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Sammanfattning 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med elever 

som har språkstörning samt hur de beskriver sina erfarenheter av det organisatoriska stödet 

kring att arbeta med dessa elever. 

Forskning visar att interventioner där man arbetar med både det muntliga och skriftliga 

lärandet samt riktat instruktionsstöd är en faktor som utvecklar elever med språkstörning 

positivt. Vidare visar forskning att samundervisning är en strategi lärare kan använda för att 

ge mer differentierat stöd inom ramen för den ordinarie klassen. Där stationsundervisning 

beskrivs som särskilt gynnsam för elever med språkstörning då klassen delas in i tre stationer 

där en station är självgående, något som ger möjlighet för lärarna att arbeta med eleverna i 

mindre grupper. 

Vad gäller det teoretiska perspektivet utgår studien från det sociokulturella perspektivet. I det 

sociokulturella perspektivet blir det synligt att det i ett språkligt sammanhang behöver finnas 

en erfaren som lotsar novisen genom uppgiften. Den erfarna bryter ner uppgiften och ökar 

sedan svårighetsgraden gradvis tills novisen behärskar praktiken.  

Metoden som användes i denna studie är semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades och bearbetades utifrån tematisk analys. Urvalet av respondenter blev ett 

målinriktat urval då det var av betydande vikt att respondenterna hade arbetat med elever som 

har språkstörning.  

Resultaten visar att lärare i denna studie använder sig av relationsbyggande för att stötta 

eleverna i deras skolvardag samt för att stötta deras motivation. Vidare ansåg informanterna 

att styrningen av skolan var viktig gällande rutiner och strukturer. Flera av informanterna 

önskade bland annat handledning kring språkstörning. Arbetslaget beskrevs av informanterna 

som en viktig del då man kan stötta varandra och hjälpas åt att se vad för lösning som kunde 

behövas.  

Slutsatsen av detta arbete är att det saknas kunskap om på vilket sätt man kan arbeta med 

elever som har språkstörning. Resultaten visar att informanterna förlitar sig på goda relationer 

och motivationsbyggande aktiviteter, snarare än att använda interventioner och strategier som 

forskning lyfter fram som gynnsamma. 

Nyckelord: Interventioner, Riktat instruktionsstöd, Samundervisning, Språkstörning 
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Inledning 
Under mina år som verksam lärare har jag upplevt att det finns en stor brist i hur ledningen 

organiserar stöd till lärare i deras arbete kring elever med språkstörning. Elever med 

språkstörning kan få det svårt i sin skolmiljö med alla språkliga interaktioner. Det i 

kombination med att pedagoger kan känna sig osäkra på hur de ska anpassa undervisningen 

för dessa elever kan leda till att undervisningen inte blir optimal. Om en lärare har en elev 

med diagnostiserad språkstörning har de vanligtvis fått tillgång till ett specificerat underlag av 

logoped med tips på anpassningar och träning eleven behöver, men dock inte alltid utrymme i 

organisationen att följa rekommendationerna till fullo. Orsaker till detta kan vara av 

ekonomisk karaktär som gör att det inte finns personal tillgänglig för exempelvis 

interventioner. För att lärare ska kunna ge rätt stöd till elever med språkstörning behövs dels 

utbildning till lärarna så att de förstår vilken påverkan språkstörning har för lärandet, dels en 

organisation som lyssnar och stöttar läraren i sitt arbete. I Lgr 11(2018) är det tydligt angivet 

att skolan ska se till att möta varje elev där de befinner sig samt stötta eleven att utvecklas 

efter sin förmåga.  

 

 Om lärarna får ett tydligt hur de ska arbeta med elever som har språkstörning och en 

organisation med en tydlighet kring att stötta lärarna i detta arbete så kan skolan skapa en 

begriplig och motiverande undervisningssituation för dessa elever enlig Strandberg (2006). 

Detta gynnar i sin tur övriga elever då alla elever gynnas av en tydlig struktur. För att 

elevhälsoteamet ska kunna fungera som en främjande funktion för stöd för dessa elever med 

språkstörning behövs en tydlig organisation kring densamma. Enligt Partanen (2012) är 

organisation en struktur där det framgår vilka roller som finns och vad respektive roll har för 

funktion, ansvarsområden och arbetsuppgifter. Vidare menar Partanen (2012) att en 

organisation är en samverkan mellan parterna där det är upp till organisationen att skapa 

meningsfullhet, begriplighet och motivation för lärarna i arbetslagen. Utifrån det Partanen 

(2012) beskriver blir det viktigt att undersöka hur lärare erfar att samarbetet på ledningsnivå, 

elevhälsoteamnivå och arbetslagsnivå fungerar. Det vill säga hur lärare erfar stödet de får av 

ledning, elevhälsoteam och hur de stöttar varandra sinsemellan i arbetslagen och hur det ger 

utslag i arbetet med elever som har språkstörning. 
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Syfte 

Med mitt examensarbete vill jag empiriskt undersöka lärares erfarenheter i sitt arbete med 

elever som har språkstörning. Syftet inkluderar vidare vilka erfarenheter lärare har av stöd 

från organisationen kring elever med denna diagnos. Det vill säga vilket organisatoriskt stöd 

som finns tillgängligt för att stötta lärarna i detta arbete med elever som har språkstörning.  

Frågeställningar 

Vilka erfarenheter har lärare/speciallärare/specialpedagoger av att arbeta med elever som har 

språkstörning i grundskolan?  

Vilka erfarenheter har lärare/speciallärare/specialpedagoger av det organisationsstöd som 

finns i grundskolan?  

Tidigare forskning 
Då mitt syfte med detta examensarbete är att ta reda på ett antal 

lärare/speciallärare/specialpedagogers erfarenheter av att arbeta med elever som har diagnos 

språkstörning och deras erfarenheter av skolans organisations stöd blir det av vikt att ta reda 

på vad forskning säger kring vilka svårigheter som kan uppstå för elever med språkstörning. 

Nedan kommer även skrivas fram forskning gällande konkreta strategier och interventioner 

man kan använda för att organisera en undervisning som stöttar dessa elever i sin utveckling. 

Vidare beskrivs även hur man kan organisera elevhälsoteamet så att arbetet blir mer 

förebyggande och främjande.  

Svårigheter som kan uppstå vid språkstörning 
Nettelbladt och Salameh (2013) nämner tre olika pragmatiska svårigheter hos elever med 

språkstörning. Det kan uppstå problem vid de sociala delarna av ett samtal, det kan finnas 

kognitiva begräsningar och språkliga problem. Vad det gäller problem med de sociala delarna 

av ett samtal så ser man att det kan saknas en känslighet för anpassning till samtalspartnern. 

Elever med språkstörning kan sakna förmåga att välja hur de ska prata med en samtalspartner. 

Vid kognitiva problem blir språket försenat och har sedan en långsam utveckling. Eleven får 

då ett begränsat ordförråd och får svårt att förstå språk. När eleven har språkliga problem kan 

det leda till begränsningar i att koppla till tidigare samtal, att reda ut missförstånd och påbörja 

nya samtalsämnen. 

Interventioner  
Balthazar och Scott (2018) undersökte de kommunikativa kunskaperna hos elever med 

språkstörning innan och efter en intervention där man tränade eleverna i komplexa meningar 
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med adverb (när man beskriver en handling), objekt (svarar på vad? vem? vilka?) och relativa 

pronomen (som, vilken, vilket, vad). Eleverna tränades en till två gånger i veckan där 

meningarna lärdes in i sekvenser. Interventionen visade sig vara positiv vad gäller adverb och 

relativa pronomen, dock inte gällande objekt. Eleverna fick ett mer omfattande muntligt språk 

men det gav inte samma resultat vad gäller att läsa eller skriva. Resultaten var också bättre för 

de elever som hade lägre kommunikativa kunskaper innan interventionen än med den grupp 

som hade något högre kunskaper. Elever med språkstörning kan få en positiv språklig 

utveckling genom kontinuerlig träning varje dag enligt Balthazar och Scott (2018). Även om 

de elever som startade med lägst resultat som utgångspunkt hade en bättre utveckling än de 

elever som hade högre resultat vid interventionens början så fick alla elever en positiv 

utveckling.  

Sundqvist (2015) skriver om samundervisning som en möjlighet att stödja elever i behov av 

särskilt stöd under skoldagen. Sundqvist (2015) menar då att en bra kombination vid 

samundervisning är en lärare och en speciallärare som samarbetar kring klassen för att på det 

viset kunna utföra insatser så som interventioner riktade mot elever som har språkstörning. 

 

Mazer, Dion och Moryoussef (2017) har studerat hur det fungerar för barn med språkstörning 

som ska börja i skolan efter rehabilitering (där barnen utreds och får specialundervisning). Det 

man konstaterade var att när barnen lämnades över till skolsystemet efter rehabiliteringen var 

en minskning av allt stöd de då fått från rehabiliteringen. Det vill säga att eleverna nästintill 

inte fick någon specialundervisning, så som till exempel interventioner, för att arbeta med 

sina svårigheter kopplat till språkstörningen. Enligt Guo, Dynia, Yeager, Pelatti och Justice 

(2013) studie är ett sätt att organisera undervisningen i klassrummet när man har elever med 

språkstörning att arbeta med tydligt instruktionsstöd. De visade att elever med språkstörning 

fick en bättre läs- och skrivutveckling om lärarna arbetade med ett tydligt instruktionsstöd. 

Guo et al. (2013) beskriver i studien att det blev en skyddande faktor för dessa elevers 

utveckling inom läs- och skriv. Stödet bestod av tydliga modeller för läs- och skrivinlärningen 

där varje ny bokstav lärdes in utefter samma struktur, tydlig och konkret återkoppling samt att 

läraren skapade tillfällen för kommunikativa interaktioner mellan klasskamraterna. Detta 

skedde också med stöd och återkoppling till eleverna. Författarna menar att elever med 

språkstörning har ett behov av ett ökat strukturerat stöd för att utvecklas inom sin läs och 

skrivutveckling jämfört med sina jämnåriga utan språkstörning. Detta har även Starling, 

Munro, Togher och Arciuli (2012) studerat gällande hur lärare kan anpassa sina instruktioner i 

klassrummet. 
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Anpassning av språket vid undervisning 
Starling et al. (2012) har undersökt hur man skulle kunna hjälpa lärare att arbeta med elever 

som har språkstörning genom att modifiera sitt språk i klassrummet. Genom 

samarbete/kollegialt lärande fick lärarna utveckla och lära sig hur man kan anpassa språket 

utifrån fyra punkter i en instruktion enligt följande: 

1. Lärarnas skriftliga språk. Lärarna fick arbeta med att bryta ner informationen de 

gav eleverna på stenciler samt att ha bilder och ikoner som stöd för den information 

som gavs och att ha frågor och text på samma sida för att underlätta för eleverna. 

2. Lärarnas muntliga språk. Instruktionerna ska vara tydliga samt att eleverna ska få 

god tid på sig att processa informationen och sätta egna ord på den. Vidare ska läraren 

repetera viktiga begrepp och instruktioner.  

3. Processa information. Lärare och elever ska tillsammans dekonstruera texter genom 

att skapa en tankekarta över innehållet som diskuterats och kommits överens om. 

Tillsammans med denna karta ska lärare och elever skapa visuella hjälpmedel så som 

exempelvis bilder, planscher och kartor. Detta för att ytterligare processa 

informationen så att den bibehålls. 

4. Direkt vokabulärinstruktion. Lärare ska påbörja varje nytt ämnesområde med att 

först gå igenom viktiga ord, sätta in ordet i en kontext, till exempel en aktivitet eller 

genom bilder. Därefter ska läraren göra en analys av morfemen (hur orden är 

uppbyggda t.ex. stolar stol och ar) i helklass för att identifiera grundläggande ord 

(Starling et al. 2012). 

Lärarna som arbetade utifrån de fyra punkterna kunde se en förbättring hos elever med 

språkstörning inom skrivning samt att de bättre kunde lyssna och ta till sig information. Detta 

till följd av att lärarna som genomgått utbildningen aktivt arbetade med att dekonstruera och 

konstruera texter tillsammans med eleverna, använde visuellt stöd och explicit förklarade och 

visade hur man byggde texter utifrån olika genrer (Starling et al. 2012). Även Justice, Jiang, 

Logan och Schmitt (2017) var intresserade av att undersöka vilka faktorer som gav bäst 

språkutveckling hos elever med språkstörning i kommunala skolor. De ville också studera 

vilka faktorer som gav en positiv utveckling i för barn i förskolan och i årskurs ett. Forskarna 

analyserade ålder, icke-verbal kommunikation, minne, fonologisk medvetenhet (förstå att 

språket kan delas in i ljud), vokabulär, beteendeproblem och självreglering. Det som visade 

sig ge bäst vinster hos eleverna med språkstörning var att öka den fonologiska medvetenheten 

och vokabulären.  
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Utvecklingsarbete i skolan 
Partanen (2012) skriver att elevhälsoarbetet bör utgå från en gemensam förståelse för vad som 

ska åstadkommas och hur det ska samordnas. Förståelsen kring strukturerna i elevhälsoarbetet 

ska sedan gå vidare ned i arbetslagen på skolan där lärarna i sitt arbetslag ska ges utrymme att 

lyfta frågor och få tips och stöd av kollegor så man inte fastnar utan kan hitta ett hur för hur 

man kan gå vidare och pröva nya sätt. Partanen (2012) menar också att tydliggörande av 

respektive professions uppgifter och ansvarområden inom skolan är grunden för skolans 

organisation, så att varje profession vet vad den ska göra och när den ska göra det. När det blir 

tydligt kan de olika professionerna samverka för att stötta eleverna i deras utveckling. 

Partanen (2012) menar att kollegialt arbete kring dessa frågor i arbetslagen har lika stor 

betydelse som ett välfungerande elevhälsoteam för att få en främjande lärmiljö för eleverna. 

Partanen (2012) betonar också rektors roll för organisationen. Detta då det är rektor som tar 

de formella besluten i organisationen och däribland elevhälsans arbete. Vidare skriver 

Partanen (2012) att hur rektor gestaltar och modellerar hur man dels pratar om, dels hanterar 

elevärenden är av vikt för hur förhållningssättet ska sprida sig till yrkesgrupperna på skolan. 

Strukturer kring värdegrundsarbete, mål, yrkesroller, ansvarsområden, rutiner och 

arbetsformer ska finnas nedskrivna i en elevhälsoplan. Elevhälsoplanens syfte är att hjälpa till 

att hålla fokus i elevhälsoarbetet på skolan. 

 

Vid ett förändringsarbete menar Persson och Persson (2013) att det är viktigt att titta på vilka 

traditioner som ”sitter i väggarna” i skolan och vilket syfte de fyller samt att dessa följs upp 

och utvärderas kontinuerligt. Vidare bör rektor gå in och fördela tjänsterna så att kompetensen 

tas bäst tillvara utifrån kollektivet. Med rätt person på rätt plats blir den pedagogiska vinsten 

störst. Till exempel att lärarna med rätt ämneskompetens undervisar i sitt ämne och att lärarna 

betonar för eleverna att lärande är en utvecklingsprocess över tid, så att eleverna ska förstå att 

lärande är en progression som sker i flera steg. För att ett utvecklingsarbete ska bli bra krävs 

att lärarna som undervisar i olika ämnen har en god kunskap om ämnet samt en god didaktisk 

förmåga. Detta i kombination med specialpedagogisk kompetens i klassrummet ger en god 

förutsättning för att lyckas, något även Sundqvist (2015) menar är gynnsamt.  

