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En kvalitativ studie om språklig sårbarhet i en komplex kontext. 

Ann-Charlotte Simonsson 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare organiserar undervisning för elever med 

språkstörning, för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens negativa konsekvenser. 

Skollagen utgår från FN:s bestämmelser om att säkerställa mänskliga rättigheter som jämlikhet och 

delaktighet. Hur förverkligas egentligen de här reglerna för elever med språkstörning i skolans 

praktik?  

För att belysa lärares perspektiv på fenomenet användes kvalitativa intervjuer i studien. Sex lärare 

deltog och samtliga undervisade i grundskolans åk två till fem. Lärarna hade en eller flera elever med 

utredd språkstörning i klasserna. Undersökningen genomfördes i två kommuner. Dessutom 

intervjuades två specialpedagoger med inriktning mot tal och språk i en av kommunerna. Studien 

genomfördes med hermeneutiken som utgångspunkt.  

Undersökningen visar att det i praktiken finns ett gap mellan logopedins rekommendationer och 

konkreta åtgärder omkring språklig träning i skolan. Kontinuitet, systematik och tid för att planera 

anpassningar som främjar tillgänglighet, hänger samman med enskilda rektorers eller lärares förståelse 

och engagemang. Brister omkring organisering av effektivt stöd drabbar elever med språkstörning 

särskilt hårt. På sikt påverkar det deras möjligheter att aktivt delta i samhällets demokratiska processer. 

Att ordna pedagogiska miljöer i möte med språkstörning kräver förståelse om elevernas hela situation i 

samarbete med föräldrar. Dessutom fordras tvärprofessionell samverkan mellan logopeder och skola. 

Lärarnas uppfattning är att de inte får tillräckliga möjligheter att förbereda och kontinuerligt reflektera 

över insatser som görs i samarbete med logopeder. Struktur för konkret dokumentation om 

framgångsrika anpassningar och stödåtgärder vid stadieövergångar eller lärarbyten, förefaller viktiga 

för hur elever med språkstörning bemöts i skolan eller hur tillgänglig undervisning ordnas. 
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Förord 

 

Att undersöka de utmaningar lärare dagligen hanterar i mötet med språkstörning har gett mig nya 

insikter och ny förståelse. Hur delaktiga elever med språklig sårbarhet blir i undervisningssituationer, 

påverkas av hur lärare förstår funktionsnedsättningen och på vilket sätt de känner eleverna. Hur skolan 

handskas med sådana utmaningar påverkas av huvudmannens förståelse om vilka insatser som krävs.  

(…) To understand another`s speech is not sufficient to understand his words- we must 

understand his thought. But even that is not enough- we must also know its motivation.       

(Wygotskij, citerad i Nettelbladt, 2013, s 31) 

 

Jag vill rikta ett varmt tack till samtliga intervjudeltagare för att ni delgav era tankar omkring alla 

pedagogiska kullerbyttor ni ger er i kast med dagligen.  Ni har ett komplicerat uppdrag och gör ett 

fantastiskt arbete! 

 

Jag vill även tacka min handledare Bozena Hautaniemi för att du hjälpt mig att förbättra strukturer för 

mitt skrivande och för att du gett mig nya tankar och perspektiv. 

 

Till sist vill jag tacka dig, min oerhört tålmodige make för att du på alla tänkbara sätt har stöttat mig 

under studietiden och hjälpt mig att tro på min förmåga. Jag är så glad för att du finns! Tack även till 

alla mina barn, för att ni är ni och för att ni alla inspirerar mig på olika sätt. 

 

Inledning 

Lgr 11 utgår från språkets centrala betydelse för att utvecklas mot utbildningsmålen. Språkets roll 

betonas i läroplanen för att lärande, utveckling och deltagande i samhällslivet ska bli möjligt 

(Skolverket, 2012).  För elever med språkstörning beskrivs just språket som hinder för lärande i olika 

situationer. I den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter (Salamancadeklarationen, 2006) 

framgår rätten till kvalitativ utbildning för individer med funktionsnedsättning. Skolan förväntas 

variera och anpassa pedagogiken till barnets förmåga. Eleverna ska erbjudas kontinuerligt stöd utifrån 

sina behov för att underlätta studier och kommunikation. Huvudmannen har ett övergripande ansvar 

för att rektorer och lärare ges sådana förutsättningar (SFS 2014:458). Vilka insatser som krävs, blir en 

professionell bedömning på varje skola och ser olika ut i varje enskilt fall. Rektorerna har ett generellt 

ansvar att upprätta ett systematiskt arbete omkring rutiner för elever som hamnar i skolsvårigheter 

(SFS 2014:458).  

I skolan förväntas lärare samspela med varje elev och elever med varandra på olika arenor. Det går 

alltså inte att särskilja den enskilde elevens behov, utan att också ta hänsyn till den komplexitet som 

uppstår i skolan omkring kommunikation och relationer (Ahlberg, 2007; Carlberg-Eriksson, 2011 & 

Gerrbo, 2012).  Att skolan sällan letar kontextuella eller relationella förklaringar på elevers 

skolmisslyckanden, menar Gerrbo, har att göra med det kategoriska perspektiv som dominerat skolans 
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historia och som inneburit att svårigheter lagts hos individen. Under senare tid har ljuset mer riktats 

mot hur miljön påverkar förutsättningar för utveckling (Nettelbladt & Salameh, 2007).   

Nettelbladt (2007) framhåller språkliga och kommunikativa kompetenser som nyckelförmågor i 

dagens informationssamhälle. Sådana tillgångar räknas även till ett av människans allra viktigaste 

redskap för att åstadkomma gemenskap. Ur ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv blir språket 

betydelsefullt för lärande och utveckling, eftersom språket möjliggör förståelse för varje individs 

personlighet (Ahlberg, 2007). I skolverksamheter uppstår mängder av språkliga och sociala 

sammanhang, där elever ska relatera tankar till sig själv och till det innehåll som ska kommuniceras.   

Enligt Carlberg Eriksson (2011) blir konsekvenser av språkstörning svårigheter gällande 

kommunikation som påverkar relationer med andra människor. Hon beskriver även hur hinder uppstår 

i skolans verksamhet gällande eget ansvar och planering. Carlberg Eriksson belyser de utmaningar 

lärare ställs inför när det kommer till undervisning för elever med språkstörning. Hur skolan möter 

behoven hos varje individ blir, enligt Persson & Persson (2012) helt avgörande för hur elever med 

funktionsnedsättningar når framgång i skolan. I skollagen står att läsa följande: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

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

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2014:458). 

 

FN:s barnkonvention tydliggör alla barns rätt till jämlikhet och delaktighet. Barnets rätt till inflytande 

över sitt eget liv betonas genom rätten till möjligheter och förutsättningar att framföra åsikter (UD, 

1990:6). I Läroplanen står att skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och utifrån 

det delta i samhällslivet, genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 2011). Elever med 

språkstörning beskrivs ha mycket svårt att framföra sin egen talan eller försvara sin vilja. Sjöberg 

(2014)  gör gällande att elever med språkliga sårbarheter riskerar att inte komma till tals alls och att i 

förlängningen till och med bli diskriminerade eller bortglömda. Vuxenvärlden och samhället behöver 

ta ett alldeles särskilt ansvar för att säkra kvalitet omkring de här elevernas utbildning. Ahlberg (2007)  

uppmärksammar ett behov inom forskning att närmare undersöka orsaker som hindrar 

funktionshindrade elevers deltagande i en gemensam skola för alla.  

Elever med språkstörning löper betydligt större risk än andra att inte klara skolans uppställda 

kunskapskrav (Sjöberg, 2014). Vilket konkret stöd och vilka anpassningar får egentligen de här 

eleverna i skolan? Frågeställningar om att något brister i kedjan diagnos, behandling, träning, 

tillämpning och uppföljning uppmärksammades i Olausson Westermarks masteruppsats (2013). 

Uppsatsen hade titeln Språkstörning – handlar det bara om språk? I delen om avslutande tankar och 

förslag till framtida studier lyftes logopedens ingång i skolans verksamhet och hur ett sådant 

tvärprofessionellt samarbete skulle kunna se ut omkring elever med språkstörning. Ur ett kritiskt 

perspektiv blir det angeläget att titta lite närmare på hur undervisning i faktiskt organiseras i skolans 

praktik. 
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Bakgrund 

Att hitta en teoretisk referensram inom forskning med inriktning specifikt mot språkstörning ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv visade sig inte vara så lätt. Detta skulle kunna förklaras med att 

funktionsnedsättningen fortfarande betraktas som okänd. På senare tid har den dock alltmer kommit i 

fokus och behöver belysas utifrån olika aspekter. 

För att bättre förstå de utmaningar skolan står inför i mötet med språkstörning, inhämtades forskning 

från logopedin. Begreppet språkstörning rymmer olika svårigheter som samverkar utifrån språklig 

produktion, förståelse och socialt samspel (Nettelbladt, 2007 & Carlberg-Eriksson, 2011). En sådan 

funktionsnedsättning påverkar lärande på många olika sätt. I forskningssammanhang beskrivs 

språkstörning som mycket komplicerad, eftersom olika individer visar helt olika språkprofiler. I 

skolkontexter blir det viktigt att pedagogiken fokuserar på en känslighet i det kommunikativa mötet. I 

sådana sammanhang får miljön särskilt stor betydelse. Detta markerar Bruce (2010) i en föreläsning 

genom att hon i skolsammanhang föredrar att tala utifrån språklig sårbarhet eftersom begreppet mer 

markerar bemötandets betydelse. I den här uppsatsen kommer båda begrepp att användas. 

Enligt Nettelbladt ändrar funktionsnedsättningen karaktär eller yttrar sig på olika sätt allt eftersom 

barnet utvecklas och beroende på tid och sammanhang. I Sverige definieras språkstörning enligt ICD 

10 (International Classification of Diseases, 1997): 

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 

utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i 

talapparaten, sensomotoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. 

(World Health Organisation, 2001)  

Specifik språkstörning betyder att den språkliga utvecklingen är kraftigt försenad i jämförelse med 

jämnåriga. Svårigheterna hittas då strikt inom fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. 

Diagnosen ställs utifrån oerhört strama bedömningskriterier. Sådana behövs för att få bestämda 

diagnostiska svar (Nettelbladt, 2007).  

Nelli Kalnak är logoped med lång erfarenhet och har disputerat inom medicinsk vetenskap. Kalnak 

(2015) hävdar att cirka sex procent av alla barn har någon form av språkstörning och menar att en till 

två procent av alla skolbarn får diagnosen grav språkstörning. Funktionsnedsättningen 

uppmärksammas ofta i samband med rutinkontroller på BVC vid två och ett halvt, fyra och fem års 

ålder. I förskoleåldern kan språkstörning märkas genom att barnet talar i korta satser och har svårt att 

använda rätt ordföljd. Småord och ändelser brukar utelämnas. Bruce (2006) pekar på senare forskning 

som visar på möjligheter att upptäcka barn som löper risk för språk-och kommunikationsstörning 

redan vid ett och ett halvt års ålder. De tidiga språkliga kontrollerna inriktar sig på barnets 

språkanvändning. Att göra sådana bedömningar betraktas som svårt eftersom språket varierar 

beroende på tidpunkt eller situation (Bjar, 2006; Nettelbladt & Salameh, 2007). Vanligtvis screenas 

barnets språkliga förmågor också av lärare eller specialpedagoger omkring skolstart. Om resultaten 

visar språkliga avvikelser eller om vårdnadshavarna uttrycker oro brukar remiss skickas till logoped. 

Det här fungerar på olika sätt i landet. En fördjupad utredning av fonologi, grammatik, ordförråd och 

språklig förståelse brukar göras för att få information om vilken typ eller grad av språkstörning det 
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handlar om. Diagnostiseringarna utförs av logopeder. Deras verktyg och rutiner är utvecklade inom 

språkvetenskap. Man använder en medicinsk diagnosmanual, ICD-10 (International Classification of 

Diseases), med vissa fastställda kriterier. Diagnostiseringar görs utifrån barnpsykologisk och en 

neuropsykologisk test och undersökningstradition (Nettelblad & Salameh, 2007). Språkstörning blir 

svårare att upptäcka allt eftersom barnet blir äldre eftersom negativa sociala beteenden kan komma att 

tillta och i stället bli det som uppmärksammas (Bjar, 2006; Nettelbladt & Salameh, 2007). Inom 

logopedin kan språkliga svårigheter förstås på olika sätt. Ur ett autonomt perspektiv betraktas språket 

som ett fungerande system i sig, medan det ur ett processinriktat perspektiv, förklaras i relation till en 

modell som t.ex. typisk språkutveckling. Språket kan även betraktas som statiskt/dynamiskt utifrån att 

förmågorna varierar i olika situationer. Ett sådant perspektiv framhåller betydelsen av interaktion med 

omgivningen, tidigare erfarenheter och hur sådana inverkar på nya sammanhang. Utifrån ett 

sociokulturellt sätt att se på lärande, är det senare mycket betydelsefullt för hur man ser på språklig 

stimulans och träning i skolan.  

 

 

Språkstörning i ett historiskt perspektiv 

 

Språkliga svårigheter hos barn har genom åren beskrivits på olika sätt sedan slutet av 1800-talet. I 

början benämndes avvikande språkutveckling som talskador eller talrubbningar, för att på 70-talet 

beskrivas som talförseningar. Under 80-talet började begreppet språkstörning användas. Flera 

författare beskriver att funktionsnedsättningen fortfarande som okänd för många (Nettelbladt 2007; 

Carlberg-Eriksson, 2011 & Sjöberg, 2014).   

För att vi ska förstå de förändringar som skett över tid, redogör Nettelbladt för en rad historiska 

sammanhang där språkstörning hos barn har uppmärksammats.  Hon beskriver hur man sett på olika 

former av språkliga svårigheter och hur synen har ändrats över tid. Bjar och Liberg (2010) ger också 

exempel på tolkningar utifrån olika sätt att se på barns utveckling och avvikelser gällande språk och 

menar att olika strömningar i samhället har påverkat inställningar till språkliga avvikelser genom 

historien. 

I slutet av 1800-talet fick skolan, till följd av industrialiseringen, ett större ansvar för fostran. Att 

elever med olika förutsättningar samlades i skolverksamheter, anger Nettelbladt (2007) som en av 

förklaringarna till att fler barn med talskador eller talrubbningar uppmärksammades. Eleverna som inte 

utvecklades enligt normen visade sig ha svårt att klara skolans krav. Eftersom de fick problem med att 

lära sig läsa och skriva, bedömdes de ofta som svagt begåvade. Svårigheterna beskrevs som 

artikulatoriska och jämfördes med grava hörselskador. 

Under 1900-talet fick barnspråksforskningen sitt genombrott. Parallellt med att synen på barn 

förändrades ökade intresset för barns språkutveckling och även för forskning om språkstörning. 

Intresset för att mäta barns utveckling och språk utifrån teoretiska modeller ökade. Inspiration 

hämtades från utvecklingspsykologin. Piagets kognitiva utvecklingsteorier och Vygotskij teori om den 

proximala utvecklingszonen kom att ha stor betydelse. Nettelbladt (2007)  beskriver hur ett helt nytt 

förhållningssätt bredde ut sig under 1960- talets andra hälft och hur terminologin i samband med det 

ändrades och utökades. Genom att forskarna gick ifrån utvärderingar av ordförråd och fonem till 

förmån för analyser omkring spontan produktion av tal, växte uppfattningar om att barn inte bara 

imiterar vuxna när de talar. Uppmärksamheten riktades alltmer mot att barn själva skapar språkliga 

regler utifrån ett eget språksystem och som allt eftersom utvecklas till att likna ”den vuxna 
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grammatiken”. Forskaren väljer att analysera barnspråk utifrån två perspektiv. Antingen undersöks 

vilka fel barnet gör i förhållande till den vuxna grammatiken, eller så kan barnspråket analyseras som 

ett eget system under ständig utveckling och som inte alls kan jämföras med vuxet talspråk. 

(Nettelbladt & Salameh, 2007).   

Under 1980-talet framträdde ett behov av att renodla begreppet språkstörning för att försöka förstå 

bakomliggande orsaker. Ny teknik möjliggjorde noggrann analys av empirisk data omkring produktion 

av spontantal. Nettelbladt hänvisar till senare forskning som visar att användning av språk ändras 

beroende på vem barnet talar med. 

Sammanfattningsvis har språkstörning alltmer kommit att betraktas som en egen kategori istället för 

en del av andra funktionsnedsättningar. Att forskningen på senare tid har fokuserat på specifik 

språkstörning har ur ett kritiskt perspektiv medfört att andra grupper, där språkstörningen ingår i annan 

problematik, inte har uppmärksammats. Detta förklarar dock Nettelbladt som ofrånkomligt, eftersom 

det i forskningssammanhang behöver användas strikta kriterier för det som ska undersökas.  

Bjar och Liberg (2010) för fram hur behaviorism, nativism och kognitivism historiskt har kommit att 

påverka forskning om hur lärande går till. Begreppen associeras till medfödda tillgångar där 

människan beskrivs som passiv mottagare. Med en sådan syn på lärande blir elevens förmåga att ta 

emot undervisning och lagra information avgörande i skolsammanhang.  Sådana uppfattningar står i 

motsats till empirismen, där relationer och miljö får stor betydelse. Under senare tid har forskningen 

istället låtit sig inspireras av Vygotskijs sociokulturella teorier (Vygotskij, 1999). Den pedagogiska 

processen utvidgades från samspelets betydelse mellan barn och vuxen, till social interaktion med hela 

den omgivande kulturen och dess historia. Ur ett sådant perspektiv blir resurser gällande språk och 

intellekt i de kulturer eller normer barnet vistas i, helt avgörande för hur hen blir en medskapande 

person eller inte (Dyson, 2001).   

