
1 

 

       

 

 

 

Linköpings universitet 

Specialpedagogprogrammet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Malin Kirch 
 

Individens behov i fokus 
Tio pedagogers uppfattningar kring att undervisa elever med 

språkstörning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp Handledare: 
  Nina Nikku 
LIU-IBL/SPPED-A-15/20-SE Institutionen för 
  beteendevetenskap 
 
 



2 

 

      

 

 

 

Avdelning, Institution 

Division, Department 
 

Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 
 

Datum 

20150920 

 
 

 

 

Språk 

Language 

 
 

Rapporttyp 
Report category 

 
 

ISBN 

 

Svenska/Swedish 
 

 Examensarbete  
 

ISRN                    LIU-IBL/SPPED-A-15/20-SE 

 
 

    
 

 
 

Serietitel och serienrummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    
 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 

 

Titel   Individens behov i fokus- tio pedagogers uppfattningar kring att undervisa elever med språkstörning 
Title   Individual needs in focus - ten teachers´ knowledge about teaching students with language impairment 
Författare  Malin Kirch 
Author  Malin Kirch 

Sammanfattning    
Abstract 
Elever har jämsides med sin kunskapsinhämtning mycket som de bör behärska och lära sig under sin skolgång. Men vad 

händer om man inte har en tillräckligt god språklig förmåga för att kunna interagera med andra och har svårt att 

tillgodogöra sig information?  Vilken kunskap om språkstörning har pedagoger idag? Mitt syfte med denna studie var att 

ta reda på hur pedagogers kunskaper ser ut kring språkstörning och vilka arbetsmetoder som de använder sig utav i sin 

undervisning. Jag var också intresserad av att få kännedom om vilken hjälp och stöd som erbjuds till pedagoger. Genom 

fokusgruppsintervjuer visar mitt resultat att pedagogerna har vissa kunskaper kring språkstörning men de 

efterfrågar mer kompetens kring konkreta arbetsmetoder. Pedagogerna försöker se till varje individs enskilda 

behov genom att undervisa i mindre grupper och även ge enskild undervisning. De använder sig av alternativa 

verktyg i sin undervisning och ser styrkor och möjligheter hos eleven för att kunna bemöta dennes behov. Ett 

inkluderande perspektiv och ett relationellt perspektiv genomsyrar deras arbetssätt med eleverna. Dessa 

perspektiv skapar, enligt denna studie, ett samspel som gynnar elever med språkstörning i deras lärande och 

utveckling. En ökad vetenskapligt baserad kunskap utifrån ett elevperspektiv, föräldraperspektiv och ur 

skolledningens perspektiv skulle kunna ge pedagogerna en bättre förutsättning kring deras arbete med elever med 

språkstörning. 
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1. Inledning 

Vårt samhälle präglas av kommunikation och samspel med andra människor på olika sätt. Att 

ha en god social kompetens är en förutsättning för att kunna fungera i det sociala 

sammanhanget. Elever har jämsides med sin kunskapsinhämtning mycket som de bör 

behärska och lära sig under sin skolgång. Men vad händer om man inte har en tillräckligt god 

språklig förmåga för att kunna interagera med andra och har svårt att tillgodogöra sig 

information? Vilket stöd och hjälp erbjuds till dessa elever och vilken kunskap har 

verksamma pedagoger idag? 

Begreppet språkstörning är fortfarande relativt okänt för många (Carlberg Eriksson, 2011). I 

mitt arbete som lärare möter jag elever varje dag som är i behov av särskilt stöd. Några av 

dessa elever utmanar mig i mitt arbete och ger mig många funderingar på hur jag bäst ska 

kunna hjälpa dem i sin utveckling och då bland annat elever med diagnosen språkstörning. 

Det finns många frågor att besvara gällande detta område och då främst vad gäller kunskap 

kring språkstörning och inkluderande arbetssätt med dessa elever. Det finns en pedagogisk 

utmaning i att ge elever med språkstörning rätt verktyg och pedagogiskt stöd. Denna studie 

har fokus på arbetet med elever med språkstörning som finns i grundskolan f-6. Jag har valt 

att göra studien utifrån pedagogernas synvinkel. Ordet pedagog innefattar all undervisande 

personal inom skolan. 