 

Persson och Persson (2013) menar vidare att lärare bör ges möjlighet att utveckla sin 

undervisning genom det kollegiala lärandet som sker genom att träffas i olika arbetslag. Där 

kan de ges möjlighet att samarbeta och utforma lösningar att prova i verksamheten. Det 
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professionella samtalet och utbytet av erfarenheter är en viktig utgångspunkt när det tar 

avstamp i verksamhetens behov.  

 

Metod för elevhälsoteamet 
Elevhälsomötet (EHM) är en metod professionerna i elevhälsoteamet (EHT) på skolorna kan 

arbeta med i organisationen för att få en mer främjande (förebyggande och hälsofrämjande) 

inriktning. Bengtsson, Kempe Olsson och Necovski (2017) lyfter fram denna metod som en 

främjande, förebyggande och lärande modell för de inblandade parterna. Tanken med EHM är 

att man ska komma bort från akuta ärenden som oftast är de som passerar genom EHT, och 

istället få en mer främjande lärmiljö i klassrummet. Samtliga som arbetar kring en klass kallas 

till mötet för att ge sin bild av elevgruppen. När alla har gett sin bild reflekterar man kring 

huruvida EHT har förstått bilden av hur elevgruppen fungerar. Utifrån de uppgifter som 

kommit fram diskuterar deltagarna kring ett fördjupningsområde. Utifrån valt område 

diskuterar man sedan fram en frågeställning där man kan komma framåt i lärandet kring vad 

som behöver förändras. Ord man kan använda är vad och vilka. Bengtsson et al. (2017) lyfter 

fram att en frågeställning exempelvis skulle kunna se ut som följer: Vad innebär 

föräldrasamverkan? Vilka är gruppens/elevens behov? När alla har sagt sitt så börjar 

ordföranden att ställa frågor utifrån behovstriangeln. I ena hörnet av behovstriangeln finns 

gruppen/eleven, i andra hörnet finns lärmiljön och i tredje hörnet finns 

målet/uppgiften/aktiviteten. Alla delar i behovstriangeln behöver vara i balans för att det ska 

bli en god miljö för kunskapsinhämtning. När deltagarna på EHM diskuterat alla delar utifrån 

behovstriangeln börjar man titta på huret. Vad för konkreta aktiviteter, insatser eller åtgärder 

som behövs i arbetet runt gruppen/eleven. Sekreteraren skriver upp vad som ska göras och 

vem/vilka som är ansvariga för just den delen av aktiviteten/insatsen/åtgärden så att det finns 

tydligt dokumenterat. En kontaktperson ges i uppdrag att fortlöpande utvärdera tillsammans 

med ansvariga hur det går. Denna procedur är återkommande vilket gör att lärarna 

kontinuerligt får en möjlighet att lyfta sin elevgrupp på EHM och därmed inte blir lämnade 

ensamma tills ett ärende blir akut.  

 

Möjligheter i arbetet 
Nettelbladt och Salameh (2013) poängterar precis som Balthazar och Scott (2018), Justice et 

al. (2017) samt Mazer et al. (2017) att elever med språkstörning har behov av att få språkligt 

stöd i en mindre kontext (mindre grupp eller en- till en-undervisning) kontinuerligt för att 

utveckla språket i positiv riktning. Sundqvist (2015) beskriver hur samundervisning är en 
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strategi för att ge elever i behov av särskilt stöd det inom ramen för den ordinarie klassen i 

större utsträckning, då två samundervisande lärare ger en ökad lärartäthet under hela 

skoldagen. En lämplig kombination av personal vid samundervisning, enligt Sundqvist 

(2015), är en lärare och en speciallärare. Det finns dock åtgärder läraren kan göra för att stötta 

elever med språkstörning i klassrummet om inte utrymme för samundervisning finns menar 

Starling et al. (2012), som undersökt instruktionsstöd och hur läraren kan arbeta med det i 

klassrummet. De har undersökt hur lärarna kunde stötta i undervisningen i klassrummet 

genom att ändra sitt sätt att ge muntliga och skriftliga instruktioner. Starling et al. (2012) har 

konkret skrivit ned fyra olika punkter lärare kan använda sig av vid instruktionsstöd både 

skriftligt och muntligt (Lärarnas skriftliga språk, Lärarnas muntliga språk, Processa 

information och Direkt vokabulärinstruktion). Lärarna ska vara noga med att förstärka sitt 

skrivna språk med bilder och ikoner, och på stenciler bör all instruktion vara på samma sida. 

Vad gäller de muntliga instruktionerna bör läraren tala i ett lugnt tempo och ge utrymme för 

eleven att processa det som sagts. Lärare behöver kontinuerligt upprepa viktiga begrepp och 

instruktioner under lektionens gång. Ytterligare ett sätt att jobba med stöd av instruktioner 

menar Starling et al. (2012) kan vara att läraren tillsammans med sin elevgrupp arbetar med 

texter genom att bryta ner, göra en tankekarta, sammanfatta och skapa visuella hjälpmedel till 

texten. De betonar i sin undersökning gällande instruktionsstöd att läraren vid nya 

arbetsområden går igenom de nya begreppen genom att ge flera exempel, sätta in begreppet i 

en kontext och förstärka med bilder och aktiviteter som inkluderar flera sinnen. I detta fall blir 

det som Partanen (2012) menar viktigt att organisationen har en tydlig elevhälsoplan som 

visar vem som gör vad. Genom att ha en tydlig plan för vem som ska göra vad och när finns 

det möjlighet att strukturera upp så att elever med språkstörning som behöver en mindre 

grupp eller en- till en-undervisning vid till exempel interventioner får tillgång till det. Detta är 

en viktig bit då det blir svårt för en enskild lärare att göra interventioner själv då denne ofta 

har en hel klass.  

 

Skollagen (2010:800) betonar att skolans undervisning ska förankras i en vetenskaplig grund, 

därmed är det viktigt att skolpersonal håller sig uppdaterad kring strategier, metoder och 

förhållningssätt. I skollagen framkommer också specifikt språkstörning som diagnos 

tillsammans med döva och blinda vad gäller möjlighet att gå i en specialskola med bred 

kunskap om behoven som kan uppstå och hur dessa ska tillgodoses. 

 



8 
 

Gemensamma tankefigurer 
Persson och Persson (2013) belyser några punkter efter att empiriskt ha granskat 

Essungaskolans förändringsarbete. De menar att det i första hand gäller att kartlägga den 

pedagogiska verksamheten det vill säga undervisningen och förutsättningarna för lärande. 

Resultaten gällande kunskapsinhämtningen blir bättre hos elever i behov av särskilt stöd när 

de är delaktiga i klassens gemenskap. En annan faktor som påverkar positivt är att eleverna 

vid behov får en till en-stöd av en ämneslärare inom det svåra området eller en speciallärare 

som har kompetens inom samma ämne. Samundervisande lärare är något som Sundqvist 

(2015) också visar är en positiv faktor för att kunna ge utrymme och stöd till eleven under 

skoldagen. Vidare poängterar Persson och Persson (2013) de positiva fördelarna med att ha 

två lärare i klassrummet. Fördelarna är att det ges möjligheter att betrakta undervisningen mer 

distanserat och därmed ges större utrymme för utveckling kring densamma. Lärarna blir också 

mer öppna för att be om hjälp om behovet uppstår. I och med den mer öppna inställningen hos 

lärarna skapas det utrymme att ändra på sina rutiner och ta till sig nya kunskaper som gynnar 

verksamheten. Lärarna uppskattar också att de har en samtalspartner i klassrummet att 

samarbeta med kring elever och undervisning. 

 

Berg (2003) skriver om hur utvecklingsarbete ofta startar när en kris uppstått. Han menar att 

det är en förutsättning som kan behövas för att få till en förändring om det tas tillvara på rätt 

sätt. Det vill säga att skolan tar sig an problemet systematiskt och genomtänkt. Genom att 

utgå från skolans vardagsarbete skapar man exempelvis en utvecklingsgrupp där deltagande 

medlemmar bör ha ett förtroende hos övrig personalgrupp. Personalen skriver öppna brev till 

utvecklingsgruppen kring sådant som rör vardagsarbetet. Det öppna brevet kräver att 

personalen kan beskriva och förklara hur deras arbete ser ut i vardagen. I analysfasen som 

hålls i av utvecklingsgruppen är det då viktigt, som även Persson och Persson (2013) menar, 

att få syn på vilka traditioner som råder. Berg (2003) menar att skolan behöver få syn på hur 

man förhåller sig till skolans frirum. Vad har skolan för frirum och hur ska det användas? Det 

vill säga att skolan ska se vilka traditioner som styr i undervisningen och hur dessa kan 

utvecklas, dock måste det hållas inom ramen för det staten satt upp vad gäller läroplan och 

kursplan. Berg (2003) poängterar fem punkter utifrån hur man kan använda frirumsmodellen 

för att bedriva skolutveckling. 

1. Kulturanalys. Utvecklingsgruppen har till jobb att ta reda på vad den egna skolan har 

för kultur och traditioner. Ett sätt att göra det kan vara att utvecklingsgruppen utför 

ostrukturerade intervjuer med personal som anses vara starkt tongivande. Den som 
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intervjuas ska utan ledande frågor återge sin bild av arbetsförhållanden i stort och 

smått. Men man kan också använda sig av brev som även kan ses som ett komplement 

till intervjun. Grundfrågan i ett sådant brev kan vara ”Hur upplever du arbetet på 

skolan?”. 

2. Dokumentanalys. Ur kulturanalysen identifieras ett eller ett par utvecklingsområden. 

Utifrån valda områden görs sedan en dokumentanalys. Här gäller det att förhålla sig 

till de yttre gränserna och ta ut skolans färdriktning i utvecklingsarbetet. 

Dokumentanalys analyserar bland annat läroplaner, förordningar, kommunal skolplan 

och olika avtalstexter som är relevanta.  

3. Syftet är att upptäcka vilket frirum skolan har för att kunna nyttja det till elevernas 

fördel. Hur man kan förändra förhållningssätt, lärmiljöer och undervisning inom 

ramen för lagar och förordningar samt skolans egen kultur. 

4. Analysfasen, att upptäcka frirummet gör att det blir en lång process för att undersöka 

vilka som är de yttre ramarna och vilken skolkultur som finns på skolan. Detta för att 

kunna förändra skolkulturen som för stunden regerar på skolan och förankra de nya 

uppdragen hos personalen. 

5. Genomförande. Genom att använda sig av aktiviteter som främjar utvecklingsarbetet 

ska analysfasen omsättas praktiskt i skolans vardag (Berg, 2013). 

 

Samundervisning 
Sundqvist (2015) argumenterar kring att samundervisning kan ge positiva effekter för lärande. 

Samundervisning, i detta fall, är att två stycken lärare möter en klass samtidigt, det blir alltså 

en ökad lärartäthet. Det är gynnsamt om det är en speciallärare och en lärare som samarbetar 

kring undervisning och elever i behov av särskilt stöd. För att det ska bli en god effekt bör 

pedagogerna vara jämbördiga med ett gemensamt ansvar kring undervisningen och eleverna. 

Arbetet bör, enligt Sundqvist (2015), organiseras så att det inte enbart blir att specialläraren 

används som en assistent i klassrummet. Då ges möjlighet, enligt Sundqvist (2015), att man 

får till handledande samtal som sedan omsätts gemensamt i klassrummet. Det ger också 

möjlighet att t.ex. göra interventioner om det behovet uppstår. 

 

Stationsundervisning gynnsamt för elever med språkstörning 
 I en artikel av Suprabha och Subramonian (2014) beskriver de samundervisning som ett sätt 

att organisera lärarna på skolan för att kunna ge eleverna mer stöd inom ramen för den egna 

klassen. De fokuserar i sin artikel särskilt på stationsundervisning för att positivt utveckla 
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språkinlärningen. De menar att lärarna som samundervisar ges möjlighet att differentiera 

instruktionerna för att hjälpa eleverna mer individuellt i större utsträckning. De beskriver 

fördelarna kring just stationsundervisningen som strategi. Deras rekommendation vid 

införandet av detta i elevgruppen gällande första tillfället är att börja med två stationer som är 

lärarledda innan en tredje station införs. Den tredje stationen ska vara självgående arbete där 

eleverna arbetar med att repetera någon uppgift, använda något program på datorn, eller göra 

en samarbetsuppgift. 

 

Fördelar för eleverna med stationsundervisning, enligt Suprabha och Subramonian (2014), är 

att de ges utrymme att träna på sin läsning, skrivning eller sociala färdigheter beroende på vad 

just den eleven behöver. Lärarna kan i en sådan organisation vara mer flexibla att variera 

interaktionerna så som lärare-elev, elev-elev eller ge mer stöd till elever som behöver mer 

stöd med konkret material eller fler instruktioner. Eleverna ges möjlighet att få arbeta konkret 

i mindre grupper med de förmågor de behöver utveckla. Konkreta uppgifter som används 

innan de mer abstrakta uppgifterna införs kan minska frustration och utagerande beteende 

som kan uppstå för att eleven inte förstår menar Suprabha och Subramonian (2014). Eleverna 

vågar ofta vara mer aktiva i mindre grupper och ställa fler frågor som inverkar på deras 

process att tänka kring sitt eget lärande. När det kommer specifikt till språk, ges eleverna 

möjlighet att få ett utvecklat lärande där de kan utöka sitt ordförråd och få begreppen 

tydliggjorda i den mindre gruppen. De ges möjlighet att utveckla sin förmåga i 

kommunikativa sammanhang med färre elever vid övningstillfällena. Enligt Suprabha och 

Subramonian (2014) får eleverna mer engagemang till följd av den snabbare återkopplingen 

av läraren, vilket leder till att eleven har mer tid för varje uppgift istället för att sitta och vänta 

om denne kör fast. 

 

En risk vid samundervisning 
Sundqvist (2015) nämner att de som är i klassrummet ska ta lika mycket ansvar för 

undervisningen så det inte slutar med att till exempel specialläraren får en funktion som 

assistent, vilket är en risk som Nurmi, Kiuru, Lerkkanen, Niemi, Poikkeus. Ahonen, Leskinen 

och Lyyra (2013) också beskriver gällande assistenter. De poängterar att risken gällande 

system med assistenter som stöd i klassrummet kan bli att läraren lägger över ansvaret 

gällande stödet för de eleverna i behov av anpassningar och stöd. När så sker kan Nurmi et. al 

(2013) se i sin studie att instruktionsstödet från den utbildade läraren uteblir helt. Istället blir 
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instruktionerna riktade mot övriga elever i klassen utan det specifika behovet och ansvaret 

kring att ge stödet hamnar på assistenten.  

 

 

Implementering av samundervisningsstrategier  
Brendle, Lock och Piazza (2017) gjorde en studie kring samundervisning och vad som, enligt 

dem, behövs för en god implementering hos lärarna. De tydliggör först de olika strategierna 

man kan använda vid samundervisning. Det är sex olika strategier som utkristalliserats.  

1. En lärare undervisar och den andra läraren observerar klassen utifrån lärandemål, 

beteende eller det sociala. Det kan handla om hela gruppen eller en enskild elev.  

2. Stationsundervisning där man delar upp klassen i tre grupper. Båda lärarna tar ansvar 

för varsin grupp och den tredje arbetar självgående med exempelvis en lärapplikation. 

3. Parallellundervisning innebär att lärarna delar upp klassen mellan sig för att på det 

viset ge utrymme att undervisa samma lektion på olika sätt utifrån behoven i gruppen. 

4. Alternativundervisning är då ena läraren tar större delen av klassen och den andra 

läraren undervisar en eller ett fåtal elever kring ämnet.  

5. ”Teama” bygger på att båda lärarna undervisar hela gruppen samtidigt. Detta ger 

möjlighet för lärarna att visa på olika synsätt och hur man kan diskutera olika 

problemlösningsmetoder. 

