för inlärningen enligt det sociokulturella perspektivet enligt Dysthe. Att 

språk och kommunikation är något centralt lyfter även Säljö (2000) fram. Språket gör att vi kan skapa 

en meningsfullhet och känna oss delaktiga i ett sammanhang. Det leder till att vi kan benämna och 

beskriva världen på ett sätt som gör att samspelet med omgivningen underlättas. Här betonas att alla är 

del av en kultur, som dels består av fysiska redskap, men vi är även omgivna av det som finns på ett 

mentalt plan. Det kan vara idéer, kunskaper och värderingar, sådant som kräver interaktion med andra 

för att kunna ta till sig. Enligt Säljö använder vi sedan dessa redskap för att hantera vår omgivning. 

Människan kan inte ses som i ett vakuum utan som en del av den sociala praktik hon tillhör. Detta 

kallas inom den sociokulturella traditionen för mediering. ”Mediering innebär att vårt tänkande och 

våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella 

och fysiska redskap” (Säljö, 2000, s. 81). Det viktigaste redskapet vad gäller mediering är språket. Att 

kunna skapa en meningsfullhet av den värld som omger en och att kommunicera, samspela och göra 

sig förstådd ser Säljö som viktiga beståndsdelar i mänsklig kunskapsbildning. 
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Metod 

I den här studien valde vi att använda en kvalitativ ingång med semistrukturerade intervjuer där vi 

lutar oss mot en induktiv ansats. I en induktiv ansats, menar Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) att det är människans subjektiva erfarenheter av omvärlden som ska tolkas och 

skapas förståelse och mening kring. Den som gör en kvalitativ undersökning är inte helt skild från det 

som ska studeras, egna uppfattningar kan påverka resultatet. Enligt Hartman (2004) kännetecknas en 

kvalitativ undersökning av en strävan att tolka hur människor förstår både sig själva och sin 

omgivning. Det undersökta är inte mätbart och resultatet utgår från subjektiva uppfattningar från den 

som blir intervjuad. Vi valde en kvalitativ ingång i denna studie för att på djupet kunna ta reda på 

SPL/SPP:s erfarenheter kring elever med språkstörning. De semistrukturerade intervjuerna, vi valde 

att göra, öppnade upp och gav visst utrymme för informanternas egna tankar och idéer, vilket vi menar 

var värdefullt. Vår förhoppning med denna studie är att den kommer att ha relevans för SPL och SPP 

på fältet.  

Metodavsnittet börjar inledningsvis med studiens urval. Därefter följer datainsamlingsmetod och 

genomförande. Sen följer databearbetning och analys. Därefter följer pålitlighet, överensstämmelse 

och noggrannhet. Till sist lyfts forskningsetiska överväganden.  

Urval 

I studien har sex SPL och två SPP i vårt närområde intervjuats. Att vi väljer att ha både SPL och SPP 

beror på att vi inte fick tillräckligt många SPL som tackade ja till att bli intervjuade. Utgångspunkten 

till detta val var att dessa två kategorier, till viss del, ibland har liknande arbetsroller. Med det som 

förutsättning samt att antalet SPL och SPP i denna studie är snedfördelat gör vi ett aktivt val att inte 

jämföra dessa två. Vidare använde vi oss av ett bekvämlighetsurval där alla informanter är verksamma 

i Stockholm med omnejd. Antalet informanter valdes utifrån studiens syfte och forskningsfrågor där 

tanken var att färre, mer djupgående intervjuer kan belysa det som ska undersökas och samtidigt vara 

tidssparande. Denscombe (2014) lyfter fram bekvämlighetsprincipen där forskningsområdet kan 

begränsas och anpassas till det som ligger forskaren närmast till hands. En mindre småskalig studie 

som kan vara tidssparande. I tabell 1 presenteras informanterna. 
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Tabell 1: Deltagande informanter 

Informanter Grundutbildning Speciallärare/specialpedagog Antal år som 

verksamma 

SPL/SPP 

Informant A  

 

Grundskollärare 1–7 SPL i språk-, skriv- och 

läsutveckling 

<5 

Informant B  

 

Förskollärare och 

grundskollärare F-6 

SPL i språk-, skriv- och 

läsutveckling 

<5 

 

Informant C  

 

Ämneslärare F-9 SPL i språk-, skriv- och 

läsutveckling 

<5 

 

Informant D  

 

Grundskollärare F-6 SPL i språk-, skriv- och 

läsutveckling 

<5 

Informant E  

 

Ämneslärare F- vux SPP samt diverse 

påbyggnadskurser  

˃5 

 

Informant F  

 

Grundskollärare F-6 SPL i språk-, skriv- och 

läsutveckling 

<5 

Informant G  Förskollärare F-3 

Påbyggnadskurs: F-6 

SPL i språk-, skriv- och 

läsutveckling 

˃5 

Informant H  

 

Fritidspedagog SPP ˃5 

Datainsamlingsmetod 

Metoden som vi har använt oss av i denna studie är semistrukturerade intervjuer. Enligt Denscombe 

(2014) kännetecknas metoden av att den som intervjuar har en färdig lista som följs, men att 

ordningsföljden kan vara flexibel. Här framhålls att den som blir intervjuad ges möjlighet att få 

utveckla sina svar. En informant i taget intervjuas. 

Vid våra intervjuer har vi följt en lista med frågor, men det har hela tiden funnits plats för följdfrågor, 

tid för att föra resonemang och att de intervjuade ska få tala mer utförligt. Kvale och Brinkmann 

(2010) lyfter fram att den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå den som undersöks, försöker 

se deras synvinkel på saker och ge tid och utrymme att få uttrycka sig. En intervju har, till skillnad 

från ett samtal en struktur och ett syfte. Parterna är inte likvärdiga, men målet är att “... erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.19). 

Genomförande 

I oktober 2019 kontaktade vi totalt 26 stycken SPL/SPP per e-mail eller telefon för en förfrågning 

kring ett eventuellt deltagande i studien. Totalt svarade åtta att de ville delta. De informanter som 

kontaktades per e-mail fick ett missivbrev (Bilaga 1) bifogat och de som kontaktades per telefon fick 

även ett e-mail med bifogat missivbrev, efter att de tackat ja. Alla deltagare informerades utifrån 

forskningsetiska principer. Informanterna gav sitt samtycke i samband med intervjuerna där samtliga 

godkände sitt deltagande. Alla informanter fick information i missivbrevet om examenarbetets syfte 

och forskningsfrågor. I e-mailet informerades informanterna om att intervjuerna beräknades ta mellan 

30–40 min och att det skulle förekomma ca 10–15 intervjufrågor (Bilaga 2) utifrån teman kopplat till 
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forskningsfrågorna. Informanterna fick välja tid och plats inom de veckor som erbjöds. Fyra av 

intervjuerna genomfördes på utvald plats av informanterna och fyra av informanterna valde att 

intervjuas per telefon på grund av tidsbrist. Informanterna som vi träffade fysiskt hade valt de 

arbetsplatser där de är anställda, i lokaler de ibland arbetade i. Vid samtliga intervjuer, utom vid en, 

var vi en som intervjuade och en satt med och lyssnade. En intervju genomfördes av en person. Den 

genomsnittliga tiden för intervjuerna blev ca 26 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på Ipad och 

på mobiltelefon. 

Databearbetning och analys 

Vi valde att analysera datamaterialet från intervjuerna utifrån tematisering. Braun och Clarke (2013) 

framhåller att Thematic Analysis (TA) är en metod som lämpar sig för studentarbeten eftersom 

metoden inte kräver en djup teoretisk konstruktion. TA är istället en anpassbar metod och kan 

användas till att analysera nästintill all sorts data. I vårt arbete har vi valt en induktiv ingång i TA. 

Braun och Clarke lyfter fram att TA kan ha två ingångar en deduktiv och en induktiv eller som de 

uttrycker, Top Down eller Bottom Up. Vi har utgått från det som framkom i intervjuerna och hade inte 

en existerande teori som vi skulle utgå ifrån.  

I databearbetningens inledningsfas lyssnade vi igenom intervjuerna i det empiriska materialet i sin 

helhet och transkriberade dem därefter. I transkriberingen kodades informanterna med en vald 

bokstav, A-H. Efter transkriberingen lästes först utskrifterna igenom i sin helhet. Andra gången letades 

frekventa begrepp som gick att koppla till syftet och forskningsfrågorna. Begreppen som valdes ut 

markerades i transkriptionerna. Därefter samlade vi ihop begreppen i en tabell (Bilaga 3). Frekventa 

begrepp sorterades efter hur vi ställt forskningsfrågorna. Tre tydliga teman började växa fram, 

Speciallärares/Specialpedagogers förvärvade erfarenheter av språkstörning, Utmaningar och 

Pedagogiskt arbete utifrån delaktighet (Tabell 2). Under varje tema valdes de mest relevanta 

undertemana.  