2. Syfte och disposition 

2.1 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att studera pedagogers medvetenhet, kunskap och arbete med 

elevers språkstörning. Genom intervjuer med pedagoger verksamma i grundskolan från 

förskoleklass till årskurs 6 ämnar jag studera pedagogernas erfarenheter av elevers 

språkstörning, arbetssätt och pedagogiska utmaningar samt de former av stöd som pedagoger 

erbjuds i sitt arbete med dessa elever. 

Mina frågeställningar blir följande: 

1. Vilken kunskap uppfattar pedagoger i grundskolan f-6 att de har kring/av 

språkstörning hos elever och konsekvenserna av det i skolan?  
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2. Vilka metoder och arbetssätt har pedagogerna erfarenhet av i sitt arbete med elever 

med diagnosen språkstörning? 

3. Vilken hjälp/stöd uppfattar pedagogerna att de får och kan nyttja i sitt arbete med 

elever som har diagnosen generell språkstörning?  

2.2 Disposition 

Arbetet byggs upp genom att jag först redogör för den teoretiska bakgrunden och sedan visar 

jag på vilken vetenskaplig forskningsmetod som jag har valt att använda mig av. Efter 

metoddelen redovisas mitt resultat med efterföljande diskussion. I arbetets sista del 

sammanfattas mitt resultat med mina egna reflektioner samt ger förslag på vidare forskning. 

3. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning om språkstörning som jag anser 

är relevant och betydelsefull för min studie. 

3.1 Språkstörning som begrepp 

Språkstörning är en mångfacetterad funktionsnedsättning. Enligt Nettelbladt & Salameh 

(2007) delas barns språkliga förmåga in i olika domäner; fonologi, grammatik, semantik och 

pragmatik. Barn med språkstörning kan ha svårigheter inom en eller flera av dessa domäner.  

Carlberg Eriksson (2011) förtydligar dessa domäner på följande sätt: 

 

 Fonologi             att kunna producera språkljud och kombinationer av ljud 

 Grammatik          att vara medveten om språkets form 

 Semantik             att vara medveten om språkets innehåll och ordens betydelse 

 Pragmatik            att veta hur man använder språket i mötet med andra människor 

 

Dessa fyra domäner innefattar både den fysiska förmågan att kunna producera språkljud samt 

även den kognitiva förmågan dvs hur man tänker kring och uppfattar språket. Den domän som 

barn med språkstörning oftast har problem med är den fonologiska domänen som innefattar 

språkljud och hur språkljud används i talet på olika sätt (Carlberg Eriksson, 2011). 
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Det som också är ett kännetecknande drag hos barn med språkstörning är att de har en 

långsam språkutveckling. Carlberg Eriksson (2011) menar på att det som är utmärkande för 

hur andra människor uppfattar personer med språkstörning är just det annorlunda talet. Men 

funktionsnedsättningen ser också olika ut hos individer.  

 

Nettelbladt & Salameh (2007) graderar in språkstörning i fyra olika steg: 

 Lätt språkstörning – uttalsproblem 

 Måttlig språkstörning- uttalade problem med fonologi och lätta till måttliga problem 

med grammatik 

 Grav språkstörning- omfattande problem med fonologi, grammatik, ordförråd och 

språkförståelse 

 Mycket grav språkstörning- mycket begränsat tal och stora svårigheter att förstå språk 

 

En del barn får även diagnosen generell språkstörning och då visar sig språkproblematiken sig 

inom alla aspekter och domäner av språket (Bruce, 2010).  

En språkstörning följs ofta av andra svårigheter såsom inlärnings-, kontakt och känslomässiga 

problem samt beteendestörning. Men det främsta och utmärkande är ändå barnets försenade 

språkutveckling i jämförelse till den åldersadekvata (Persson, 2008).  