6. Stödundervisning är när en lärare undervisar och den andra cirkulerar i klassrummet 

och stödjer elever som behöver det. 

 

Brendle et al. (2017) betonar vikten av att lärarna samarbetar och nyttjar sina starka sidor i 

samarbetet för att arbetet med samundervisning ska bli så gynnsamt som möjligt. Lärarna 

behöver samarbeta nära och göra planeringar, instruktioner och bedömningar. Det betyder att 

lärarna måste tydliggöra hur undervisningen ska gå till utifrån de sex strategierna. Båda 

lärarna ska inför varje lektion veta vilken strategi som ska användas, hur innehåll och 

instruktioner ska anpassas till varje lektion, samt hur eleverna ska bedömas. Det är viktigt att 

både det formativa såväl som det summativa tas med i bedömningen. Båda lärarna ska när 

lektionen börjar vara väl införstådda med sina roller på just den lektionen och hur 

undervisningen ska gå till. Brendle et al.(2017) beskriver att lärarna som arbetar på detta sätt 

ser fördelarna, men att de inte ges tillräckligt med tid av ledningen för att implementera 

arbetssättet, vilket gör att alla strategier inte används. Lärarna fungerar som separata delar i 

undervisningen där en lärare undervisar och den andra läraren står för stödet till de elever som 
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behöver särskilt stöd. Därför trycker Brendle et al. (2017) på vikten av att ledningen ger 

lärarna ordentlig planeringstid för att kunna arbeta med dessa delar. Vidare menar de att en 

ledning som lyssnar på lärarnas behov är en viktig faktor för en lyckad implementering och 

utveckling av samundervisningen, samt att lärarna fortlöpande får utbildning i metoder och 

modeller kring utvecklandet av samundervisningen. Utbildningen bör då fokusera på hur 

lärarna ska samarbeta kring planering, instruktioner och bedömning. Även Pancsofar och 

Petroff (2013) beskriver att samundervisning är en krävande metod att använda sig av till 

följd av den omfattande planeringstiden som krävs för att lärarna ska bli samarbetade. Det 

positiva är att eleverna får möjlighet att i en större utsträckning befinna sig i olika 

gruppkonstellationer inom den ordinarie elevgruppen, istället för att alltid ha som strategi att 

ta ut elever från klassrummet för att få stöd. I Pancsofar och Petroffs (2013) undersökning 

kunde de dra slutsatsen att de lärare som får ordentlig utbildning och tid till att sätta sig in i 

samundervisning har en mer positiv attityd och bättre självförtroende kring 

utvecklingsarbetet. Även lärare som redan samundervisar får bättre självförtroende och ett 

intresse för att utveckla sig mer inom samundervisningen när de får kompetensutveckling i 

ämnet. 

Teoretiska utgångspunkter 
Vad gäller teoretiska utgångspunkter har jag valt att använda mig av Strandberg (2006) 

utifrån hur han konkretiserar Vygotskijs tankar kring det sociokulturella perspektivet. Vidare 

har jag även Säljö (2015) då han tydliggör stegen för att komma framåt i ett språkligt samspel 

där den erfarna personen leder novisen framåt. I och med att det även är ett lärande för lärarna 

så vill jag återigen belysa Lasky (2005). Lasky (2005) beskriver hur lärarnas identitet 

utvecklas i samspel med de reformer som genomförs inom skolan. Detta kan som Hjörne och 

Säljö (2013) beskriver leda till olika dilemman mellan olika förhållningssätt. Även Nilholm 

(2007) tas med i denna del för att visa på de olika perspektiv som kan råda såsom det 

relationella- kategoriska- och dilemmaperspektivet. 

 

Strandberg (2006) har som syfte med sin bok att praktiskt omsätta Vygotskijs lärteori (det 

sociokulturella perspektivet). Strandberg (2006) skriver om hur eleverna möts av 

information/kunskap, värderingar, förväntningar och känslor i sin vardag. Hur kan lärare 

bygga stödstrukturer och goda läranderum som gynnar en positiv utveckling? Hur kan 

eleverna ges utrymme att samspela med varandra såväl som med läraren? Vad för typer av 

aktiviteter går att genomföra? Vilka verktyg finns tillgängliga för eleverna? Vad för förväntan 
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ger rummet uttryck för? Finns det möjligheter för eleverna att vara kreativa? Detta är några 

frågor som Strandberg (2006) beskriver som viktiga att ställa sig inom organisationen utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv. Strandberg (2006) menar vidare att det är viktigt att eleven 

känner att den har en reell tillgång till att få vara delaktig i samspelet med andra barn. Eleven 

behöver också få känna att denne har tillgång till läraren och vilka hjälpmedel (t.ex. 

miniräknare, talsyntes, inläsningstjänst, läsplatta) och material som finns att tillgå och att hen 

då har en faktisk tillgång till detta. Tillgängligheten av ett hjälpmedel är ingen resurs om inte 

eleven vet hur dessa ska användas. Strandberg (2006) menar att ”tillgång till” är en inbjudan 

till den lärande människan att ta del av möjligheter till utveckling samt att bidra med det hen 

kan. 

 

Även Säljö (2015) skriver om att det är i samspelet som individen såväl som kollektivet lagrar 

erfarenheter med hjälp av vårt språk. Det är i mötet med andra vi kan dela våra erfarenheter 

och kunskaper om vår omvärld. Tack vare språket kan vi ta del av erfarenheter indirekt. I 

mötet med andra blir individen en aktiv deltagare av mottagandet av den nya informationen 

och hur den bearbetas till ”ny” information för individen. Säljö (2015) beskriver kring det 

språkliga samspelet och att det är i det samspelet vi kan utbyta kunskaper med varandra och 

tillägna oss andras erfarenheter. Det visar på att det för en lärares utveckling är gynnsamt att 

arbeta med samundervisning då det ges möjlighet att ta del av kollegans erfarenheter samt 

delge sina egna. Utifrån språkstörning så kan den kollegan med mest erfarenhet hjälpa den 

mer ovana kollegan framåt mot att lära och implementera den nya kunskapen. 

 

Vidare skriver Strandberg (2006) om olika punkter han menar att det kan vara bra att utgå 

ifrån när man studerar skolmiljön. Utifrån dessa punkter undersöker man ”vad görs idag?” 

och ”vad kan vi utveckla?”. Skolan bör ge eleverna möjlighet att ha tillgång till ett läranderum 

där det är tillåtet att diskutera funderingar och tankar i olika konstellationer. Skolan bör också 

ge eleverna möjlighet till läranderum som ger utrymme för att i lugn och ro fundera kring sina 

egna tankar. Säljö (2015) betonar att den viktigaste lärmiljön är den där vi möts i vardagen 

och det naturliga samtalet som då uppstår. Det är när vi befinner oss i dessa naturliga 

kontextuella sociala praktiker som vi lär oss de färdigheter vi behöver för framtiden. Dessa 

färdigheter behövs för att förstå hur ett samtal fungerar och hur personen själv kan bidra till 

konversationen. Genom att vara en aktiv del av en social praktik lär vi oss att ta en annan 

människas perspektiv på hur denne ser på sin omvärld. 
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Strandberg (2006) menar dock att det är viktigt att den aktiva interaktionen med andra sker 

innan eleven funderar själv. Görandet är viktigt och som exempel beskriver Strandberg (2006) 

att barn börjar prata innan de vet hur man gör. Det vill säga den muntliga kommunikationen 

sker i en social interaktion med andra människor. Barn gör exempelvis matematik i en social 

interaktion innan de förstår vad matematik är, till exempel kan det i matematiken handla om 

att lägga rätt form i rätt hål eller räkna ut hur många deciliter av en ingrediens som ska vara i 

sockerkakan. Den erfarna leder novisen genom praktiken som Säljö (2015) beskriver det. 

 

För att kunna utveckla tänkandet är det viktigt att eleven ges verktyg (artefakter) menar 

Strandberg (2006). I vardagen kan det vara pennor, suddgummi, miniräknare, kniv och gaffel. 

Samma sak gäller vid tänkande. Eleven använder olika tecken såsom kartor, ord, böcker och 

bilder och den behöver lära sig att använda dessa verktyg. När de förstår innebörden av 

verktygen hjälper det till vid tänkandet. Om eleven inte kan hålla kvar allt i tankarna kan 

eleven ta hjälp av dessa verktyg. 

Utifrån det Strandberg (2006) skriver om verktyg blir det synligt hur det kan vara till hjälp för 

elever som har svårigheter med sitt språk. Om svårigheter skriver Säljö (2015), att det är den 

med erfarenhet och kunskap om det aktuella ämnet som ska stötta novisen genom uppgiften. 

Stödet, menar Säljö (2015), kan bestå av strukturer som hjälper till att lösa uppgiften, men 

också att göra uppgiften mindre komplex att arbeta med för att sedan stegra svårighetsgraden 

och på det viset kunna använda sin erfarenhet från den första uppgiften till nästa. Med stöd av 

den erfarna personen blir individen gradvis mer autonom för att slutligen behärska alla stegen 

själv. Den nya deltagaren ska stöttas av en mer erfaren person, menar Säljö (2015) och utifrån 

detta går det att se det i två nivåer. Dels nivån där läraren stöttar eleven i sin uppgift att ta sig 

an en språklig praktik, dels utifrån läraren och hur denne lär sig att stötta eleven. Detta kan 

innebära att den lärare som i början ska ta sig an och stötta en elev med språkstörning i sin tur 

behöver stöd av en annan lärare med erfarenhet hur detta görs på bästa sätt. 

 

Läraren i ett sociokulturellt perspektiv  
Lasky (2005) studerar hur lärares identitet utvecklas genom yrkeslivet i kombination med 

olika politiska reformer som genomförs inom skolan. Det hon visar är att lärares identitet är 

nära kopplad till deras uppfattning om vad som är rätt sätt att undervisa. Många gånger kan 

olika reformer stå i konflikt med vad lärarna anser är det bästa sättet att undervisa eleverna på, 

vilket gör att lärarnas identitet kring vad som anses rätt blir starkare istället för att 

implementera den nya reformen till fullo. Deras övertygelse om att vara öppen och äkta mot 
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eleverna anses vara en grundbult för att skapa en trygg klassrumsmiljö. Därmed anser lärarna 

att det är lika viktigt att arbeta med elevernas sociala och emotionella utveckling såväl som 

med den akademiska utvecklingen. Många lärare upplever istället att reformer leder till en 

mer inhuman syn på förutsättningar för undervisningen och ett större fokus på att eleverna ska 

prestera akademiskt. Även lärare påverkas av olika artefakter, enligt Lasky (2005), så som 

utlåtanden från logopeder där det står punkter om förslag till stöd för elever. Sådana 

utlåtanden blir en språklig artefakt läraren får läsa och ta till sig. Vem man är i förhållande till 

en kontext/grupp påverkar hur man tar till sig de olika artefakterna, menar Lasky (2005).  

 

Hjörne och Säljö (2013) menar att vi hamnar i ett socialt dilemma vad gäller organisering av 

en skola och hur det ska gå till. De belyser individperspektivet och samhällsperspektivet, det 

vill säga att det finns en nytta med att låta människor få utbildning utifrån sina förutsättningar. 

Dock finns inte utrymme för obegränsad hjälp till följd av de ekonomiska förutsättningarna i 

kombination med pedagogisk kompetens samt vilken personalstyrka skolan har. Det innebär 

att det sociala dilemmat medför att skolan måste prioritera hur resursfördelningen sker. För att 

veta hur en skola ska fördela resurser måste de göra kategorier av de områden det berör, till 

exempel: särskilda behov, funktionsvariationer och dyslexi med flera. Genom att kategorisera 

utifrån olika behov så görs en avvägning mellan individ och kollektiv. När skolan 

kategoriserar så löses resursfrågan och åtgärdsfrågan genom att ge eleven ett problem som då 

kan matchas mot relevant resurs/åtgärd. Hjörne och Säljö (2013) menar, att en viktig 

pedagogisk insats är lärarens förhållningssätt gentemot eleverna. Genom att ha ett relationellt 

förhållningssätt samt regler och strukturer som underlättar i vardagen kan det stötta eleverna 

under skoldagen. Lasky (2005) beskriver hur lärarna i hennes studie betonar det relationella. 

Det vill säga att lärarna lägger tonvikt på även den sociala och emotionella aspekten av 

elevernas liv såväl som det akademiska. Utifrån det Hjörne och Säljö (2013) belyser så 

framgår det att det dessutom är en viktig pedagogisk insats för eleven för att denne ska kunna 

utvecklas positivt utifrån sin förmåga. 

 

Även Nilholm (2007) nämner kategoriseringar gällande det kompensatoriska perspektivet. I 

ett kompensatoriskt perspektiv kategoriseras elever utifrån det som anses vara det önskvärda. 

Vid kategoriseringar undersöks vilken brist som elever besitter för att sedan sätta in lämplig 

åtgärd. Hugo (2013) menar att man inom det relationella perspektivet ser svårigheterna 

mellan elev och miljö som en växelverkan, vilket är mer gynnsamt, istället för att se eleven 

som ensam ansvarig för behovet som uppstår. Det är i mötet mellan eleven och skolmiljön 



16 
 

som svårigheterna uppstår, menar Hugo (2013), vilket innebär att personal verksamma inom 

skolan ska arbeta med de omgivande faktorerna i miljön där svårigheten uppstår. Hugo (2013) 

beskriver, liksom Lasky (2005), att relationen till eleverna är av vikt. Särskilt viktig, menar 

Hugo (2013), att relationen är om elever befinner sig i ett utsatt läge. I ett utsatt läge behöver 

eleven få känna att läraren bryr sig om eleven. På det viset så kan resultatet bli att eleven 

anstränger sig på grund av att läraren skapat en relation till densamma. Hugo (2013) redogör 

för att de elever han pratat med upplever undervisningen som mer meningsfull när relationen 

med läraren är god. Kopplingen mellan det Hugo (2013) diskuterar kring relationens vikt för 

att stötta elevernas motivation, och att det är särskilt viktigt för utsatta elever, så visar det att 

elever med språkstörning är en utsatt grupp. De möts dagligen av ett flöde av muntligt och 

skriftligt språk som till följd av funktionsvariationen leder till en utsatthet. 

 

Ibland uppstår dilemman mellan det kompensatoriska perspektivet och det relationella 

perspektivet, menar Nilholm (2007). Dilemman inom skolan, menar Nilholm (2007), går inte 

att lösa utan lärarna måste förhålla sig till det i sin yrkesroll. Ett dilemma som Nilholm (2007) 

pekar på är kategorier och elever. Utgångspunkten ska, enligt Skollagen (2010:800), vara att 

eleverna får utvecklas utifrån sina förutsättningar och att eleverna ska stöttas för att kunna nå 

så långt det är möjligt. Men vi vid kategorisering, menar Nilholm (2007), att svårigheterna 

läggs hos eleven och skolan ska hjälpa eleven att lösa det behov som uppstår. Istället för att se 

att behovet hos eleven uppstår i mötet med skolan. Vilket leder till ytterligare ett dilemma 

inom skolan som Nilholm (2007) belyser. Det vill säga huruvida individen ska ”justeras” för 

sina svårigheter eller om miljön ska förändras så att eleven kan lyckas. Till exempel, menar 

Nilholm (2007), har vi idag särlösningar så som särskola och särskilda undervisningsgrupper. 

I dessa särlösningar identifieras eleven som bärare av en svårighet och skolan för statisk för 

att kunna ändra sin miljö. 

Vilket beslut som än fattas, vilken sorts lösning på ett visst dilemma som man kommer fram till, 

gör den underliggande motsättningen det ofrånkomligt att dilemmat uppstår i alternativ form. 