Tredje gången vi läste transkriptionerna användes tre färger för att markera citat som kunde kopplas 

till de tre valda och namngivna temana. Braun och Clarke påpekar att vid tematisering är det viktigt att 

presentera teman som skiljer sig åt. Ett bra tema är tydligt åtskilt från övriga teman och går att förstå 

på egen hand samtidigt som det har samma beröringspunkter som övriga teman. Det är först då temana 

flätas samman som de går att analysera utifrån studiens syfte. 
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Tabell 2: Tematisering av informanternas intervjusvar 

Speciallärares/ 

Specialpedagogers 

förvärvade erfarenheter av 

språkstörning 

 Utmaningar Pedagogiskt arbete 

utifrån delaktighet 

Speciallärare/Specialpedagog Hinder/ Svårigheter Anpassningar/ bild-stöd 

(Widgit)/ individuellt 

Kompetensutveckling/fortbildning Frustration Verktyg/ fungerande strategier 

Spetskompetens Kunskapsluckor Delaktighet/tillgänglighet 

Handledning/kollegialt lärande Språkstörning/Språklig 

sårbarhet 

Framgångsfaktorer 

Återgivning Missförstådd Kartläggningar/åtgärdsprogram 

EHT Syns inte/glöms bort Relation/ trygga/ lyhördhet 

Didaktiska frågor Autism/ADHD/Dyslexi Stödstrukturer/stöttning/tydlighet 

 Problematik Tid 

 Dåliga strategier Kunskap 

 För omfattande genomgångar  

Pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet  

I vår kvalitativa studie passar inte begrepp som validitet och reliabilitet så bra. Fejes, Thornberg och 

Wengström (2019) lyfter fram att dessa inte riktigt går att applicera på en kvalitativ studie. I stället är 

begreppet kvalitet mer användbart. När det kommer till genomförande av intervjuer så handlar detta 

om mer än att bara ställa frågor. De menar att två aspekter som behöver lyftas fram när det gäller 

kvalitativ forskning är att den som genomför studien har ett kritiskt tänkande, men samtidigt ett 

kreativt sådant. Vid intervjuer är forskaren själv instrumentet för att samla in data och analysera den. 

Fejes et al. visar på att detta självklart ställer en typ av krav på forskaren som hela tiden behöver 

reflektera över vilka val som görs. Det gäller att syftet och forskningsfrågorna är relevanta, att 

datainsamlingsmetod är lämplig och att resultatet inte kommer för långt bortifrån dessa. Resultatet från 

en kvalitativ studie kan inte, enligt Fejes et al. anses vara generaliserbart utan säger enbart något om 

just den studien som presenteras, utifrån den tolkningen som forskaren/forskarna i fråga gjort. Om 

begreppen reliabilitet och validitet används främst i kvantitativa studier så anger Eriksson Barajas et 

al. (2013) andra som passar bättre i en kvalitativ studie. Dessa kan vara pålitlighet, överensstämmelse 

och noggrannhet. Pålitlighet handlar här om ifall det resultat forskaren har fått fram kan anses vara 

trovärdigt. Överensstämmelse rör frågor om rimlighet medan begreppet noggrannhet har att göra med 

om forskaren varit omsorgsfull i sitt arbete lyfter Eriksson Barajas et al. fram. 

Vår roll som intervjuare spelar självklart roll. Även om vi i så hög utsträckning som möjligt försöker 

vara transparenta så spelar det in vilka vi är. Vilka erfarenheter vi har med oss, vilken 

bakgrundskunskap och så vidare. Genom val av metod och ett försök att låta informanterna få beskriva 

sina erfarenheter påverkas resultatet. Ett resultat som aldrig kan sägas vara något generaliserbart, utan 

vi kan bara säga något om hur de svarat i vår studie. Däremot har vi genom att ha de begrepp som 

Eriksson Barajas et al. framhöll med oss förhoppningsvis kunnat producera ett resultat med viss 

överförningsbar kunskap. 
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Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) har i sina riktlinjer kring god forskningssed beskrivit vad som kännetecknar 

en sådan. I vår studie har vi arbetat utifrån dessa råd och riktlinjer genom att redan från början i 

missivbrevet till informanterna beskriva dem. Utifrån dessa punkter kunde de sedan fatta ett beslut om 

de ville vara med i vår studie eller inte. Vi framhöll följande punkter: 

• information om studiens syfte 

• information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

• information om att vi i så stor utsträckning som möjligt försöker hålla känslig information 

konfidentiell och så långt som det är möjligt hålla den borta från obehöriga 

• information om att det insamlade materialet enbart får användas till forskningsändamål 

I en forskningsintervju råder alltid en viss maktobalans framhåller Kvale och Brinkmann (2009). Även 

om den som intervjuar inte utövar en avsiktlig makt kan den som blir intervjuad yttra det som den tror 

förväntas av den. Den mänskliga interaktionen påverkar här. Kvale och Brinkmann lyfter även fram att 

intervjuaren måste vara medveten om att den som blir intervjuad kanske säger sådant som den sedan 

ångrar. Det var något vi nämnde för informanterna under intervjuerna.  

Resultat 

Resultatet med intervjuer från åtta informanter (A-H) redovisas under tre övergripande teman som är 

kopplat till syfte och forskningsfrågor. Första temat Speciallärares/specialpedagogers förvärvade 

erfarenheter kring språkstörning, informanternas erfarenheter om språkstörning redovisas utifrån 

utbildning, förvärvad kunskap, kompetensutveckling och arbetsroll. Det andra temat Utmaningar, 

informanterna redogör för olika problemområden som elever med språkstörning ofta möter: 

språkstörning, samspel, lärmiljö. Det tredje temat Pedagogiskt arbete utifrån delaktighet, 

informanterna lyfter framgångsfaktorer utifrån delaktighet: stödstrukturer, kamratlärande, 

relationer/elevsamtal och gemensamt på skolan. 

Speciallärares/specialpedagogers förvärvade 

erfarenheter kring språkstörning 

Utbildning 

Informanterna berättade om vad de hade fått för utbildning kring elever med språkstörning. Fyra av 

informanterna (A, C, D, F) ansåg att de hade fått begränsad information om språkstörning under 

speciallärarutbildningen, det hade handlat som mest om en bok och någon föreläsning. Informant C 

uttryckte: 

En kort introduktion kan man väl säga. Det var främst en bok som tog upp ämnet. Då var det språkstörning 
och i samband med det togs även språklig sårbarhet upp. Så jag har fått väldigt lite. Jag har medan jag jobbat 
fått försöka läsa på lite grann själv för att det dök upp elever som hade språkstörning där man kände att man 
kanske inte riktigt visste. (C) 

 

B lyfte fram att hon fick sin utbildning om språkstörning under lärarutbildningen, inte under 

specialiseringen som hon läste under speciallärarutbildningen. Tre av informanterna (E, G, H) 

uttrycker att de inte fått någon utbildning alls i ämnet under sin specialisering under utbildningen. IE 

Lyfte fram att målet med hennes utbildning inte var att utbildas i någon särskild funktionsnedsättning. 

Utan hennes utbildning syftade till att hon skulle vara tillgänglig för alla elever. 
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Förvärvad kunskap 

Eftersom själva speciallärar- och specialpedagogutbildningen inte gav någon fördjupning kring 

språkstörning lyfte informanterna istället hur de hade förvärvat sina erfarenheter. Tre av informanterna 

(A, C, D) uttryckte att deras förvärvade kunskap kring språkstörning delvis kom från kollegor. D 

uppgav: 

Jag har fått dem på mitt arbete genom mina kollegor. En utav mina kollegor är 65 år och har jobbat som 
speciallärare i tjugo år. Och innan dess har hon jobbat som lärare. Så hon är ju väldigt erfaren och har en 
erfarenhet kring språkstörning. Och vår andra speciallärare hon har arbetat på en skola som har en 
specialisering inom språkstörning. Så hon är också väldigt kunnig. Jag kan fråga alla mina mest korkade 
frågor till dom och dom svarar så snällt och ger mig de verktyg hur jag ska tänka, hur jag ska jobba. (D) 

 

Två av informanterna (C, G) framhöll att den mesta av kunskapen är sådan som de har förvärvat på 

egen hand: “Det är alltså på egen hand och eftersom man har haft elever så har man läst lite, man har 

vart på nån överlämning. Ja, den typen” (C). En av informanterna betonade särskilt logopeders 

kunnigheter som källa till kunskap om ämnet, “Ja jag har, ja det är från logopederna asså jag har ju läst 

en del litteratur som är skriven utav logopeder och forskningsrapporter” (F). Några informanter (E, H) 

påpekade att de främst förvärvat sina kunskaper om språkstörning genom vidareutbildning. “Då är det 

så här under åren så har jag och även tillsammans med kollegor varit på diverse fortbildningskurser, 

föreläsningar” (H). E nämnde att hon efter specialpedagogutbildningen upplevde att hon ville lära sig 

mer och utökade sin kompetens med tal, språk och kommunikation. 

Kompetensutveckling 

De flesta av informanterna lyfte fram att fortbildning kring språkstörning är något som de alla känner 

skulle vara kunskapshöjande för det specialpedagogiska arbetet. A uttryckte vid en förfrågan om 

ytterligare kompetens kring språkstörning: “Ja, absolut nu i högstadiet är det väldigt många med 

språkstörningar, … språkstörningarna som är de största utmaningarna” (A). C poängterade att “Jag 

skulle vilja kunna mer om det egentligen. Alltså ha ett par dagars kompetensutveckling och sådana 

grejer. Mer kunskap kring ämnet och sen beroende på vilket område man jobbar i” (C). D påpekade att 

hon skulle vilja ha mer kompetensutveckling samtidigt som hon uttryckte att det krävs erfarenhet för 

att bli mer kompetent i området. D påtalade dessutom att kompetensutvecklingen i sig kan lägga 

mycket press på dig “Man blir ju inte expert på två sekunder utan det tar ju liksom säkert år innan man 

kan skilja på vad som är vad tänker jag, så det ju också att sätta väldigt mycket press på sig själv” (D). 

Informant B menade att som pedagog blir du aldrig fullärd. Att arbete med elever är en härlig 

utmaning. Det finns alltid nya områden att upptäcka som behöver andra kunskaper. Hon framhöll att 

ju fler verktyg, desto tryggare känns det. Elever är olika och det gäller att hitta rätt lösningar och 

strategier för just den eleven. 