 

Kommunikationens betydelse för lärande 

 
Människan har i alla tider intresserat sig för språk och språklig användning, vilket syns bland annat i 

bibeltexter eller historiska skildringar av antikens Grekland.  Nettelbladt (2007) beskriver hur retoriska 

förmågor varit helt avgörande för hur människor betraktat individer genom historien.  

Nu för tiden ställs höga krav på människors förmåga till socialt samspel i olika situationer. Att förstå 

och hantera sådana skeenden kallar vi social kompetens eller pragmatisk förmåga. Begreppet 

pragmatik används inom språkfilosofin och språkvetenskapen och innefattar hur språket används eller 

hur meningar tolkas i olika sammanhang (Nettelbladt, 2013). Pragmatiken uppfattas som central för 

språkets funktion och påverkar både språklig användning och interaktion. Vi använder oss ofta av 

outtalade regler som turtagning, ögonkontakt och talavstånd i kommunikativa sammanhang utan att vi 

tänker på det. Pragmatiska förmågor inverkar på förutsättningar i mötet med skolans krav och även de 

sociala arenor som skolmiljön innefattar(Carlberg-Eriksson, 2011).  

Att förstå vad språklig användning egentligen rymmer är en tolkningsfråga, men skulle kunna förstås 

som ett skeende mellan olika individer. Forskningen har gått från att fokusera på språksystemets 

uppbyggnad och hur de olika funktionerna samverkar till hur relationella kontexter inverkar på 

språkliga förmågor.  Bjar (2010) hävdar att det alltid funnits en spänning mellan olika sätt att se på 

människor, språk, lärande, arv och miljöpåverkan. Nettelbladt (2013) nämner två olika perspektiv på 

pragmatik. Det ena används inom språkvetenskapen och utgår ifrån fonologi, grammatik och språkligt 
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innehåll. Det andra är relationellt och beskriver språkanvändning som process. I sådana sammanhang 

blir kommunikativa situationer bärande. Det senare perspektivet används inom sociologi, 

socialpsykologi, antropologi och etnografi. Ur ett sådant perspektiv betraktas inte språklig tillgång 

som konstant utan föränderlig beroende på tid och sammanhang.  

 

 

Språkstörningens konsekvenser i pedagogiska 

sammanhang 

 
Språkliga sårbarheter blir tydliga när barn förväntas förstå och använda språkliga symboler i tal och 

skrift eller när barnet ska hantera och tolka sociala regler, normer och koder i olika sammanhang. 

Svårigheterna påverkar interaktion och därmed också sociala beteenden. Rygvold (2010) hävdar att de 

barn som har problem att lära sig sitt modersmål riskerar ytterligare förseningar i sin kognitiva, sociala 

och emotionella utveckling. 

Användning av ord som beskriver föremål, händelser, relationer, tankar och känslor ställer krav på 

tankemässig bearbetning och klassificering. Att ha tillgång till flera ord inom samma kategori är 

angeläget för att ordförrådet inte ska bli begränsat. Konsekvenserna blir annars att barnet inte hittar 

nödvändiga ord eller uttal. Det är inte ovanligt att funktionsord som adjektiv och prepositioner helt 

saknas hos barn med språkstörning (Rygvold, 2010). Detta kan innebära att barnet missförstår eller 

missförstås i olika sammanhang och därför hamnar i besvärliga situationer i relationella sammanhang 

(Bjar & Liberg, 2006).  

Senare studier har visat skillnader i hur barn med språkstörning kommunicerar med logoped, föräldrar 

och jämnåriga kamrater (Nettelbladt, 2013). Forskningen visar att produktion av tal påverkas eller 

ändras beroende på omgivningens följsamhet och förmåga att stödja strukturer för samtal. Bruce 

(2006) rekommenderar därför ett systematiskt arbete omkring strukturerade träningssituationer för 

samspel i naturliga sammanhang. De båda träningsformerna stimulerar och utvecklar kommunikativa 

processer och språklig användning, eftersom de kompletterar varandra och stärker barnet på olika sätt.  

Eftersom elever med språkstörning hindras att föra fram sin vilja eller talan fungerar familjerna ofta 

som språkrör och stöd under barnets uppväxt. Segnestam (Carlberg-Eriksson, 2014) understryker dock 

att flera barn får klara sig själva, t ex när det gäller skolarbete. Informationen i skolan innehåller 

många nya ord och begrepp som barn med språkstörning kan ha svårt att relatera till och därför har 

svårt att komma ihåg eller sätta i ett sammanhang. Säljö (Dysthe, 2003) hävdar att skolans 

undervisning ofta blir allt för abstrakt och att eleverna möter ett allt mer komplicerat språk hos lärare 

och i sina läroböcker När kraven på språklig förmåga ökar, riskerar språkliga svårigheter att tolkas 

som generella inlärningssvårigheter (Asmervik, et al., 2010). Rygvold tar ett helhetsperspektiv när hon 

resonerar om språkstörningens konsekvenser och menar att funktionsnedsättningen påverkar 

jaguppfattning, självkänsla, uppmärksamhet, motivation, lärande och socialt samspel på ett negativt 

sätt.  

Att förstå konsekvenser av språkliga avvikelser blir enklare om man utgår ifrån hur olika områden av 

språkliga funktioner samverkar. Förmågan att höra skillnad mellan liknande språkljud och 

betoningsmönster, sätta ihop och ta isär ljuddelar eller språkljud kallas fonologisk förmåga. Sådan är 

viktigt, bland annat för att höra nyanser och förstå ords betydelser i olika sammanhang. Fonologisk 

förmåga påverkar också den tidiga läs-och skrivinlärningen. Morfologisk förmåga inverkar på 
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förståelse av grammatik, ords uppbyggnad, böjningar av ord och hur nya ljudkombinationer bildar nya 

ord. Syntax handlar om regler för hur orden sammanfogas till längre strukturer, fraser, satser och så 

vidare. Semantiken innefattar betydelser i språket där ordförråd spelar en viktig roll. Den semantiska 

förmågan påverkar hur man hittar i sitt inre ordförråd (Nettelbladt & Salameh, 2007). För att bygga 

upp sådant inre lexikon, krävs att man har tillgång till så kallade associativa nätverk, dvs. att man kan 

koppla samman betydelser av ord och innehåll till tidigare sammanhang. Sådana kopplingar stärks om 

de nya orden förekommer i barnets erfarenhetsvärld.  

Språket har ett komplicerat system eftersom man måste lära sig ords betydelser, hur de böjs samt i 

vilken ordning de ska sättas ihop för att skapa mening. Ändå brukar barn oftast lära sig sådant i 

samspel med andra utan att de ens tänker på det (Hansson & Rygvold, 2010). Kommunikation, språk, 

situation och socialt samspel bildar utgångspunkter för förståelse i olika situationer. Vidare 

språkutveckling sker genom att barnet använder språket det omges av. Nya språkliga modeller provas i 

olika situationer utifrån kognitiva eller sociala förutsättningar och vid olika tidpunkter (Rygvold, 

2010). De språkliga erfarenheterna vidgas genom möjligheter till nya arrangerade sammanhang där 

språkutvecklande arbetssätt utgår från individuella förutsättningar (Bjar & Liberg, 2010).  

När barn medverkar aktivt i olika typer av språkliga kontexter utvecklas deras språk och tankar. Ny 

förståelse och igenkännande nätverk bildas bas för allt fler språkliga arenor, vilket stimulerar till att 

ytterligare utveckla och omforma språkliga mönster. Allt eftersom det språkliga självförtroendet växer, 

kommer barnet att se på sig själv som en språkande person och våga ge sig ut på allt fler arenor som 

ytterligare utvecklar deras språk (Bjar & Liberg, 2010). Utifrån en sociokulturell syn på lärande 

uppstår kunskapande genom språkliga möten i relationella sammanhang. Säljö (2000) konstaterar 

därför att ordet inlärning behöver bytas ut mot lärande, eftersom det senare begreppet innehåller 

kommunikativ aktivitet hos den lärande (Säljö, 2000).  

Även Dysthe (2003) uttrycker språk och kommunikation som grundläggande för människors lärande 

och hänvisar också till Vygotskijs teori om att högre funktioner i barns utveckling utgår ifrån yttre 

sociala sammanhang. Genom kommunikativ interaktion utvecklas inre processer som i sin tur leder 

vidare till ett högre tänkande. Vygotskijs teorier har haft stor betydelse för den moderna pedagogikens 

och psykologins utveckling. Hans forskning behandlar relationen mellan språk och tänkande. 

Teorierna är utvecklade utifrån erfarenheter av pedagogiskt arbete med utvecklingsstörda, döva och 

blinda barn och ligger till grund för hur vi förstår lärandeprocesser idag.  Teorierna tar sin 

utgångspunkt i barnets förståelse och motivation. Vygotskij (2010) menade att varje samtal föregås av 

att det finns något slags språkligt motiv för en tanke som behöver kommuniceras.  När det inre språket 

ska komma ut i talat språk eller skriftspråk, behöver barnet omvandla tanken så att mottagaren ska 

förstå. Den processen liknade Vygotskij vid en dynamisk rörelse, en slags övergång från tanke till ord 

och från ord till tanke. En förutsättning för sådana språkliga och mentala processer är att samtalet utgår 

från barnets utvecklingsnivå, den så kallade proximala zonen. Utifrån den kan barnet lösa mer 

komplicerade uppgifter tillsammans med någon som kommit längre. 

 

Språklig stimulans i skolan 

 
Begreppet intervention kommer från intervenera som betyder träda emellan, ingripa (SAOL, 2014) 

och handlar i det här sammanhanget om hur språket bör stimuleras och tränas. Intervention används av 

logopeder, men är inte alls lika känt i skolans värld och begreppet förekommer överhuvudtaget inte 

alls i svensk skollag. 
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Nettelbladt (2007) förklarar att logopeder använder begreppet intervention i sammanhang när det 

handlar om att hjälpa barn med språkstörning. Språkliga interventioner innefattar olika typer av 

språklig stimulans utifrån barnets individuella språkliga utvecklingsnivå och förutsättningar. Eftersom 

sådan träning riktar sig till elever som behöver något mer än allmän språklig stimulans kan den inte 

likställas med allmän undervisning i skolan. Nettelbladt förklarar att barn med språkstörning behöver 

stimulera flera områden på olika sätt. Fonologisk eller grammatisk produktion bör tränas tillsammans 

med logoped.  Pragmatisk träning, som t ex turtagning i undervisningssituationer behöver ordnas 

genom samtalsstruktur i mindre grupper. Den som leder sådana samtal behöver ha kunskap och 

förståelse om barnet samt hur utformning och anpassningar ska göras. Aktiviteter och samtal behöver 

utgå från sådana språkliga mönster som barnet behärskar för att utmanas utifrån sin proximala zon. 

Indirekt intervention kallar Nettelbladt (2007) den handledning som görs av logoped till lärare och 

föräldrar om hur språklig stimulans kan utföras hemma och i skolan. Träningen ska alltid utgå från 

logopedens utredning av barnets språkliga förmågor. I USA arbetar logopeder och lärare tillsammans i 

skolan. De språkliga målen förs in av logopeder i elevernas individuella utvecklingsplaner och är 

relaterade till kursplanernas mål. Detta regleras av skollagen. Arbetssättet kallas Curriculum Based 

Language Intervention och säkerställer systematik omkring insatser för språklig utveckling (Wallach, 

2014).  Lärare ges kontinuerlig handledning ämnesvis av logopeder i skolan som känner elevernas 

språkliga utvecklingsnivå och behov.  

 

 

Pedagogiska förhållningssätt som gynnar elever med 

språkstörning 

 
Segnestam (Sjöberg, 2014) kallar språkliga svårigheter för språkbaserade lärandeutmaningar 

och menar att lärare behöver vara något av tusenkonstnärer i mötet med språkstörning. Det 

behöver finnas en öppenhet inför olika möjligheter att visa kunskaper och kunnighet om hur 

man kan konstruera frågor med tydliga ramar för svar. Att lotsa eleverna och ge följdfrågor vid 

undervisning- och bedömningssituationer lyfter Carlberg Eriksson (2011) som angeläget. Att 

arbetet uppfattas som komplicerat av många förklarar Wallach (2014) med att lärandet sker på 

så många olika områden samtidigt. För elever med språkstörning blir det alldeles för svårt att 

samtidigt förhålla sig till information, grammatik, textstrukturer och nya begrepp. Lärarens 

medvetenhet omkring hur man delar upp och lär ut nytt innehåll blir grundläggande för god 

undervisning.  

Eftersom språkstörning påverkas av tid och sammanhang behöver lärare samverka med andra lärare 

för att få syn på om eleven visat de efterfrågade kunskaperna i andra ämnen. Ett sådant samarbete 

framhåller Segnestam (2014) som särskilt betydelsefullt för barn som har svårt att kommunicera. Detta 

lyfter även Gerrbo (2012) i sina redogörelser för hur lärare kan avvärja onödiga skolsvårigheter genom 

att se hur bakåtriktade och framåtriktade delar av helheter samverkar. Ett sådant arbetssätt kallar han 

för specialpedagogisk mindfullness. 

Begreppet erkännande tar avstamp i Honneths (2003) filosofiska teorier som ett grundläggande och 

mänskligt behov. Genom att bli bekräftad för den man är eller vad man gör öppnas möjligheter för 

kommunikativ gemenskap utan förtryck. Erkännandet måste då vara uppriktigt och bygga på 

frivillighet. Honneth menar att en människa som förvägras erkännande får svårt att utvecklas eller till 

och med överleva som människa. Sådana tankar märks även i Aspelins (2013) resonemang om 
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bekräftelse som förutsättning för att samhandling i relationella kontexter ska bli möjlig. I en 

forskningsrapport som gjordes bland funktionshindrade elever (Nilholm & Göransson, 2013) framkom 

just erkännande som viktig förutsättning för delaktighet. Undersökningen visade att när elever med 

funktionsnedsättning inte fick erkännande av lärare och kamrater påverkades deras självkänsla 

negativt och deras möjligheter att delta försämrades. Om aktiviteter i skolan inte möjliggjorde för 

elever att bidra, påverkade det hur andra såg på dem.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) frågade elever om vad delaktighet innebär. Elevernas 

definitioner av begreppet var: att få vara med, att ha roligt tillsammans, att vara självklar, att förstå och 

kunna samt att få vara med och påverka. Dessa aspekter är grundläggande för språklig utveckling och 

lärande men tillhör även mänskliga rättigheter. Begreppet inkludering nämns inte alls i skolans 

styrdokument. Däremot betonas demokratiska förhållningssätt och alla elevers rätt till delaktighet i 

socialt lärande. Olika typer av stöd för att underlätta delaktighet upplevdes i vissa situationer som 

positivt och som hinder i andra. Eleverna själva beskrev sina funktionsnedsättningar som kontextuella, 

men avfärdade händelser eller normaliserade sådant som forskarteamet bedömde som exkluderande. 

Författarna till rapporten tolkade elevernas berättelser som att delaktighet inte är ett statiskt tillstånd, 

utan mer bör ses som en social process där kontextuella faktorer inverkar. Begreppet delaktighet måste 

ständigt bearbetas och genomlysas från olika håll.  Forskarteamet efterlyste en gemensam förståelse 

omkring inkludering i skolan och menade att problem uppstår i institutionella sammanhang när 

osäkerhet råder omkring olika tolkningar. 

Enligt en sammanfattande rapport som gjordes av European Agency for Development in Special 

Needs Education (2004) beror resultat av inkluderande arbetssätt på lärares utbildning, erfarenheter 

och värderingar. Rapporterna grundade sig på fallstudier i femton europeiska länder. Studierna visade 

att de största utmaningarna låg i att inkludera elever med sociala och emotionella svårigheter. 

Dessutom hittades svårigheter omkring organisering av individuell undervisning. I en fortsättning av 

det tidigare projektet som gjordes i fjorton europeiska länder, visade det sig att sådant som under de 

tidigare åren i grundskolan fungerat på ett tillfredställande sätt, uppfattades vara betydligt svårare att 

ordna under de senare åren. Som orsak uppgavs ökad ämnesspecialisering och organisation. Dessutom 

menade man att elevernas behov ökade med åldern. Undersökningen visade att viktiga strategier för 

yngre elever var lika viktiga för äldre (Inkluderande undervisning och goda exempel, del II, 2005).  

Dysthe (2003) hänvisar till Vygotskjs teori när hon för fram att det råder stor enighet bland forskare 

om fördelarna med socialt lärande jämfört med avskilt. Samtidigt betonar hon att det förutsätter ett 

aktivt deltagande.  Andra viktiga utgångspunkter för delaktighet i kommunikation och lärande är 

gruppens gemensamma mål och förmåga att ta personligt ansvar. Ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv betraktas eleven som en del av skeenden i olika sociala sammanhang, där tankemässiga 

processer flätas ihop och bildar olika mönster eller kulturer. Berhanu och Gustafsson (Ahlberg, 2009) 

beskriver delaktighet som ett komplicerat begrepp och som behöver belysas utifrån hur det faktiskt ser 

ut i praktiken. De menar att det inte behöver betyda att man är delaktig även om det upplevs så. 