Om segregerade system sätts upp som svar på elevers olikhet så kommer oförmågan hos sådana 

system att svara mot det gemensamt mänskliga hos elever och mot gemensamma behov bland 

dem, att bli uppenbar (Nilholm, 2007, s.79). 

 

Av citatet framgår att det inte går att lösa alla dilemman, utan skola och lärare måste ta 

genomtänkta beslut kring varje tillfälle som uppstår för att på det viset kunna göra ett så väl 

underbyggt beslut som möjligt utifrån den specifika situationen.  
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Metodval, urval och analys  

Nedan kommer jag att gå igenom metodval, urval och analys. Jag kommer att beskriva på 

vilken grund jag valt att arbeta med en kvalitativ metod och vad som kan finnas för fördelar 

och nackdelar med metoden. Jag kommer att diskutera hur metoden används så den får en hög 

grad av tillförlitlighet och äkthet. Vidare kommer jag att diskutera hur jag valt mina 

respondenter och hur intervjuerna med dem har gått till samt hur jag analyserat och skapat de 

teman jag fått. 

 
Metodval 
Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares erfarenheter av arbete med elever som har 

språkstörning och deras erfarenheter av det organisatoriska stödet kring arbetet. Bryman 

(2008) skriver att när man vill undersöka en kontext och människors erfarenheter så är 

kvalitativ metod lämplig att använda. Vidare skriver han att vid studier av en social verklighet 

krävs en mer tolkande process av de mänskliga handlingarna och erfarenheterna, vilket den 

kvalitativa metoden ger utrymme för. Även Larsson (2005) skriver om att kvalitativ metod 

används för att man på ett systematiserat sätt ska kunna gestalta hur något är utformat. När 

man undersöker något med hjälp av en kvalitativ metod, menar Larsson (2005), måste man 

vara tydlig med vilken förförståelse man utgår ifrån då det är via förförståelsen man gör sin 

tolkning av det material som har samlats in. Den som granskar arbetet kan då bedöma vilket 

perspektiv forskaren har tagit och utifrån det kritiskt granska arbetet. Min förförståelse i 

ämnet är dels att jag har arbetat med elever som har språkstörning i min roll som 

undervisande lärare och dels i min roll som lärare med specialpedagogisk kompetens med en 

plats i elevhälsoteamet. I rollen, lärare med specialpedagogisk kompetens, har jag mött 

kollegor som uttryckt att språkstörning är en svår diagnos att bemöta samt att stödet från 

främst ledning och elevhälsoteam uppfattats som undermåligt. I och med detta har lärarna 

beskrivit det som att vägen till vad som uppfattas som stöd i situationen är långt borta. 

 

Urval 
Jag har valt att intervjua yrkesverksamma lärare/speciallärare/specialpedagoger med 

erfarenhet av att undervisa elever med språkstörningsdiagnos oavsett ålder. För att komma i 

kontakt med respondenter som uppfyller dessa kriterier tillfrågade jag flera skolor i två 

mellanstora kommuner. Jag kontaktade rektorerna på 10 olika skolor fördelat på de två 

kommunerna. Av de som kontaktats i ena kommunen är det endast en skola som svarat och 

där fick jag möjlighet att intervjua en speciallärare. I den andra kommunen fick jag respons 
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från fyra skolor. Det gav mig möjlighet att intervjua fyra lärare, två speciallärare och tre 

specialpedagoger. Två av specialpedagogerna arbetar med utgångspunkt i ena kommunens 

elevhälsa som riktar sig mot förskola och förskoleklass. Det är sammanlagt åtta intervjuer då 

de två specialpedagoger som arbetar i kommunens elevhälsa ville intervjuas ihop. Det totala 

antalet personer som intervjuats är nio stycken. De olika pedagogerna ger en 

verksamhetsbredd från förskola upp till årkurs nio och har varit verksamma i mellan tio och 

tjugo år. Två specialpedagoger arbetar mot förskola och förskoleklass, en lärare arbetar mot 

årskurs 1-3, en lärare arbetar mot årkurs 4-6 och resterande lärare, speciallärare samt 

specialpedagog arbetar mot årskurs 7-9. 

Tabell 1 Beskrivning respondenter 

Förskola/förskoleklass. 2 specialpedagoger. 

Årskurs 1-3. 1 lärare. 

Årskurs 4-6. 1 lärare. 

Årkurs 7-9. 2 lärare, 2 speciallärare och 1 

specialpedagog. 

 

 Urvalet är ett målinriktat urval då jag valt lärare/speciallärare/specialpedagoger som arbetar, 

eller har arbetat, med elever med språkstörning. Bryman (2008) beskriver att ett målinriktat 

urval är det som rekommenderas vid kvalitativa intervjuer då det handlar om att hitta 

respondenter som är relevanta för forskningsfrågorna.  

 

Genomförande av intervju 
Intervjuguiden är semistrukturerad där jag får ett större utrymme att ställa följdfrågor. Något 

som Dalen (2015) beskriver är en fördel med semistrukturerade intervjuer. Detta då man utgår 

från ett frågebatteri men ges möjlighet att i samtalet med respondenten ställa följdfrågor som 

uppkommer till följd av något som respondenten nämner. Inspelningarna ligger i intervallen 

mellan 29 minuter och 75 minuter och de transkriberade sidorna ligger mellan 19 sidor och 26 

sidor. De flesta intervjuerna utförs i ett lugnt rum utan störningsmoment. Under två intervjuer 

sitter vi i klassrummet efter dagens slut och det kommer vid flertalet tillfällen in elever som 

ska hämta något eller andra lärare som vill utbyta några ord. Vid de intervjuer där vi går 

undan och sitter i ett arbetsrum eller grupprum förblir ostörda och vi kan fokusera på 

intervjun. Dessa intervjuer blir också längre då vi inte blir avbrutna. Dalen (2015) skriver om 

hur viktigt det är att vid intervjusituationen visa intresse för den man intervjuar och lyssna 

aktivt och avspänt. Detta påverkas under de två intervjuerna där vi blir avbrutna flertalet 
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gånger och både jag, som intervjuare, och respondent blir mer stressade. Men även den 

intervjun som genomförs med två specialpedagoger blir svårare att transkribera. Detta då 

flödet av svar på frågor bollas mellan specialpedagogerna ibland, och ibland avbryter de 

varandra. I början av varje intervju går jag återigen igenom varför jag gör intervjun, vad mitt 

ämne är och vad informationen ska användas till. Dalen (2015) nämner att det är viktigt att 

påminna respondenterna om varför intervjuerna görs så det inte uppstår några oklarheter till 

följd av missförstånd.  

 

När respondenterna pratar under intervjuerna ”hummar” jag. Blir det tyst låter jag det vara 

tyst en stund för att invänta och se om respondenten har mer att komma med kring just det 

som diskuterades. Ibland ställs följdfrågor med korta ord, exempelvis: ”lågaffektivt?”, för att 

bekräfta att jag förstår det som respondenten vill lyfta eller om det behövder utvecklas. I en 

intervjusituation, skriver Kvale (1997), att det handlar om en mellanmänsklig situation där två 

personer möts med ett gemensamt intresse. Det är då upp till den som intervjuar att skapa en 

tillitsfull relation där respondenten känner sig trygg och kan öppna sig. Detta skapas även av 

vilket tonfall man använder och av uttryck och gester. Bryman (2008) menar också att 

kvalitativa intervjuer ger möjlighet att lägga ett fokus på respondenternas syn och 

uppfattningar om hur något gestaltar sig. Det gör att den som intervjuar måste vara flexibel 

kring respondentens svar och vart det leder vidare. Den flexibiliteten kan göra att det blir 

”avstickare” från intervjun och därmed kan det blir stor skillnad i svaren mellan de olika 

intervjuerna beroende på vad som uppkommer vid respektive intervju, det vill säga, vilket 

svar jag får från respektive respondent. Därför passar då en semistrukturerad intervju bra då 

den ger flexibilitet till skillnad från en strukturerad intervju där man ska följa intervjuguiden 

och inte får avvika från intervjuguiden.  

 

Analys 
Tematisk analys kan vara en användbar analysmetod av kvalitativa intervjuer, menar Braun 

och Clarke (2006). Vidare menar de att tematisk analys är en effektiv metod för att identifiera, 

analysera och få fram olika mönster eller teman som finns i materialet. De skriver dock att det 

är viktigt att vara transparent i hur man fått fram sina teman för att andra som läser ska kunna 

värdera resultaten man kommit fram till. Detta är också viktigt för att arbetet ska ha en 

trovärdighet och äkthet. Då jag har med mig ”mina” frågor i bakhuvudet, analyserar jag 

materialet utifrån de frågorna, något Braun och Clarke (2006) beskriver kan vara en ingång 

när man ska analysera materialet. Braun och Clarke (2006) skriver att ett tema/mönster är en 
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viktig del av materialet kopplad till frågan som ställts och bör gå att återfinna fler gånger 

genom materialet.  

Braun och Clarke (2006) beskriver sex punkter kring hur man kan arbeta med tematisk 

analys.  

1. Transkribera intervjuerna. 

2. Hitta intressanta drag i materialet systematiskt. 

3. Samla ihop material till teman. 

4. Kolla så att temana fungerar mot materialet.  

5. Förfina och specificera teman så varje tema blir väl definierat och namngett. 

6. Plocka ut levande och övertygande exempel som relaterar tillbaka till 

frågeställningarna och litteraturen, och skapar en vetenskaplig rapport av analysen. 

(Braun och Clarke, 2006).  

Utifrån Braun och Carkes (2006) punkter så tar jag mig an uppgiften att analysera mitt 

material. Punkterna som Braun och Clarke (2006) beskriver är tydligt uppradade i punktform 

men att arbeta med punkterna blev ingen linjär process. Analysen görs inte i ordning utan 

punkterna överlappar varandra. I och med jag har med mig frågeställningarna när jag 

transkriberar så blir det så att olika ”röda trådar” visar sig i grova drag i första skedet. Efter att 

alla intervjuerna transkriberats skriver jag ut dem för att kunna klippa i dem och ”flytta” runt 

på citaten mer handgripligen. När jag sätter ihop citaten i grupper går det att se nio potentiella 

teman. Teman är som följer; Vad organisationen behöver stötta med i arbetet med elever som 

har språkstörning, Vad behöver utvecklas i arbetet, Tid, Hur arbetet erfars med elever som 

har språkstörning, Kommunikation, Trygghet, Lokaler, Samtal kring lärande, Observationer. 

De nio temaidéerna skrivs ner som rubriker. Jag tittar igenom citaten och läser igenom 

transkriberingarna upprepade gånger och ser då att temana inte är avgränsade från varandra. 

Jag tittar igenom vilka de gemensamma nämnarna är som gör att temana inte är avskilda och 

sätter ihop de i nya grupper utifrån de gemensamma nämnarna. Till slut utkristalliseras fyra 

större övergripande teman. De fyra temana är Relation, Motivation, Styrning av skolan och 

Arbetslag. Till respektive huvudtema är det två underteman. Se tabell 2 på sidan 22. 

Forskningsetiska aspekter 
Då jag utför en undersökning så finns det forskningskriterier att ta hänsyn till 

(Vetenskapsrådet, 2010). För att skydda respondenter och information som framkommer ska 

forskaren ta hänsyn till individskyddskravet. Individskyddskravet kan sedermera delas in i 

fyra olika krav; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det kan sammanfattas så att forskaren ska uppge all information kring 
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undersökningen och vad som blir respondenternas roll i det hela, att deras deltagande blir helt 

anonymt och att informationen endast kommer att användas till den tänkta undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2010). I den första kontakten med respondenterna informerar jag om 

forskningskriterierna som nämns ovan för att respondenterna ska veta vad de har att förhålla 

sig till. Jag ger också respondenterna möjlighet att tänka igenom huruvida de vill delta och 

vad som gäller för denna studie. Kriterierna informeras om återigen vid intervjutillfällets 

början, för att försäkra mig att respondenten förstår vad som händer med den information som 

kommer fram.  

 

När det gäller anonymitetskravet ska obehöriga personer inte kunna läsa uppsatsen och koppla 

åsikter till en specifik person eller skola. Respondenten ska därmed kunna känna sig trygg att 

diskutera öppet utan att känna att information kan komma att avslöjas. Likväl ska inte skolan 

kunna pekas ut. Jag upplyser mina respondenter om att det är frivilligt att delta och att 

informationen endast används till detta examensarbete för att uppfylla nyttjandekravet. 

Bryman (2008) beskriver hur man kan skydda informationen kring respondenter. Man ska 

aldrig lagra respondentens namn, adress eller mail på hårddisk. Information man innehar bör 

vara kodad och finnas inlåst. Detta gäller transkriberingar och intervjuer också och att man 

inte använder sig av riktiga namn i transkriberingarna. Utifrån det Bryman (2008) anger ser 

jag till att inte ha respondenternas namn tillsammans med intervjuutskrifterna. De är helt 

anonymiserade.  

 

Kvalitetskriterier 
Bryman (2008) beskriver att det inom kvalitativa undersökningar finns kriterier för att se till 

så att arbetet ska vara tillförlitligt. Kriterierna är tillförlitlighet och äkthet och dessa 

konkretiseras i fyra respektive fem punkter. Kriteriet tillförlitlighet handlar om huruvida 

resultatet är trovärdigt, överförbart, pålitligt och om finns det möjlighet att styrka och 

konfirmera resultatet. Vad gäller äkthet beskriver punkterna om resultatet ger en rättvis bild, 

finns det en ontologisk autenticitet (bidrar till bättre förståelse kring den sociala situationen 

och miljön), pedagogisk autenticitet (bidrar den till en bättre bild av andras förståelse kring 

hur andra upplever och förstår), katalytisk autenticitet (kan de som medverkat förändra sin 

situation till följd av undersökningen) och taktisk autenticitet (kan de som deltagit förändra 

sin situation till följd av undersökningen).  
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I och med att jag synliggör min förförståelse gällande elever med språkstörning och att jag har 

arbetat med det i min yrkesroll finns det en möjlighet för den som läser att göra en bedömning 

kring hur jag kommer fram till mina resultat. Dock är min undersökning liten samt att den 

utgår från pedagogers erfarenheter vilket gör att inte är säkert att resultatet går att applicera 

(överföra) på andra verksamheters arbete. Men då jag intervjuar flera olika lärare på olika 

skolor kan det trots allt finns en trovärdighet. Informanterna från de olika skolorna känner inte 

varandra men har, som resultatet visar, liknande erfarenheter av sitt arbete med elever som har 

språkstörning och hur stödet från skolans organisation ser ut. Något som också styrker en grad 

av äkthet i form av att det ger en rättvis bild av hur det ser ut. 

Resultat 
När jag analyserar materialet i intervjuerna så skapas följande teman: Relation, Motivation, 

Styrning av skolan och Arbetslag (se tabell två nedan). Dessa fyra teman blir väldigt generella 

då de gäller elever oavsett om de har en svårighet eller inte. En röd tråd i materialet är hur 

lärarna betonar relationer och hur de kan stärka och arbeta med elevernas motivation. Lärarna 

beskriver hur de upplever att ledning, arbetslag och EHT fungerar på deras skola och vad de 

får för stöd i sitt arbete med elever som har språkstörning. 

 

Tabell 2 Studiens teman 

Tema Undertema 

Relation. Relationer för elevens 

mående och trygghet. 

Relationer som lärares 

arbete. 

Motivation. Motivation genom att 

lyckas. 

Hjälpmedel som stöd för 

motivationen. 

Styrning av skolan. Styrning av resurser. 

Styrning av EHT. 

Arbetslag. Arbetslag som kollegial 

arena. 