Tre informanter (D, G, H) betonade vikten av att kompetensutveckling bör gälla alla pedagoger på 

skolorna. “Jag skulle vilja att det var kompetensutbildning för alla. Det skulle vara varje terminsstart 

så skulle man ha någon slags ”up-to-date” utbildning eller något så att man håller sig a jour med vad 

vetenskapen kommer fram till idag” (G). “Jag skulle vilja ha ytterligare workshops kring bildstöd 

kring hur vi använder Widgit. Alltså ytterligare kompetensutveckling för alla kring språkutvecklande 

arbetssätt över huvud taget faktiskt” (H). 

Arbetsroll 

Majoriteten av informanterna lyfte fram vikten av handledning, samtal och att arbeta förebyggande 

som ingår i deras arbetsroll. D framhöll att “Jag stöttar både upp i klassrummen och så arbetar vi 

förebyggande … och göra anpassningar”. E betonade att “Till en början var det också ganska mycket 

elevarbete, men väldigt snabbt blev uppdraget att - du ska handleda pedagoger och lärare. Det handlar 

om att överlämna kunskaperna till pedagoger” (E). B belyste att hon handleder ofta pedagogerna kring 

elevfrågor. Hon hjälper till, backar upp och observerar elever i svårigheter som ska få betyg. Hon 

följer utveckling hos eleven, vad behöver den här eleven, hur ser anpassningar i klassrummet ut – vad 

saknas, vad missar den här eleven vid t.ex. genomgångar. G lyfter också fram att hon har direktkontakt 
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med undervisande pedagoger där de kan berätta om elevers svårigheter i olika ämnen och ibland är det 

helt enkelt pedagogen som eleven i svårigheter inte förstår. Då får hon försöka hjälpa till med det.  

Informant (G, H) betonade vikten av ett bra samarbete med lärarna och att ditt förhållningssätt 

gentemot dem kan påverka “Jag är ju också ute i klasserna, då får det inte krocka med mig och en 

lärare på högstadiet. Dom får inte känna sig observerade utan det måste finnas en ödmjuk ingång 

liksom” (G). H uttryckte: 

Det gäller ju för några av oss som jobbar inom spec. ser till att dom extra anpassningarna, fungerar dom? 
Fungerar dom inte? Behöver vi skriva om någonting? Ska den här eleven ha ett åtgärdsprogram … Men det 
handlar också om små, vänliga puffar. (H) 

 

F lyfte fram nya tankar kring handledning för att pedagoger lättare ska kunna lyfta funderingar kring 

elever “Vi har börjat med någonting nytt nu som vi kallar EHT-drop-in. … Man får komma som lärare 

med sin frustration och oro för, så att man kan sitta å bolla. Det blir didaktiska frågor” (F). Flera av 

informanterna uttryckte att en stor del av deras arbete är att backa upp för eleven, utgå från elevens 

perspektiv, som kan ha svårigheter med att själv sätta ord på vad den behöver. IF påpekar att hon ofta 

får ta elevens parti:  

Ja jag upplever att jag ofta är advokat. Att man försöker skydda genom att liksom ifrågasätta saker runt 
omkring ungefär så som en advokat kan göra. Att – min klient är inte med på det här eller det här är inte bra 
för min klient eller du förstår. (F) 

Utmaningar 

Kunskapen om språkstörning verkar inte lika utbredd som kunskapen om dyslexi och 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Informanterna berättade om sina egna erfarenheter av hur 

det visar sig ute i verksamheten. Elever med språkstörning ställs dagligen inför utmanande lärmiljöer 

och blir många gånger feltolkade. A lyfte fram att elever med språkstörning på högstadiet många 

gånger har fått en ADHD-diagnos då de gick på låg- eller mellanstadiet. Detta på grund av att deras 

frustrationer över att inte förstå har tolkats som rastlöshet och beteendesvårigheter. På högstadiet har 

de sedan fått en tilläggsdiagnos, språkstörning. Följden blir ofta kunskapsluckor. F påpekar att elever 

med dyslexi ofta har en förmåga att kunna sitta med och lyssna och förstå medan elever med 

språkstörning kan ha otroligt svårt att förstå. Elever med dyslexi behöver ofta färre anpassningar. Det 

är lättare att hitta anpassningar till elever med dyslexi t.ex. inläsningstjänst medan elever med 

språkstörning kanske inte är ett dugg hjälpt av det. För att en elev med språkstörning ska förstå kanske 

en hel text måste omformuleras, pratas igenom eller förtydligas med bildstöd, menade F. E påpekar 

att: 

Många av våra elever särskilt om man har språkstörning, autism eller ADHD så har man kommunikativa 
svårigheter. Enormt stora. Man ser inte det på fältet, att det är kommunikationssvårigheter utan man ser det 
som ett beteende. Beteendesvårigheter som ska behandlas. (E) 

 

En annan bild av elever med språkstörning är att många av dem varken syns eller hörs. Informant F 

uttryckte ”Men barnen med språkstörning är ju ofta väldigt tysta och försynta, så dom syns ju inte” 

(F). 

Samspel  

Några av informanterna berättade att elever med språkstörning många gånger hamnar i konflikter och 

felbedömer kontexten. Följderna blir att dessa elever missförstås av pedagoger och kamrater, som 

upplever dem som kanske oförmögen att förstå eller kanske utåtagerande. B Uttryckte: 

Jag tänker på de, de som faktiskt blir missförstådda. Många elever med språkstörning, expressiv 
språkstörning, blir ofta missförstådd och får en väldig frustration och ilska. Ibland så går de handgripligt till 
att slåss med andra för att de är så frustrerade i det här. Då blir det oftast såhär att ”ja, men de förstår väl”, 
nää, och du kanske inte förstod vad de menade. Därför så blir de jättearga för de tyckte att de uttryckte sig 
tydligt, men att vi ändå inte förstod vad de tänkte. Det tror jag är det stora för att det inte syns på dem att de 
har en problematik. Det gör att de är missförstådd av kompisar och lärare som förväntar sig annat. Man har 
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lärt sig att dölja det, har man lärt sig att hitta strategier för att klara sig så tror jag att det bäddar för ännu 
mera missförstånd när man inte är tydlig med vad man behöver. (B) 

 

Tre av informanterna (A, E, F) framhöll att kamratrelationer kan bli påverkade för elever med 

språkstörning. Informant A belyste att “Har dom grav språkstörning så är ett stort hinder kompisar” 

(A). Vidare säger samma informant:  

Men dom med språkstörningar, dom, jag tycker oftast dom hamnar lite utanför just med kompisarna, det 
sociala. Du hänger inte riktigt med, vad alla menar … Och dom med språkstörning hamnar oftare i konflikter 
än dom andra. För dom förstår inte riktigt, kan inte riktigt läsa av orden. (A)  

 

Informant E la tonvikten på att: 

De här eleverna har en taskig, dålig skolidentitet ”jag är en loser, jag är ingen bra elev, jag har ingenting här 
att göra, jag fattar ingenting”. Har man den känslan och kliver innanför dörren så, redan där finns en 
uppförsbacke …. Att leka med sina kamrater, om man befinner sig på tidig kommunikationsnivå gör leken 
svår. (E) 

Lärmiljö 

Informanterna berättade om sårbarheten i många situationer som elever med språkstörning dagligen 

ställs inför i skolan. “Lärare som inte kan, eller som inte har förmåga att förenkla. Att anpassa 

skoluppgifter. Det tycker jag är den största utmaningen” (G). H lyfter fram: 

I stort i helklassituation så tror jag att t.ex. läraren ger för snabba instruktioner, otydliga instruktioner, syfte 
och mål med just den här lektionen, snabbas på. Bildstöd saknas å dom här eleverna får inte tiden heller. 
Det går för fort. (H) 

 

Fyra av informanterna (C, D, F, G) uttryckte att elever med språkstörning många gånger känner sig 

trötta och överväldigade av allt de ska ta in. C lyfte fram att ofta hamnar eleverna med stora 

textmassor som ska bearbetas och de ska skriva anteckningar vilket är utmanande och tar väldigt lång 

tid. D belyste att elever språkstörning ofta får alldeles för många instruktioner. G framhöll att 

“Språkstörning handlar ju inte bara om att få ut information utan det handlar ju också om att ta in 

information” (G). F påpekade att överlag så hamnar elever i språklig sårbarhet dagligen inför hinder 

som gör att det blir svårt och tröttsamt för dessa elever: 

För att det är så, för oss som inte lever i den sårbarheten så är det så fruktansvärt svårt att förstå hur trötta 
dom blir efter en dag. Å vad man utsätts för. Å vilka hinder, alltså det är ju hinder, asså det spelar ju roll 
givetvis vilken sorts språkstörning de har, hur många domäner som är påverkade. (F) 

 

C berättade om en elev som blev väldigt trött då hen fick anstränga sig för att orka lyssna in långa 

genomgångar. Pedagoger lägger ett stort ansvar på elever med språkstörning då de förväntar sig att de 

ska orka koncentrera sig, lyssna och föra anteckningar, menade C. Två av informanterna (A, F) lyfte 

fram att elever med språkstörning ofta hittar egna strategier för att orka med att vistas i 

klassrumssituationer. A betonade att en av strategierna kan vara att de “fuskar” att de döljer att de inte 

kan. Detta leder till att det senare upp i högstadiet visar sig att dessa elever har en massa 

kunskapsluckor. 

Flera av informanterna berättade om hur pedagogers bristande erfarenhet om språkstörning många 

gånger gör att lärmiljöer inte utformas på rätt sätt, något som kan påverkar elever med språkstörning 

negativt. B lyfte fram att pedagoger kan uppleva dessa elever som “lata” för att de inte engagerar sig i 

texterna de läser. D förde fram att hon upplever generellt att pedagoger inte alltid har rätt kunskaper 

om elever med språkstörning. De vet inte vad och hur de ska göra för att underlätta för dessa elever 

och då blir acceptansen generellt ganska liten. Så istället för att bygga stödstrukturer kring eleverna, 

vilket pedagogen kan uppleva som tidskrävande, blir valet att istället rödmarkera dem (att de inte når 

kunskapskravet).  