Berhanu och Gustafsson betonar vidare hur viktigt det är att förbereda förutsättningar för social 

tillgänglighet i skolan och syftar då inte bara på undervisning utan också på arrangemang av sociala 

aktiviteter. Interaktionsmönster och gruppkonstellationer blir viktiga i sådana sammanhang, 

Sammanfattningsvis bildar noggrann lektionsplanering, klassrumsklimat och attityder till samverkan 

på flera olika nivåer tillsammans goda förutsättningar för elever i skolsvårigheter. Ett positivt klimat 

betraktas som avgörande för hur elever med funktionsnedsättningar motiveras att ta sig an utmaningar, 

eftersom de ofta tenderar att ge upp.    
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Aspelin (2013) belyser hur aktiv kommunikation och interaktion blir bärande i relationell pedagogik 

och menar att man med en sådan utgångspunkt inte alls behöver låsa sig vid individualism eller 

kollektivism. Istället riktas fokus på mötet och hur människor relaterar till varandra.   

Den mänskliga existensens fundamentala faktum är inte antingen den enskilde eller mängden. 

Var för sig är dessa alternativ bara vilseledande abstraktioner. Den enskilde är ett existensens 

faktum, förutsatt att han träder in i levande relation till andra enskilda. Mängden är ett 

existensens faktum, förutsatt att den byggs upp av levande enheter i relation. Den mänskliga 

existensens fundamentala faktor är människa med människa.  (Martin Buber, 1942, s. 150 ) 

Samvaro beskriver Aspelin (2013) som ömsesidighet i möten mellan människor och menar att det sker 

i relationella kontexter där olika tillvaratas som tillgång. I sådana möten sker utbildning eftersom 

individen träder fram först när hen verkliggörs i stunder av total samvaro. Professor Ulf Jansson vid 

institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet tog fram ett verktyg för att 

underlätta analys av delaktighet i skolan. Modellen utformades utifrån vetenskapliga studier med 

fokus på elever med funktionsnedsättning. Den utvecklades utifrån frågeställningar om hur och i 

vilken omfattning samhandling bidrar på olika sätt (Szöni & Dunkers, 2015). Modellen utgick från att 

organisation av tillgänglighet i skolmiljön har betydelse för hur elever blir en del av gruppen och 

erkännandet blir en utgångspunkt för delaktighet i skolan.  

 

Elevhälsans och specialpedagogikens roll 

 
Den nya skollagen (SFS 2010:800) har tillämpats sedan första juli 2011 Där framkommer att det 

pedagogiska uppdraget på skolorna ska ledas och samordnas av rektor (SFS 2014:458). Det är alltså 

rektors ansvar att ta beslut om den inre organisationen och fördela befintliga resurser inom enheten 

utifrån elevernas förutsättningar och behov (SFS 2010:800). Situationer som innebär särskild 

pedagogik som inte kan ordnas inom ramen för klassen behöver, enligt Hjörne och Säljö (2008) 

formuleras och föras in i beslutsprocessen för fördelning av resurser.  

I elevhälsan behöver förutom rektor, medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk 

kompetens ingå för att svara mot elevernas behov. I skollagen betonas betydelsen av att elevhälsans 

personal samverkar med varandra, med annan personal och även med övrig hälso-och sjukvård samt 

socialtjänst. Utifrån skollagens formuleringar (SFS 2010:800) ska arbetet fokusera på miljöer som 

främjar lärande, utveckling och hälsa samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen. 

Personal med specialpedagogisk kompetens utgår från uppgifter om elevens hälsa, sociala situation 

etc. Därefter planeras hur elevens problem bäst ska mötas i undervisningen. Skolan förväntas 

undanröja hinder inom givna ekonomiska ramar för att alla elever ska få god undervisning, trivas och 

avsluta utbildningen så framgångsrikt som möjligt (Hjörne & Säljö, 2008). För att utveckla och 

kvalitetssäkra ett sådant arbete krävs systematik.  

I skollagen (SFS 2010:800) står att om det på något sätt framkommer att en elev riskerar att inte 

utvecklas mot kunskapsmålen ska stöd ges i form av extra anpassningar inom ramen för klassen. 

Skollagen skärper därmed lärarnas ansvar för att ordna individuell undervisning. Om utvärderingar av 

insatser visar att stödet inte räcker, behöver arbetet analyseras och stödinsatserna skärpas så att de 

svarar mot behoven. I det skedet behöver elevhälsan förstärka arbetet genom tätare uppföljningar av 

åtgärder. Om eleven fortfarande har svårt att nå målen ska en pedagogisk bedömning göras med fokus 

på skol- och lärmiljön, undervisningens innehåll och metoder. Skollagen betonar att det finns en tydlig 

utredningsskyldighet när en elev är i behov av särskilt stöd. I den processen blir åtgärdsprogrammet ett 
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viktigt verktyg och utgör rättssäkerhet för eleverna och deras vårdnadshavare (Skolverket, 2014). 

Utifrån enkätundersökningar konstaterade Skolverket (2011) att särskiljande lösningar som 

undervisning i särskild undervisningsgrupp, elevassistent eller enskild undervisning av 

speciallärare/specialpedagog förekom i flera kommuner. Skolverket markerade då att särskilt stöd och 

särskiljande lösningar kan komma att påverka uppfattningen om sig själv och sin förmåga negativt. 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala kartlägger hur samhällets 

stöd till barn ser ut. I en rapport (IFAU, 2012) framkom, om än inte så tydliga orsakssamband, ändå att 

det fanns relationer mellan svårigheter i grundskolan, psykisk ohälsa och utanförskap i unga år. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att få en uppfattning om hur några lärare organiserade undervisning för elever med 

språkstörning för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens negativa konsekvenser 

gällande lärande. 

De övergripande frågeställningarna i undersökningen var: 

 

 Hur förstår lärare begreppet språkstörning? 

 Hur uttrycker sig lärare om samverkan, stöd och handledning? 

 Hur skapar lärare tillgänglighet och möjligheter för kommunikation och språklig stimulans?  

 Hur överförs information vid övergångar i skolans verksamhet? 

 

Metod 

Val av metod 

 
Inom hermeneutiken förstås världen på olika sätt, eftersom den tillkännager olika perspektiv av samma 

företeelse (Ödman (2007). Vårt vetande och vår egen historia bildar utgångspunkt för våra tolkningar. 

Varje pusselbit innehåller olika villkor och möjligheter i det mänskliga och ger förklaringar som gör 

att bilden framträder allt mer. Uttolkaren medverkar i varje pusselbit. Tolkning och förståelse 

samspelar oavbrutet och språket blir bärande i en sådan process. Den nya förståelsen komma samman 

med forskarens kunskaper och dennes tolkningar utifrån intervjuunderlaget.  

Utifrån ett sådant resonemang, blir de kvalitativa intervjuerna verktyg för skapande av ny förståelse i 

ett socialt samspel.  Kvale och Brinkmann (2009) beskriver intervjun som ett hantverk som kräver stor 

kunskap om det fenomen som ska belysas samt förmåga att se konsekvenser av uttolkningar i ett 

vidare socialt sammanhang. Fokus läggs på material och innehåll. Intervjuarens förkunskaper inom 

området som ska genomlysas, avgör hur nya frågor ställs. De nya frågorna påverkar underlaget. 

Ödman (2007) betonar att tolkningar inte får göras mekaniskt. Delarna i det som sägs måste noggrant 

bearbetas, sättas i ett sammanhang och förstås i den verklighet deltagarna befinner sig. 
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För att belysa fenomenet ur lärares perspektiv behövde förståelse inhämtas omkring organisation av 

undervisning för elever med språkstörning. Den sociala kontext som skolan utgör behövde studeras 

utifrån lärarnas livsvärld för att inhämta förståelse och sätta det i ett vidare sammanhang. Därför 

valdes att göra en kvalitativ studie med hermeneutiken som utgångspunkt. Metoden bedömdes svara 

på ett relevant sätt mot studiens syfte. Forskarens egna erfarenheter av undervisning, arbete inom 

specialpedagogik samt studier av specialpedagogisk forskning och forskning inom logopedi bildade 

utgångspunkt för frågeställningar och tolkningar. 

 

Undersökningens genomförande och urval 

 
Eftersom lärarnas upplevda fenomen i vardagen behövde förstås genomfördes intervjuerna som 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. En intervjuguide (bilaga 2), som inriktade sig på relevanta 

teman för undersökningen, gav ram åt samtalen. Fördjupande frågor ställdes utifrån tolkningar av det 

sagda.  Lärarnas beskrivningar utgjorde det underlag som analyserades. Utifrån den bild som 

framträdde hämtades ny teoretisk kunskap för att inhämta ny förståelse i en hermeneutisk spiral. 

Genom intervjuerna gavs lärarna möjligheter att återskapa skeenden och spegla teman i sin egen 

vardagspraktik (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Sex intervjuer med olika lärare på låg-och mellanstadiet genomfördes. I deras klasser ingick elever 

med utredd språkstörning. Frågorna rymde information om hur förutsättningar för lärande ordnas på 

organisations-, grupp- och individnivå.  

Några specialpedagoger med övergripande ansvar i två kommuner i mellersta Sverige kontaktades för 

att ta fram namn på ett antal tänkbara lärare som under våren 2015 undervisade elever med 

språkstörning i grundskolans åk ett till nio. Ett missivbrev (bilaga1) med förfrågan om deltagande 

mejlades ut till adresserna som uppgetts. I brevet fanns forskarens och handledarens kontaktuppgifter. 

Tid för intervju bokades med lärare som visat intresse för att delta. I ett par fall kontaktades skolorna 

per telefon. Som samplingsteknik användes ett målinriktat urval eftersom forskaren ville skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet (Bryman 2011). Detta kan i grunden 

betraktas som strategiskt eftersom studiens deltagare då förväntades vara insatta i de forskningsfrågor 

som skulle studeras.  

Samtliga intervjudeltagare tillfrågades om tillgång till ett rum där intervjuerna kunde genomföras 

ostört. Intervjudeltagarna informerades om att intervjuerna beräknades att ta ungefär en timme. 

Enskilda lärares upplevda livsvärld tolkades utifrån undersökningens syfte och övergripande 

frågeställningar. Urvalet knöts till två kommuner eftersom det var intressant att undersöka samma 

fenomen utifrån olika förutsättningar.  

I intervjuprocessen utvecklades ett behov av ytterligare förståelse i ett vidare perspektiv hos forskaren. 

Detta behövdes för att på ett djupare sätt tolka lärarnas upplevelser av fenomen i skolans praktik. 

Kontakt togs därför med ytterligare två specialpedagoger med fördjupade kunskaper i tal och språk i 

en av kommunerna.  Deras uttalanden nämns inte under lärarcitaten utan i den löpande texten och har 

därför inte tagits med i tabellen. 
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Lärare A  Lärare B 

 

Lärare C 

 

Lärare D 

 

Lärare E 

 

Lärare F 

 

 

Diagnostiseringar av språkstörning utfördes av Landstingets logopeder. Ingen av kommunerna i 

studien hade organiserade språkklasser i skolan. 

Insamling av materialet för undersökningen pågick under våren 2015.  Intervjuguiden skapades utifrån 

undersökningens syfte och gav struktur för samtalen (bilaga 2). Utifrån frågorna gjordes fördjupande 

frågeställningar. Allt material spelades in med diktafon, vilket gav forskaren större utrymme att ägna 

uppmärksamhet åt själva rörelsen i samtalen (Bryman 2011).  

 

 

Tolkning av materialet 

 
I kvalitativa undersökningar finns inga standardmetoder för att analysera information. I stället blir 

erfarenheter och hantverksskicklighet viktiga verktyg när forskaren går in i samtal med den utskrivna 

texten (Kvale & Brinkmann, 2009). Egna erfarenheter av arbete som lärare och specialpedagog 

underlättade förståelseprocessen. Intervjumaterialet transkriberades noggrant på dator. Intervjuerna 

med lärarna och specialpedagogerna bildade underlaget för studien. De två sista citeras inte direkt i 

resultatet. Deras berättelser underlättade fördjupad förståelse och deras berättelser har fått ta plats i den 

löpande texten. När intervjuerna transkriberats, redigerades texterna varsamt för att göra innehållet 

lättläst. Försiktighet vid redigeringen behövdes för att innebörden i det sagda inte skulle gå förlorad. I 

lärarnas berättelser söktes samband, likheter och skillnader som kopplades till relevanta teorier för 

studien. Med utgångspunkt i den nya förståelsen, tolkades texterna igen utifrån ny kunskap, enligt en 

hermeneutisk spiral (Ödman, 2001). Delarna i intervjupersonernas berättelser kan liknas vid de 

pusselbitar Ödman beskriver som viktiga för att för att hela bilden ska framträda. Ur ett hermeneutiskt 

perspektiv samspelar tolkning och förståelse oavbrutet och påverkas av tid, plats och språk. Ödman 

hänvisar till Sartre som beskriver processen som en pendling mellan förflutet och framtid. Det är 

därför tidsaspekten blir betydelsefull. 

I samspelet mellan intervjuare och deltagare uppkom en förståelseprocess. I ett sådant skeende betonar 

Kvale och Brinkman (2009) hur det objektiva inte kan existera utan det subjektiva. Därför måste 

forskaren underordna sig texten. En tolkningsprocess med utgångspunkt i hermeneutiken handlar om 

att förhålla sig öppet till det som berättas och vara medveten om att det som sägs aldrig står för sig 

själv. Det försiggår som sagt i ett samspel mellan delar och helhet. I en sådan process blev det 

angeläget att hitta spänningen i det som berättades och inte. Trådar som uppfattades särskilt intressanta 

i intervjupersonernas beskrivningar bildade teman som informationen sorterades in under.  

För att tolka intervjudeltagarnas berättelser eftersträvades att förstå deltagarnas vardagspraktik och 

livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Å andra sidan visar kvalitativa studier endast en del av det som 

forskaren vill belysa eftersom sociala förhållanden, ideologier och kommunikativa processer kan dölja 

sig och komma att påverka sådant som sägs, enligt Alvesson och Sköldberg (2010). Att distansera sig 

och inte endast förhålla sig till det synliga eller självklara blev viktigt i studien för att inte fastna i rena 
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beskrivningar av empirin. Utifrån lärarnas berättelser hämtades ny kunskap från relevant forskning och 

tolkades på nytt. 

 

Validitet och Reliabilitet 

 
Olika föreställningar förekommer bland forskare om begrepp som validitet och reliabilitet 

överhuvudtaget är användbara i kvalitativa intervjuer.  Sådana uppfattningar bottnar i olikheter 

omkring förståelse av hur vetenskap uppnås.  

Ur ett filosofiskt perspektiv, skulle man kunna fråga sig vad sanning egentligen innefattar? Det här 

belyser Kvale och Brinkman (2009) utifrån ett perspektiv om att sanning har en moralisk betydelse 

och menar att begrepp som validitet och reliabilitet går att skriva om på ett sätt så att de passar in i 

kvalitativ forskning. Processen kan liknas vid pålitliga hantverkare och observatörers arbete. Graden 

av validitet utifrån ett resonemang om relativ trovärdighet knyts på så vis samman med forskarens 

hantverksskicklighet. Utifrån ett sådant perspektiv får dynamiken i kommunikationen stort utrymme. I 

den här studien blev forskarens erfarenheter av kvalitativa samtal, förståelse och förmåga att koppla 

tolkningar till relevanta teorier det som kontrollerade det inre sammanhanget i underlaget. Utifrån ny 

förståelse av delar som tillkom gjordes återigen interpretation av det sagda. Förståelsen ändrades i 

samspel mellan delar och helhet, enligt en hermeneutisk spiral och utgjorde en slags yttre kontroll 

utifrån det sammanhang informationen hämtades. 

I kvalitativ forskning har relevans stor betydelse, (Ödman, 2001). Reliabiliteten i den här studien 

försäkrades genom att tolkningarna kopplades till relevanta teorier och därigenom kontrollerade det 

inre sammanhanget.  En ny interpretation gjordes utifrån den nya förståelsen och ändrades i samspelet 

mellan delar och helhet. Detta utgjorde en yttre kontroll utifrån det sammanhang som informationen 

hämtades ifrån. Relevans försäkrades dessutom genom att den bild som framträdde inte förvrängdes. 

Å andra sidan, menar Ödman (2001) att objektiviteten kan vara just att sträva mot objektivitet. Det är 

viktigt att förhålla sig till att samhällsvetenskaplig forskning uppmuntrar ett sökande efter det 

ovanliga. Utifrån hermeneutiken kan verkligheten förstås på olika sätt och Ödman uttrycker att 

forskarens ändamål är att tolka världen och påverkar också förståelsen utifrån syftet.  

 

Etiska överväganden 

 

Studien genomfördes enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär att bestämmelser gällande information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjandekrav följdes. (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjudeltagarna fick 

information om studiens syfte genom ett missivbrev. I brevet framkom att datainsamlingen skulle 

komma att hanteras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Information lämnades 

skriftligt. Där stod att det var frivilligt att delta och att intervjudeltagarna hade rätt att avbryta 

medverkandet om de så önskade. Dessutom framkom att underlaget för studien enbart var tänkt att 

användas i forskningssyfte och att inspelningarna av intervjuerna skulle raderas och transkriberingarna 

förstöras när undersökningen var klar.  