Realisera beslut. 
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Relation  
Ett starkt tema genom alla intervjuer är hur lärarna betonar vikten att upprätthålla och 

bibehålla goda relationer till eleverna med språkstörning för att på det viset kunna hjälpa 

eleverna på bästa sätt. En god relation bidrar, menar lärarna, till trygghet och ett välmående 

som behövs för att eleverna ska orka lära sig. Med en god relation menar de att det är lättare 

att arbeta sig igenom missförstånd och tuffa dagar för eleven som kan uppstå till följd av de 

språkliga svårigheterna. 

Relationer för elevens mående och trygghet 
Specialläraren belyser i citatet vikten av relationsskapande kring elever med språkstörning. Där 

flera lärare tycker att det är viktigt att kolla av dagsform för att se vad eleven kan tänkas orka. 

 

Så det är ju absolut, viktigaste att hitta. Relationen. Litegrann som balansen av vad jag kan kräva 

och inte kräva. Kolla dagen det måste vi ju göra varje dag. Är otroligt vilket humör alltså, här är 

dessutom pubertet och det är relationer som spökar. Det är kärlekskriser och det är andra kriser. 

Så det kan vara något som inte sker på skolan men som skett på kvällen eller på morgonen. 

(Speciallärare 2, åk 7-9) 

Specialläraren i årskurs 7-9 menar att man måste vara flexibel i sitt möte med den elev man 

möter och ta sig tiden att lyssna, att se individen och att lärare måste ha med sig insikten att 

skolan inte är en isolerad plats utan det som händer och sker utanför skolan tar eleverna med 

till skolan. Specialläraren menar att man måste bemöta eleverna där de är med alla sina 

erfarenheter de tar med sig. 

 

Du behöver inte gå dit idag eller att jag… För jag ser ju när de kliver in genom dörren. Första 

veckan så ringde hen min kollega för då hade den här eleven sagt att du måste ringa till min mentor 

för hen vet vad man måste göra med mig när jag blir arg. (Specialpedagog 3, åk 7-9) 

Specialpedagogen i årskurs 7-9 menar att relationer bygger trygghet för eleverna med 

språkstörning om de vet att lärarna tar sig tiden att lyssna. Med en trygg relation till en vuxen 

inom skolan leder det till att eleverna vågar be om hjälp när något händer. När eleven kommer 

på morgonen är det viktigt, menar specialpedagogen, att lägga en stund på att se och prata 

med eleven. Med hjälp av relationen kan de vuxna ge eleven strategier för vad man kan göra 

om det blir oroligt vid något tillfälle. 

 

Och samtidigt lyssna… lyssna på elever för det är inte alltid… som jag har en elev i mitt klassrum. 

Hen vill inte alltid få allt uppläst. Hen vill försöka själv. Och hen vill hellre att jag läser än att 

lyssna på en röst. Så att man inte, tänker för mycket att så här ska man göra med språkstörning. 

Utan att man ändå ser till eleven där också. Men att man måste förstå svårigheterna. (Lärare 1, 4-

6) 
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Det framkommer i intervjuerna att det är viktigt att vuxna inom skolan lyssnar på eleven. 

Läraren i årskurs 4-6 berättar att hen är observant kring vad eleven tänker om sin situation och 

på vilket sätt eleven vill ha stöd. Läraren menar att det inte går att bara ”klumpa ihop” en 

elevgrupp utifrån en funktionsvariation och tänka att det ska vara samma för alla. Hen menar 

att man genom att skapa relationer till sina elever och lyssna aktivt, ger eleverna en möjlighet 

att påverka sin vardag i skolan. 

 

Relationsbyggande är något som flera av lärarna betonar för att elevernas dag i skolan ska 

fungera så bra som möjligt, och att eleverna ska kunna känna sig trygga med vem de kan vända 

sig till. Lärarna beskriver att det är viktigt att ta sig tiden att lyssna på eleven, och ta sig tiden 

att hjälpa de med olika uppgifter i undervisningen med hjälp av olika strukturer.  

 

Relationer som lärares arbete 
Specialläraren i årskurs 7-9 berättar i citatet nedan om vikten av att personal inom skolan 

behöver lyssna på elever med språkstörning. Detta för att kunna ta deras perspektiv och förstå 

hur de ser på sin situation. 

 

Respondent: Men också det här att lyssna på eleven. Det är inte så att vi ska ta ett perspektiv 

utifrån deras… utan vi ska ta deras perspektiv. Vi måste förstå vad de… lyssna på eleven. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Och gör vi inte det. Lyssnar in vilka önskemål de har då kommer vi ingenstans. För 

de måste känna att de bidrar. 

(Speciallärare 1, årkurs 7-9) 

Specialläraren beskriver, i citatet ovan, att relationer är ett sätt att arbeta med eleverna. Det är 

ett sätt för att få eleverna att må bra och då blir relationer ett verktyg i arbetet. Specialläraren 

menar att för att bygga relationer behöver man anta elevens perspektiv.  

 

Och hen och jag har en deal där vi har kontakt på messenger. Så. Då kan jag skicka är du på väg 

till skolan? Kommer du snart? 

(Specialpedagog 3, årkurs 7-9) 

Specialpedagogen i årskurs 7-9 beskriver att när det kommunikativa är en svårighet är det 

ibland också extra jobbigt att komma till skolan där det förekommer frekventa språkliga 

möten. Därför menar specialpedagogen att det är viktigt med egna ”deals” med eleven. 

Specialpedagogen menar att när man gör olika ”deals” med eleven så blir det ett sätt att visa 

att man bryr sig. 
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Det är inte så att jag säger du hade lika gärna kunnat vara kvar hemma. Utan jag möter alla mina 

elever med ”Åh! Vad kul att du kommer idag”. Därför att det ska kännas rätt att kliva in. Oavsett 

när du kliver in genom dörren. 

(Specialpedagog 3, årkurs 7-9) 

Specialpedagogen i årskurs 7-9 beskriver att det ibland kan ha hänt mycket i elevens liv 

utanför skolan. Specialpedagogen nämner ett exempel kring en elev där denne ibland inte 

kommer direkt på morgonen. Har morgonen varit jobbig så har det ibland blivit så att eleven 

kommer in senare under dagen. Då menar specialpedagogen att det är viktigt att välkomna 

eleven oavsett hur lite av dagen det är som är kvar. Specialpedagogen menar att skapa relation 

och visa att jag är glad att se dig är av vikt.  

 

Det tänker jag. Och när vi frågar eleven så tycker hen att det har fungerat bra. Vi har haft flera 

utvärderingar med hen och kollat. 

(Lärare 1, årkurs 4-6) 

Läraren i årskurs 4-6 menar att ett annat sätt att visa att de tar elevernas känslor på allvar är att 

utvärdera det de kommits överens om. Undervisande läraren behöver ta i beaktande hur 

eleven har upplevt det stöd eller insats som gjorts för eleven, vilket är något som läraren i 

årkurs 4-6 poängterar. 

 

Flera av lärarna menar att man behöver se relationsskapande som ett verktyg för att kunna 

underlätta och bygga upp elevernas motivation kring skolan och den komplexa språkmiljö den 

faktiskt är. Detta då relation och motivation är två faktorer som samspelar med varandra. 

 

 

Motivation  
Det lärarna uttrycker i intervjuerna som en positiv effekt av relationerna är att det gick att 

”hitta nycklar” till hur man kan stödja de elever med språkstörning när de tycker det är jobbigt 

att kämpa och för att hitta sin motivation trots allt. Lärarna uppger att de i relationen kan 

hjälpa eleven med språkstörning att använda strategier för att ta sig igenom utmaningarna och 

svårigheterna. Vidare framkommer det i intervjuerna hur den läraren i början får hjälpa till 

genom att vara den yttre motivationen och synliggöra hur utvecklingen för eleven gått framåt, 

och på det viset hjälpa eleven att börja hitta en inre motivation. 
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Motivation genom att lyckas 
Specialpedagogen i förskola och förskoleklass talar om hur man kan öka motivationen genom 

att ge barn/elever med språkstörning möjlighet att under specifika tillfällen få träna på språket 

i en kontext där de hinner med. 

Respondent: Det kan ju vara så och det är mycket stor konkurrens och har man då svårt för språk 

så blir det inget språkutrymme. 

Intervjuare: Nej. 

Respondent: Så vi pratar rätt mycket om det här att dela upp de i språknivåer. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Så ni kan lägga språknivån rätt. Är det då de som har svårt med språk så behöver ni 

gå ner. Långsammare taltempo. Kortare meningar. Stötta upp med bilder och tecken. 

(Specialpedagog 1, förskola- förskoleklass) 

Detta, menar specialpedagogen i citatet ovan, ger utrymme för lärarna att kunna anpassa 

innehåll och taltempo så att det passar barnen/eleverna med språkstörning. I en större grupp 

med andra barn/elever hinner inte barnet/eleven med språkstörning med att ta in vad som sägs 

och vara delaktig i övningen, enligt specialpedagogen. Därför anser specialpedagogen att 

språkgrupper ger barnen/eleverna möjlighet att lyckas utifrån sin nivå och på det viset öka 

motivationen.  

 

”Vad betyder det då?” Ja vad tror du det betyder? Du har gjort ett prov i samhällskunskap och nu 

ska det sättas ett betyg. Vad tror du det betyder? ”Vadå? Får jag ett D?” Ja du får ett D i 

samhällskunskap. ”Får jag ett D i betyg? Får jag ett D?!” Ja du får ett D. För vet du? Du kan det 

här. (Specialpedagog 3, åk 7-9) 

Elever med språkstörning har ofta mycket motgångar kopplat till sina svårigheter inom det 

kommunikativa området vilket gör att de ibland tappar motivationen. Specialpedagogen i 

årskurs 7-9 betonar hur viktigt det är att faktiskt visa vad elevens arbete har lett till. Det betyder 

exempelvis att se till så att eleven förstår vad ett betyg betyder, eller ta sig tiden att prata om 

det med eleven. Det är särskilt viktigt med elever som har språkstörning, menar 

specialpedagogen, eftersom eleverna behöver tid att processa vad som sägs. Hen beskriver hur 

det är av vikt att förtydliga vad det som sagts betyder så att eleven förstår: 

 

Hjälpmedel som stöd för motivationen 
Läraren i årskurs 1-3 berättar om hur elever med språkstörning kan behöva hjälp med sin 

koncentration. Utan stöd att bibehålla sin koncentration kan det leda till oro hos eleven. 

Respondent: Sen är det så att jag har olika deals med olika elever och föräldrar.  

Intervjuare: Mm. 
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Respondent: En av mina elever har jättesvårt att koncentrera sig, eller jag har flera som har svårt 

ett koncentrera sig, men särskilt en som blir aggressiv. Kan inte ta instruktioner… tuggar på 

allting. På tröjan. På papper. Det är hens sätt för att kunna koncentrera sig. 

Intervjuare: Mm. 

 Respondent: Så nu har jag föreslagit att hen ska ha tuggummi med sig. Och nu går det mycket 

bättre. (Lärare 1, åk 1-3) 

Läraren beskriver, i citatet ovan, hur eleven genom att få hjälp att fokusera och se att hen 

faktiskt kan läsa texten så kan läraren stötta motivationen. Läraren ger exempel på en elev 

som märker att det gick lättare att arbeta med sina uppgifter när hen tuggar på tuggummi. I 

takt med att eleven börjar att lyckas med olika uppgifter under sin skoldag ökar motivationen 

och glädjen till skolarbetet. 

 

Respondent: Men det har hela tiden, man tar stegvis med rätt verktyg. Någon annan uppgift hen 

fick när hen skulle skriva. Jag hittar på en mening bara. Alice är snäll. Ja okej. Så ska du bygga 

på ett ord i taget. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Alice är mycket snäll. Alice är mycket snäll när. Alice är mycket snäll när hon. Alltså 

så ser man det liksom för det blir som när man skriver på datorn så blir det som en pyramid nästan.  

Intervjuare: Ja. 

Respondent: Om man ser… ser du hur mycket du har skrivit här? Ja, jättemycket har jag skrivit. 

(Speciallärare 2, åk 7-9) 

Specialläraren i årskurs 7-9 beskriver att ett sätt att öka motivationen är att tillsammans med 

eleven skapa hjälpmedel. När eleven tydligt kan se sin utveckling och att denne lyckas ökar 

motivationen. Eleven kan i detta fall också gå tillbaka och använda ”pyramidmallen” de 

gemensamt skapat för att applicera den på andra uppgifter. Detta ger eleven ett visst mått av 

självständighet som också bidrar till ökad motivation. 

 

Lärarna menar att när man gör anpassningar för eleverna genom att exempelvis göra olika 

gruppkonstellationer och tillsammans med elever skapa verktyg som blir meningsfulla så 

underlättar det för elevernas motivation att frodas. Det ger eleverna möjligheter att få lyckas, 

menar lärarna, till exempel när specialläraren och eleven tillsammans arbetar fram ett 

hjälpmedel kring hur man bygger upp meningar. Eller som i andra elevens fall använda 

tuggummi som ett hjälpmedel för att kunna koncentrera sig och på det viset ta till sig hjälp för 

att klara undervisningen. 
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Styrning av skolan  
Det som formar detta tema är huruvida ledningen underlättar arbetet kring elever med 

språkstörning i den dagliga verksamheten samt hur lärarna önskar få utrymme av ledningen 

att dela upp elever i mindre grupper, för att kunna anpassa för eleverna utifrån deras språkliga 

förutsättningar. Men också i vilken grad elever med språkstörning tas upp som ärenden i 

elevhälsoteamen och möjligheten att till exempel få handledning. 

 

Styrning av resurser 
När jag intervjuar två specialpedagoger i förskola och förskoleklass diskuterar de kring hur man 

kan arbeta kring barn/elever med språkstörning. Båda specialpedagogerna är överens om vikten 

av att använda andra sinnen vid lärandesituationer. 

 

Och vi har ju samarbete i den här dels logopedmottagningen naturligtvis och sen Kulturskolan. 

För att ta in mer tänket att jobba praktiskt. Att jobba dramatisera används. Skapande och ja andra 

ämnen i lärandet på ett annat sätt. (Specialpedagog 1, förskolan - förskoleklass) 

För att hjälpa lärarna att utveckla sitt arbete med barn/elever med språkstörning, berättar 

specialpedagog 1 i förskola och förskoleklass, initieras ett nära samarbete med en 

logopedmottagning samt den så kallade Kulturskolan. Detta för att många lärare på en 

förskola beskrivit för specialpedagogerna att de känner sig osäkra i mötet med dessa 

barn/elever. Många känner sig också osäkra på att använda tecken som stöd i mötet med 

barnen/eleverna. Med stöd av Kulturskolan ges lärarna en möjlighet att få ett bredare register 

med hur de kan få in andra sätt att aktivera olika sinnen och hur de kan jobba med sitt eget 

kroppsspråk, och med hjälp av logopeden få de konkreta tips hur de kan arbeta kring specifika 

elever med språkstörning. 

 

Respondent: Idag var jag och träffade en liten hen. Fyra år i mars. Så jag pratade med personalen 

först. Hen pratar en- och tvåordsmeningar. Väldigt otydligt uttal. Svårt med samspel med andra 

och lite så. Sen sa jag att jag vill gärna träffa hen och då sa (ohörbart). Så sa jag använd drama. 

Nej det går inte. Hen blir galen sa de. Nej det kan hen inte göra. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Nej. Så jag gick in och träffade hen och så började jag…Hen höll på och koka mat. 

Så lekte vi. Jag gick in i roll och åh vad varmt kaffe åh (tecknar varmt och kaffe). Hen gick in 

jättemycket i roll. Det var ju inga problem alls. Jag teckna och var lite knäpp förstås. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: För det underlättar när man är lite knäpp. Men med var hen. Då sa jag till personalen 

att det är lite här ni får jobba. Ja men jag kan inte teckna. Men du kan väl blåsa på kaffet för att 
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det är varmt? Alltså man kan ju dramatisera, och då hade hen förmågan och gick in i roll. 