Fyra av informanterna (A, C, D, F) framhöll vikten av tid i arbetet med elever med språkstörning. C 

lyfte fram att dessa elever behöver tid för att uttrycka sig och repetera en del samt hjälp med att 

strukturera upp en tidsplan för olika moment i arbetet och i vilken ordning olika steg ska tas.   
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Och ett annat hinder är ju att det tar ju längre tid, dom är ju långsammare. Jag upplever inte så att dom inte 
är smarta, men dom behöver mer tid. För att först måste du ju förstå vad du ska göra och vad det innebär, 
sen ska du processa det, och sen så ska du jobba. Så de behöver också mer tid. (A) 

 

F lyfte fram att elever med språkstörning behöver mycket mer tid än sina klasskamrater, inlärningen 

behöver gå långsamt. Eleverna kommer att lära sig läsa, men det kommer att ta längre tid. I 

klassrummet får eleverna inte den extra tiden, för den tiden finns inte, menade F. A påpekade att 

“många utav lärarna säger – jättebra med fler genomgångar, men jag hinner inte ta det här två gånger 

till, jag måste gå vidare. Och jag har varit klasslärare, jag vet att det är stressande” (A). F påpekade att 

hon har mött pedagoger som menar att det inte finns tid att ha bildstöd till all undervisning. Hon 

ställde sig frågande till det, “Jamen hur sjutton tänker du då. Har du tid att säga samma ord femtioelva 

gånger och ungen fortfarande inte förstår, går det inte fortare då att visa en bild” (F). 

Pedagogiskt arbete utifrån delaktighet 

Stödstrukturer 

Informanterna var eniga om att den största framgångsfaktorn, för att elever med språkstörning ska 

känna sig mer delaktiga, är att förebygga med stödstrukturer kring dem. Stödstrukturer som finns i 

klassrummet tillgängligt för alla eller för den eleven som specifikt behöver en anpassning eller extra 

stöd. Flera av informanterna lyfte fram att “det som är bra för de här eleverna, är oftast bra för alla 

elever” och att pedagoger borde se en vinst i att planera med högre i tak så det passar fler, än göra flera 

extra anpassningar för enskilda elever. Informanterna (A, B, F, H) framhöll att till en början behövs en 

noggrann pedagogisk kartläggning göras. Den ska tydligt redogöra för elevernas svårigheter och svara 

på frågor som, Vad är det eleven med språkstörning har svårigheter med? Vilka pedagogiska 

situationer är otillräckliga för eleven? En pedagogisk kartläggning ska hjälpa pedagogen att ringa in 

vilka områden som behöver justeras för att just den här eleven ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen på bästa sätt. Dokumentet i sig är viktigt för alla involverade pedagoger.  

Där det ska fyllas i tydligt och klart, det finns anpassningar som är jätteviktiga ska fyllas i så att ingen lärare 
ska säga ”det hade jag ingen aning om”. För det här att försöka täta så att inget barn glöms bort eller faller 
mellan stolarna det jobbar vi jättemycket på. (F) 

 

Samtliga informanter påvisade att det finns olika stödstrukturer som kan användas för att göra 

undervisningen tillgänglig för alla elever. Informant D uttryckte att elever i allmänt behöver tydlighet 

och engagerade pedagoger: 

Mer med tydlig liksom struktur utav text, mer lugnare arbetssätt med att faktiskt ha en mer delaktig lärare 
som faktiskt vill undervisa och inte är on-off…att nu har jag faktiskt stått här och snackat i fem minuter och 
gett tusen instruktioner så nu vet dom. (D) 

 

Vidare uttryckte D att hon försöker få pedagogerna att ge stödstrukturer kring en text innan de kastar 

sig in i den. F påpekade att ett sätt att stötta upp kring elever med språkstörning är att pedagoger kan 

informera dem innan instruktionen i helklass. Eller tala om för eleverna att - jag kommer till dig sen, 

efter genomgången. Då slipper eleverna känna att de inte förstår. Ett annat sätt kan vara att visa 

inskannade bilder för att ge en förståelse för en text vid exempelvis högläsning. Informanterna (A, G) 

föreslog att pedagoger kan ge samma genomgång flera gånger så att elever med språkstörning har en 

chans att förstå. 

Fyra av informanterna (C, F, G, H) betonade vikten av tid. Både att ge eleverna tid att processa den 

information de möter, men även att de får tid att skapa en förståelse för ämnet och att de ges möjlighet 

att uttrycka sig i sin egen takt. Informanterna betonade även vikten av att som pedagog vänta in, att ge 

eleverna den tid de behöver. Informant H menade att ”Ja jag har lärt mig att tid är jätteviktigt, tid att 

vänta in, tid att låta eleven, ibland får man vänta så pass länge att det blir pinsamt länge för oss vuxna 

men det ger resultat” (H). Om eleverna ges tid får de i alla fall en möjlighet att förstå. Informant F 

uttryckte det som att: ”Alla nya saker tar tid att ta till sig. Om dom bara får det så tuffar dom ju 

framåt” (F). Att hjälpa eleverna med att ta ut det viktigaste och vad de ska fokusera på är ytterligare en 
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aspekt som informanterna (C, D) lyfte fram. Om eleverna ges möjlighet att enbart fokusera på det som 

är betygsgrundande så kan det underlätta för dem. Att skala av och lyfta fram det viktigaste delarna. 

Några av informanterna lyfte fram läsinlärning för elever med språkstörning. F menade att den första 

läsläran, för eleverna i de lägre åldrarna, som pedagogerna på hennes skola har valt är alldeles för svår 

för elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna skulle istället behöva lära sig utifrån en läslära som 

bygger på ljudning. E menade att läsinlärningen inte får fastna i att bara traggla ljudning om det är det 

som är så himla svårt för eleven. Eleven känner sig som en “loser” då den lektionen efter lektion inte 

lyckas knäcka läskoden. Både språkljuden och bokstäver är två abstrakta fenomen för den här eleven 

menade E. Då måste vi hitta andra sätt. B uttryckte att det beror på var eleverna har sina svårigheter. 

Elever med språkstörning kan vara väldigt duktiga fonologiskt, då är det inte där svårigheterna sitter. 

Då ska heller inte eleverna sitta och traggla med det som de redan kan, vilket blir bortkastad tid. Utan 

ta istället reda på var svårigheten sitter och träna det, exempelvis ordförrådet, menade B. 

Informanterna (A, B, C) lyfte fram pedagogiska hjälpmedel som stödstrukturer. För att kompensera för 

svårigheterna nämner informanterna att elever med språkstörning bland annat får lyssna på text. A 

nämner att de även använder olika digitala stavningsprogram som främst är till för dyslektiker, Spell 

Right och Stava Rex. Stava Rex kan även passa elever med språkstörning eftersom en förklaring ges 

till ordet, menade A. Informant B lyfte även vikten av att eleverna med språkstörning ges möjlighet att 

träna sitt ordförråd. Detta kan ske genom att de till exempel ges tillgång till att kunna lyssna på böcker. 

Hon framhöll att det är viktigt att eleverna får med sig det som de behöver för att komma vidare till 

nästa årskurs och/eller stadie och att det är viktigt att se till att de ges de möjligheterna. Informant C 

påpekade att det inte alltid är genom skriven text som eleverna kan inhämta information. Film kan 

vara ett annat. 

Kamratlärande 

Flera av informanterna betonade att en av förutsättningarna för att elever med språkstörning ska känna 

sig delaktiga i klassrumsundervisningen är att de ofta får arbeta tillsammans med klasskamrater på 

olika sätt. C lyfte fram en elev som arbetade mycket bättre då hen fick samarbeta med en kamrat “Hen 

hade också en förmåga att kunna samarbeta, så fick hen sitta tillsammans med någon elev som hen 

jobbade bra tillsammans med så kunde hen komma framåt där också. Det fick man läsa av, vad de 

skulle jobba med” (C). D betonade att tyst arbete inte gynnar elever med språkstörning. För att de ska 

känna sig mer delaktiga så behöver de arbeta tillsammans med klasskamrater.  

Utan jag tror att generellt att man måste jobba mer tillsammans och man måste liksom… så att alla, så att 
det inte blir det här tysta arbetet som är ganska tufft för de här eleverna med språkstörning. Dom, dom klarar 
det inte riktigt. Mindre grupper tror jag på så att dom ska kunna vara delaktiga. (D) 

 

E berättade att hon har erfarenheter från en annan kommun där elever arbetar tillsammans med en 

annan elev som kan lite mer. Men det är lika viktigt att hitta områden där det är vise versa. Alla elever 

är bra på något och alla elever behöver får pröva på att vara både elev och lärare. Det är först då det 

verkliga kompislärandet träder fram som stärker hela klassen, påpekade E. A menade att efter att 

elever med språkstörning fått flertalet, tydliga genomgångar så kan de få ytterligare fördjupningar i 

ämnet om de får sitta och diskutera med en kamrat. A lyfte fram “det kooperativa lärandet”, att få 

jobba tillsammans med en kamrat vissa delar av lektionen. Eleverna med språkstörning får en chans att 

fördjupa sina kunskaper tillsammans med någon istället för att bara få det ytliga lärandet:  

Flera genomgångar och sen att man har möjlighet till att börja uppgiften med att prata ihop sig, jobba två 
och två hur man jobbar. Så att det som annars blir en strategi att fuska blir nu någonting som man ska göra 
och sen kan man sitta med olika uppgifter. (A) 

Relationer och elevsamtal 

Relationen mellan elev och pedagog betonas. Tid behövs, men tilliten är också en viktig aspekt, likaså 

att pedagogen är tydlig lyfte några informanter fram. Att som pedagog vara tillgänglig för eleverna är 

även det viktigt.  
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Tillgänglighet också att eleverna själva ska kunna våga också fråga efter eller våga säga att det här förstår 
inte jag. Och det kräver ju också att man har en relation med den vuxne, läraren. Så det handlar om att 
relationsbygga också naturligtvis. (H) 

 

Att veta mer om eleverna du träffar är något som lyftes fram av två av informanterna (B, G). Det är 

viktigt att eleverna själva blir mer insatta i vad de behöver för stöd, för att skolgången ska fungera på 

bästa sätt. Ytterligare en viktig aspekt som lyftes fram är vikten av dialog. Informant B påpekade att 

det behövs mycket dialog med de här eleverna. Om eleverna känner sig tillfreds med sina svårigheter, 

så känner de sig trygg med att berätta vad de behöver hjälp med, då behöver de inte fundera på “hur 

ska jag dölja det”. Informant G betonade vikten av att eleverna själva behöver få reflektera kring vad 

som krävs för att det ska fungera för dem.  