 

Sandberg (2014) menar att barn med misstänkt språkstörning oftast uppmärksammas i 

förskoleåldern. I förskolan blir ett barns språkliga problem synliga på grund av det språkliga 

samspel som utgör den största delen av ett barns vardag i förskolan. Enligt Sandberg (ibid) 

har förskolepersonalen goda kunskaper kring att upptäcka barn som avviker från det typiska 

utvecklingsmönstret vilket gynnar tidiga insatser för barn med misstänkt språkstörning.   

 

Språkstörningen kan ändras över tid och problemen för personer med språkstörning skiljer sig 

åt. Det är just detta som gör diagnosen språkstörning så komplex. Varje individ är unik och 

har olika styrkor och behov och dessa utvecklas olika och skiftar också över tid (Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). 

 

Nettelbladt & Salameh (2007) skriver att i den internationella forskningen används främst 

begreppet specifik språkstörning (Specific Language Impairment, SLI). Denna definiton är ett 

allmänt begrepp och i den definitionen innefattas de fyra domäner som tidigare har beskrivits 
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ovan av Carlberg Eriksson (2011). För att barn ska diagnostiseras med språkstörning ska det 

finnas en tydlig skillnad mellan den förväntade åldersnivån på barnets språkliga förmåga och 

barnets faktiska förmåga (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

Dorothy Bishop är en ledande internationell forskare som har gjort flertalet studier kring 

språkstörning. Hon menar att det fortfarande finns för lite kunskap kring språkstörning och att 

det behövs stora insatser för att forskningen och de kunskaper som påvisas därigenom ska få 

den uppmärksamhet som den förtjänar. Som ett led i detta har hon och några andra 

framgångsrika forskare inom ämnet gjort ett försök att uppmärksamma detta genom att dels 

skriva en mängd olika artiklar och att de har startat en kanal på youtube 

 ( www.youtube.com/rallicampaign ). Syftet med detta är att öka kunskaper hos barn, föräldrar och 

olika professioner som kommer i kontakt med barn som har en språkstörning (Bishop,Conti-

Ramsden, Clark, Frazier Norby & Snowling, 2014). 

 

I en artikel av Bishop (2006) diskuterar hon kring att orsakerna till språkstörning beror både 

på genetisk ärftlighet och även faktorer i miljön kring barnet påverkar språkstörningen. 

Bishop menar att det behöver göras mer forskning kring detta och att man inte får bli alltför 

klinisk i teorin för att man funnit samband mellan gener och ärftlighet av just denna 

funktionsnedsättning. Det är fortfarande av yttersta vikt att se till hela barnet och dess miljö 

för att kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt vid fastställandet av en diagnos. 

 

En hel del forskning har genomförts inom det logopediska området kring språkstörning men 

för min frågeställning som utgår från pedagogers perspektiv så anser jag att denna forskning 

inte är relevant i just denna studie. 

3.2 Språkstörning i ett historiskt perspektiv 

I slutet av 1800-talet började man uppmärksamma begreppet tal- och språkrubbningar hos 

barn. Termen språkstörning började att användas och ett professionellt behandlingssätt av 

barn med talrubbningar påbörjades. Den svenska läkaren Alfhild Tamm inrättade den första 

talkliniken i Sverige och läkaren gav även ut läroboken ”Talrubbningar och deras behandling. 

En handledning för lärare och föräldrar”. Redan då ansåg Tamm att det var viktigt med tidiga 

insatser och att det fanns ett tydligt samband med läs-och skrivsvårigheter och språkstörning 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). 

http://www.youtube.com/rallicampaign
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Under 1960-talet tog språkforskningen kring barn ett stort steg framåt. Språket betraktades 

utifrån olika system och ett språkvetenskapligt synsätt började uppmärksammas. Under 1980-

talet började man prata om språkstörning och pragmatiska svårigheter. Med pragmatiska 

svårigheter menas att beroende av sammanhang och situation kan de språkliga svårigheterna 

variera (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

3.3  Språkstörning och diagnostisering 

Enligt Nettelbladt & Salameh (2007) undersökning visar både internationella och svenska 

studier kring diagnostisering av språkstörning av barn i förskoleåldern att 1-2 procent har en 

grav eller mycket grav språkstörning. Genom att tidigt uppmärksamma barn med en 

avvikande språkutveckling så kan man sätta in det stöd som behövs i ett tidigt skede. Enligt 