Specialpedagog 1, förskola och förskoleklass) 

Specialpedagogen i förskola och förskoleklass beskriver att anledningen till samarbetet med 

Kulturskolan är för att stötta personalen att våga använda tecken mer i sin vardag tillsammans 

med förskolebarnen. Detta då hen ser att tecken som stöd är gynnsamt för elever med 

språkstörning. 

 

Respondent: Hen kokade kaffe (visar hur barnet tecknade kaffe). Hen serverade till mig. Alltså 

ser ni att hen har förmågan till det här? Ja vi har inte tänkt på det. 

Intervjuare: Mm vad roligt att hen tecknade tillbaka till dig. 

Respondent: Sen så gjorde hen… Så här gjorde hen (visar hur hen strör med handen) och sen sa 

hen sand tror jag. Då sa jag sand och då blev hen mycket bekymrad. Det var det inte. Sen så efter 

en stund så tänker jag socker. Hen tänkte på känslan. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Då sa jag socker då blev hen jätteglad (Specialpedagog 1, förskola och förskoleklass) 

Specialpedagogen fortsätter att berätta om eleven hen träffat i förskolan och hur hen börjat 

använda tecken mer och mer tillsammans med specialpedagogen. Eleven kan inte alla tecken 

då det inte arbetats medvetet med det men eleven försöker trots detta att teckna på olika vis 

tillbaka till specialpedagogen.  

 

Det är inte enkelt. Tyvärr så kan vi se som gruppen elever med språkstörning, att det är klart att 

de behöver få jobba i mindre grupper. Men det är så mycket att slåss mot i skolan idag. 

(Specialpedagog 2, förskolan - förskoleklass) 

Den andra specialpedagogen i förskola och förskoleklass berättar om hur man organiserar 

grupperna för att stötta barnen/eleverna med språkstörning i verksamheterna blir en utmaning 

då personalbristen, i kombination med de stora barngrupperna, gör det svårt att organisera 

mindre grupper. Få delar av sin dag i en mindre kontext, något som specialpedagogen 

betonar, är av vikt för barnen/eleverna med språkstörning.  

 

Att man… Det vi har märkt som största problem det är ju när man rycker elevassistenter. För vi 

har ju så att elevassistenten är ju inte plåster på den personen utan den finns ju i klassrummet, till 

exempel hos den med språkstörning för att stötta upp extra där, man försöker tänka ett varv till. 

Och man försöker ju att inte hamna i att, ja men hade vi varit… hade vi kunnat göra mer… mindre 

grupper… (Lärare 1, åk 4-6) 

Läraren i årskurs 4-6 belyser att en för liten bemanning i verksamheten upplevs som ett 

problem. Först var det vikariestopp under en lång period som sedan följdes det av 

svårigheterna att hitta vikarier. Detta upplever läraren som ett stort problem då man ofta 
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använder redan befintlig personal som har andra uppdrag, exempelvis elevassistenterna. I 

detta fall leder det till att delar av de stödstrukturer som läraren har kring en elev uteblir då 

elevassistenten försvinner och det påverkar mer än bara en elev. Det läraren i årskurs 4-6 

uttrycker kring att man ”rycker” elevassistenter är att det leder till en stor arbetsbelastning för 

lärarna. Ändrade förutsättningar och en hög börda vad gäller administration gör att det också 

blir svårt att hinna med att ge stöd precis som man vill.  

 

Respondent: Jag tror ingen lärare tänker nej jag skiter i det utan det är nog bara att det blir för 

mycket.  

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Kring…Ja men för mycket administrativt… För mycket ändringar… Men sen ifall 

man kommer in, alltså, jag tänker att man ska ha lightanpassningar. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Alltså en sådan här generell anpassning för alla elever. 

(Lärare 1, årskurs 1-3) 

Läraren i årskurs 1-3 talar också om arbetsbelastning. Många tappar orken, menar läraren, men 

att det då är viktigt att ha en grund att stå på, till exempel vilka generella anpassningar har ”vi” 

på vår skola. Läraren uttrycker att det på ett vis då också minskar arbetsbelastningen genom att 

eleverna i större utsträckning klarar sin dag i skolan.  

 

Styrning av EHT 
Specialläraren i årskurs 7-9 pratar om hur det fungerar på deras möten i EHT. I hens verksamhet 

finns det en stor osäkerhet kring elever med språkstörning. Verksamheten har också många 

obehöriga lärare vilket specialläraren menar även det påverkar. 

 

Jag vet inte om det egentligen är mest de eleverna med någon språkstörnings som lyfts. Egentligen 

är det mest att sociala problem lyfts. Det kan det ju vara. Det kan också vara att vi ser social 

problematik i familjen kanske, eller det kan ju vara…. Någon som skolkar mycket. (Speciallärare 

1, åk 7-9 ) 

Specialläraren beskriver, i citatet ovan, hur dessa elever med språkstörning inte kommer upp 

som ärenden under elevhälsoteamets möten, utan det blir elever som på något annat vis 

utmanar lärarna i verksamheten. Detta gör att lärarna uttrycker en frustration till 

specialläraren att de inte får hjälp i arbetet med dessa elever med språkstörning. 

Specialläraren beskriver också att det inte förekommer någon utbildning eller handledning 

kring språkstörning för lärarna. Vidare belyser hen i citatet att det på EHT-mötena oftast talas 

om elever som utmanar studieron eller där det finns en social problematik i hemmet, vilket 
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gör att hen upplever att elever med språkstörning inte tas upp på agendan. Därmed uteblir 

stödet under lång tid till lärarna, menar specialläraren. 

 

För att ett arbetslag ska få handledning om språkstörning… Eftersom de har en elev med väldigt 

uttalad språkstörning i det arbetslaget. Mm. Så. Nu har jag bara skickat iväg ansökan så jag vet 

inte alls vart det här landar. Vad man… alltså… vad man gör och hur man organiserar det, det är 

inte så att vi har en rutin för det här. Verkligen inte. Utan det är liksom att oj nu går eleven i vår 

klass och hen har tydligen en dokumenterad språkstörning. (Speciallärare 1, åk 7-9) 

Under intervjun med specialläraren i årskurs 7-9 framkommer det att det har kommit in en 

elev i årkurs sju i början på ett läsår. Eleven har en dokumenterad språkstörning men det finns 

inga rutiner kring hur de ska gå tillväga för att stötta eleven. Det hela resulterar i att 

specialläraren skickar in en ansökan till kommunens centrala elevhälsa. Under tiden inväntar 

specialläraren och arbetslaget svaret från centrala elevhälsan för att veta hur de ska jobba 

vidare kring eleven. Detta är inte optimalt, menar specialläraren, då ännu mer tid försvinner 

för eleven i fråga i form av bristande stöd.  

 

Till motsats från citaten ovan som visar på lärares upplevelser av brist i rutiner och strukturer 

kan vi i citatet nedan se ett exempel på en annan struktur. Här beskriver läraren i årskurs 7-9 

om hur deras rutiner skapas i verksamheten och vad för stöd de får i arbetet med eleverna och 

utbildning samt handledning kring funktionsvariationen. 

 

Respondent: Men då har vi elevvård. Onsdagar. Torsdagar har vi varannan vecka handledning. 

Då kommer det hit en extern handledare 

Intervjuare: Mm. 

 Respondent: Och det kan vara hur vi ska jobba med någonting eller… 

Intervjuare: Specifik funktionsnedsättning? 

Respondent: Ja till exempel. 

Intervjuare: Lågaffektivt? 

Respondent: Ja precis. Ibland är det en specifik elev eller någon… eller jag som vi stött på med 

någon… 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: elev. Eller ibland är det oss själva, hur gör vi nu? 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Alltså det är vi, vi som behöver handledning. Det är vi som är problemet. (Lärare 1, 

åk 7-9) 

Här beskriver läraren i årskurs 7-9 veckans struktur och den återkommande handledningen 

med en extern handledare. Hen belyser också att det kan vara så att det är de själva som kan 



32 
 

bidra till att svårigheterna för en specifik elev blir större och att de då får stöd av handledaren 

hur de ska jobba med det. 

 

Respondent: Ibland är det lite så här svart tänker jag, att det aldrig kommer att gå. Jag tror inte att 

så länge överhuvudtaget skolans organisation ser ut som den gör, alltså bestämmelser runt i kring. 

Nu börjar det luckras upp litegrann för resursskolor typ. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Men ändå inte för det är sådana… det är att det är stora grupper, många 

mentorselever… högstadiet där eleverna ska springa till väldigt många lärare. (Speciallärare 2, åk 

7-9) 

Specialläraren i årskurs 7-9 upplever att det på högstadiet blir väldigt tufft för dessa elever att 

befinna sig i så stora miljöer med mycket andra elever, springa runt till olika klassrum och 

undervisas av många olika lärare. Specialläraren upplever att många av dessa elever ”faller 

mellan stolarna” då lärarna säger att de inte hinner med att anpassa vare sig klassrummet eller 

materialet. Detta kan kopplas till vad de två specialpedagogerna i förskola och förskoleklass i 

de två första citaten talar om, att barn- och elevgrupperna är för stora för att till fullo kunna 

tillgodose behoven. Specialläraren resonerar kring att det bör finnas flera resursskolor med 

inriktning på dessa elever med språkstörning, då det på ordinarie högstadieskolor blir stora 

miljöer med mycket elever och många olika lärare för eleven.  

 

Respondent: Från gamla skolan får man underlag. Och då är det ju…sitter vi oftast när vi har 

överlämning. Då sitter vi allihopa. Alltså hela arbetslaget och lyssnar på överlämningen från förra 

skolan, från hab och centrala elevhälsan. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Då sitter vi allihop och så får mentorn ta emot det fast alla har hört. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: För att det där med att en ska ta emot det och sen ska man läsa… det blir aldrig av. 

Intervjuare: Nej. 

Respondent: Eller jag det måste man göra men… det blir, det är svårt. Då vet man ändå, då har 

man en liten koll på att just det ja det var den.  

(Lärare 2, årskurs 7-9) 

En lärare i årkurs 7-9 lyfter hur EHT samlar alla berörda vid överlämningar som kan ha viktig 

information rörande en elev för att starten för eleven ska bli så positiv som möjligt. Det 

innefattar som citatet beskriver att alla som ska arbeta med eleven när den börjar skolan ska 

delta vid mötet så att alla får ta del av informationen. 
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När det finns rutiner för lärare och arbetslag att ta emot och arbeta kring elever med 

språkstörning samt en tydlig rutin för att ta del av och delge information underlättar det 

samarbetet för arbetslaget. Alla får samma information och det ges tillfälle att fråga berörda 

från gamla skolan, habilitering eller den centrala elevhälsan om något kändes oklart. Då ges 

förutsättningar för en positiv övergång och en grund för en positiv skolgång för den berörda 

eleven. 

 

Arbetslag  
Detta tema relaterar till hur arbetslag kan samarbeta för att stötta varandra och eleverna under 

dagen samt hur de kan utveckla sin egen undervisning genom att samtala om lärande. Men 

också hur det kan bli om arbetslaget inte har samsyn kring anpassningar och hur man ska 

undervisa. Möjligheten att genom sitt arbetslag skapa en arena för utveckling och hur man 

kan tänka kring specifika elever samt hur beslut genomförs angående till exempel 

undervisningssituationer. 

 

Arbetslag som kollegial arena 
Läraren i årskurs 4-6 berättar hur de har organiserat sitt arbetslag där de arbetar fem lärare på 

tre klasser, så att de undervisar i färre ämnen men i alla tre klasser. Detta kan beskrivas som en 

variant av flerlärarsystem. 

 

Sen i arbetslaget så har vi ett otroligt öppet klimat. Att vi verkligen går in i varandras klasser så 

ser vi ju olika saker. Så vi pratar ju mycket om det vi ser. (Lärare 1, åk 4-6) 

Läraren beskriver, i citatet ovan, att det blir vinster i och med att man ser olika saker i 

undervisningssituationerna. Exempelvis om något fungerar för den ena läraren men inte för 

den andra så diskuteras det och förslag ges på vad som kan fungera, enligt läraren.  

 

I en klass vet jag att här har jag fem minuter på mig att prata och sen måste det hända något, och 

i en annan klass vet jag att här kan jag ha en diskussion i 40 minuter och det kommer gå hur bra 

som helst. Och sen en klass är det lite mellanting. Så lyfter vi det då det tillsammans och sen 

diskuterar vi och ser att jo men det var ju den röda tråden. (Lärare 1, åk 4-6) 

 Läraren i årskurs 4-6 beskriver vidare hur de i arbetslaget diskuterar kring hur det ser ut i 

respektive klass. Där de tittar på behoven som finns i respektive klass och vad som kan gynna 

undervisningssituationen bäst för eleverna. Läraren nämner exempelvis att vid svårigheter 

som språkstörning går det inte att stå och prata för mycket för fort eller för länge. 

 

Respondent: Då sa jag bara fast i vårt uppdrag ligger det att stötta och… 
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Intervjuare: Kompensera? 

Respondent: Kompensera. Så det blir så smidigt…runt i kring de här eleverna blir så smidigt som 

möjligt. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: För då vinner alla. 

Intervjuare: Precis. 

Respondent: Jag har tagit det med kollegor flera gånger. 

Intervjuare: Hur går det då? 

Respondent: Ja men vi kan inte anpassa allt för bara en elev. (Lärare 1, åk 1-3) 

Men det är, enligt läraren i årskurs 1-3, inte alltid lätt att få till en samsyn kring hur man kan 

stötta eleverna med behov av särskilt stöd. Läraren menar att generella anpassningar kan ge 

vinster för hela klassen men att det inte är självklart för alla, samt att en del lärare upplever att 

det blir ett merjobb att anpassa undervisningen för bara en elev. 

 

Sen så får man lite input ja men kommer du ihåg när du gjorde så… Ja just det och så kan man gå 

tillbaka och så är man en bättre pedagog. (Specialpedagog 3, åk 7-9) 

Specialpedagog 3 i årskurs 7-9 betonar hur viktigt det är med input till varandra och att man i 

arbetslaget ser varandra arbeta med eleverna. På just denna skola har förstelärarna som 

uppdrag att observera i klasserna för att sedan återkoppla till den observerade läraren. 

Grundtanken är att studera hur undervisningen i ämnet går till, men det ger också möjlighet 

att få syn på saker man ”missat” med specifika elever och därmed kunna ändra på det när 

någon uppmärksammar det. 

 

Realisera beslut 
Specialläraren i årskurs 7-9 berättar om hur de på sina arbetslagsmöten har bestämt vilka 

generella anpassningar som ska gälla i klassrummet. 

 

Respondent: Vi har valt att för det första så har vi väldigt få genomgångar alltså. Kan säga… så 

här vi har i de olika ämnena. I so och no kan det ju vara en genomgång i ett nytt ämne, ja nytt 

ämne som de ska gå igenom och börja jobba med. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Men vi har kort… vi har försökt hålla oss till fem minuter. 

Intervjuare: Ja. 

Respondent: För att koncentrations… någonstans mellan fem och tio minuter. Och behöver man 

mer tid, då har vi sagt att då ska man säga till. 

Intervjuare: Mm. 

Respondent: Att idag då kommer jag behöva prata lite till men säg till om ni inte orkar så tar ni 

paus. (Speciallärare 2, åk 7-9) 
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Enligt specialläraren, i citatet ovan, väljer de att hålla så korta genomgångar som möjligt och 

sedan låta eleverna arbeta med det material som just denne elev behöver utifrån 

ämnesområdet, där läraren sedan stöttar individuellt. Enligt specialläraren försöker de alltid 

vara minst två i klassrummet, vilket därmed kan beskrivas som en variant av flerlärarsystem. 