De övergripande specialpedagogerna som kontaktades och uppgav mejladresser till tänkbara lärare 

fick inte veta vilka som svarat att de ville vara med. Samtliga lärares namn avidentifierades. För att 
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ytterligare säkra deltagarnas anonymitet avidentifierades skolorna som lärarna arbetade på. Eventuella 

namn som framkom i intervjuerna nämns inte i studien.  

Kvale och Brinkmann (2009) riktar ljuset mot den spänning som finns mellan ett vetenskapligt 

förhållningssätt och det etiska ansvar forskaren har. Konsekvenser för intervjudeltagarna och den 

grupp de representerar måste noggrant vägas mot fördelar av ny kunskap som kommer fram i studien. 

Det här är sådant som forskaren ansvarar för och måste ta ställning till, vilket kan uppfattas som ett 

dilemma (Vetenskapsrådet, 2002). Det är viktigt att forskaren visar gott omdöme och gör en 

professionell bedömning om vilken information som är relevant för studiens syfte. Det är angeläget att 

undersökningen inte skadar någon deltagarna eller andra personer som studien innefattar.  

Intervjuare och deltagare ingår i ett maktförhållande. Om deltagaren känner intervjuarens övertag kan 

denne utelämna viktig information eller råka lämnar mer information än hen ville från början (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  För att inte någon skulle känna oro över att ha berättat för öppet eller personligt 

om verksamheten påmindes samtliga om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I slutet av 

intervjuerna upprepades innebörden av detta i forskningssammanhang. Varje intervju avslutades med 

en fråga om intervjupersonen ville göra ytterligare tillägg, samt om hur deltagaren upplevt samtalet. 

Resultat 

I resultatet presenteras sex tolkningar av lärares berättelser om undervisning för elever med 

språkstörning i grundskolan. Deras beskrivningar sorterades in under fyra centrala teman utifrån 

studiens syfte och övergripande frågeställningar. Under rubriken Lärares förståelse av begreppet 

språkstörning redovisas hur lärarna uppfattade funktionsnedsättningen. I temat Organisation, 

samverkan, stöd och handledning beskrivs hur lärarna gav eleverna förutsättningar och vilka 

förutsättningar de upplevde att de själva fick. Under Tillgänglig undervisning, språklig stimulans och 

träning lyfts viktiga aspekter på delaktighet samt hur språklig stimulans och träning organiserades och 

genomfördes. Under Dokumentation och informationsöverföring framkommer betydelsen av struktur 

och rutiner för anpassningar och särskilda stödåtgärder. Här tas även lärares tankar om 

förbättringsområden upp.   

 

Lärares förståelse av begreppet språkstörning 

 

En komplex funktionsnedsättning 

 

Samtliga intervjudeltagare visade osäkerhet och tvekade i sina redogörelser omkring begreppet. De 

beskrev gemensamma drag, samtidigt som de redovisade stora skillnader. Lärarna tycktes ha svårt att 

beskriva språkstörning generellt. De uppfattade funktionsnedsättningen som oerhört svår att förstå sig 

på, eftersom den visade sig på så väldigt många skilda sätt hos olika individer. Lärarnas beskrivningar 

utgick till stor del från egna erfarenheter. 

Det handlar mycket om vad det är för en individ. Alla är inte lika, bara för att de har en 

språkstörning. (Lärare A)  
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Eleverna är ganska lika, men ändå olika och den tredje, där tog de lång tid innan jag märkte 

det, men sen har vi liksom lagt pussel. (Lärare C) 

Varje möte uppfattas som något alldeles unikt och något som läraren hela tiden på nytt måste förhålla 

sig till.  Språkstörningen sågs som svårtolkad eftersom den inte alltid framträdde så tydligt. Den 

förstods ibland som annan begränsning eller problematik därför att andra svårigheter överskuggar de 

språkliga svårigheterna. Genom att lärarna såg på eleverna på olika sätt och i olika sammanhang växte 

en allt större förståelse fram ju mer de lärde känna eleverna. Relationer uppfattades som viktiga för 

sådan förståelse. När språkliga svårigheter förekom tillsammans med annan problematik uppfattades 

det extra komplicerat att tolka vad som påverkade vad eller vilken funktionsnedsättning som hindrade 

lärandet i olika situationer. I samtal med specialpedagogerna med inriktning mot tal- och språk vilka 

kontaktades en bit in i forskningsprocessen framkom att de trots grundliga studier och stor erfarenhet 

fortfarande hade svårt att på djupet riktigt förstå funktionsnedsättningen. De tyckte sig hela tiden möta 

nya variationer.  Deras uppfattning var att eftersom varje individ är unik och språkstörningen 

dessutom ofta syns tillsammans med andra svårigheter, ligger utmaningarna i att förstå vad som är vad 

i olika situationer eller perioder. Deras erfarenheter visade att när någon förmåga träder fram, träder 

någon annan tillbaka. Av lärarnas berättelser kunde uttolkas att tid, situation och personliga relationer 

påverkade hur de uppfattade språkstörningens konsekvenser i olika situationer.  

Språkstörning är ett stort begrepp. Man har problem att uttrycka sig och det gäller både tal å 

skrift. Man blir ställd när man får de här barnen. (Lärare F)  

Lärarna hade svårt att förutse vilka situationer som eleverna kunde uppleva som svåra. De hade därför 

svårt att planera undervisning och bedöma elevernas kunskaper. I några av beskrivningar framställdes 

språkstörning som en brist hos eleven som hindrade denne att använda hela sin förmåga.  

 

Organisation, samverkan, stöd och handledning 

 

Utredning och återkoppling 

 

Studiens intervjudeltagare hade fått information om språkstörning på varierande sätt och i olika 

omfattning. Vanligtvis var det landstingets logopeder som hade utrett och återkopplat utredningen till 

vårdnadshavare och skola. Av lärarnas berättelser kan förstås att logopederna hade kunskaper om 

själva språkstörningen, men inte om barnets pedagogiska skolmiljö och att rekommendationerna 

därför ofta uppfattas som svåra att genomföra i praktiken.  

Vi fick åka till logopeden på sjukhuset för att få information om utredningen. Vi fick veta hur 

vi kan göra och hur vi kan tänka. Både specialläraren och specialpedagogen var med mig och 

min kollega. (Lärare B) 

Olika yrkesspråk används inom olika professioner. Begrepp har olika betydelser i olika sammanhang. 

Att lärarna, specialläraren och specialpedagogen hörde samma sak gjorde att de kunde hjälpas åt att 

tolka innebörden i det logopeden sa. Lärarna tolkade utlåtanden utifrån sina erfarenheter och 

kunskaper om hur språklig träning bör ske i skolans praktik. Specialpedagoger eller speciallärare var 

ofta med vid sådana återkopplingar av utredningar men inte alltid. En av lärarna berättade att rektor 

deltagit vid ett tillfälle. Skolan förväntades följa upp elevernas behov kontinuerligt, ge anpassningar 

utifrån elevernas behov och kommunicera det vidare till andra lärare och övrig elevhälsa. Om endast 
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vårdnadshavare var med vid sådana återkopplingar låg ansvaret på dem att överföra den information 

de själva ville till skolan.  

Det framkom att vissa lärare kände sig kritiska mot att språkliga utredningar inte gjordes på skolorna i 

större omfattning. Lärarna ansåg att kommunernas logopeder och talpedagoger behövde följa upp 

elevernas språkliga utveckling kontinuerligt eftersom de förväntades ha kunskap om skolan och förstå 

elevens hela skolsituation. Av detta kan uttolkas att kommunanställda logopeder och talpedagoger 

efterfrågades i större uträckning för att skapa ny förståelse hos lärarna om hur anpassningar skulle 

göras.  

En av intervjupersonerna i den här undersökningen beskrev att skolan tidigare haft ett gediget stöd av 

Habiliteringen utifrån elevens svårigheter inom autismspektrum, men att det stödet plötsligt upphörde.  

I ettan var det väldigt mycket kontakt med HAB. I tvåan har vi inte träffat dem alls. Det känns 

som om man stjälper över allt… som om nu tar skolan över.  (Lärare E) 

Skolan förväntades plötsligt förstå och hantera elevens behov på egen hand. Flera lärare gav på olika 

sätt uttryck för att de ofta kände sig handfallna och att de behövde mer av kontinuerlig information 

och handledning. Olika professioner såg på problemet utifrån sina kunskaper och sin förståelse. Brister 

i helhetstänk och tvärprofessionella samtal uppfattades göra att eleverna hamnade emellan stolarna.    

 Special- och talpedagogen utredde vidare och tittade på lite nya saker. Hon kunde då berätta 

mycket mer. (Lärare C). 

I vilken omfattning de språkliga förmågorna följdes upp, varierade mellan olika kommuner men också 

mellan olika skolor och klasser. Tillgång till specialutbildad kompetens med fördjupad kunskap om 

språkstörning varierade och var ofta knuten till flera skolor vilket gjorde att lärarna inte hann prata så 

mycket med dem som de ville. Om en specialutbildad profession hade arbetat med elever och följt 

dem en längre tid uppfattades det säkerställa att information om anpassningar och stöd automatiskt 

överfördes vid klassbyten eller stadieövergångar i skolan. Här kan uppfattas som om lärarna förlitade 

sig på att någon annan dokumenterade eller förde över viktig information.  

 

Samverkan i skolan 

 

Ett par av lärarna berättade hur de på hennes skola arbetade nära varandra och diskuterade metoder 

regelbundet. 

Inga problem är bara mina utan problemen och framgångarna är våra. Vi är ett team. När jag 

behöver stöd då får jag det- och när någon annan behöver så ger jag. Det är hela tiden att ge 

och ta. Ibland är det mycket och ibland är det lugnare. De går mycket upp och ned. (Lärare C) 

Arbetet med elever som har språkstörning uppfattades krävande och lärarna såg det därför som viktigt 

att flera ögon såg på svårigheter från olika håll. Lärarna utmanades att hela tiden söka nya lösningar 

för att ge goda förutsättningar, samtidigt som de skulle hantera elever med annan typ av problematik i 

stora grupper. Hur lärarna samverkade med fritids uppfattades påverka hur övergångar och lärande i 

nya situationer inleddes och fortsatte.   

Vad som händer i skolan har betydelse för hur eftermiddagen på fritids fortsätter. Om barnen 

har varit osams i skolan är det viktigt att prata med fritids. (Lärare E) 

Händelser på fritids kunde komma att följa och påverka förutsättningar till kommunikation och 

delaktighet i klassrummet och tvärtom. Några lärare beskrev hur de kommunicerade sådant som skulle 
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kunna vara av betydelse för förståelse i nästa verksamhet och menade att former för sådan samverkan 

var viktig. Lärarnas förmåga att använda elevernas erfarenheter, samla ord och begrepp och koppla 

dem mellan undervisning och fritidsaktiviteter förstärkte elevernas språk och hjälpte dem att uppfatta 

helheter och förstå sammanhang. 

 

Lärares tid för anpassning, undervisning och bedömning  

 

Som skäl till att rekommendationerna från logopeder inte alltid genomfördes i skolan angav lärarna 

tidsbrist och otillräcklig resursfördelning.  Lärarna menade att många typer av anpassningar för elever 

med språkstörning tog väldigt mycket av deras planeringstid. De märkte dock att anpassningarna var 

viktiga för hur eleverna presterade vid t.ex. undervisnings- prov- eller bedömningssituationer.  

I So fick han godkänt. Där hade vi gjort prov muntligt. Han visade att han förstod 1700-talet. 

Han förstod vulkaner och jordskorpor och allt det där om någon läste frågan, stöttade upp och 

ledde honom. (Lärare D) 

Läraren tänkte igenom, förberedde sig och möjliggjorde för eleven att visa sitt vetande muntligt. Hon 

lotsade honom och gav ledtrådar som understödde framplockning av kunskaper han hade. Bedömning 

uppfattades som komplicerat och som tog tid att förstå eftersom lärarna var tvungna att ta hänsyn till 

så många olika aspekter. I intervjuerna återkom lärarna till känslor av otillräcklighet och frustration. 

De upplevde stora svårigheter att ordna tillräckliga anpassningar för sina elever i 

undervisningssituationer. Att förbereda och anpassa material tog mycket av deras tid. Även om lärarna 

hade gjort det var det ändå inte säkert att det fungerade vid nästa tillfälle. En av lärarna berättade 

uppgivet hur hon hade gjort iordning ett individuellt arbetsschema som eleven sen inte ville använda. 

Flera lärare menade att mer tid och resurser skulle förbättra möjligheterna att ordna tillgänglig 

undervisning för deras elever.  

 

Lärares syn på resurstilldelning 

 

Intervjupersonernas uppfattning var att rektorerna hamnade i ett dilemma eftersom de förstod att 

lärarna inte fick förutsättningar att organisera den träning eleverna behövde. Ändå gavs inte resurser i 

den omfattning som eleverna behövde. Skälen uppfattades vara ekonomiska.  

Jag tror att hon känner att hon inte heller riktigt räcker till att hjälpa oss och ge oss så mycket 

stöd som vi behöver. (Lärare B)  

Varje elev har rättighet…alltså rättighet att få det stöd som den behöver. Om han får 

träningssituationer kan man se resultat.(Lärare F) 

Skälen till att elever med språkstörning inte gavs stöd i tillräcklig omfattning förstods av lärarna som 

ekonomiska. Rektorerna uppfattades vara styrda av en allt för snäv budget, vilken begränsade lärarnas 

möjligheter att ge sina elever tillräckligt med tillfällen att träna språkliga förmågor. Även om lärarna 

förstod elevernas behov och vilka rättigheter de hade kunde de inte ge tillräckliga förutsättningar, som 

att t.ex. förbereda dem inför nya undervisningsområden eller provsituationer.  
Jag fick ingen hjälp i höstas för det fanns inte ekonomi. Det gick tre veckor och sedan tänkte 

jag att antingen går jag härifrån eller så får ja hjälp för att allt bara faller ju! Min elev fungerar 
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inte utan resurs. Det är som om man rycker bort en matta och hoppas att han ska flyga 

omkring själv och de går ju inte! (Lärare F) 

Utifrån flera av lärarnas berättelser kan uttolkas att resurser tillförs när/om elevers utåtriktade beteende 

skapar kaos i klasser eller när situationer blir ohållbara för lärarna. Här kan förstås som om 

konsekvenserna blir att elever som inte stör ordningen riskerar att inte få det hjälp de har rätt till. 

Språkstörning i sig räcker sällan för att få resurstilldelning.  Lösningar där resurser tilldelats eleverna 

uppfattades ofta som kortsiktiga och lärarna såg att kontinuiteten i den riktade träningen eller 

undervisningen ofta bröts.  

 

Föräldrars vetande och dess betydelse 

 

Att information delgavs, att olika sammanhang noga planerades steg för steg och att besvärliga 

situationer förutsågs framträdde som angeläget. Här uppfattades föräldrarna som viktiga 

samarbetspartners. När lärarna av olika skäl inte hunnit förbereda situationer blev föräldrarna extra 

viktiga för att tolka eller reda ut missförstånd.  

De skulle få välja djur och han funderade och funderade. Det tog så lång tid, så vi tog några 

namn emellan. Till sist var bara ekorren kvar. Han blev jätteledsen för han ville ju ha björnen. 

Jag sa att man kan ha två-men de vill han inte. Då ringde jag till mamman. Föräldrarna förstod 

och hjälpte till. Sen kom han på måndagen och hade gjort en sådan där mindmap hemma om 

ekorren. De hade dragit streck till mat- att den var vaken på vintern och så vidare. Han tog 

med den hit och gjorde sin ekorre ändå! (Lärare C) 

Föräldrarnas kompetens och vetande i samarbete med lärarens förståelse blev tillsammans en resurs 

för eleven att slutföra och genomföra sin redovisning av arbetet, vilket i sin tur stärkte elevens 

självkänsla och självförtroende. När föräldrar till elever med språkstörning engagerade sig och tog ett 

aktivt ansvar för att hjälpa sina barn med skolarbetet uppfattade lärarna att eleverna lyckades mycket 

bättre. 

 

Kompetensutveckling och handledning 

 

Lärarnas möjligheter att samverka med logopeder, speciallärare, special-och talpedagoger i skolan 

uppfattades vara en viktig förutsättning.  

Specialläraren hade jobbat väldigt tight och fortsatte att jobba nära ända tills eleven flyttade 

till åk 4. Hon har gett mig mycket information, pedagogiskt stöd och även jobbat med de här 

eleverna, alltså både stöttat i klassrummet och tagit ut dem när det har behövts. (Lärare C) 

Genom speciallärarens vetande om funktionsnedsättningen och förståelse om elevernas 

utveckling och individuella behov, litade läraren på att kvalitetssäkring omkring effektiva 

anpassningar gjordes och att sådana löpte som en röd tråd genom elevens skolgång.  

Bland lärarna märktes ett stort behov av kontinuerlig fortbildning, men också handledning för att få 

syn på och spegla vad de faktiskt redan gjorde och hur det kunde knytas till forskning.  

Jag skulle vilja träffa specialpedagogen lite oftare. Hon hämtar honom och så kommer hon 

kanske hit på rasten. Vi pratar en stund och sen måste jag springa ut. Man hinner ju inte ens 

tänka. Jag haffar henne på lunchen ibland… så är det.(Lärare A) 
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I intervjuerna framkommer ett stort behov av inplanerad tid för reflektion tillsammans med 

speciallärare eller specialpedagoger. Att hitta sådan tid i skolans vardag uppfattades som svårt. 