Hagtvet (2004) som är professor och arbetar med bland annat med barns kommunikation är 

det viktigt att ta hänsyn till barnets olika miljöer som det befinner sig i dagligen när man gör 

en diagnostisering. Därför bör förskolepedagogiken sträva efter att arbeta förebyggande och 

uppmärksamma de barn som påvisar en risk för att de kan komma att ha läs- och 

skrivsvårigheter när de börjar skolan. Barret & Hammond (2008) har gjort en studie kring 

tidig intervention för barn med språkstörning. Studien visar att det är mycket viktigt med 

tidiga insatser när barn visar på avvikande tal och språkutveckling. Men för att kunna 

uppmärksamma detta krävs det utbildade och kompetenta pedagoger för att kunna ge barnet 

rätt insatser, stöd och arbetssätt. 

 

Språkstörning är inte ett statiskt tillstånd utan det förändras med åldern och ju äldre barn blir 

desto mer komplicerat är det att upptäcka och diagnostisera, menar Nettelbladt & Salameh 

(2007). Bishop (1997) diskuterar kring att det är viktigt att bedöma olika förmågor hos barn 

vid diagnostisering av språkstörning. Dessa förmågor är utifrån de domäner som jag tidigare 

beskrivit, fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Olika professioner bör samarbeta för 

att kunna göra en helhetsbedömning som exempelvis lärare, speciallärare, specialpedagoger, 

logopeder, psykologer. 

Hartelius, Nettelbladt & Hammarberg (2008) skriver att i Sverige utreds och diagnostiseras de 

flesta barn med en misstänkt språkstörning av en logoped där en fördjupad språklig 

undersökning genomförs. Oftast är det efter ett språkligt screeningstest på BVC som ett barn 
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remitteras till logoped. Genom undersökningen hos logopeden får man reda på vilka språkliga 

domäner som språkstörningen omfattar och hur pass grav språkstörningen är. I samband med 

undersökningen görs även en bedömning utifrån föräldrars uppfattningar kring barnets 

språkliga utveckling och språkliga förmåga. Denna bedömning av föräldrarna utgör en viktig 

del i den språkliga undersökningen. 

Salameh (2003) tar upp problemet med diagnostisering av enspråkiga och flerspråkiga barn. 

När det gäller de flerspråkiga barnen finns det en större risk att de underdiagnostiserats och 

därmed får de inte rätt behandling. Det finns svårigheter i att upptäcka om det är barnets 

andraspråk som är i utveckling eller om det är en språkstörning. Sandberg (2014) anser att det 

är viktigt att förskolepersonal har kunskap om barns språkliga utveckling i både ett och flera 

språk för att tidigt kunna upptäcka språkliga brister hos barn. 

3.4 Interventioner 

Enligt Nettelbladt & Salameh (2007) har få studier gjorts om interventioner kring 

språkstörning. Med intervention menas det stöd som behövs utöver den ordinarie 

undervisningen såsom språklig träning av professionella som exempelvis logoped, 

specialpedagoger och föräldrar. Men även placering i särskild grupp, föräldrarådgivning, 

handledning till lärare och uppföljningsbesök innefattar interventionen. Sammanfattningsvis 

innebär intervention en direkt och indirekt träning. Direkt träning som exempelvis lästräning, 

träning kring den fonologiska och semantiska delen av språket kan göras av 

speciallärare/specialpedagog eller logoped. Den indirekta träningen är den som är riktad till 

barnets omgivning som exempelvis föräldrar och lärare där de anpassar miljön efter barnets 

förutsättningar och behov i främst sociala sammanhang 

Barret & Hammond (2008) förespråkar, utifrån sin studie, tidig intervention för barn som har 

en språkstörning och att den görs av pedagoger med erfarenhet och kompetens. På så sätt får 

eleverna bästa möjliga stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar och behov. Deras 

undersökning visar även på att intensiv träning ger goda effekter på barnens utveckling och 

lärande. I kombination med kompetenta pedagoger och intensiv träning skapas goda 

förutsättningar för att barnet ska utvecklas optimalt. 