 

Till exempel har vi pratat om att ha fler elevassistenter på lektionerna, och är flera personal på 

engelskalektionerna än tidigare. För att man ska kunna sitta ner och stötta. Det är bra. För det är 

våra elever. Tillsammans. 

(Lärare 1, årskurs 7-9) 

Det är inte bara beslut kring hur de ska arbeta under lektioner i olika klasser med generella 

anpassningar som kan tas upp i arbetslaget. I arbetslaget kan, enligt läraren i årskurs 7-9, också 

tas upp när något inte fungerar så som det är tänkt. Läraren pratar om att ämnet engelska är ett 

svårt område att arbeta med för eleverna. Då har de bestämt på ett arbetslagsmöte att de ska se 

till att vara fler vuxna på just engelskalektionerna. Lärarna tittar gemensamt över hur personalen 

är fördelade vid de olika engelskalektionerna för att se hur personal kan fördelas om och hur 

det ska realiseras. 

Diskussion 
Diskussionen belyser vad som kommer fram gällande de olika temana och hur det förhåller 

sig till relevant forskning. Utifrån resultatet i denna studie är det som lärarna beskriver i 

arbetet med elever med språkstörning, gällande temana relation och motivation, något som 

alla elever mår bra av.  

 

Lärare i sin undervisning 
Nedan följer diskussion kring analysen av resultaten gällande denna studie. Något som 

betonas är hur lärarna använder relationsskapande som ett verktyg i sin undervisning, ett 

verktyg för att skapa trygghet för eleverna men också som ett sätt att stärka elevernas 

motivation. Tydliga strukturer och rutiner är något som är av vikt för att kunna stötta alla 

elever på en skola. Det som är tydligt i studien är att den språkliga sårbarheten gör eleverna 

skörare om det saknas tydliga strukturer och rutiner, men det kan också vara relevanta 

aspekter för alla elever i behov av särskilt stöd.  

 

Relationsbyggande och läranderum 
Oavsett verksamhet återkommer alla lärare i denna intervjustudie till vikten av att skapa 

relationer med eleverna. Lärarna beskriver betydelsen av att lyssna på eleverna och förstå att 
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det som eleven är med om på fritiden följer med till skolan. Med en god relation skapar 

läraren en uppfattning dag för dag vad som går att kräva av eleven i 

undervisningssituationerna. Det ger läraren en inblick kring huruvida det går att ”pusha” 

eleven just idag eller om eleven behöver få lite mer utrymme och lugn. Med goda relationer 

blir eleverna trygga med de vuxna i skolan. Detta framgår exempelvis när en elev ber en 

lärare att ringa mentorn för mentorn vet vad hen ska göra när eleven blir arg. Här har mentorn 

skapat ett så stort relationskapital till eleven, så eleven själv känner en trygghet att mentorn 

vet vad som kan bli bäst att göra i en svår situation. Hugo (2013) beskriver hur viktigt det är 

att eleven känner att läraren genuint bryr sig om hen. 

 

Av denna studie framkommer vidare att om eleven känner trygghet till att läraren tar hänsyn 

till dennes dagsform ges också möjlighet för eleven att delta i ett så kallat läranderum. 

Strandberg (2006) nämner att det behöver finnas olika läranderum för eleverna. En typ av 

läranderum är att ha en tillåtande miljö där eleverna ges möjlighet att dryfta sina åsikter och 

tankar i olika konstellationer. I detta fall kan man säga att det är ett läranderum mellan eleven 

och läraren där eleven ges möjlighet att lyfta det som är viktigt för hen och därav skapa en 

trygghet i skolmiljön. På det viset blir det som Säljö (2015) beskriver ett tillfälle för eleven att 

träna på hur ett samtal går till tillsammans med läraren, något som även Strandberg (2006) 

belyser är viktigt. Det vill säga att läraren hjälper eleven att öva på hur ett samtal går till i en 

miljö där eleven känner sig trygg. Säljö (2015) menar att den som behärskar, i detta fall, 

samtalet finns där som stöd och leder eleven framåt i kommunikationen. Utifrån det Säljö 

(2015) skriver framgår att det finns två nivåer. Dels den där eleven med stöd av läraren 

utvecklar sin förmåga att kommunicera, dels den där en lärare som har mindre erfarenhet av 

elever med språkstörning behöver ta stöd av en mer erfaren person för att utveckla sin 

kompetens kring funktionsvariationen samt hur denne praktiskt ska hjälpa eleven. Utifrån det 

Säljö (2015) beskriver skulle lärare med mer kunskap kring språkstörning kunna utföra dessa 

samtal med en mer pedagogisk inriktning kring den språkliga utvecklingen. 

 

Hur arbetar lärare med språkstörning 
Strandberg (2006) beskriver att språk måste ”göras”. Det går inte att lära sig utan att ges 

utrymme att öva praktiskt i att kommunicera. I denna studie beskriver lärarna att de behöver 

dela in eleverna i mindre grupper emellanåt, så alla ges utrymme att få kommunicera i en 

kontext där eleverna får tid för ”görandet”. Säljö (2015) beskriver också vikten av att få tid att 

öva på det språkliga och att det finns en lärare tillgänglig som kan hjälpa till att göra 
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uppgiften mer konkret. Enligt Säljö (2015) bör läraren börja med att göra uppgiften väldigt 

enkel för att sedan öka på svårighetsgraden allt eftersom eleven utvecklas. Kring elever med 

språkstörning uttrycker de två specialpedagogerna som arbetar mot förskola och förskoleklass 

att eleverna behöver få arbeta i ett lugnare taltempo för att hinna processa det som sägs. 

Genom att eleverna med språkstörning övar i mindre grupper ges de möjlighet att lyckas, 

vilket gynnar deras motivation. Nettelbladt och Salameh (2013) menar att svårigheterna vid 

språkstörning påverkar de sociala delarna av ett samtal, det vill säga hur man anpassar sig till 

den man samtalar med. Pragmatiska svårigheter samt ett begränsat ordförråd gör att det blir 

svårt att vara i stora grupper för elever med språkstörning. Elever med språkstörning kan 

också få svårigheter att koppla tillbaka till ett tidigare ämne eller att påbörja ett nytt, är man 

då i en mindre grupp ges större utrymme för att få stöd i den språkliga utvecklingen. 

Sundqvist (2015), Suprabha och Subramonian (2014) och Brendle et al. (2017) menar att 

samundervisning kan vara ett passande sätt att organisera undervisningen för att kunna ge 

stöd i större utsträckning inom ramen för den ordinarie undervisningen. Samundervisningen 

ger utrymme att till exempel använda stationsundervisning som Suprabha och Subramonian 

(2014) beskriver som en effektiv strategi för att underlätta språkinlärningen.  

 

En lärare talar om hur hen försöker göra uppgifterna mer uppdelade efter struktur samt tydligt 

visa på hur elevens utveckling går framåt genom att använda olika verktyg. Ett exempel som 

läraren beskriver är hur hen tillsammans med eleven brutit ner skrivandet till att lägga på ett 

ord i taget i en mening så att det byggs upp som en pyramid, där eleven ser hur mycket hen 

har skrivit. När lärare ger olika verktyg för att stötta eleverna i deras kommunikativa 

utveckling ger de eleverna möjlighet att utveckla sitt eget tänkande på sikt, enligt Strandberg 

(2006). Genom att hjälpa eleverna förstå och använda verktyg (artefakter) hjälper lärarna 

eleverna att återkoppla till tidigare tankegångar. Ett verktyg för lärare att använda sig av i 

arbetet med elever med språkstörning klassrummet är riktat instruktionsstöd, som Starling et 

al. (2012) skriver om. Genom att arbeta med riktat instruktionsstöd samt med interventioner 

rörande adverb och relativa pronomen, som Baltazar och Scott (2018) skriver om, ges eleven 

möjlighet att positivt utveckla sin skrivning, öka sin förmåga att ta till sig muntlig information 

samt utveckla sin muntliga förmåga. 

 

Lärarna uttrycker i intervjuerna en stor vilja till att möta elever med språkstörning. De menar 

att de skapar relationer och försöker, oftast i stora grupper, stödja eleverna genom att bryta 

ned uppgifterna. Lärarna uppger att de återkopplar till elever med språkstörning så ofta de kan 
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under en lektion och att de får stöd av sitt arbetslag i detta arbete. Dock beskrivs det i en del 

fall att skolan saknar en tydlig ledning som ger lärarna möjlighet att på bästa sätt mötas i detta 

arbete. Somliga lärare upplever dessutom att det finns ett glapp mellan elevhälsan och 

verksamheten i klassen. Detta lämnar, enligt lärarna, dem ensamma under lång tid om någon 

svårighet börjar bli övermäktig. Även kompentensutvecklingen kring språkstörning med ett 

tydlig praktiskt hur man kan göra saknas, enligt flera av lärarna, i strukturerad form. Det 

upplevs inte att det ges ett strukturerat utrymme för det på flera av verksamheterna. Ofta kan 

lärare uppleva att olika reformer står i konflikt mot vad de anser vara mest gynnsamt för 

eleverna, så som Lasky (2005) också beskriver. Istället för mer elevtid där man kan skapa 

relationer blir det mindre tid med eleven samt mindre tid att lägga på kollegial utveckling i 

arbetslagen för att stötta varandra i mötet med elever som har språkstörning. Det Persson och 

Persson (2013) skriver om att använda den kompetens som finns på skolan till kollegial 

utveckling, beskriver även Säljö (2015) gällande utveckling. Ska någon utvecklas inom ett 

område behöver den ledas av någon som kan ämnet och kan delge kunskapen, menar Säljö 

(2015). 

 

Styrning av personal 
Lärarna uppger att de ibland upplever att de blir lämnade ensamma i sin roll att lösa något 

som är en styrningsfråga. Analysen av intervjuerna, i denna studie, visar skillnader kring 

rutiner inom olika verksamheter utifrån lärarnas tankar om sin situation. I en del 

verksamheter, som lärarna berättar om, finns det rutiner kring styrning och EHT för att stödja 

lärarna i sitt arbete, medan någon lärare beskriver att rutiner för att stödja lärarna i sitt arbete 

kring elever med språkstörning inte finns i hens verksamhet. Bengtsson et al. (2017) beskriver 

EHM som en metod att använda sig av i skolans elevhälsoarbete, där varje klass har en fast tid 

då elevgruppen lyfts som helhet och man tillsammans tar fram frågeställningar om hur arbetet 

ska ske för att utveckla gruppen på bästa sätt. I och med att det ligger en återkommande fast 

tid där lärarna ges möjlighet att komma till EHT minskar känslan av distans för lärarna vad 

gäller att få stöd.  

 

Det som framkommer av intervjuerna, i denna studie, är att det blir personbundet vilken lärare 

och vilket arbetslag eleverna träffar hur väl arbetet med dessa elever med språkstörning 

fungerar. Med personbundet menas att en del lärare har kunskap om språkstörning och 

därmed kan stödja både elev och arbetslag medan det hos andra lärare inte finns den 

kompetensen. Av de respondenter jag intervjuat är det två specialpedagoger samt en 
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speciallärare som har god kunskap kring konkreta sätt att arbeta med elever som har 

språkstörning. Specialpedagogerna i förskola och förskoleklass beskriver exempelvis hur 

mindre språkgrupper är gynnsamt för elever med språkstörning. En mindre språkgrupp, menar 

de, ger elever med språkstörning tid att processa vad som sägs samt tid att vara delaktig i den 

muntliga kommunikationen. Specialläraren berättar hur hen tillsammans med eleven 

konstruerat ett hjälpmedel, som i detta fall stödjer eleven i hur man bygger ut sina meningar.  

 

Enligt en lärare saknas det rutiner i en verksamhet gällande utbildning kring språkstörning. 

Vidare önskas också en styrning som tillåter en bemanning som gör att man inte behöver 

fördela om personal som behöver finnas på sina positioner för att dagen skall fortlöpa så 

optimalt för eleverna som möjligt. Detta blir enligt Partanen (2012) en ledningsfråga hur de 

olika professionerna samordnas i verksamheterna, en tydlig samordning av professionerna är 

en viktig del för att få till ett väl fungerande arbete som gynnar elevernas skolgång. Här är det 

rektors uppdrag, enligt Partanen (2012), att ha en tydlig rollfördelning med tydliga 

ansvarområden. Rollfördelning utifrån kompetens är något även Persson och Persson (2013) 

beskriver som viktigt. Persson och Persson (2013) menar att det är viktigt att lärarnas uppdrag 

gällande undervisning är kopplat till den ämneskompetens de besitter. När det gäller 

elevassistenter eller att ha en extra vuxen i klassrummet kan det leda till att läraren inte tar det 

fulla ansvaret gällande stödet i undervisningen för elever med språkstörning. En lärare 

uttrycker att elevassistenten ibland placeras någon annanstans i verksamheten, vilket gör att 

stödstrukturerna försvinner. Detta är något som Nurmi et al. (2013) beskriver kan bli en risk 

när det förekommer assistenter, det vill säga att ansvaret förskjuts från den undervisande 

läraren till assistenten och därmed ges inte samma riktade strukturella stöd från läraren. Det är 

också en farhåga som Sundqvist (2015) beskriver gällande samundervisning om inte båda 

lärarna är samplanerade kring hur undervisningen ska gå till. 

 

Då lärarna inte är helt säkra på rutinerna mellan elevhälsoteamet och verksamheten i klass 

visar det på att rollfördelningen för hur de olika professionerna ska arbeta och samarbeta inte 

är förankrade hos lärarna. Elevhälsoplanen för hur arbetet ska fungera ute i verksamheterna är 

inte realiserade hos lärarna, något som Partanen (2012) skriver är ett måste för att fokus ska 

upprätthållas i elevhälsoarbetet.  
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Positiva och negativa exempel 
En av speciallärarna i årskurs 7-9 beskriver brister kring rutinerna i att ge stöd till lärarna och 

arbetslagen gällande elever med språkstörning. Specialläraren talar om hur nästan ett helt 

läsår fortskridit utan att en elev med grav språkstörning fått adekvat stöd och inte heller har 

arbetslaget fått någon handelning kring hur de ska arbeta. Dessutom ovanligt, enligt 

specialläraren, att dessa elever med språkstörning tas upp på elevhälsteamsmötena då det är 

elever med andra svårigheter som ges företräde. En annan speciallärare i årskurs 7-9 önskar 

att kommunerna ska öppna upp för fler särskilda undervisningsgrupper eller skolor med 

inriktning på elever med dessa svårigheter då kompetensen i skolorna upplevs låg.  

Utifrån det de två speciallärarna beskriver syns det ett kompensatoriskt perspektiv då de 

uttrycker att det behövs en åtgärd som matchas mot elevernas svårigheter för att kompensera 

för dessa. Om vi tittar på de olika perspektiven, kompensatoriskt och relationellt, kopplat till 

språkstörning så behöver eleven kategoriseras, enligt Nilholm (2007), för att kunna se om det 

finns en språkstörningsdiagnos som är orsaken till svårigheterna. Med korrekt information 

kan skolan då sätta in stöd för att eleven ska kunna utvecklas positivt utifrån sin förmåga. 

Utifrån det relationella perspektivet kan lärarna stärka elevens självkänsla och motivation och 

genom det relationella kan lärarna/speciallärarna/specialpedagogerna göra interventioner som 

i sig hamnar inom det kategoriska perspektivet då eleven kategoriserats för att se vilket stöd 

som behövs. Häri ligger ett dilemma att förhålla sig till, som Nilholm (2007) skriver om. 