Lärarnas upplevelse var att de ofta behövde lösa situationer kortsiktigt utifrån de förutsättningar som 

gavs i stunden. Pedagogiska diskussioner i det egna arbetslaget uppfattades av flera lärare som 

betydelsefulla och betraktades också som en typ av handledning.  

Av intervjuerna framgick att några lärare ville inhämta större förståelse för hur de skulle kunna arbeta 

med olikheter och förhållningssätt i klassen. Lärarna hade en önskan om att skapa goda miljöer ur ett 

relationellt perspektiv för att ordna tillgänglig undervisning i klassrummet sida vid sida med 

speciallärare eller specialpedagog.  

Specialpedagogen som hämtar eleverna skulle också kunna vara med i klassrummet tycker 

jag. De ser ju bara eleverna när de sitter enskilt. De behöver se hur klimatet är i klassrummet, 

vad vi gör och hur eleven fungerar där också.  (Lärare B). 

Lärarna önskade att spegla dilemman som uppstår i undervisningssituationer och utveckla idéer om 

inkluderande arbetssätt i samarbete med specialkompetens.  

Ett par av lärarna beskrev att de inte hade haft kontakt med logoped personligen, utan att de tagit del 

av speciallärarens anteckningar, eftersom eleverna redan var utredda när de togs emot.  

Det har ju gått några år nu. Det har hänt mycket och vi vill fokusera på styrkorna. Andra 

styrkor kan synas nu än i ettan. Det kan ju ha hänt jättemycket! (Lärare F)  

Lärarna kände osäkerhet om vilka förväntningar de skulle ha på eleverna i undervisningssituationer. 

Ett behov av kontinuerliga uppföljningar märktes för att de ska kunna förhålla sig till 

utvecklingsmässiga förändringar hos eleven. Pragmatiska svårigheter påverkade sociala funktioner och 

bidrog till att andra svårigheter visade sig, vilket blev till utmaningar i olika situationer. Elevens 

förmågor var tvungna att förstås på ett nytt sätt för att matcha behov med effektiva anpassningar. 

I berättelserna framgick handledning och samverkan mellan aktörer med olika typer av kunskaper som 

betydelsefulla för hur man ordnar lärandesituationer. Samarbetet i arbetslaget underlättade när man till 

exempel behövde synliggöra elevernas kunskaper vid bedömning.  

Fördelen för oss i de här stadierna är att vi pratar med varandra… flera olika lärare som har 

olika ämnen. Om en lärare inte har sett en elevs förmågor i ett ämne, så kanske jag har sett 

dem i svenska- alltså att man kan fånga upp kunskaperna… men jag tror framför allt de här 

eleverna behöver känna sig trygga för att våga- man behöver ha en personlig relation. (Lärare 

C)  

När eleverna med språklig sårbarhet upplevde att omgivningen samverkade och förstod dem, 

känner de trygghet och vågade vara aktiva i lärandesituationer.  

 

 

Tillgänglig undervisning, språklig stimulans och träning 
 

Kommunikativa sammanhang 

 

I intervjuerna framkom lärarnas uppfattningar om att språkliga förmågor inte utvecklades automatiskt 

hos barn med språkstörning utan att de behöver övas. Lärarnas förståelse och insikter om att träning 

aldrig räcker för att komma ikapp märktes hos några lärare. I undervisningssituationer med 
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språkstörda elever blir det lika angeläget att förstå som att förklara för att hitta gemensamma 

utgångspunkter. 

I början trodde vi att han var särskolemässig för han verkade så väldigt seg och förstod inte 

någonting, men senare har vi upptäckt att så är det nog inte. Det finns mer där innanför än vi 

förstår och när vi vet och kan locka fram…(Lärare E) 

När lärarna uppnådde ett vetande om hur språkstörningen påverkade elevens förmågor i olika 

situationer utvecklade hon ny förståelse. Hennes nya insikter om hur hon bör undervisa och 

ställa frågor hjälpte hennes elev att hitta bland kunskaper han hade. Lärarna tog ett 

utvecklingsperspektiv istället för ett felsökningsperspektiv genom att fokusera på elevens 

förutsättningar.  

Han har svårt att uttrycka sig. Det tar tid, även om han vet vad han ska säga. Man får liksom 

vänta på honom och han pratar inte så långa haranger. Ibland kan det komma väldigt mycket 

om det är någonting privat eller någonting han kan väldigt bra… någonting han tycker är 

väldigt roligt. (Lärare D)  

När lärarna skaffade sig kunskaper om elevernas livsvärld kunde innehållet i undervisningen anpassas 

och sättas i sådana sammanhang eleverna kunde relatera till. Därifrån kunde de utmanas vidare i sitt 

tänkande och på så sätt bli mer delaktig i undervisningssituationer. Lärarna uppfattade att det var 

viktigt att hitta områden som motiverade eleven för att de skulle bli aktiva i undervisningssituationer. 

Vi pratade om åkrar och som bondebarn hade han snappat precis hur det funkade. Vi tittade på 

bilder och jordbruk var något som fanns i hans medvetande från början… och då förstod han 

och var med. (Lärare D) 

När läraren valde ett känt sammanhang för eleven fick han tillgång till fler ord för sitt berättande. 

Bilderna läraren visade blev en yttre struktur för händelseförloppet. 

En lärare förde fram att det varit betydelsefullt att det på hennes skola arbetat tre pedagoger på en stor 

och orolig grupp. När extra resurser tillsattes öppnades möjligheter att dela upp och komponera ihop 

eleverna på ett bra sätt i mindre grupper, vilket gynnade eleverna med språkliga svårigheter. Det extra 

resursstödet användes på ett flexibelt sätt utifrån vad olika pedagogiska situationer krävde. Lärarna 

kände behov av att skapa mindre sammanhang för att eleverna skulle göras mer delaktiga t.ex. i 

diskussioner. 

Vi jobbar med lässtrategier och då behöver man diskutera innehållet i texter, vilket kan vara 

svårt. Det är bra om det finns någon som leder diskussionen och kan stötta där, men det är 

svårt att räcka till för allt. (Lärare C) 

Lärarna såg ett behov av att ständigt finnas till hands för att lotsa eller understödja språket i 

kommunikativa sammanhang. Om flera händelser som krävde deras uppmärksamhet pågick 

samtidigt i klassrummet väcktes känslor av frustration och otillräcklighet.  

 

Pedagogiska hjälpmedel 

 

Att använda teknik som pedagogiska hjälpmedel angav lärarna som metod för att öka elevers 

delaktighet och självständighet i lärandesituationer. Flera lärare beskrev att deras elever använde IPad 

på olika sätt. En del lärare använde tankekartor för att strukturera och visualisera berättande och 

skrivande. En av dem berättade hur hon arbetade med foton till exempel vid uträkningar i matematik 

Detta hjälpte hennes elever att bättre komma ihåg eftersom sammanhanget tycktes hjälpta till att 
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minnas hur man skulle räkna. Lärarna kände till att scannermus och talsyntes öppnar möjligheter att ta 

del av information, förbereda och repetera. För att eleverna skulle kunna vara självgående med sådan 

teknik skulle det dock behövas ett implementeringsarbete i klassrummet. Lärarnas uppfattning var att 

sådant arbete kräver tid och resurser. Några lärare beskrev frustration över att de inte hann anpassa 

tillräckligt eftersom det ofta hände flera saker i klassrummet samtidigt.  

Det är jag som måste lära mig paddan ordentligt (skratt). Det är jag som är problemet för han 

kan ju direkt. Han skulle kunna visa mig. Ibland så tar jag mig en stund och sitter ned och 

tränar. Jag behöver ha lite mer koll på det där. (Lärare A)  

Tekniken är inlagd i datorn och han kan sköta det själv. Min elev är duktig på sådana där 

tekniska saker och klarar det själv. Jag lär mig det jag måste kunna. Vi har ju gått på 

utbildning. Vad bra tänker ja och sen är det bara in där och ut där… om jag inte gör det på en 

gång. Men när ska man göra det? Nej, jag är urdålig på det där tekniska. (Lärare D) 

Att teknik inte användes på det sättet eller i den omfattningen som lärare förstod att eleverna 

behövde, verkade ofta bottna i deras egen osäkerhet.  Lärarna uppgav tidsbrist som skäl till att 

de inte lärde sig hur tekniken fungerade. Å andra sidan trodde de att eleverna skulle kunna lära 

sig med hjälp av varandra. Om eleverna inte får tillgång till den teknik lärarna inte behärskar, 

uppstår hinder omkring självständighet och tillgänglighet. 

 

Tydlighet och kroppsspråk 

 

Att det fanns nyanlända elever i klasserna såg lärare som en fördel för elever med språkstörning. 

Lärarna i sådana klasser var vana att ge eleverna fler verktyg för att förstå och bearbeta 

information.  

Det är viktigt att inte bara lämna ut nya ord. Jag vill att de ska veta vad orden betyder. Det är 

bra för de språkstörda barnen och för alla våra nyanlända. (Lärare B) 

I språkliga sammanhang med elever som inte kunde svenska så bra, tvingades lärarna att tänka 

utifrån elevernas erfarenheter och kunskaper. Lärarna såg likheter i hur språk behövde tränas 

och repeteras i olika sammanhang för elever med språkstörning och nyanlända. Här kan tolkas 

som om lärarna har utvecklat kompetens att möta nyanlända elevers behov och att det gynnar 

elever med språkstörning. Flera av lärarna nämnde struktur, tydlighet, kroppsspråk samt flera 

verktyg som viktigt i undervisningen. Lärarna märkte att eleverna behövde repetera och 

använda orden på olika sätt för att befästa dem. 

Att använda bilder är också bra för att ge exempel. Vi har ju många med svenska som 

andraspråk. De har jättestor nytta av det också.  (Lärare C) 

För lärare som undervisar i klasser som har elever med invandrarbakgrund var det naturligt att 

stödja språket visuellt. Lärarna uppmärksammade att konkret bildstöd även hjälpte elever med 

språkstörning att rikta uppmärksamheten på språket. 

Specialpedagogen lät oss prova hur man uppfattar när man har en språkstörning. Det var 

jätteintressant! Jag märker ju att de här eleverna blir väldigt trötta när jag har pratat för 

mycket… ja, så är det ju. Och ibland måste man bara fortsätta. Så så när jag läser går jag 

nära… flyttar mig i klassrummet. Jag kanske spelar lite teater och leker med rösten och slår i 

bordet när de bankar i texten (skratt). Just att ställa sig nära och ta ögonkontakt. Det är väldigt 

bra… men också att försöka korta ned. Det mår ju alla bra av. (C) 
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Några av lärarna framhöll vikten av ögonkontakt, tydlighet i gester och kroppsspråk samt 

medvetenheten om hur man placerar eller rör sig själv i rummet, eftersom de märkte att 

uppmärksamheten påverkades positivt av det. Flera lärare framhöll elevernas placering långt fram i 

klassrummet som angelägen. De uppmärksammade variation och disposition av tid som betydelsefulla 

faktorer. 

En av lärarna hade placerat sin elev längst bak och menade att det var viktigt för honom och 

assistenten att kunna kommunicera omkring det som hände i undervisningssituationen utan att störa 

andra. Detta kan tolkas, å ena sidan som om eleven hamnade utanför den kommunikativa processen i 

gruppen och å andra sidan att eleven gavs tid att kommunicera det som hände i klassrummet för att få 

större förståelse. Muntliga genomgångar i klassen behövde oftast följas upp med enskilda instruktioner 

för eleverna med språkstörning, enligt lärarna.  

Flera av lärarna här är noga med att använda White boardtavlan för att förstärka det som sägs. 

Det kan till exempel vara att skriva korta stödpunkter för information med ord, som liksom 

hänger upp ordflödet. (Lärare C)  

En lärare berättade att hon brukade använda interaktiv smartboard vid genomgångar, eftersom fler 

elever i klassen tycktes komma ihåg bättre om det språkliga innehållet visualiserades. Hon liknade 

arbetet med språkstörda elever vid en slags konst som man inte känner sig säker i och menade att hon 

hela tiden måste ha framförhållning och lägga upp undervisningssituationer på ett speciellt sätt. 

Läraren tänkte t.ex. på hur hon skulle anpassade sitt tal och sina frågor. En annan intervjudeltagare 

berättade hur hon brukade lotsa sin elev, t.ex. under läxförhör, genom att ställa frågor och ge 

sammanhang som hjälpte honom att hitta orden. När hon gjorde det, märkte hon att han kunde. 

Lärarna försökte att variera sin undervisning och förbereda moment som skulle kunna bli besvärliga.  

På halvklasstimmarna är de bara tio. Då har vi har en kamera att lysa upp matteproblem med 

på tavlan. Eleverna får först tänka själva sen pratar de två och två. De skriver ned sina svar. 

Efter det får de diskutera i stor grupp. (Lärare E)  

Samtliga intervjudeltagare betonade klassens sammansättning och storlek som betydelsefullt för 

hur deras elever blev delaktiga i undervisningen. I mindre sammanhang lyckades eleverna 

fokusera och följa kommunikativa flöden bättre. När det blev för mycket noterade lärarna att 

eleverna kopplade ifrån och slutade att lyssna. 

Ibland ser jag på hans blick, när vi har pratat mycket, att han blir trött. Då är han ute och kör 

traktor eller något, för att då ser jag att han kopplar bort. För långa haranger är nog kanske inte 

lämpligt. När vi diskuterar i klassen kan det bli en väldigt lång konversation. Då är det är ju 

inte bara jag som pratar. Då ser jag att han tappar fokus.(Lärare D) 

Ett par av lärarna betonade att lektionernas tempo och innehåll behövde anpassas till flera olika elevers 

behov, vilket de uppfattade som svårt.  

Ibland kan jag tänka att vi lägger oss lite lägre med hela klassen för att han ska hänga med. 

Om han inte var med kanske jag skulle köra lite högre tempo eller lite hårdare med de andra 

(Lärare D). 

Flera lärare upplevde att de anpassade hela sin undervisning till en lägre nivå för att de ville 

säkerställa att eleverna med språkstörning gavs möjlighet att följa med och förstå.  
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Yttre struktur 

 

Lärarna såg att yttre strukturer var oerhört viktiga för att eleverna skulle kunna koncentrera sig eller 

rikta uppmärksamheten på rätt saker. Eftersom språkstörningen tycktes påverka förmågan att ordna 

inre strukturer/ inre bilder, behövde lärarna kompensera den yttre miljön på ett konkret sätt. 

Andra barn har lättare att sortera upp tankar i fack.  Elever med språkstörning verkar ha svårt 

med det. Som till exempel - just ja-jag skulle ju torka bordet-jag springer å hämtar vatten å så 

måste ja ha den här och så vidare.  De här barnen verkar behöva tänka vad var det hon sa 

först… torka av… vilket papper ska jag ha då… sånt här papper eller…(Lärare E) 

Invanda strukturer och rutiner påverkade möjligheterna att lättare orientera sig i olika situationer, 

vilket i sin tur gav eleverna förutsättningar att fungera på ett mer självständigt sätt.  

Lärarnas uppfattningar var att varje ny händelse eller moment tog mycket kraft i sig. Om flera saker 

pågick samtidigt eller följde i ett raskt tempo fick elever med språkliga svårigheter svårt att hålla isär 

eller följa med i händelseförlopp. Detta var något som lärarna märkte tydligt vid friare situationer som 

till exempel raster. 

Just det där med regeländringar i skogen när man leker. Han blir ofta arg, gråter och kommer 

in. -Dom sa att pax var vid lekstugan! – Men vi sa att vi ändrade till granen…(Lärare E) 

Lärarna förstod behoven av förberedelse och tydlighet för elever med språkstörning i friare 

situationer. De menade att ständiga missförstånd skapade känslor av personliga misslyckanden. 

Lärarna upplevde att det inte fanns tillräckligt med vuxna i skolan och att arbetet omkring 

strukturer för raster kunde förbättras. Av intervjuerna framgick att lärarna ofta upplevde känslor 

av frustration och otillräcklighet. De funderade mycket över hur de skulle kunna förutse 

besvärliga situationer eller hinna ut för att vara tillgängliga som stöd, t. ex under raster. 