Jag tänker att det är samarbete, lyhördhet för vad eleven behöver. Både från lärare, spec., alla. … Fråga 
eleven hur det funkar, vilken plats behöver du ha för att det ska fungera bäst? Vilka hjälpmedel skulle du 
behöva? Om man kan det som lärare så är det bra att man tar det själv för att lägga upp planen. Det tycker 
jag blir bäst delaktighet. (G) 

 

G lyfte fram betydelsen av att känna till elevernas bakgrund när det gäller den språkliga utvecklingen 

“och hitta ett lugn i det och att man har en ömsesidig respekt för varandra så att man hittar dom där 

nycklarna att - vad är det som är svårt för just dig” (G). 

Gemensamt på skolan 

Flera av informanterna (A, D, E, F, H) underströk vikten av att utforma gemensamma drag i 

lärandemiljön på hela skolan. Eleverna med språkstörning befinner sig inte alltid på en och samma 

plats under en dag. Olika lektioner kan kräva olika klassrum, vilket gör att eleverna möter nya miljöer 

under delar av dagen. Mycket energi går åt att bara förstå allt runt omkring. Elever med språkstörning 

behöver tydlig struktur. För att underlätta för dessa elever och få dem att känna sig trygga kan 

liknande utformning av lärandemiljön underlätta. Informanterna gav förslag på områden som går att 

utforma med gemensam struktur på en skola. H belyste att på hennes skola startar och avslutar alla 

klasser dagen lika, för att alla elever ska känna igen sig om de byter klassrum. Detta gynnar inte bara 

elever med språkstörning utan även elever med t.ex. svenska som andraspråk eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Exempelvis har nästan alla klassrum dagens schema med gemensamma bilder 

för olika ämnen. A menade att på hennes skola jobbar hon tillsammans med tre SVA-lärare som 

arbetar kollegialt med Språklig Sårbarhet, med bildstöd, vilka språk som ska användas osv. De vill få 

pedagogerna på skolan att utforma gemensamma, tydliga ramar kring utformandet av lektioner. A 

lyfter fram att på hennes skola har de något som de kallar “Startklar” där alla elever, med hjälp av 

bildstöd, vet vad de ska göra och hur de ska göra det. Då får eleverna med språkstörning mer energi till 

den faktiska uppgiften. “Alla lektioner ska se likadana ut. Det kan låta lite konstigt, men det har hjälpt 

dom här barnen för då går det inte åt så mycket energi till att förstå hur jag ska börja eller vad jag ska 

göra” (A). 

Fem av informanterna (A, D, E, F, H) lyfte fram bildstöd som en viktig del i en fungerande 

stödstruktur. F framhöll att bildstöd är inkluderande, inte bara för elever med språkstörning utan även 

för elever med exempelvis SVA.  

Ser man liksom en bild så förstår jag liksom lite mer för bilden finns ju kvar där. Så är du, det liksom är en 
hjälp ju att få känna sig delaktig. Att man försöker såga ner trösklarna lite. Vidga dörrarna om man tänker 
bildligt talat. Så många som möjligt ska få plats här och känna sig trygga. Å tycka att det är roligt. (F) 

 

Informant A berättade att i hennes kommun har det påbörjats ett arbete med att utforma ett bildstöd 

som ska användas från förskolan upp till gymnasiet. Som det ser ut nu tycker elever på högstadiet 

många gånger att bilderna i bildstödet är barnsligt, det passar bättre för eleverna i lägre åldrar. Hon 

belyste fördelen med att använda ett gemensamt bildstöd som passar alla, elever och pedagoger. D 

försöker använda bildstöd generellt med alla elever, alla mår bra av det. Informanterna (F, H) framhöll 

att de använder ett och samma bildstöd, Widgit på hela skolan. Informanterna lyfter fram att det är en 

pågående process att implementera det helt. De flesta pedagogerna använder just nu bildstöd i dagens 

schema. För elever med språkstörning är Widgit ett sätt att uppleva mer självständighet. H påpekar att 



20 

 

på hennes skola ligger bildstöd högst på agendan. Alla pedagogerna har blivit erbjudna att delta i en 

föreläsning och workshops på skolan. Pedagogerna behöver få känna sig bekväma och trygga med hur 

Widgit används, menar (F). 

Sammanfattning av resultat 

I resultatet framgick det att informanternas förvärvade erfarenheter kring elever med språkstörning 

främst skett genom fortbildning och kollegialt lärande. Varken speciallärarutbildningen eller 

specialpedagogutbildningen hade bidragit speciellt mycket till deras kompetens. De flesta av 

informanterna såg gärna att de skulle få mer kompetensutbildning kring språkstörning. I 

informanternas arbetsroll ingick främst arbetet med elever. De lyfte även handledning, samtal och 

utvecklande pedagogiskt arbete som ingick i arbetsrollen. Elever med språkstörning brottas med olika 

svårigheter under en dag i skolan påpekade informanterna. Allt för ofta missförstår de situationer och 

blir själva missförstådda. Dagligen möter dessa elever svåra, uttömmande lärmiljöer som inte främjar 

delaktighet. Elever med språkstörning kan hamna i situationer som gör att de utvecklar egna strategier 

för att inte ses som misslyckade. Det kan innebära att de exempelvis kopierar vad en kamrat har 

skrivit, alltså tomma kunskaper. Elever med språkstörning har många gånger kunskapsluckor då de 

kommer upp på högstadiet. Men om dessa elever får det pedagogiska stöd och förutsättningarna som 

krävs, så har de möjlighet att hänga med sina övriga kamrater samtidigt som de blir mer delaktiga. 

Informanterna lyfter fram framgångsfaktorer som exempelvis olika stödstrukturer, som bildstöd, 

förförståelse vid genomgångar, tydliga uppstrukturerade lärandesituationer, genomgång av texter etc. 

De lyfte även kamratlärande som ett viktigt inslag. En aspekt som flera informanter lyfte var att de här 

eleverna behöver mer tid för att kunna lyckas och får de mer tid så kommer de i kapp, utifrån sina egna 

förutsättningar. 

Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en diskussion kring den kvalitativa studiens metodavsnitt. Efter följer 

en resultatdiskussion för att lyfta SPL/SPP:s erfarenheter kring språkstörning. Resultatet diskuteras 

utifrån teman från datainsamlingen där forskningsfrågorna om erfarenhet, utmaningar och pedagogiskt 

arbete utifrån delaktighet behandlas. I resultatdiskussionen vävs informanternas ord samman med våra 

ord och den tidigare forskningen samt teoretiska utgångspunkter. Avslutningsvis anges exempel på 

forskningsområden den här studien väckt tankar kring. 

Metoddiskussion 

Efter genomgång av tidigare forskning om språkstörning och kunskap kring detta bestämde vi oss för 

att göra en kvalitativ studie. Syftet med denna studie var att belysa SPL/SPP:s erfarenheter av 

pedagogiskt arbete som underlättar för elever med språkstörning samtidigt som delaktighet främjas. 

Därav valdes semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod för att få ta del av olika erfarenheter 

på djupet. För att strukturera upp kring våra forskningsfrågor gjorde vi en intervjuguide (Bilaga 2) så 

vi hela tiden höll en röd tråd igenom intervjuerna utan att missa viktiga områden. Denscombe (2014) 

lyfter fram att en viss struktur behövs i en semistrukturerad intervju, samtidigt som den kan vara 

anpassningsbar.  

Vi ville träffa informanterna en och en för att få djupare kunskaper om var och ens erfarenheter. En 

fokusgrupp hade dock varit intressant för att få uppleva en verbal interaktion mellan SPL/SPP:s olika 

erfarenheter av språkstörning. En fokusgrupp är när informanter sammanförs i en stor gruppintervju 

och lyfter tankar och idéer utifrån ett valt ämne enligt Denscombe. Vi hade troligtvis inte fått samma 
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djupgåendesvar som vi nu fick. Detta på grund av att om informanter samlas kan gruppdynamiken 

leda till att några får större talutrymme och att allas tankar och erfarenheter inte lyfts, vilket vi ville 

undvika. 