Nilholm (2007) menar att det inte enbart går att tänka utifrån ett perspektiv, då perspektiven 

ibland krockar och ett dilemma uppstår, det vill säga att skolan kan behöva kategorisera en 

elev för att se vilket stöd eleven behöver, men att eleven då kan uppleva en stigmatisering 

kring sina svårigheter, till skillnad från om skolan utgår från ett relationellt perspektiv där 

eleven ska få utvecklas i sin takt. Skolan behöver därmed förhålla sig till detta dilemma. Ett 

sätt att förhålla sig till dilemman som uppstår skulle kunna vara att använda de strategierna 

som Brendle et al. (2017) skriver om. Med hjälp av de strategierna kan lärarna ge mer stöd 

inom ramen för den egna klassen vilket gör kategoriseringen mindre utmärkande, detta genom 

att lärarna i sin undervisning har många olika strategier att använda sig av, beroende på 

gruppens kunskapsnivå, att det blir en naturlig del att eleverna lär sig på olika sätt och i olika 

konstellationer.  

 

Något som också är viktigt för att främja elevernas miljö i skolan är det som Partanen (2012) 

beskriver gällande tydliga rollbeskrivningar för alla professioner inom skolan. Devisen borde 

vara att ha rätt person på rätt plats men också att ha ett elevhälsoarbete som främjar lärmiljön 
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och elevernas utveckling. Genom att titta på exempelvis lärmiljön som en grund för att 

eleverna lyckas finns det relationella perspektivet, som Nilholm (2007) beskriver, med där 

eleverna ska ges förutsättningar för att lyckas. Behovet uppstår i mötet med skolan och det är 

i skolan lärmiljöer och anpassningar behöver ändras.  

 

Som Bengtsson et al. (2017) skriver kan EHM som modell användas, där man tittar på hela 

elevgruppen och därmed inte fastnar på enskilda individer. Genom återkommande 

uppföljningar med den personal som arbetar kring den specifika klassen mellan EHM-mötena 

blir inte personalen lämnade ensamma med de utmaningar som kan uppstå. På det viset kan 

man främja och motverka att det blir, så som resultatdelen i denna studie visar, personal som 

på nästan ett helt läsår inte får hjälp samt att alla elever lyfts även om det gäller annat än 

elever med utmanande beteende eller hög frånvaro. Denna modell främjar också att lärande 

sker i arbetsgruppen i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv som Säljö beskriver (2015). 

 

Det går också att se i denna studie att det på förskolan, i den ena kommunen jag utfört min 

undersökning i, har ett nära samarbete med logopedmottagningen och Kulturskolan, detta för 

att få in flera arbetsformer som tar in flera sinnen än bara det muntliga. Samarbetet initierades 

av de två specialpedagoger som arbetar riktat mot förskola och förskoleklass då de menar att 

det gynnar eleverna med språkstörning att lära på flera olika sätt och med olika sinnen. När 

det gäller att få ”göra språk” skriver Sandberg (2006) att det är viktigt att elev och lärare gör 

tillsammans. Där Säljö (2015) menar att läraren är den som ska leda eleven genom uppgiften. 

Eller i just detta fall med Kulturskolan så får Kulturskolans lärare möjlighet att lära upp de 

andra lärarna genom att visa hur de använder flera sinnen i undervisningen. 

 

Det framgår också i denna studie att det på en 7-9-skola fanns tydliga rutiner för 

kompetensutveckling, kollegialt lärande på arbetsschema och en tanke med hur de 

samarbetade flera lärare i klassrummet. Ett nära erfarenhetsutbyte i arbetslagen och tid för det 

kollegiala arbetet är något som Persson och Persson (2013) beskriver ger en god förutsättning 

för att lyckas i arbetet att utveckla lärmiljö och undervisning. När lärarna ges möjlighet att 

utveckla sin undervisning för att lära ut på flera olika sätt kan de därmed nå flera elever. 

Lärarna i denna verksamhet, årskurs 7-9, ges möjlighet att arbeta med Strandbergs (2006) 

frågor ”Vad gör vi idag?” och ”Vad kan vi utveckla?” genom tydliga rutiner för de olika 

mötesformerna samt en kontinuerlig handledning varannan vecka.  

 



42 
 

Exemplet flerlärarsystem 
I två verksamheter går det att återfinna varianter av flerlärarsystem. Den ena är en skola med 

årskurs 7-9 där de i så stor utsträckning som möjligt försöker vara minst två lärare i 

klassrummet, den andra är en skola med årskurs 4-6 där man är fem lärare på tre klasser. 

Lärarna belyser i de båda verksamheterna hur de diskuterar kring anpassningar och hur de kan 

hjälpas åt att tänka nytt när de undervisar i alla grupperna. Här återkommer Partanen (2012) 

till vikten av att lärarna har en gemensam förståelse kring hur man åstadkommer en 

undervisningsform som stöttar och hjälper eleverna och hur detta samordnas.  

Partanen (2012) betonar vidare att rektors ansvar kring hur man pratar om elever är av vikt för 

hur ett förhållningssätt sprider sig i verksamheten. Även Persson och Persson (2013) nämner 

att det är rektors roll att traditionerna som finns på skolan granskas för att se vilket syfte de 

fyller, något som behöver utvärderas kontinuerligt. Rektors ansvar, menar Persson och 

Persson (2013), är också att se till att kompetenserna som finns bland lärarna används där de 

behövs bäst. Även Berg (2003) nämner vikten av att skolan behöver se över traditionerna på 

skolan, vidare menar han att skolan behöver synliggöra sitt frirum och hur de förhåller sig till 

detta, med andra ord vilka traditioner är det som lärarna underhåller i sin undervisning och 

hur utvecklar man densamma. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att samundervisa som 

Suprabha och Subramonian (2014), Brendle et al. (2017) och Pancsofar och Petroff (2013) 

framhåller som en positiv metod, om än krävande, vad gäller planering och samarbete för 

lärarna. Detta kan dock innebära en möjlighet att arbeta utifrån olika strategier såsom 

exempelvis stationsundervisning, som Subrabha och Subramoninan (2014) skriver om. Arbeta 

med samundervisning på detta strukturerade sätt gällande de två verksamheter jag nämner 

ovan är inget som beskrivs vid intervjuerna, då de undervisade i sina ämnen i flera klasser och 

de var ofta fler än en vuxen till i klassrummet. Sättet att samplanera, som Brendle et al. (2017) 

beskriver, finns det exempel på i den 7-9-skola som är med i studien, där lärarna ges 

möjlighet att samplanera och strukturera enligt ett återkommande schema varje vecka, detta 

menar Brendle et al. (2017) behöver göras för att samundervisningen ska vara effektiv och 

gynnsam för eleverna, så man inte riskerar att elever i behov av särskilt stöd endast får sin 

undervisning i ett annat rum än ordinarie klassrum, något som också Nurmi et al. (2013) 

beskriver som en risk om inte båda i klassrummet har kompetens och ansvar. 

 
Det betonas av flera lärare i denna studie att arbetslaget fungerar som ett stöd i arbetet med 

elever med språkstörning. Därvid ges möjlighet att utbyta tankar och idéer samt diskutera 

orsaker till att något inte fungerar och olika förslag på hur lärarna kan ändra på den situation 



43 
 

som uppstått, vilket även Persson och Persson (2013) menar är gynnsamt vad gäller att ha ett 

erfarenhetsutbyte i arbetslagen.  

 

I en skola, som framkommer i denna studie, saknas det kunskap kring språkstörning där 

specialläraren beskriver hur stödet uteblivit både för lärare och elev, vilket visar en riskfaktor 

om ingen i arbetslaget har kunskap om en specifik funktionsvariation såsom språkstörning. 

Säljö (2015) beskriver vikten av att det behöver vara en person som är rutinerad och kunnig 

inom det området för att andra ska kunna utvecklas inom samma område. Då det blir det 

expertens jobb att leda noviserna genom kunskapsinhämtningen. I de verksamheter där man 

arbetar flera lärare kring klasserna ges också möjlighet att ta del av varandras erfarenheter 

kring exempelvis en specifik elev. Lärarna uttrycker att då man ser olika saker när man går in 

i en elevgrupp kan de också hjälpa varandra att upptäcka saker som missats. Utifrån det Säljö 

(2015) beskriver kring lärandet kan det uppstå problem i ett arbetslag om ingen besitter mer 

kunskaper om språkstörning än de övriga. I ett sådant läge behöver det finnas möjligheter till 

kompetensutveckling för skolornas personal regelbundet för att ge de verktyg att använda i 

arbetet. Detta är fallet i en av 7-9-skolorna, vilket framkommer i resultatet, där lärarna 

regelbundet får kompetensutveckling och handledning enligt schema. 

 

Implikationer 
I denna studie går det att se att lärarna betonar erfarenheter såsom att ha goda relationer samt 

att arbeta med motivationen som viktiga faktorer i arbetet med elever som har språkstörning. 

Vad gäller relationer blir det ett verktyg för att kunna stödja elever med språkstörning då en 

dag med många kommunikativa kontexter emellanåt kan leda till missförstånd. Relationer kan 

där skapa en trygghet i skolsituationen för elever med språkstörning. Även om det blivit 

missförstånd så lyssnar läraren på ”mig” när jag kommer till skolan. Ett exempel som 

beskrivs i denna studie är när en elev kommer sent till skolan och specialpedagogen bemöter 

hen med att det är roligt att hen kom. Hugo (2013) betonar hur viktigt det är att ge ett positivt 

bemötande och att relationen är grundpelaren för att kunna stötta och undervisa elever som 

har stött på flera motgångar. 

Det kan finnas en problematik i att ”bunta ihop” elever och använda relation som en 

universallösning, trots detta är relation en viktig faktor för att kunna hjälpa dessa elever med 

språkstörning framåt i sin utveckling. Med en god relation till läraren skapar det en trygghet 

som kan göra att eleven deltar i interventioner för att de vet att läraren vill deras bästa. Utifrån 

denna studie framkommer det att kunskap kring hur lärare kan arbeta med interventioner eller 
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med riktat instruktionsstöd inte är aktualiserat hos flera av deltagarna, vilket kan leda till att 

elever med språkstörning inte får med sig nya verktyg att ta med sig vartefter eleven går 

igenom skolsystemet om relationen är det huvudsakliga lärarna arbetar med. 

 

Genom att ha en god relation där eleven känner sig säker kan lärarna hjälpa till att motivera 

eleven. Med en god kunskap om eleven och hur denne känner sig kan lärarna stötta eleven 

med strategier kring olika situationer förutsatt att lärarna vet vilka strategier som är 

användbara för att hjälpa elever med språkstörning. Motivationen kan arbetas med på flera 

sätt, dels att eleven får jobba språkligt i en mindre kontext, vilket beskrivs av de två 

specialpedagogerna i förskola och förskoleklass, där eleven hinner med att processa 

informationen och träna på hur språket ska användas, dels kan lärarna stärka motivationen 

genom att vid framgångar tydligt sätta sig ner och förklara vad det betyder, som i exemplet 

där eleven har lyckats få ett D i betyg. Ibland finns det andra moment i undervisningen där 

eleven behöver stöttning för att denne ska lyckas och olika verktyg kan bli ett sådant sätt att 

stödja eleven för att hjälpa elevens motivation. Ett exempel är ”pyramidmallen”, som en 

speciallärare nämner, där man bygger på ett ord i taget i meningen. Specialläraren och eleven 

arbetar med meningar där de lägger på ett ord i taget där det bildas en pyramid av 

progressionen. Eleven kan sedan använda den mallen även vid andra uppgifter. Hugo (2013) 

beskriver relationen som en viktig faktor vid motivationsfrämjande aktiviteter för att arbeta 

med elever som stöter på motgångar i sin skolgång. 

 
Exempel på hur man kan arbeta när relationen till eleven är god, då relationen i sig inte är 

tillräcklig för elevens språk- och kunskapsutveckling, är samundervisning utifrån strategierna 

som nämns av Brendle et al. (2017). I de strategierna finns möjlighet att i en större 

utsträckning utföra interventioner med de elever som har språkstörning inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Eleverna med språkstörning kan också bli mer inkluderade genom 

att använda stationsundervisning då grupperna är mindre vid de tre stationerna och det ges 

mer tid för läraren att i ett lugnt tempo förklara begrepp samt hur uppgiften ska utföras. 

Strandberg (2006) nämner också vikten av att skapa verktyg (artefakter) med eleverna, 

speciellt då det kan bli svårt för elever med språkstörning att hålla alla begrepp i minnet utan 

stöd. Läraren kan använda ikoner och bilder som skapas tillsammans med eleverna och där 

eleverna ges möjlighet att ”plocka fram” sitt verktyg vid olika uppgifter att ha som en lathund. 

Med tanke på att man inte alltid har möjligheten att vara två så kan man ändå ta med sig 

tankarna kring hur strategierna kan användas när tillfälle ges. Om läraren är själv i 
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klassrummet kan strukturerat instruktionsstöd för elever med språkstörning användas, som 

Starling et al. (2012) skriver om, det vill säga att bland annat använda ett nedbrutet språk med 

ikoner/bilder som förstärker språket, det är också viktigt att lägga ner tid på de muntliga 

instruktionerna och se till att nya begrepp införlivas med hjälp av att generalisera ordet och 

beskriva ordet på andra sätt samt tillsammans skapa exempelvis tankekartor, där man 

tillsammans skapar hjälpmedel för att underlätta den språkliga inlärningen. 

 

Fortsatt forskning 

Det vore intressant att fortsätta undersöka hur skolledning kan ge bättre förutsättningar för 

professionerna att mötas. Persson och Persson (2013) betonar att det behövs gemensamma 

tankefigurer på skolan, det vill säga att samtlig personal känner till hur saker ska göras och att 

utvärdering av de olika aktiviteterna sker kontinuerligt. Persson och Persson (2013) betonar 

även det professionella samtalet och utbytet av erfarenheter i arbetslagen som en god 

utgångspunkt.  

 

Utifrån funktionsvariationen språkstörning så skulle en insats kunna vara att implementera en 

kunskap kring funktionsvariationen, men också ett mer praktiskt hur detta kan anpassas i 

klassrummet, det går då att ge lärarna praktiska verktyg för att de ska kunna ge eleven så bra 

stöd som möjligt.  

Det skulle också vara intressant att titta på hur elever med språkstörning samt deras 

vårdnadshavare upplever skolgången. Vad önskar eleverna och vårdnadshavarna för stöd av 

skolan? 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide för att undersöka hur lärare uppfattar 

arbetet med elever som har språkstörning, samt hur 

organisationen stöttar i detta arbetet.  

Denna intervju kommer att användas till denna undersökning som kommer 

mynna ut i ett examensarbete för Specialpedagogprogrammet vid 

Linköpings universitet. Deltagandet är frivilligt och förblir anonymt.  

Natalie Arvendal  

 

Frågeställning: Hur uppfattar du arbetet med elever som har 

språkstörning? Vad behövs för stöd och hjälp från organisationen?  

 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Hur ser samtalet ut kring lärande inom organisationen?  

Hur är klassrummet uppbyggt? (lärmiljö) Undervisningen?  

Hur är gruppdynamiken i klassrummet?  

 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med elever som har språkstörning? Hur 

organiserar du stöd klassrummet?  

Vad kan man göra för anpassningar i klassrummet som lärare?  

Vad får du för stöd från organisationen? Vilka upplevelser har du kring stödet? Hur 

samarbetar ni i arbetslaget kring elever?  

 

Diskuteras underlag från logoped i arbetslaget?  

Diskuteras underlag från logoped på EHT? Hur fungerar EHT?  

Hur är organisationens beredskap för elever med språkstörning?  

Vart får du veta mer information om språkstörning? (utöver från logoped)  

Vad behöver utvecklas i arbetet med eleverna?  