Nu vill eleven berätta själv, men han hinner inte! Och han blir arg på att alla lägger sig i och 

lägger orden i munnen på honom. Det är väldigt svårt att lösa det- men att sitta själv med 

honom så att han får tänka den tid som behövs är bra. Man får först kolla upp med båda var för 

sig och sen tar man en gemensam diskussion. (Lärare F) 

Lärarens medvetenhet om vikten av att möjliggöra tid för eleverna att uttrycka och utveckla 

tankar i lugn och ro märktes. Hon hade förståelse för att diskussioner eller snabba 

meningsutbyten gjorde att eleven hamnade i underläge gentemot sina kamrater. Hon märkte att 

hennes elev sällan hann förstå eller urskilja nyanser i olika sammanhang. Lärarnas uppfattning 

var att barn med språkstörning behövde reda ut missförstånd i flera led och att det därför tog 

lång tid att reda i konflikter. Den pedagog som fungerade som samtalsstöd behövde förstå 

funktionshindret och känna eleven. Förståelsen uppfattades som viktig för att leda samtalet 

framåt på ett effektivt sätt. Flera lärare uppfattade att deras elever behövde träning att hantera 

olika typer av sociala situationer. Snabba skeenden eller ett högt tempo i diskussioner blev ett 

hinder för elever med språkstörning 

Man behöver få tid att tänka och hitta orden när man ska diskutera någonting.  Det är svårt för 

dem att bara lägga in något snabbt. Det måste vara jättesvårt att senare fungera på ett bra sätt i 

samhället-och förstå vad allting betyder. (Lärare F) 

Att inte ha möjlighet att använda ett språk som man tycker att alla människor föds med… för 

dom tänker… men det är som om tankarna inte kan sorteras och komma ut i prat. (Lärare E) 

Lärarna upplevde att de här eleverna hamnade i sårbara situationer när den omgivande miljön hade 

ett högt tempo. De märkte att språkstörningen, kontexten och tiden utgjorde tillsammans hinder att 
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följa språkliga resonemang. Eleverna med språkstörning uppfattades behöva längre tid än sina 

kamrater att ta in, sortera och bearbeta det som sagts. De behövde längre tid än andra för att 

formulera tankar och känslor. Några av lärarna berättade att de hade varit tvungna att dela större 

grupper för att skapa mindre sammanhang och lugnare miljöer. Medvetenhet framgick hos flera 

om att kommunikativa förmågor inte utvecklas automatiskt hos elever med språkstörning utan att 

sådana förmågor behöver särskild träning inte går över med åren. Av intervjuerna förstods att 

eleverna får enskild språklig övning i olika omfattning. Hur strukturerna för språklig träning såg ut 

i relationella sammanhang framgick inte alls. Språkstörning i sig verkade inte automatiskt generera 

resurser för att t ex skapa mindre sammanhang. Det framstod som enskilda lärarens förståelse, 

vetande och förmåga att argumentera ofta avgjorde hur de språkliga miljöerna ordnades i 

klassrummet. Lärarna letade pedagogiska strategier och egna lösningar i olika situationer. En av 

intervjupersonerna berättade att hon tänkte att bra anpassningar blir när eleven får visa så mycket 

som möjligt av det den kan och att det är hennes ansvar som lärare att ordna det. 

Jag tänker att om de här förmågorna ska uppnås och att vi ska träna på dem. Då måste jag hitta 

vägar för att lyckas med det. Det är det som hela tiden driver en. För det är ju ingen av de här 

eleverna som är mindre smarta! (Lärare C) 

Uttalandet speglar ett relationellt perspektiv där miljön har avgörande betydelse för hur elever 

presterar. I ett sådant sammanhang blir lärarens roll för upplägg av undervisningssituationer 

central. Läraren såg bortom funktionsnedsättningen, hade tilltro till elevernas förmåga och hade 

höga förväntningar. 

 

Organisation av språklig träning och stimulans 

 

Enligt intervjupersonerna innehöll logopedernas utredningar ofta rekommendationer där eleverna 

behövde träna enskilt eller i liten grupp. Detta såg flera lärare som ett dilemma, eftersom sådana 

insatser uppfattades kräva resurser.  

De har öst material över oss. Det här kan du också prova på-.jag lämnar kvar spelen här-men 

NÄR ska jag få den tiden? För det innebär ju att tjugoen andra gör något annat, för man kan 

inte göra allting som han ska göra med de andra tjugoen. Därför känner jag att man skulle 

behöva utöka resurserna så att det fanns en tjänst som speciallärare- en studio på skolan -och 

att jag där jag vet vad som ska tränas varje dag.(Lärare E)  

I uttalandet märks en saknad av specialpedagogiska lösningar och frustration hos läraren över hur 

den språkliga träningen ska organiseras i praktiken eftersom hennes uppfattning var att tid inte 

fanns. I den här undersökningen berättades om olika lösningar omkring resurser och 

resurseranvändning i skolan. Flera av eleverna med språkstörning arbetade utanför klassrummet, 

enskilt eller i liten grupp för att repetera eller för att arbeta i lugn och ro. Hur ofta de här typerna 

av anpassningar gjordes eller på vilket sätt det skedde varierade mellan olika skolor. Att eleverna 

gick ifrån lektionen uppfattades inte som något problem av lärarna. En av dem berättade att hon 

brukade smyga fram när de kom tillbaka för att säga vad som skulle göras. Den Läraren uppfattade 

inte att eleverna förlorade sammanhang eller kände att de missat något. Uttalandet skiljer sig från 

den läraren som berättade att hennes elev inte alls ville lämna sin klass under rubriken egen insikt 

lite längre ned på samma sida. 

Vi har ju en som kommer in som assistent åt honom vissa lektioner. Han är inte lärare utan 

outbildad assistent. (Lärare D) 



26 

 

Hur den språkliga träningen organiserades och omfattningen den varierade på skolorna. Det var 

inte ovanligt att personer som inte var utbildade pedagoger skötte den enskilda undervisningen 

men det förekom även att speciallärare eller specialpedagoger gjorde det under perioder. En av 

lärarna berättade att det ibland hände att resurspersonen tog klassen, medan hon själv tränade med 

eleven. En annan berättade att eleven tidigare arbetat med en outbildad person men att det under 

det här läsåret varit en förskollärare. Läraren beskrev att eleven under senare tid gjort stora 

framsteg. Två andra lärare beskrev hur resursarbetet organiserades genom extralärare i klassen. 

I den här studien framkom att tillgången till logopeder varierade. I ett sammanhang 

framkommer en uppfattning om att landstingets logopeder tenderade att släppa eller inte längre 

följa upp elever som kommit igång med talet. Uppfattningar framkom även om att kommuner 

upplevs satsa mer på psykologer och kuratorer än på logopeder eller talpedagoger i skolan. 

 

Elevens egen insikt 

 

Flera lärare hävdade att elever som hade äldre syskon med liknande problematik tenderade att 

ha bättre insikter om sina egna svårigheter. De eleverna uppfattades som mer motiverade för 

skolarbete. Här kan tolkas som att elevernas motivation påverkades av hur språkstörning förstås 

och hur man lägger upp skolarbetet hemma.  

Ibland ordnar skolan möjligheter till språklig träning som eleven inte vill ta emot. Svårigheter 

uppstod för lärarna när omgivningen uppfattade ett behov som barnet inte ville träna. 

Nu vill min elev inte gå ut från klassrummet alls. Allt vill göra exakt som kompisarna gör. 

Tal-och språkpedagogen kan därför inte träna med honom. Han vägrar! (Lärare F) 

Läraren förstod att eleven inte ville gå ifrån klassen, men hamnade i ett dilemma eftersom hon såg ett 

behov hos eleven att träna enskilt. Att elever med språkliga svårigheter undviker situationer som 

kräver kommunikativa förmågor utmanar lärarnas förmågor att hitta varje elevs drivkraft eller 

motivation. 

Lärarna kopplade i några fall elevernas egen förståelse av funktionsnedsättningen till motivation 

och menade att elevernas självinsikter påverkade i vilken utsträckning de till exempel var villiga 

att använda kompensatoriska hjälpmedel.  

Den ena eleven är nog väldigt lättad när han förstår och använder också kompenserande 

verktyg. Den andra eleven vill dölja. (Lärare C) 

Lärarna uppfattade att många elever med språkstörning tyckte att det flöt på ganska bra.  Några av 

dem menade att eleverna visade en ganska lättsam inställning till skolarbete. Många gånger tycktes 

eleverna sakna insikter om sådant som behövde tränas, vilket skulle kunna tolkas som om eleverna 

förnekade sina svårigheter. Det var inte heller ovanligt att de försökte dölja sådant på alla möjliga sätt. 

Lärarna upplevde att det var först när eleverna förstod sina egna problem som man kunde ha en öppen 

dialog. Det blev då lättare att tillsammans diskutera pedagogiska lösningar. Att prata öppet om 

olikheter skulle kunna uttolkas som viktigt för att eleverna inte lika ofta ska lägga misslyckanden på 

sig själva.  

Många av de här eleverna får en låg självkänsla. Diagnosen kan kännas som en förklaring så 

att de inte tänker att de är dumma eller värdelösa. Istället kan de tänka att jag kan fixa det med 

det här stödet… eller jag kanske inte kommer att fixa det här därför att...Det kan ju också vara 
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skönt att veta. För ibland är det ju faktiskt saker som inte går… eller det kanske måste göras 

på ett annat sätt. (Lärare C) 

Läraren upplevde att elevernas självkänsla påverkades av den omgivande miljön, men också att god 

självinsikt inverkade på hur eleverna förhöll sig till det som pågick runt omkring. Läraren menade att 

egna insikter om funktionsnedsättningen kunde påverka självkänslan positivt. 

 

 

Attityder hos andra elever 

 

Att tala om funktionsnedsättningar som ADHD uppfattades enklare än språkstörning om man över 

huvud taget nämnde diagnoser. Några lärare reflekterade över att begreppet språkstörning inte lät bra 

och att de kände sig oroliga för att ordet kunde associeras till något de trodde kunde vara svårt att 

förstå på ett bra sätt av klasskamraterna. Lärarna menade att det viktigaste var att ett arbete utfördes 

omkring acceptans av varandras olikheter. En av dem förklarade att någon behövde extra tydlighet, att 

någon behövde mer teknik eller mer tid och så vidare (Lärare F1).  

Vi såg att gruppen påverkade och eleven uttryckte själv att få byta grupp. När vi flyttade 

eleven till den andra klassen blev de bättre. Det är på något sätt mer tillåtet att använda mer 

hjälpmedel där. Vi har många elever som behöver särskilt stöd på olika sätt så det borde inte 

vara så… men det får ju vi jobba med. (Lärare C) 

Yttre faktorer som gruppstorlek, sammansättning och gruppklimat påverkade delaktighet i 

undervisningssituationer, men även tillgänglighet i form av kompenserande verktyg.  

Om han inte känner sig nöjd eller att han lyckas så går han ut. Han blir väldigt nere och deppig 

och säger att han är en idiot, att han inte fattar någonting. Det har han sagt i perioder, många 

perioder. (Lärare F) 

När lärarna inte lyckades möta eleverna eller om uppgifterna inte anpassats till en rimlig nivå 

uppfattades undervisningen som obegriplig eller meningslös. Detta väckte känslor av 

misslyckande hos eleverna och även hos lärarna. Att ordna undervisning for varje individ, exakt 

där denne befinner sig, uppfattades som en stor utmaning av lärarna. I klassrummet samverkade 

flera faktorer som lärarna ofta hade svårt att förutse. 

 

Dokumentation och informationsöverföring 

 

Hur lärare resonerar om dokumentation  

 

Av intervjupersonernas berättelser framgick att dokumentation inte betraktades som verktyg och 

inte heller fungerade effektivt vid övergångar i skolans praktik. I flera uttalanden märktes 

osäkerhet omkring hur och vad som ska skrivas eller när det ska göras.  

Jag skriver gärna, men det är bara det att då skulle man ju skriva för allting om man var orolig. 

Åtgärdsprogrammet skulle följas upp och det blev ju väldigt många samtal. Jag känner ju inte 



28 

 

att vi gör ett sämre arbete nu, men jag behöver lägga mindre tid på möten. Jag kan jobba mer 

med eleven istället. Det har kanske blivit lite effektivare nu. (Lärare C) 

Åtgärdsprogram upprättades i liten omfattning. Flera av lärarna uttryckte att det tog för mycket av 

deras tid och menade att mötestid ställdes mot tid med elever.  

Jag tycker att vi skriver åtgärdsprogram för att det ska vara bra eller se fint ut, för skulle jag 

skriva om det som hjälper, då skulle det ju inte gå att genomföra (Lärare F). 

Att han har sina studiotider och att han har assistent. Är de sådant som man ska komma fram 

till i ett åtgärdsprogram alltså? (Lärare E) 

Lärarna var medvetna om att åtgärdsprogram skulle skrivas när en elev är i behov av särskilt 

stöd. Osäkerhet uppstod dock hos flera om vad det rent konkret innebar samt hur arbetsgången 

för den processen såg ut. En av lärarna uppfattade att åtgärdsprogram i praktiken skrevs utifrån 

tillgängliga resurser och inte alls utifrån vad eleven faktiskt skulle behöva. Hur uppföljningarna 

genomfördes och dokumenterades såg olika ut. Muntliga uppföljningar gjordes tillsammans 

med föräldrar vid möten. Vilka andra professioner som medverkade vid sådana tillfällen 

berodde på syftet.  Lärarna höll kontinuerligt kontakt via mail med elevernas föräldrar.  

Av lärarnas yttranden kan uttolkas att åtgärdsprogrammet ses som skolans angelägenhet. Att det kunde 

underlätta för eleverna eller deras vårdnadshavare att ta ställning till om insatserna var relevanta 

framgick inte. Att åtgärdsprogrammet garanterade omfattning av insatser i tid och är rättssäkert utifrån 

elevernas behov syntes inte heller. Skolans möte med lagstiftningen tycks bilda en alldeles ny 

horisont. 

 

Systematik, organisering och kontinuitet av stödinsatser 

 

I intervjuerna märktes att lärarna ofta förlitade sig på sådana insatser som gjordes av speciallärare, 

specialpedagoger eller logopeder utanför klassrummet. Rutiner för överföring av dokumentation av 

anpassningar och stödåtgärder samt utvärdering av insatser saknades. När information om elevernas 

utveckling och behov uppfattades som knapphändig eller svårtillgänglig, uttryckte flera lärare att de 

inte hade getts tillräckligt goda förutsättningar att ordna undervisning på ett bra sätt. Problem uppstod 

ofta vid till exempel byte av skola eller vid övergångar mellan klasser. Olika typer av information 

lämnades i olika omfattning, ibland skriftligt och ofta muntligt av lärare och föräldrar. Strukturen för 

vilken typ av dokumentation som ska överlämnas kan uppfattas som otydlig. 

Informationen bestod i stort sett av en liten pappersbunt som jag fick titta igenom själv. 

(Lärare A) 

När läraren mötte sin elev hade hon inte förståelse för hur språkstörningen inverkade på just honom 

och i den nya miljön. Hon gavs inte möjlighet att sätta sig in i elevens behov och hade därför svårt att 

veta exakt vilka anpassningar som var viktiga. I en annan intervjuerna framgick att information 

lämnats av logoped, men att det framförallt allt var informationen från den tidigare läraren som varit 

ett användbart underlag. Den senare lärarens uttalande kan tolkas som om logopeden gjort en 

beskrivning av språkstörning i allmänhet och att den tidigare lärarens information gett mer konkreta 

idéer om metoder och anpassningar i skolans praktik.  

Intervjudeltagarna såg kontinuitet och information omkring stödinsatser som nyckelfaktorer till ett 

framgångsrikt arbete omkring elever med språkstörning. Flera av lärarna återkom till det och sa sig 

ha fått alldeles för lite information själva.  
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Om man får en elev från en annan skola eller om en elev kommer som nyanländ så finns vissa 

gånger inget med, inget underlag, ingenting. Det finns liksom inget om vad det här barnet 

behöver. (Lärare B) 

Av intervjupersonernas berättelser kan förstås att det tar tid att skapa sig en egen uppfattning och 

om hur upplägget av undervisningen för elever med språkstörning bör utformas. Detta kan tolkas 

som om värdefull tid för lärande riskerar att gå förlorad vid övergångar om rutiner för 

överlämnande saknas.  

Det är en jättevinst att jag har fått följa barnet så många år. Jag är rädd att han kommer att 

försvinna på högstadiet. Det kan vi se på dem vi tidigare har skickat iväg. Vi vet att vi lämnat 

information om vad eleverna behöver och vi vet vad som inte har skett. Vi tänker ofta att vi 

visste. Vi har berättat klart och tydligt och så får dom ändå inte den hjälpen där… Vi startade 

ju faktiskt också så …(Lärare F) 

Flera av lärarna uttryckte oro för vad som skulle komma att hända med deras elever vid byte av 

skola, t.ex. till högstadiet. Deras tidigare erfarenheter visade att eleverna inte hade fått det stöd 

som rekommenderats från låg och mellanstadiet, även om informationen hade kommunicerats. Här 

kan uttolkas att mottagande lärare inte hade förförståelse om vad språkstörning innebar och därför 

inte förstod vilka anpassningar och stödåtgärder som var nödvändiga. Orsaken skulle också kunna 

vara att den som har lämnat information inte varit tillräckligt tydlig eller inte har gett rätt typ av 

information. I den här undersökningen framkom att överföringar av anpassningar och stödåtgärder 

ofta uppfattades som otillräckliga.  

 

Lärares tankar om förbättringsområden 

 

När intervjupersonerna reflekterade över förbättringsområden nämndes övervägande organisatoriska 

faktorer som de själva inte kunde förändra. Få nämnde behov av utveckling gällande metoder som 

förbättrade språkliga kommunikativa arbetssätt i grupp, deras egen roll i undervisningssituationer eller 

tillgänglighet av den teknik som fanns att använda. Övervägande områden som lärarna nämnde kunde 

kopplas till frågor om resurser. 

Flera av intervjupersonerna förde fram grundskola som är ett bättre alternativ än specialskola för deras 

elever. De menade att kompetensen i specialskolor  var viktig för elever med språkstörning, men att 

möjligheterna till socialisering ökade om eleverna fick gå i grundskola. För att denna pedagogiska 

utmaning ska bli ett bra alternativ betonade lärarna generös resurstilldelning, struktur, och möjligheter 

för elever att arbeta i små sammanhang. Som viktig utgångspunkt lyftes även lärares behov av nära 

samarbete med logopeder, speciallärare och specialpedagoger med specialisering inom tal och språk.  