Flera studier visar på att intensiv träning på olika sätt gynnar barn med språkstörning i deras 

utveckling. I en studie av Smith-Lock, Leiato, Lambert & Nickels (2013) har ett specifikt 

interventionsprogram utförts under åtta veckor för elever med språkstörning. Interventionen 
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var klassrumsbaserad i smågrupper med individuella mål uppsatta för varje elev och fokus låg 

på det grammatiska användandet av språket och dess struktur. Lärare fick 

kompetensutbildning så de kunde utföra programmet med eleverna. Studien visar på goda 

resultat för elever med språkstörning och pekar även på att fokuserad och effektiv träning ger 

god effekt för elevernas utveckling. 

 Intervention vid språkstörning bör utgå ifrån att ifrågasätta vilka konsekvenser barnet får av 

dess problematik och vilka konsekvenser som själva interventionen kan medföra (Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2009). Idag utgår intervention främst utifrån ett 

barnperspektiv. Dialogen och olika förståelsemodeller såsom exempelvis läsförståelse och 

ordförståelse är de vanligaste metoderna i interventionsarbetet med elever med språkstörning. 

3.5 Metoder och arbetssätt 

I det dagliga arbetet med elever med språkstörning anser Hartelius m.fl. ( red. 2008) att en 

framgångsfaktor i en skolas arbetssätt är att kunna möta deras individuella behov. Författarna 

anser att det är betydelsefullt att göra eleven medveten om språkets form, innehåll och 

användning i tal och skrift samt att arbeta med läsförståelse. De anser även att det är viktigt att 

olika professioner och föräldrar samverkar med varandra och att alla är väl informerade och 

delaktiga i elevens utveckling. 

 

Kompetenta lärare och anpassad miljö för barn med språkstörning är betydelsefullt i elevernas 

utveckling, skriver Persson (2008). Med en anpassad miljö som utgår från individens behov 

som exempelvis arbete i mindre grupp, enskilt och med rätt läromedel och inlärningsmetoder 

ges en god grund för elevens utveckling. En skola som har en god och medveten struktur på 

alla de tre nivåerna individ, grupp – och organisationsnivå skapar också bra förutsättningar för 

elever i behov av särskilt stöd. Även Sjöberg (2007) tar upp att elever med språkstörning 

behöver kompetenta och kunniga pedagoger inom språkstörning för att eleverna ska få det 

stöd som de behöver. Det är även betydelsefullt att eleverna får stöd och vägledning av andra 

vuxna i sin kommunikation. Konkret träning i vardagssituationer är viktigt för att eleverna ska 

bli självständiga. 

 

Carlberg Eriksson (2011) framhåller vikten av att lära med alla sinnen. Barn med en 

språkstörning behöver lära sig med hjälp av alla sinnen för att dels få en bättre förståelse och 

dels för att kunna befästa sina kunskaper. Att visualisera kunskaper så mycket som går, 
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använda konkreta material, repetera och att ge tydliga instruktioner är betydelsefulla 

arbetsmetoder i den dagliga undervisningen av barn med språkstörning. En till aspekt är 

vikten av pedagogers kunskap om användandet av alternativa verktyg i skolan som till 

exempel anpassade läromedel, anpassade datorprogram och appar, rättstavningsprogram, 

interaktiva skrivtavlor, läspenna etc. Dessa verktyg kan underlätta elevernas inlärning och ge 

dem bra strategier att lyckas i sin kunskapsinhämtning.  