Från första början hade vi tänkt att endast intervjua SPL på grund av vår speciallärarutbildning. Där vi 

upplevt att undervisning kring språkstörning varit begränsad. Det visade sig vara svårt, då skolor inte 

alltid har både SPL och SPP. Så vi valde att inkludera SPP. SPL:s och SPP.s arbetsroll på respektive 

skola skiljer sig åt en del, har det visat sig i resultatet. SPL har berättat om att deras roll har varit både 

att handleda pedagoger och att arbeta med elever. Den ena av SPP-informanterna hade en liknande roll 

som SPL. Den andra SPP hade en mer handledande roll. Förutom denna lilla jämförelse har vi i 

studien gjort ett aktivt val att inte ytterligare jämföra dessa två kategorier därför vi ser ingen poäng 

med detta. Dels för att det inte är lika många av vardera, men också för att trots arbetsroll så har SPL 

och SPP lämnat liknande svar i övrigt. Vi valde åtta informanter i vårt närområde för att studien skulle 

kännas genomförbar. Vi är medvetna om att åtta informanter i närområdet inte representerar alla 

Sveriges SPL/SPP. Utan informanterna företräder endast det område som vi undersökte och även där 

skulle resultatet kunna skifta, beroende på vilka andra informanter vi hade kunnat intervjuat. Men vi 

ser inte det som att det skulle vara något avgörande och som vi eventuellt har missats på grund av 

detta. Däremot, då det är ett begränsat antal informanter, så kan resultatet i denna studie inte ses som 

generaliserbart. Resultatet visar enbart en inblick i hur våra informanters verklighet ser ut tolkad av 

oss.  

Fyra av intervjuerna skedde över telefon. Det hade varit önskvärt att samtliga intervjuer hade 

genomförts ansikte mot ansikte. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram att vid en intervju med 

kroppsligt deltagande finns det tillgång till en icke verbal information i form av gester och olika 

ansiktsuttryck. Den ickeverbala informationen saknas i fyra av intervjuerna vilket kan ha påverkat 

tolkningen av deras svar. Vi kan ha missuppfattat informanternas svar på grund av att de exempelvis 

himlat ironiskt med ögonen samtidigt som de svarat något. Den ironi de då framhöll har då kanske 

tolkats som den faktiska sanningen. En annan aspekt, som vi faktiskt kände av, var att vi tolkade deras 

pauser som att de var klara med svaret. Flera gånger då vi började ställa en ny fråga pratade vi istället i 

mun på informanterna eftersom de inte alls var färdiga. Så något svar kan ha snappats av för tidigt så 

viktig information kan ha uteblivit. Just i denna studie var valet av telefonintervjuer ett sätt att kunna 

intervjua tillräckligt många informanter. Till nästa gång kan vi exempelvis skicka ut ännu fler 

förfrågningar för att få informanter som vi träffar öga mot öga. Vi är medvetna om att 

telefonintervjuerna kan ha påverkat resultatet på grund av saker vi kan ha missat och eventuella 

feltolkningar vi har gjort.  

Vi använder oss inte av begrepp som validitet eller reliabilitet för att lyfta vår studies trovärdighet. I 

stället valde vi att luta vår kvalitativa studie mot kvalitéer som pålitlighet, överensstämmelse och 

noggrannhet vilket Eriksson Barajas et al. (2013) lyfter fram. Dessa ses som relevanta begrepp att 

förhålla sig till då det gäller en kvalitativ studie. Vi menar att vår studie förhoppningsvis kan vara både 

pålitlig och rimlig eftersom bakgrundskunskaperna som vi har samt den tidigare forskningen till stor 

del överensstämmer med vad informanterna lyfte fram. Vidare menar vi att vi har varit noggranna med 

att transkribera, tematisera och analysera det insamlade materialet. Trots detta är det svårt att upprepa 

exakt samma studie med exakt samma resultat för någon annan eftersom studien bygger på våra 

tolkningar och erfarenheter av interaktionen med dessa informanter.  

I dataanalysen av det insamlade materialet valde vi en tematisk ingång där resultatet bearbetades efter 

teman och underteman som kopplades till syfte och forskningsfrågor. För att göra analysen 

lättöverskådlig gjorde vi en tabell (Tabell 2). Tabellen fick göras om flera gånger då temana till en 

början gick in för mycket i varandra. Till slut kände vi att temana var åtskilda och att eventuell 

överlappning kan förklaras med det sammanhang det i så fall nämndes i. Fördelen med TA och en 

induktivingång är enligt Braun och Clark (2013) att det är en okomplicerad analys att förhålla sig till 

eftersom näst intill all insamlade data kan genomarbetas. Vi tycker att TA framför allt har varit en 

lättarbetad analysmetod men upplevde processen med att hitta bra övergripande teman som mer 

komplicerad än vi först trodde. 
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Samtliga informanter har informerats kring vad som gäller vid deltagandet i denna studie, att vi följer 

forskningsetiska principer så långt som möjligt i ett missivbrev (Bilaga 1). Samtliga informanter har 

vid intervjutillfället medgett sitt deltagande och ingen av informanterna har avsagt sitt deltagande efter 

det. I metodavsnittet och resultatdelen benämner vi samtliga SPL/SPP med bokstäverna A-H för att 

inte lämna ut deras identitet. I tabell 1, under urval, har endast relevant information om informanterna 

redovisats för att skydda informanterna så mycket som möjligt.  

Eftersom erfarenheter kring språkstörning visade sig vara ett stort och komplext problem har vi, där 

det varit möjligt, undvikit känsligt material från informanterna. Informanterna var alla tydliga med att 

de har en djup förståelse kring andra pedagogers handlande eftersom de flesta själv har erfarenheter 

kring att arbeta i exempelvis helklass. Pedagogernas relativa okunskap kring elever med språkstörning 

kan relateras till att flera av informanterna själva upplevde en avsaknad av denna kompetens. 

Resultatdiskussion 

Speciallärares/specialpedagogers förvärvade erfarenheter kring 

språkstörning 

Resultatet av vår studie visar att varken SPL eller SPP har fått någon omfattande kunskap kring 

språkstörning med sig från SPL- eller SPP-utbildningen. Att det saknas kunskap kring ämnet är något 

som Sadler (2005) framhåller. Andra diagnoser, som exempelvis ADHD och autism har, enligt Bishop 

et al. (2012) fått mycket större uppmärksamhet. Detta avspeglar sig i den utbildning, eller avsaknaden 

av den, som informanterna i vår studie upplever. Resultatet visar att de har fått enstaka 

föreläsningar/läst någon bok i ämnet, men alla var eniga om att de fått för lite. I vår undersökning lyfte 

de snarare fram samtal med erfarna kollegor, fortbildning och återgivningar av logopeder som källan 

till kunskap om språkstörning. Wellington och Stackhouse (2011) visar i sin forskning att de lärare 

som till en början kände sig osäkra i arbetet med identifieringen av elever med språkstörning blev 

hjälpta av ett mentorsprogram. I detta fick lärarna även stöd av en tal- och språkterapeut. Stödet ledde i 

sin tur till att lärarna utvecklade en större känsla av trygghet i dessa frågor. Att öka sin kompetens i 

frågor som rör elever med språkstörning är ett tydligt resultat som framkommit i vår undersökning. 

Denna kompetensökning bör, enligt vår uppfattning, involvera alla pedagoger på skolan, alla som 

möter eleven med dessa svårigheter. Att som pedagog vara uppdaterad kring forskningen och kunna 

förhålla sig till den på ett konstruktivt sätt i sin verksamhet är viktigt.  

En annan aspekt som framkom i vår undersökning var informanternas handledande roll på skolorna. 

Det såg samarbetet med de övriga pedagogerna som något viktigt och värdefullt. Ett sätt att göra detta 

kunde vara genom observationer, tips och handledning i didaktiska frågor.  

Resultatet visar alltså att informanterna har begränsad kunskap kring språkstörning med sig från sina 

respektive utbildningar. Kunskapen som de har är snarare förvärvad senare genom egen erfarenhet och 

samtal med bland annat mer erfarna kollegor. Ur ett sociokulturellt perspektiv Dyste (2003 och 

Vygotskij (1981) kan kunskap komma via socialt samspel med andra. Detta gäller även våra 

informanter som uttrycker att de får kunskap genom bland annat samtal med andra. De uttrycker att de 

vill skaffa sig en ökad kompetens. En del lyfte fram att denna inte enbart gäller deras egen profession 

utan alla som möter dessa elever. Haug (2017) lyfter fram lärarens kompetens som en avgörande 

faktor när det gäller att kunna bedriva en inkluderande undervisning. 

Utmaningar 

I vår studie framkom att kunskapen om språkstörning inte verkar vara lika utbredd som kunskapen om 

exempelvis dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta stämmer överens med 

Bishops forskning (2006, 2009) som visade på att pedagoger känner denna osäkerhet. De intervjuade 

informanterna betonade istället att många elever får en ADHD- eller autismdiagnos i de tidigare 

åldrarna. Beteendet, frustrationen och rastlösheten, som dessa elever uppvisar eftersom de inte förstår 

och förstås på rätt sätt, kan då tolkas som ett utåtagerande beteende. När de här eleverna sedan blir 

äldre är det vanligt att de får ytterligare en diagnos, språkstörning.  
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Uteblivandet av eller den sena diagnosen kan i sin tur leda till kunskapsluckor. Att elever med 

språkstörning kan ha kunskapsluckor och svårigheter med att nå målen bekräftas av en studie 

genomförd av Durkin et al. (2015). De undersökte (engelska) elevers kunskaper i ämnena matematik, 

NO och engelska. Det visade sig att elever med SLI överlag ligger sämre till i alla dessa ämnen. Störst 

skillnad fanns i det språkligt tunga ämnet engelska. Freed et al. (2011) visar att arbetet kring literacitet 

kan vara ett annat område där denna elevgrupp behöver stöd för att inte halka efter. Om de inte får 

detta stöd kan det leda till långvariga konsekvenser för skolarbetet. 

Resultatet visar att en del elever uppfattas som tysta och försynta och ”syns inte” i klassrummet. 

Elever med dyslexi är enklare att hjälpa, uttrycker informanterna. Däremot är elever med 

språkstörning kanske inte alls hjälpta på samma sätt som en dyslektiker med exempelvis 

inläsningstjänst. För att elever med språkstörning ska förstå behövs exempelvis texter omarbetas och 

förklaras på ett helt annat sätt.  