Följande förbättringsområden framkom som angelägna. 

 mer speciallärartid för” riktad” träning med eleverna ”en till en” 

 placering i lugna klasser med färre elever, inte fler än tjugo 

 utbildning omkring tekniska möjligheter för elever med språkstörning 

 fler lärare omkring eleverna och tid att systematiskt dokumentera insatser 

 handledningstid och mer fortbildning om språkstörning 
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 åldershomogena klasser för att lättare hitta en undervisningsnivå som ligger närmare elevens i 

klassrummet. 

 

Diskussion 

 

Syftet med den här studien var att inhämta förståelse om hur lärare organiserar undervisning för elever 

med språkstörning. Undersökningen visade likheter och skillnader i hur lärare förstod 

funktionsnedsättningen. Den visade också att olika förutsättningar ges att möta språkstörning i skolan 

samt att språklig sårbarhet inte självklart genererar tillräcklig resurstilldelning utifrån hur lärare och 

specialpedagoger ser på elevernas behov.  

Ur ett etiskt perspektiv behövde bl. a övervägningar göras huruvida de fördjupande frågeställningarna 

uppmuntrat intervjupersonerna att berätta mer om fenomenet än de egentligen hade tänkt från början. I 

resultatdelen framkom information som skulle kunna öka förståelse gällande den komplexitet som 

uppstår i mötet med språkstörning och vilka konsekvenser blir när stöd inte ges i tillräcklig 

omfattning. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv blir forskarens tolkningar av lärarnas berättelser 

viktiga att lyfta för att belysa hur förutsättningar ordnas i skolans verksamhet.  

 

Lärares organisering av undervisning 

 
Lärarna arbetade utifrån den förståelse och de förutsättningar som fanns tillgängliga och 

provade sig fram bland olika metoder. De resonerade på ett omedvetet sätt omkring 

anpassningar i paritet med vad forskningen visar som framgångsrikt. i lärarnas berättelser 

framträdde osäkerhet hur de konkret skulle kunna förbereda delaktighet och tillgänglighet i 

klassrummet.  Att funktionsnedsättningen inte är statisk utan yttrar sig på flera olika sätt 

beroende på tid, miljö och dessutom i samspel med andra diagnoser gör att det uppfattas extra 

komplicerat för lärarna att organisera undervisningen (Bjar, 2006; Nettelbladt & Salameh, 

2007). Det individuella perspektivet utmanar deras analysförmåga och flexibilitet i relationella 

sammanhang.   

En av lärarna i studien uttryckte att ansvaret låg hos henne och arbetslaget att hitta lösningar som 

främjade delaktiga och att just det kändes som en drivkraft för henne. Uttalandet speglar ett relationellt 

perspektiv där miljön blir bärande för hur elever presterar. Med en sådan utgångspunkt blir också 

lärarens upplägg av undervisningen centralt för hur elever görs delaktiga. En annan lärare berättade att 

hon inte alls tänkte utifrån diagnoser utan att hon föredrog att tala om olikheter i klassen. Hon 

förklarade att någon behövde extra tydlighet, någon mer teknik eller mer tid osv. Lärare som resonerar 

på det sättet behöver inte mallar för att beskriva olikheter (Assarsson 2009).  Genom att inte förklara 

avvikelser i diagnoser måste läraren istället ta itu med det svåra. Olika inställningar har betydelse för 

hur man ser på elever och deras svårigheter och Assarssons uppfattning är att en skola som väljer att 
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möta olikheter tränar elever att se bortom det förgivettagna. På så vis kommer de närmare ansvaret för 

den andre.   

I den här studien kan trygghet och förståelse uttolkas som viktiga grundpelare för att elever med 

språkstörning skulle göras aktiva i kommunikativa lärandesituationer. Detta berör Bengtsson & 

Berndtsson (2015) ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv och menar att lärare behöver sätta sig 

in i elevernas livsvärld och erfarenheter innan de inriktar sig på själva innehållet i lärandet. Lärarna var 

överens om att ett gott föräldrasamarbete ökade möjligheterna att matcha elevernas intressen och 

erfarenheter med skolans undervisning. Sjöberg (2014) lyfter samarbete men vårdnadshavare som 

särskilt betydelsefullt för att elever med språkliga sårbarheter ska förstå nya sammanhang.  Detta 

stämmer även väl överens med den internationella forskning Wallach (2014) lägger fram om att elever 

med språkstörning deltar mer aktivt i verklighetsbaserad undervisning med tydliga mål. Sådan 

samverkan ligger intressant nog också i linje med delar av Rehnmans undersökning om 

kunskapsutveckling hos personer med en ärftlig dövhet/hörselnedsättning. Rehnman (2013)   beskriver 

hur föräldrar till barn med hörselnedsättningar har gett förutsättningar för kunskapsutveckling i 

generationer, genom att de inte skiljt på praktiska och teoretiska kunskaper i sin uppfostran. Vad 

händer när skolan blir alltför teoretisk och abstrakt eller när teoretisk kunskap skiljs från praktisk? Vad 

sker när föräldrar inte kan stödja skolarbetet, samtidigt som skolans resurser sviker och inte ger elever 

med språkliga sårbarheter det stöd de faktiskt har rätt till? Vilken handledning får egentligen 

föräldrarna omkring hur de kan stödja sina barn i skolarbetet? Eftersom behovet av träning och 

repetition är så oerhört stort för elever med språkstörning, blir föräldrarnas förståelse och engagemang 

avgörande för hur de lyckas i skolan. Detta ligger också i linje med vad flera av lärarna i studien för 

fram. Nettelbladt (2013) hävdar att barn som inte har ett starkt stöd hemifrån blir extra sårbara. De har 

därför ett extra stort behov av särskilt stöd i skolan i form av språkstimulans utöver den som övriga 

barn får. Det är olika sätt förhålla sig till sådant stöd elever behöver. Ska skolan kompensera hemmet 

eller tvärtom och vad innebär det för skolans verksamhet om hemmet inte har den möjligheten? Enligt 

skollagen (SFS 2010:800) har skolan ett underförstått kompenserande uppdrag och kan inte förlita sig 

på att föräldrarna förstår eller har förmåga. Samverkan omkring olika lösningar i skolan och 

tillsammans med hemmet framhålls som framgångsrikt även i en sammanfattande rapport om 

inkluderande undervisning (European Agency for Development in Special Needs Education, 2005).  

Även om förståelse av begreppet språkstörning uppnås, behöver lärare hela tiden skaffa ny förståelse 

om hur lärandet påverkas i nya situationer. Anpassningarna som lärarna gjorde behövde ideligen 

ändras vilket väckte känslor av frustration. Deras personliga förståelse och engagemang tolkades ändå 

som drivkraften i deras arbete. Bredmar (Bengtsson & Berndtsson, 2015) illustrerar styrkan i ett 

känslomässigt engagemang och förståelse ur ett livsvärldsperspektiv genom att belysa krafterna i 

känslans förmåga att relatera till andra eller annat.  Lärarens förståelse och skicklighet att agera utifrån 

situationen som helhet tillsammans med elevernas förmåga att känna igen blir som framgångsrikt för 

lärandet. Bengtsson och Berndtsson (2015) liknar den processen vid en kedja av toner som föregår och 

efterföljer varje närvarande ton och menar att det först är när den förståelsen uppnås som melodin 

framträder. Ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv befinner sig elever i ständigt samspel med sin 

omgivning. Interaktionen mellan eleverna och läraren avgör därför om lärandet hindras eller 

möjliggörs.  Att relationer och samspel i miljön har central betydelse för hur man ser på sig själv och 

sitt lärande är en uppfattning som hävdas av flera författare, exempelvis Hautaniemi (2004). Hon 

undersökte känslornas betydelse i funktionshindrade barns livsvärld och fann att positiva känslor av 

närhet, samförstånd och samhörighet påverkade deras vilja och motivation att möta nya erfarenheter.  

Enligt Segnestam (Sjöberg, 2014) behöver elever med språkstörning stort vuxenstöd för att reda ut 

missförstånd som uppstår i sociala skeenden. Dessutom framhåller Segnerstam ett gediget och 

kontinuerligt pedagogiskt arbete i klasserna omkring olikheter. Flera lärare uppfattade att deras elever 
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behövde träning att hantera olika typer av sociala situationer. Segnestam (Sjöberg 2014) menar att 

skoldagen innehåller flera viktiga arenor för sådan träning och behöver strukturer för det. Genom ett 

målinriktat arbete under skoltiden förbereds elever med språklig sårbarhet att lösa problem 

självständigt senare i vuxenlivet. 

 

 

 

Gapet mellan utredning och undervisning i skolans 

praktik 

 
I Sverige gör landstingets logopeder utredningar och ger skolan en allmän beskrivning om 

språkstörning utifrån de svårigheter utredningarna visar.  De olika yrkesgrupperna har olika 

professionella språk varför missförstånd lätt uppstår. Logopedernas idéer om anpassningar är gjorda ur 

ett språkvetenskapligt perspektiv och behöver omsättas i relationella, pedagogiska skolkontexter och 

fordrar anpassning utifrån flera individuella behov. Lärare förväntas förstå och förhålla sig till 

språkstörning i en pedagogisk och komplex kontext, som rymmer flera olika typer av utmaningar 

samtidigt.  

Skolan förväntas sträva mot en likvärdig utbildning för alla och förbereda elever att leva i och forma 

ett samhälle präglat av mångfald, komplexitet och förändring. När undervisning planeras tvingas lärare 

göra olika val som kan utgöra etiska eller moraliska dilemman. Lärarna tyckte sig ha svårt att möta 

eleverna på rätt nivå. En av lärarna menade att de genomförde undervisningen på en lägre nivå för hela 

klassen och menade att andra elever på det sättet inte fick sådana utmaningar de behövde. Å andra 

sidan hävdar Segnestam (2014) att det inte är ovanligt att vuxna har alltför låga förväntningar på 

elever med funktionsnedsättningar. En av lärarna nämnde att hon vänt sig till särskolans lärare för att 

få handledning omkring metoder. Segnestams uppfattning är att särskolans arbetssätt och metoder ofta 

passar elever med språkstörning. Samtidigt understryker hon att placering i särskola inte är en bra 

lösning för elever med språkstörning om det inte handlar om utvecklingsstörning. Ändå visar historien 

att sådana lösningar ofta har förekommit (Nettelbladt, 2007). 

Ett par av lärarna i studien uttryckte att det kändes svårare att tala öppet om språkstörning än om t.ex. 

ADHD eller dyslexi. De menade att begreppet skulle kunna förstås på ett mindre bra sätt av 

kamraterna. En konsekvens av att inte kunna handla utifrån etisk övertygelse kan orsaka moralisk 

stress hos lärarna. När det kommer till språklig träning, menar Rygvold (2010), att det är viktigt att 

klargöra vem som äger problemet. Hur påverkas självkänsla och självförtroende när eleverna själva 

inte får kunskap om hur deras funktionsnedsättning inverkar på lärande i olika sammanhang eller när 

lärare och föräldrar undviker att överhuvudtaget tala om språkstörning? Bruce (Bjar, 2006) hävdar att 

möjligheterna är små att motivera en förändring om eleverna inte själva förstår vad träningen ska leda 

till. Motivation kommer ur självinsikt, omgivningens tolerans och när man får använda det man har 

tränat i naturliga kommunikativa sammanhang (Bjar, 2006).  

Lärarna uppfattade att elevernas förförståelse för olika områden hade betydelse för hur de deltog. Om 

syftet är att elever med språkliga svårigheter ska träna kommunikation med andra, är det viktigt med 

förståelse om att det spelar stor roll vilka områden man väljer att utgå ifrån i 

undervisningssammanhang, eftersom elevernas intressen och tidigare kunskap har betydelse för det 

som ska läras in (Wallach, 2014).  
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I lärarnas berättelser kan osäkerhet uttolkas när de måste agera eller improvisera utifrån förnuft och 

känsla. Undervisning för elever med språkstörning behöver utgå ifrån forskning, ordnas på ett 

systematiskt sätt och i nära samarbete med logopeder. Att handledning organiseras på olika sätt och i 

varierande omfattning kan förstås som om eleverna får olika förutsättningar till en likvärdig utbildning 

i olika kommuner och även mellan olika skolor i samma kommun.  

Utifrån den här undersökningen kan det uppfattas som att det finns ett gap mellan utredningar, 

rekommendationer och undervisning i skolans praktik. När barnet fått sin diagnos av logopeder från 

landstinget är det inte självklart förenat med kontinuitet, språklig träning, uppföljning och handledning 

till lärare. Av några lärares berättelser kunde förstås att de till viss del kände sig utelämnade att klara 

många svåra utmaningar på egen hand. En av lärarna i studien liknade sitt arbete vid en slags konst 

som hon inte kände sig säker i. Hur påverkas resultatet av konstnärens förståelse och vetande om hur 

färger och teknik inverkar på varandra och på resultat? Att äga kunskapen, men inte ha tillgång till 

vare sig färger eller penslar blir en utmaning för vilken skicklig konstutövare som helst.  

Språkstörning går inte över utan förändras genom skoltiden, varför uppföljande utredningar av 

språkliga förmågor blir nödvändiga som underlag för effektivt stöd. Sådana behöver göras av 

logopeder. Betydelsen av begreppet språklig intervention och vad det innebär i skolsammanhang 

behöver diskuteras. Vem ansvarar för systematiken omkring behovet av språklig träning och stimulans 

i skolan? Systematik, samverkan och utbildning återkommer i studien och framträder som viktiga 

grundpelare för att elever med språkstörning ska få adekvat stöd. Hur lärare dokumenterar effektiva 

anpassningar har betydelse för hur mottagande lärare förstår och ordnar skolmiljön. Hur omgivningen 

ser på eleven formar hur eleven ser på sig själv och sin egen förmåga till lärande.  

 

 

Språklig stimulans och träning  

 
När landstinget gör utredningar, ställer diagnoser och ger rekommendationer blir de ofta en 

bedömning av elevers svårigheter ur ett kategoriskt perspektiv (Nettelblad, 2007). I skolsammanhang 

uppstår konsekvenser eller skolsvårigheter i relationella kontexter. Senare svensk och internationell 

forskning visar nya idéer för hur olika språkliga förmågor bör tränas och behöver förstås av all 

personal i skolan. Den här undersökningen visade att lärarna inte riktigt ser möjligheter till träning för 

elever med språkstörning i relationella kontexter. Senare forskning har dock visat att barn med 

språkliga sårbarheter förbättrar grammatiska förmågor och använder i genomsnitt längre ord 

tillsammans med andra utifrån strukturer och med kunniga samtalsledare (Nettelbladt, 2007; Smith, 

Leitao, Lambert & Nickels, 2013).  

Språkliga förmågor stärks alltså genom enskild träning och möjligheter att använda det som tränats i 

strukturerade, relationella och anpassade sammanhang. Flera av intervjudeltagarna märkte att elever 

med språkstörning blev mer aktiva i undervisningssituationer med färre elever. Lärarna uppfattade att 

det då var enklare för eleverna att hinna uppfatta innehållet i kommunikativa skeenden och att lärarna 

själva lättare kunde ge utrymme för tid och leda samtalet med understödjande frågor. Av detta kan 

förstås att yttre förutsättningar påverkar lärares möjligheter att ordna delaktighet för elever med 

språkstörning i kommunikativa undervisningssituationer.  

Utifrån den här undersökningen kan uppfattas att strukturer omkring språklig träning uppfattades som 

viktig och varierade mellan olika skolor. Logopeder, talpedagoger eller specialpedagoger med 

inriktning mot tal och språk förekom i olika omfattning. Att språkliga insatser gjordes i form av 
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projekt kan knappast ses som en långsiktig lösning. Inte heller att insatser av logoped gjordes under 

kort tid i tron på att lärare sen ska klara det komplexa uppdraget på egen hand. 

 

 

Systematik och dokumentation  

 

I skolans värld ändras förutsättningar oavbrutet, bl.a. beroende på lärarbyten och stadieövergångar. I 

den här studien kan förstås att lärare behöver konkret information om tidigare anpassningar och 

särskilt stöd vid överlämningar och att det brister omkring sådana rutiner. Skolverket (2014) har 

uppmärksammat att kunskap om anpassningar som tidigare fungerat riskerar att försvinna vid 

övergångar eller när elever byter skolor. Om lärare inte förstår vad språkstörning innebär eller hur de 

behöver ordna lärandemiljön hindras eleverna att bli delaktiga i sådana lärandeprocesser som är 

nödvändiga för att nå kunskapskraven. När miljön omkring elever med språkstörning ändrades blev 

förutsättningarna osäkra. Elever med språkstörning har ofta svårt att själva uttrycka vad de behöver 

och lärarnas förmåga att dokumentera och föra vidare stödåtgärder blir därför helt avgörande för hur 

elevernas skolsituation ordnas. I studien framkom att lärarna inte tyckte sig ha fått tillräcklig 

information när de tog emot elever samtidigt som de inte själva såg det som självklart att 

dokumentera. De tycktes ofta förlita sig på att speciallärare eller specialpedagoger som var inkopplade 

förde informationen vidare. Osäkerhet märktes också om hur mottagande lärare förstod information 

vid överlämningar. Det skulle kunna bero på otydliga formuleringar, brister om vad språkstörning 

innebär eller på att man har tagit olika perspektiv på miljöns betydelse för lärandet eller på vem som 

ska åtgärda problemet. 