 

Blom & Sjöberg (2000) är två pedagoger som har erfarenhet av att jobba med elever med 

språkstörning, skriver om särskilda språkklasser i Sverige. De anser att barn som har en 

språkstörning borde erbjudas att få gå i en språkklass. Där bedrivs arbetet strukturerat efter 

barnens svårigheter och de pedagoger som arbetar där har ofta en mycket god kompetens 

inom området. De anser även att det kan vara bra för barnen att få kontakt med andra barn 

som har liknande svårigheter och att de känner sig mer accepterade än i en vanlig klass. 

3.6 Samverkan mellan hem och skola 

Elevens välmående och utveckling är både skolans och föräldrarnas ansvar. Elever har enligt 

gällande skollag (2010:800) rätt att få det stöd som den behöver. För att skolan ska kunna 

skapa en så optimal skolsituation som möjligt är det viktigt att ha en öppen kommunikation 

och ett ömsesidigt förtroende i föräldrakontakterna. Hemmet är också en viktig 

kontaktskapare och samordnare mellan skolan och andra myndigheter och verksamheter. 

Föräldrarna blir en spindel i nätet för att upprätthålla alla kontakter med olika professioner 

(Jakobsson & Lundgren, 2013). 

 

För barn med språkstörning är det särskilt betydelsefullt med en god och positiv miljö 

hemifrån, hävdar Carlberg Eriksson (2011). Enligt författarens erfarenhet av att arbeta med 

barn med språkstörning är det viktigt att föra en öppen dialog med föräldrar och kunna ge 

konkreta tips och idéer på hur de på bästa sätt kan stötta sitt barn hemma vid till exempel 

läxläsning, i vardagssituationer och i socialt samspel. 

 

Enligt Nettelbladt & Salameh (2007)  visar olika studier på att 30-40 procent av alla barn med 

språkstörning har en en nära anhörig med liknande problem. Därför är det bra att ta reda på 

hur föräldrarnas skolgång har sett ut när pedagoger och andra professioner kartlägger 

elevernas situation. I kommunikationen med föräldrarna är det därför viktigt att man som 
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pedagog har förståelse för föräldrarnas känslor, att man lyssnar på föräldrarnas tankar och 

åsikter kring vad de anser fungerar bäst för deras barn. Eriksson (2011) menar att pedagoger 

bör vara medvetna om detta i samarbetet med föräldrar. Om en förälder har en språkstörning 

eller läs-och skrivsvårighet är det viktigt att ha detta i åtanke när man planerar 

utvecklingssamtal och föräldramöten så att informationen blir begriplig. 

3.7  Elever i behov av särskilt stöd  

Enligt Runström Nilsson (2012) är 25 procent av eleverna i den svenska skolan i behov av 

särskilt stöd under hela eller delar av sin skoltid. Skolan och rektor är skyldig att se till att alla 

elever i skolan får det särskilda stöd och hjälp som de behöver (Lgr 11, 2011). Runström 

Nilsson (ibid) menar på att för att elever i behov av särskilt stöd ska få bäst förutsättningar för 

att lyckas behövs en skola som respekterar och accepterar olikheter och att det finns tydliga 

rutiner för det elevvårdande arbetet. Det är också viktigt att elever i behov av särskilt stöd 

upptäcks tidigt och att de får rätt stöd. Med särskilt stöd menas att en elev kan få olika hjälp 

beroende av vilket behov denne har som tex  kortare pauser på lektioner, inläst läromedel, 

tillgång till talsyntes och rättstavning etc. Skolans möjligheter att kunna anpassa miljö, 

organisation och arbetssätt är avgörande för elevernas framgångar i skola. Skolor har inte 

några direkta problem att uppmärksamma en elev i behov av särskilt stöd utan det som är 

svårt är att sätta in rätt slags stöd (Runström Nilsson, ibid). 