Flera av informanterna lyfte det sociala samspelet med kamrater och vuxna som komplicerat för elever 

med språkstörning. De här eleverna misstolkar och misstolkas ofta i interaktionen med andra vilket 

leder till att de ofta hamnar i konflikter och känner sig missförstådda. Bakopoulou och Dockrell (2016) 

fann i sin studie att lärare skattar elever med SLI som att de i högre grad har svårigheter med det 

socioemotionella samspelet jämfört med andra elever. Det sociala samspelet och inte minst den 

språkliga aspekten av detta är centralt inom det sociokulturella perspektivet vilket Säljö (2000) 

betonar. Svårigheter med språket, som verktyg, påverkar det sociala samspelet med andra. Alla ämnen 

i skolan genomsyras av språk och samtal och elever med språkstörning har därför en problematik som 

påverkar hela deras vardag. Eleverna ska till exempel hantera det sociala samspelet med andra, förstå 

kunskap och kunna producera text. Allt detta kräver språklig bearbetning av något slag. I vårt resultat 

framkom att elever med språkstörning, utan tillräckligt stöd, annars riskerar att känna sig som ”en 

loser”.  

Våra informanter lyfte fram att det lätt kan uppstå missförstånd kring eleverna med språkstörning. Till 

grund för detta finns ofta en okunskap. Eftersom många elever med språkstörning kan bli trötta och 

utmattade av att försöka hänga med under skoldagen så kan det tolkas som att de är lata. Den 

otillräckliga kunskapen kan, vilket vårt resultat visar, leda till att lärmiljön inte anpassas i tillräckligt 

stor utsträckning. Informanterna lyfte bland annat fram alldeles för otydliga och snabba genomgångar 

och instruktioner. Eleverna med språkstörning hinner inte med, för de här eleverna behöver mycket 

tid, eller så orkar de inte processa allt. Eleverna med språkstörning försöker kompensera med egna 

strategier för att inte avslöja sig. Den kan ta genvägen och kopiera av kamrater istället för att förstå. 

De skapar en strategi för att lösa problemen för stunden, snarare än att få den hjälp som de behöver för 

att skapa en mer hållbar och långvarig strategi. Resultatet visar också att pedagoger ofta ser 

anpassningar kring elever med språkstörning som tidskrävande istället för att se vinsten av att eleverna 

lyckas.  

Pedagogiskt arbete utifrån delaktighet 

Det pedagogiska arbetets utformning, kring elever med språkstörning, lyftes fram som en avgörande 

faktor då det kommer till att få dessa eleverna att känna sig delaktiga i den dagliga verksamheten. 

Haug (2017) lyfter fram att på grund av att det råder fokus på funktionsnedsättning är placering av 

eleven vanligaste kriteriet för inkludering och inte den pedagogiska kvalitén av undervisningen. Den 

pedagogiska utformningen kring elever med språkstörning bör ta hänsyn till att eleverna ska lyckas 

även kunskapsmässigt. Samtidigt som dessa elever måste få känna sig som en del i ett sammanhang. 

Informanterna påpekade att en av de främsta aspekterna för att få elever med språkstörning att lyckas 

och känna sig delaktiga är att ge dem mer tid. En av informanterna uttryckte att ”Låt de få tid, för att 

de behöver tid för att lära sig prata, tid för att lära sig förstå. Alla nya saker tar tid att ta till sig. Om de 

bara får det så tuffar de ju framåt” (F). Om det ges mer tid till elever med språkstörning så har de fått 

möjlighet att prestera fullt ut, kunskapsmässigt och de kan få uppleva känslan av att lyckas precis som 

kamraterna, lyfte informanterna. 

Några av informanterna delade med sig av sina åsikter om hur elever med språkstörning bör 

undervisas i läsinlärning. De var inte eniga kring metod, men uttryckte att det var viktigt att inte fastna 
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i något som inte fungerar. En elev med språkstörning behöver inte bli hjälpt av exakt samma 

undervisning i läsinlärning som en annan elev. Dels kan olika områden vara påverkade av 

språkstörningen och dels så kanske undervisningen inte passar individen. Informanterna var inne på att 

för den här eleven kan det behövas något annat. Flera forskare lyfter fram i sina studier att 

språkutvecklande interventioner gynnar elever med språkstörning bland annat Wright et al. (2015), 

Brimo, (2016) och Motsch och Marks (2015). Intensiv, strukturerad träning i exempelvis fonologisk 

medvetenhet och läsförståelse, visade sig ha effekt på elevernas språkutveckling. Även då det gällde 

en kort intervention. En tanke kan vara att kanske det är mer värdefullt att faktiskt arbeta med något 

intensivt för att få effekt, snarare än fokusera på vilken typ av läsinlärningsmetod som ska användas. 

Det viktiga är att fokusera på det som visar på framsteg hos eleverna. (Detta stycket är flyttat, det låg 

tidigare under nästa stycke men passar bättre här i och med den extra rubriken tycker vi) 

Stödstrukturer och goda relationer 

Informanterna var eniga om att elever med språkstörning behöver mycket stödstruktur kring sig.  

Stödstrukturer som gärna får vara en del av lärmiljön för att göra undervisningen tillgänglig för alla. 

För det som är bra för elever med språkstörning är oftast bra för alla elever, menade informanterna. 

Bruce och Hansson (2019) visade däremot att alla elever med språkstörning inte alls är hjälpta av 

samma sak. Barn som hade svårigheter när det kommer till att avkoda, stava och som hade problem 

med uttalet verkade inte behöva lika strukturerade sammanhang för att tala. De elever som hade 

svårigheter med förståelsen behövde däremot mer struktur. Bakom all pedagogisk utformning av 

lärandemiljöer bör det ligga en pedagogisk tanke. Pedagoger måste vara medvetna om hur, vad och 

varför de utformar en pedagogisk lärmiljö på ett visst sätt. Några av informanterna tryckte på att allt 

startar med en bra pedagogisk kartläggning för att ringa in vad i lärmiljön som måste förbättras. 

Lärmiljöns utformning är av vikt. Dysthe (2003) lyfter fram att det inom ett sociokulturellt perspektiv 

läggs betoning på hur lärmiljön är utformad. Finns möjligheten för eleverna att känna sig uppskattade 

och delta aktivt i en god lärmiljö, kan det leda till att undervisningen och inlärningen ses som 

meningsfull och motiverande. Informanterna gav förslag på hur lärmiljön kan förbättras kring elever 

med språkstörning genom att nyttja pedagogiska verktyg. Exempelvis kan texter tydliggöras genom att 

ge förförståelse för innehållet, bildstöd kan användas för att förklara en text, inskannade bilder kan 

visas vid högläsning etc. Andra pedagogiska verktyg som kan underlätta för dessa elever är digitala 

stavningsprogram, lyssna på böcker eller se på film, föreslog informanterna.  

Goda relationer med eleverna är viktigt påpekade flera av informanterna. Eleverna behöver känna sig 

trygga och lyssnade på för att kunna uttrycka vad de själv behöver för hjälp. Kamratlärande är det flera 

av informanterna som lyfter fram. Det en elev inte klarar av självständigt kan den kanske tillsammans 

med en kamrat. Bruner (2006) lyfter fram scaffolding, det vill säga en slags byggnadsställning, som 

behövs inledningsvis då eleven fortfarande tränar. Eleven kan med viss stödstruktur, exempelvis med 

hjälp av en bättre kunnande klasskamrat, klara av något. Eleven är till en början inte självständig, men 

allt eftersom den börjar lära sig något kan stödstrukturen plockas bort. Vygotskij (1981) menar också 

att elever kan klara av något som de ”nästan” kan genom att samarbeta med någon bättre kunnande. 

Elever med språkstörning är ofta hjälpta av att arbeta tillsammans med en kamrat vissa delar av en 

lektion, menar informanterna. Bruce et al. (2010) har i sin studie visat att det är viktigt att barn med 

SLI får samtala med de som är i sin egen ålder, även om de inte är på samma språkliga nivå. De 

jämnåriga eleverna modellerar interaktion. Eleven med språkstörning kanske inte språkmässigt är på 

samma nivå som kamraten, men åldersmässigt. Då finns det språkliga fördelar att vinna från den som 

uttrycker sig mer åldersadekvat. Även Säljö (2000) och Dysthe (2003) lyfter vikten av att elever måste 

få vara delaktiga i språkliga sammanhang. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det just i 

meningsfulla sammanhang i språklig interaktion med andra som mänskligheten lär sig.   

Gemensamt pedagogiskt arbete 

Till sist var det flera av informanterna som lyfte fram fördelarna med ett gemensamt arbete på skolan 

kring utformandet av den pedagogiska lärmiljön. Några av informanterna föreslog gemensamma 

inslag i samtliga lektioner på skolan, starta dagen/avsluta dagen lika och gemensamt bildstöd på 

skolan för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever. En av informanterna belyste ett påbörjat 
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kommunövergripande arbete kring bildstöd från förskolan upp till gymnasiet för att elever ska kunna 

känna igen sig och få en röd tråd genom hela utbildningen. Ett kommunövergripande arbete kan vara 

en bra början för skolorna. Alla skolor i kommunen kan sträva mot gemensamma mål kring 

exempelvis delaktighet. Att börja i kommunen kan bana väg för ett vidare arbete på nationell nivå. För 

att skolgången ska bli rättvis för alla, lyfter Ainscow et al. (2012) flera tunga områden som måste 

omorganiseras för att skolan ska bli likvärdig för alla. I sin studie fann de att skolor måste samarbeta 

på både lokal och nationell nivå för att förebygga segregering och sociala orättvisor, samt se över 

socioekonomiskt svaga områden. 

Avslutande reflektioner 

Vår avslutande reflektion är att SPL/SPP:s förvärvade erfarenheter kring elever med språkstörning 

främst skett genom fortbildning och kollegialt lärande. Varken speciallärarutbildningen eller 

specialpedagogutbildningen verkar ha bidragit till deras kompetens angående språkstörning. 