Av intervjudeltagarnas berättelser framgår att överlämnande av information på olika sätt i skolan 

är angelägen för att ge goda förutsättningar för eleverna. Den komplexitet som infinner sig vid 

stadieövergångar belyser Skolverket (2014)  i ett stödmaterial för just övergångar, där skarven 

mellan grundskolan till högre årskurser framhålls som särskilt kritisk, eftersom allt fler lärare då 

ska ta emot och tolka information om många elever. Ökad rörlighet, förflyttningar och övergångar 

framkommer som sårbara för elever i behov av särskilt stöd. Detta syntes också i Gerrbos studie 

om specialpedagogisk organisering i praktiken (2012). Skolan är skyldig att anpassa 

undervisningen till varje elevs förutsättningar utifrån bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. Skolverket (2014) hävdar att rätt typ av information måste överlämnas för att öka 

insikterna om vad varje elev behöver. Sådan dokumentation ger mottagande lärare verktyg och 

konkreta metoder omkring undervisning i mötet med språkstörning och vilka strategier som har 

varit effektiva för den elev det gäller. Att skolan har former och rutiner för överlämningar samt 

goda relationer med eleverna och deras vårdnadshavare ser Skolverket som avgörande för vilket 

stöd eleverna får. Lärares förmåga att dokumentera på ett konkret sätt blir betydelsefullt för att inte 

förlora dyrbar tid. Bredmar (Bengtsson & Berndtsson, 2015) utgår från ett perspektiv om att 

kunskap är kroppslig och hävdar betydelsen av att lärare gör skolans styrdokument till sina 

verktyg. Bengtsson menar att detta uppnås genom medvetenhet och förståelse om olika 

lärandeprocesser och undervisningsmetoder. Att lärare förstår helheters betydelse för olika delar 

skulle kunna påverka hur de dokumenterar eller ser på och använder dokumentation. 

Den första juli 2014 inträdde en ny lag till följd av lärarnas upplevelse om att dokumentationsbördan 

hade ökat. Regeringens beslutade då om att det administrativa arbetet skulle minska till förmån för 

undervisning (Utbildningsdepartementet, 2014). Ingen riskanalys gjordes av det beslutet. Inte heller 
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efterfrågades vilka konsekvenser den reformen skulle kunna få från föräldraföreningen Talknuten eller 

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn.  

Lärare befinner sig ofta i sårbara situationer där många beslut ska tas på kort tid. De behöver därför 

ges tid för reflektion och dokumentation för att lyfta och föra goda exempel vidare i arbetslaget. 

Persson (2013) undersökte skolans beredskap för elever med språkstörning. I den studien framkom 

lärarnas kompetens, tidiga insatser och systematisk handledning samt uppföljning som angeläget.  

I skollagen (2010:800) framgår att kommunerna är huvudmän och ska fördela resurser efter elevernas 

olika förutsättningar och behov Utifrån skollagens och UDs formuleringar om mänskliga rättigheter 

och senare konsekvenser ur ett samhällsperspektiv om utanförskap och vad det leder till behöver en 

diskussion lyftas. Denna förståelse tillsammans med den nya forskningen om att språkliga sårbarheter 

utvecklas genom både enskild träning och träning att aktivt delta i språkliga kontexter blir 

konsekvenser för skolans praktik. Assarsson (2009) riktar ljuset mot den spänning som uppstår mellan 

styrdokumentens formuleringar om alla likas möjligheter i skolan och den verklighet lärare och 

rektorer befinner sig i. När det gäller resursfördelning kan i den här studien uttolkas en uppfattning om 

att huvudmän och rektorer tror att tidiga insatser för barn med språkstörning gör att behovet senare 

minskar eller till och med går över när barnen blir äldre vilket inte stämmer med den forskning som 

tagits upp i den här studien (Nettelbladt, 2007). 

Av intervjuunderlaget kan uttolkas att rektorer inte argumenterar tillräckligt för utökade resurser, 

vilket i sin tur kan förstås som att utbildning om språkstörning behövs på organisationsnivå. Enligt 

skollagen (2014:458) är det rektors ansvar att se till att elever som har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskraven, på grund av sin funktionsnedsättning, ges sådant stöd som så långt som möjligt 

motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. Några av lärarna framhöll betydelsen av att deras 

elever erbjöds utbildning av hög kvalitet i sin hemkommun framför specialskola i annan. I skollagen 

framgår tydligt att kommunpolitiker, i egenskap av huvudmän, är ansvariga för tilldelning av resurser 

och resultat. Hur ser återkopplingen till beslutsfattarna ut om hur det går för den här elevgruppen? 

Politiska ramar, handlingsplaner och styrdokument är tänkta som yttre förutsättningar för inkludering i 

skolan (Ahlberg 2009). Konsekvenser av sådana formuleringar blir till utmaningar för lärare i 

praktiken.  

 

Elevhälsan och specialpedagogiken 

 
I bakgrunden beskrivs erkännande i relationella kontexter som viktiga för funktionshindrade elevers 

möjligheter att aktivt delta i kommunikativa sammanhang. Flera författare för fram erkännande som 

villkor för språklig utveckling. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan ett sådant begrepp bli 

kontroversiellt att använda i skolsammanhang eftersom det i elevgrupper alltid finns asymmetriska 

kommunikationsförhållanden utifrån olika positioner och status (Sivertun, 2010). Sivertun hänvisar till 

Honneth (2003) som beskriver att uppriktigt erkännande bygger på att den som ger det kan leva sig in i 

den andres förutsättningar och perspektiv på världen. I annat fall görs den andre till hjälpbehövande 

och erkännandet endast begränsat. Detta kan ses som en förklaring till att lärare upplever det svårt att 

ordna undervisning så att elever med språkstörning blir aktiva i större klasser eller tillsammans med 

kamrater som inte förstår eller vet vad språkstörning är. Det kan även vara en orsak till att flera 

kommuner har satsat på språkklasser inom grundskolan. Sivertun resonerar ur ett socioekonomiskt 

perspektiv och menar att nutida fokusering på att inkludera till varje pris ställer krav på att strukturer 

inom skolan synliggörs och bekämpas utifrån allas lika värde.  
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Att bädda för erkännande, även om det blir begränsat innebär alltså att undervisning och sociala 

situationer noggrant behöver förberedas genom samverkan lärare emellan, men också i samarbete med 

logopeder och elevhälsa för att ta ett helhetsperspektiv. 

Av den här undersökningen kan förstås att de specialpedagogiska anpassningar eleverna får i praktiken 

blir en fråga om enskilda lärares förståelse, engagemang och skicklighet men också elevhälsans 

förmåga att söka lösningar i miljön och samarbeta med elevernas vårdnadshavare. 

För lärarna utgör åtgärdsprogrammet viktig dokumentation av det särskilda stödet och även det 

verktyg som behöver förstås av nya lärare när elever ska vidare i utbildningssystemet. För elevernas 

vårdnadshavare utgör åtgärdsprogrammet rättssäkerhet omkring stödåtgärder i skolan. Utifrån den 

forskning som Wallach (2014) presenterar behöver logopedernas rekommendationer om anpassningar 

för elever med språkstörning diskuteras tillsammans med lärare. Språkforskning behöver tolkas av 

logopeder och talpedagoger i samarbete med specialpedagoger/speciallärare med kunskaper i tal och 

språk för att hitta specialpedagogiska lösningar i skolkontexten utifrån varje elevs unika behov. 

Tvärprofessionella diskussioner utifrån olika perspektiv på språklig träning och stimulans blir 

nödvändiga för att komma fram till konkreta anpassningar och stödåtgärder i elevernas skolvardag. 

Olika professioners språk behöver översättas i olika sammanhang och förstås av alla inblandade. 

Specialpedagoger/speciallärare blir den länk som samlar ihop, tolkar olika perspektiv, förstår och 

formulerar konkreta åtgärder gällande språklig träning, stimulans och tillgänglighet i undervisning. 

Utifrån en samlad elevhälsa, behövs förståelse och samverkan utifrån olika kunskaper omkring elevers 

olikheter för söka helhetslösningar och undanröja hinder för att undvika psykisk ohälsa för elever i 

skolan.  

 

Avslutande tankar och förslag till 
framtida studier 

 

Konsekvenser av språklig sårbarhet växer fram i mötet mellan den enskilde eleven, lärarens 

praktiska erfarenheter och undervisningen utifrån de teoretiska kunskaperna. Därför finns inte 

endast en innebörd av begreppet språkstörning. Eftersom funktionsnedsättningen följer eleverna 

genom hela livet oroade sig lärarna mycket över hur språkstörningen senare skulle komma att 

påverka möjligheter att ta del av samhällslivet, eftersom så många funktioner uppfattades vara 

påverkade.   

Studien har gett nya perspektiv på undervisning och inkludering. Persson och Persson (2012) liknar 

inkludering vid en process som grundar sig i ett sätt att tänka och handla där allas förutsättningar är 

unika och accepteras inom ramen för de mänskliga rättigheterna. Frågan är om det ens går att uppnå en 

gemensam förståelse omkring innebörden av ett sådant begrepp. Att tänka sig inkludering utan att 

fråga sig hur elever ges möjligheter att vara aktivt delaktiga i skolans undervisning kan resultera i 

exkludering. Med utgångspunkt från den här studien behöver inkludering och delaktighet diskuteras 

specifikt utifrån språkstörning och dessutom utifrån varje individ och de sammanhang eleverna omges 

av och vilka konsekvenser det ger i tid och resurser. Berhanu & Gustafsson (Ahlberg 2009) hävdar att 

funktionshindrade elevers möjligheter till delaktighet varierar och kan sättas i samband med 

skolledningens attityder och kunskaper, vilket i sin tur inverkar på lärares förhållningssätt. 
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Språklig träning behöver organiseras systematiskt i skolans praktik. Konkreta insatser i skolan behöver 

bygga på ny forskning och utvärderas kontinuerligt. Språkutveckling och resultat skulle behöva tolkas 

av skolans personal i nära samarbete med logopeder som känner barnets hela kontext. Nya mål bör 

formuleras kontinuerligt utifrån sådant underlag. Att göra undervisning tillgänglig på ett sådant sätt 

som skollagen och FNs barnkonvention beskriver, är resurskrävande. USA ser ut att ha kommit längre 

och svenska beslutfattare behöver ta del av sådan forskning (Wallach, 2014). Att ta bort 

dokumentationsbörda för att frigöra lärares tid är en kortsiktig lösning och gynnar inte elever i behov 

av särskilt stöd, eftersom viktig information om stöd och anpassningar då riskerar att falla mellan 

stolarna vid övergångar i skolans praktik. 

I ljuset av internationell forskning, pekar Nilholm (2006) på generella utgångspunkter som 

blir viktiga för att inkluderande processer ska ta form i skolan. Sådana förutsättningar måste 

diskuteras på övergripande administrativa nivåer och falla ut i konkreta förutsättningar i 

klassrummet. I ett längre perspektiv inverkar språkstörningens konsekvenser på förmågor att 

aktivt kunna ta del av ett modernt informationssamhälle och människor risker att hamna i 

utanförskap. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv blir tidiga satsningar i skolan en 

investering, eftersom man då möjliggör för människor att använda sina resurser.  

Flera nya frågor har väckts under arbetets gång och framtida forskning skulle behöva se på hur lärare 

tänker omkring språkstörning och bedömning. Det skulle också vara spännande att undersöka 

föräldrars tankar om hur de förstår språkstörning. Hur de tänker om samarbete med skolan samt vilket 

stöd de behöver och vilket stöd de får.  

 

Metoddiskussion 

 

Några av lärarna i studien var med i ett språkprojekt och hade därför under en tid större tillgång än 

vanligt till tal- och språkpedagog samt kompenserande verktyg i form av IPads. Om undersökningen 

skulle göras igen med andra förutsättningar, skulle svaren därför kunna komma att bli annorlunda. Å 

andra sidan förändras lärares utgångspunkter hela tiden och påverkar hur undervisning ordnas. Det kan 

också vara intressant att reflektera över om lärarna som var med i språkprojektet var mer positiva till 

att delta. Dialogerna med de olika lärarna styrdes av intervjuguiden och gav ram för samtalen. 

Samtidigt måste varje intervju betraktas som unik, eftersom kvalitativa samtal utmynnar i svar som 

väcker vidarefrågor. Intervjuer kan ses som ett socialt samspel där horisonter för förståelse vidgas allt 

eftersom och där interaktionen mellan intervjuare och deltagare hela tiden påverkar det som sägs. När 

intervjun skrivs ut måste forskaren komma ihåg att det som syns i utskriften har uppkommit i en levd 

situation som denne har varit medskapare till (Kvale & Brinkmann, 2009).  Frågorna kan ha kommit 

att styra intervjudeltagarna att tala mer fördjupat om vissa områden. Här behöver intervjuaren ha 

kunskap och medvetenhet om de maktrelationer som alltid finns i samtalets interaktion. Det är alltid 

intervjuarens ansvar att leda samtalet på ett omdömesfullt sätt.  
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Eftersom intervjuerna spelades in och varje samtal transkriberades ord för ord fanns möjligheten 

att gå tillbaka i texten och läsa igen, vilket behövde göras vid några tillfällen. Inspelningarna gav 

möjligheter att lyssna efter nyanser i materialet när osäkerhet uppstod. För att citaten skulle bli mer 

lättlästa, togs t ex. flera tankepauser bort med risk för att skiftningar i lärarens berättelser kan ha 

kommit bort eller nyanserats på ett sätt lärarna inte tänkt sig. Där talspråket gjorde att texten blev 

alltför för svårläst, ändrades några ord. Meningar kan då ha förlorat sin exakta innebörd. Å andra 

sidan styrkte lärarnas berättelser ofta varandra. Ur ett etiskt perspektiv, är 

konfidentialitetsprincipen tänkt att skydda deltagarna. Å andra sidan möjliggör den för forskaren 

att tolka intervjudeltagarnas uttalanden utan att bli oemotsagd (Kvale & Brinkmann 2009).  

Syftet med studien var att undersöka hur lärare organiserade undervisning för elever med 

språkstörning. Om en etnografisk studie och intervjuer med elever hade gjorts, hade fenomenet 

kunnat belysas på ett ännu grundligare sätt för att förstå hur olika delar samverkar i skolans 

kontext. En studie av den omfattningen hade dock tagit alldeles för mycket tid i anspråk. 
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                                                                                                                                  Bilaga 1 

  
 

Hej! 

 

Jag heter Ann-Charlotte Simonsson och studerar till specialpedagog vid Stockholms universitet. Jag 

har nu kommit till slutfasen i min utbildning. Som examensarbete kommer jag att göra en 

undersökning om språkstörning i grundskolan. Jag skulle vilja intervjua dig. 

 

Syftet med studien är att få en uppfattning om hur lärare organiserar undervisning för elever med 

språkstörning för att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser gällande 

lärande. 

 

De övergripande frågeställningarna i arbetet blir: 

 

 Hur förstår lärare begreppet språkstörning? 

 Hur utrycker sig lärare om samverkan, stöd och handledning? 

 Hur skapar lärare tillgänglighet och möjligheter för kommunikation och språklig stimulans?  

 Hur överförs information vid övergångar? 

 

Jag vill höra dina tankar omkring frågeställningarna ovan. Intervjun tar ca en timme och behöver 

genomföras under vecka 11-12.  

 

All datainsamling kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och att du kan avbryta ditt deltagande utan några negativa effekter. 

Ditt underlag kommer att behandlas konfidentiellt och datainsamlingen kommer enbart att användas i 

forskningssyfte. 

 

Om du har fler frågor så går det bra att kontakta mig eller min handledare. Kontaktuppgifter ser du 

längst ned i brevet. 

Tacksam för om snabbt svar och senast under vecka 10. 

 

Med vänlig hälsning, 
 
__Ann-Charlotte Simonsson__________ 
 
Telefon  0293-21 86 24, 070-380 40 56 
E-post ann-charlotte.simonsson@utb.tierp.se  
 

Handledare: 
Bozena Hautaniemi 
Specialpedagogiska institutionen 
Stockholms universitet 
Fil dr i pedagogik, leg.psykolog 
Universitetslektor i specialpedagogik 
Tfn/Phone + 46 (0) 8 12 07 64 51 
 

mailto:ann-charlotte.simonsson@utb.tierp.se
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                                                                                                                                    Bilaga 2 

Intervjuguide 

 Vad lägger lärare in i begreppet språkstörning? 

Hur skulle du beskriva funktionshindret? 

Kan du berätta för mig hur du skaffat dig information om språkstörning? 

 Har logopeders bedömning av stödåtgärder betydelse för hur lärare planerar 

undervisningen? 

Hur har du delgetts information som framkommit i logopedens utredningar omkring 

eleven/eleverna? 

Hur omsätts logopedernas rekommendationer i praktiken? 

Hur dokumenteras anpassningar och särskilt stöd? 

Hur görs uppföljning av insatser som skolan gör? 

Kan du berätta hur du handleds i arbetet omkring vad din/dina elever behöver? 

 Hur ser lärare på möjligheter och hinder i skolmiljön? 

Vilka svårigheter upplever du med att tillämpa logopedernas rekommendationer i praktiken? 

             Hur tror du att din elev/dina elever uppfattar sina skoldagar? 

Vad anser du vara särskilt viktigt att tänka på i mötet gällande elever med språkstörning och 

deras föräldrar? 

Vilka möjligheter ser du finns för dessa elever i skolmiljön? 

 Vilka förutsättningar ser lärare som nödvändiga för att elever med språkstörning ska 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål? 

Hur tränas barnets språkliga förmågor i skolmiljön? 

Vad anser du behöver förbättras på din skola för att elever språkstörning ska utvecklas så 

långt som möjligt mot utbildningens mål? 
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