Kunskapsläget på utbildningarna behöver bli bättre och mer omfattande kring språkstörning. Eftersom 

den här elevgruppen behöver en annan form av stöd, än exempelvis elever med dyslexi, så måste 

kunskapen om elever med språkstörning finnas hos speciallärare, specialpedagoger och andra 

pedagoger. Vi har fått höra av våra informanter att elever med språkstörning dagligen möter svåra, 

krävande situationer som varken leder till kunskapsutveckling eller främjar delaktighet. Dessa elever 

riskerar att få kunskapsluckor på grund av uteblivna anpassningar. Informanterna uttryckte även att det 

är viktigt att elever med språkstörning får stöd även när det gäller det sociala samspelet. Eleverna 

riskerar annars att hamna i ett utanförskap. Resultatet tyder på att pedagogiskt arbete går att utformas 

på ett sätt som gynnar elever med språkstörning och förhoppningsvis främjar delaktighet. Resultatet 

visar att framgångsfaktorer, enligt informanterna, i arbetet kring elever med språkstörning exempelvis 

kan vara olika stödstrukturer och kamratlärande. Får dessa elever rätt förutsättningar kan de hämta in 

en del kunskap och samtidigt känna sig delaktiga, menar informanterna.  En viktig aspekt att förhålla 

sig till när det gäller elever med språkstörning verkar vara att ge dem mer tid, enligt informanterna. 

Tid för att nya saker tar tid att lära sig och om eleverna får tid så kommer de tids nog i kapp utifrån 

sina egna villkor. 

Bild 1: Beröringspunkter  
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I bild 1 vill vi illustrera hur vi menar att temana i detta arbete ömsesidigt påverkar varandra genom 

gemensamma beröringspunkter. Det pedagogiska arbetet som SPL/SPP bedriver kring de här eleverna 

är beroende av den enskildes kompetens i ämnet. Ju mer erfarenhet man har, desto lättare är det att 

bemöta dessa elevers svårigheter. Brist på kompetens kring språkstörning skapar en osäkerhet och 

leder i vissa fall till att SPL/SPP provar sig fram snarare än bygger sina insatser på beprövad 

forskning. Elever med språkstörning möter utmaningar, mer eller mindre, beroende på hur det 

pedagogiska arbetet utformas. Detta är i sin tur beroende av vilken erfarenhet och kompetens SPL/SPP 

har.  

Om den generella kunskapsnivån ökade skulle det troligtvis leda till en mer likvärdig utbildning för 

dessa elever. Även om utmaningarna för dessa elever fortsatt skulle vara stora, torde kunskap om 

ämnet kunna leda till att rätt insatser skulle kunna sättas in i tid. Med det sagt så är det självklart 

viktigt att alltid arbeta utifrån just den enskilde individens förutsättningar och behov. Genom kunskap, 

som förhoppningsvis leder till ett arbetssätt som gynnar denna elevgrupp skulle kanske även en känsla 

av delaktighet kunna uppnås.  

Det specialpedagogiska arbetet kring elever med språkstörning handlar om att försöka skapa en 

situation som ger dessa elever möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, få en så bra och 

likvärdig skolgång som det bara är möjligt. I detta uppdrag ingår bland annat att handleda andra 

pedagoger i ämnet och samtala kring hur man kan göra anpassningar av olika slag. Vår förhoppning är 

att denna studie ska bidra till ökad kunskap hos speciallärare och specialpedagoger när det gäller 

språkstörning och att det kan bli ett viktigt verktyg i det pedagogiska arbetet. 

Vidare forskning 

Något vi saknat forskning kring när vi genomfört denna studie är information kring hur en elev med 

språkstörning själv upplever sin situation. Det finns en del forskning, men den utgår nästan uteslutande 

från pedagoger eller belyser interventioner och hur denna grupp ligger till rent kunskapsmässigt. Vi 

har inte kunnat finna forskning kring vad eleverna själva framhåller som framgångsfaktorer. Vad 

underlättar för dem när det gäller att kunna ta till sig det rent kunskapsmässiga men även det sociala 

samspelet med andra?  

Ett annat område som framkom i denna studie, och som framkommit i forskningen, var informanternas 

upplevda brist på kunskap vad gäller språkstörning. Eftersom detta var något som uppmärksammades 

av SPSM och det nu finns ett studiepaket (SPSM, 2019, 21 oktober) kring området skulle det även 

vara intressant att undersöka hur ett sådant utformas och genomförs. Vad ger fortbildningen om 

språkstörning för resultat? Exempelvis skulle måluppfyllelse för dessa elever före och efter att en 

skola deltagit i denna insats kunna mätas. Ett annat område som kan undersökas är om pedagogerna 

tycker att de fått mer kunskap efter fortbildningen och hur de i så fall använder sig av denna i 

praktiken. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Stockholms universitet 19-10-17 

 

Hej 

 

Vi är två studenter från Stockholms universitet som läser påbyggnadsutbildningen speciallärare med 

specialiseringen mot språk-, skriv- och läsutveckling. Vi läser nu sista terminen på utbildningen och 

ska skriva vårt examensarbete utifrån vår specialisering. Vi skulle gärna vilja intervjua dig som är 

utbildad och arbetar som speciallärare eller specialpedagog.  

 

Syftet med vår undersökning är att belysa speciallärares erfarenhet av specialpedagogiskt arbete som 

underlättar för elever med språkstörning samtidigt som delaktighet främjas. Vi vill ta reda på hur 

speciallärare/specialpedagoger resonerar kring eventuella anpassningar och särskilt stöd, för att 

underlätta i lärandesituationer för dessa elever utifrån ett delaktighetsperspektiv.  

 

Genom att studera forskning och litteratur kring språkstörning har vi börjat få en inblick i ämnet, men 

vill nu fördjupa oss genom att ta del av era värdefulla erfarenheter och kunskaper genom intervjuer.  

Intervjun kommer att bestå av ett antal frågor (ungefär 10 - 15) och ta ca 30 - 45 minuter att 

genomföra. Vi skulle vilja träffa dig någon gång under vecka v.43, v.44 (ej måndag), v.45, v.46 (ej 

måndag). 

 

Vi kommer självklart att ta hänsyn till det etiska genom att använda oss av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Det vill säga: 

 

• Informationskravet (det vill säga att vi informerar er om vårt syfte med forskningen) 

• Samtyckeskravet (det vill säga du har rätt att själv bestämma över din medverkan och kan avbryta 

deltagandet om du så önskar) 

• Konfidentialitetskravet (det vill säga att vi kommer behandla all information konfidentiellt) 

• Nyttjandekravet (det vill säga att svaren vi får av dig enbart kommer att användas för 

forskningsändamål) 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi heter: 

Annika Schenling, e-post XXX, mobilnummer XXX 

Sofie Larsson, e-post XXX mobilnummer XXX 

Handledare: Carin Benjaminsson, e-post XXX 

  

Ditt deltagande betyder mycket för oss och vi hoppas på ett positivt svar! 

 

Med vänliga hälsningar/Annika och Sofie 

Hoppas vi ses! 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur många år har du arbetat som speciallärare/specialpedagog? 

3. Vilka åldersgrupper har du arbetat med? 

 

Frågor om erfarenheter 

1. Vilken undervisning kring ämnet språkstörning fick du under specialpedagog-

/speciallärarutbildningen? 

2. På vilket sätt har du förvärvat dina specialpedagogiska erfarenheter av elever med språkstörning? 

3. Känner du att du skulle vilja utveckla din kompetens ytterligare kring elever med språkstörning?  

 

   

Frågor om arbetet 

1. Hur arbetar du specifikt med elever med språkstörning?  

2. Hur ser din arbetsroll ut i elevhälsoteamet vad gäller arbetet med elever med språkstörning? 

 

 

Frågor om delaktighet 

1. Vilka utmanande situationer, på din skola, anser du att elever med språkstörning ofta möter? 

2. Går det att urskilja ett specifikt arbete, på organisationsnivå i skolan, som direkt leder till att elever 

med språkstörning kan känna sig delaktiga i skolans lärmiljöer? 

3. Vilka menar du är framgångsfaktorerna, gällande elever med språkstörning, utifrån ett 

deltagarperspektiv? 

4. Hur skulle du vilja utveckla arbetet kring delaktighet ytterligare, gällande elever med 

språkstörning? 
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Bilaga 3: Begreppstabell 

Vid genomgång av det transkriberade empiriska materialet fann vi begrepp som åter kom frekvent. 

Vid första genomläsningen av materialet antecknade vi alla frekventa begrepp och vid andra 

genomläsningen valdes de begrepp ut som gick att koppla till forskningsfrågorna. I tabellen nedan är 

de sammanställda utan inbördes ordning. 

Tabell 2: Frekvent förekommande begrepp i intervjuerna 

Dyslexi Språkstörning 

Trygga Problematik 

Missförstådda Kompetensutveckling/fortbildning 

Syns inte/glöms bort Fattar ingenting 

Inläsningstjänst Elevhälsoteam 

Kollegialt lärande ADHD 

Handledning Didaktiska frågor 

Tydlighet Genomgångar 

Framgångsfaktorer SVA 

Bild-stöd (Widgit) Individuellt 

Åtgärdsprogram Lyhördhet 

Utmaningar Strategier 

Återgivning Frustration 

Relation Tid 

Autism Kompenserar 

Pedagoger/lärare Funktionsnedsättning 

Hinder Spetskompetens 

Speciallärare/specialpedagog Svårigheter 

Kunskapsluckor Delaktighet/tillgänglighet 

Språklig sårbarhet Kartläggningar 

Anpassningar Logopeder 

Stödstruktur/stöttning Läsinlärning 

Instrument/verktyg Kunskap 
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