 

I dagens skola finns det fortfarande en tendens till segregerande lösningar för elever i behov 

av särskilt stöd och synen av att det är eleven som är bärare av problemet är fortfarande det 

dominanta i den svenska skolan. Giotta & Emanuelsson (2011) har gjort en studie kring hur 

det specialpedagogiska stödet hanteras i skolan. Studien visar att alla rektorer som deltog i 

studien anser att det finns ett individperspektiv när det gäller elever i behov av särskilt stöd 

och att det sällan anses att det är undervisningsformen eller andra organisatoriska skäl som 

orsaken till problemen. En fjärdedel av rektorerna genomför också någon sorts av 

nivågruppering av eleverna i undervisningen som exempelvis särskilda undervisningsgrupper. 

 

Persson (2003) anser att egentligen är alla elever i behov av särskilt stöd och det är lärares 

ansvar att kunna möta den enskilde elevens behov och anpassa miljön och undervisningen. 

Därför är det förebyggande arbetet som är utgångspunkten för det specialpedagogiska arbetet. 

Persson (ibid) definierar termen specialpedagogikens funktion som att de specialpedagogiska 
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insatserna sätts in när den vanliga pedagogiken inte räcker till och att det är insatser för elever 

som faller utanför den naturliga variationen av olikheter. 

 

4. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt vill jag belysa några teoretiska perspektiv som är relevanta i utifrån mitt syfte 

och mina frågeställningar. 

4.1 Inkludering 

I dagens skola är normen att elever ska vara inkluderade, vilket framgår exempelvis i 

formuleringen ”en skola för alla” i Persson & Perssons (2013) studie. Med begreppet 

inkludering menas inom det specialpedagogiska området att alla elever, oavsett behov, ska 

vara och känna sig delaktiga och närvarande i klassrummet. För att inkludering ska uppnås 

ska eleverna, förutom rumslig inkludering, känna sig delaktiga både socialt och pedagogiskt 

(Nilholm, 2007).  

 

Nilholm & Göransson (2013) anser att inkludering fortfarande är ett diffust begrepp och att 

det ofta förväxlas med begreppet integrering. Författarna menar att det främst finns tre olika 

definitioner som kopplas till begreppet inkludering: 

 

 Gemenskapsorienterad definition- på skolan finns inga segregerande lösningar som 

till exempel särskilda undervisningsgrupper. Olikheter ses som en tillgång på 

organisationsnivå. 

 Individorienterad definition- elever i behov av särskilt stöd känner sig delaktiga både 

socialt och i undervisningen och når målen. Elevperspektivet är i fokus. 

 Placeringsorienterad definition- elever i behov av särskilt stöd är placerade i det 

ordinarie klassrummet och de får sitt särskilda stöd i klassrummet. 

 

Det som Nilholm & Göransson (ibid) vill klargöra med dessa definitioner av begreppet 

inkludering är att det finns många synsätt på vad det rent praktiskt innebär och många 

forskare har fortfarande delade meningar kring begreppets innebörd och betydelse både vad 

gäller teoretisk och praktisk mening. 
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Pedagoger bör ha ett majoritetsperspektiv som bas i sitt arbete, anser McLeskey & Waldron 

(2007). Ett majoritetsperspektiv innebär att man som pedagog arbetar utifrån gruppen i första 

hand snarare än utifrån varje enskilt barn. Elever i behov av särskilt stöd bör vara aktiva och 

deltagande i den ordinarie klassrumsundervisningen och pedagogerna ska samarbeta med lika 

ansvar för alla elever. Skillnader mellan elever ska ses som det normala och att ha ett synsätt 

på att alla elever är i behov av extra stöd mer eller mindre skapar goda utvecklingsmöjligheter 

och även tolerans för elevernas svårigheter. McLeskey & Waldron (ibid) har genom sin studie 

uppmärksammat att en del lärare har svårt att möta och tillgodose elevernas svårigheter. 

Lärare bör bemöta svårigheterna i klassrumsundervisningen oavsett vad elevens behov är. 

 

Även Tjernberg & Heimdahl Mattson (2014) tar upp hur lärare bör jobba inkluderande. Här är 

lärares kvalité och kompetens grundförutsättningar för att elever ska utvecklas optimalt och 

då eftersträvas även ett inkluderande arbetssätt och synsätt. Det är viktigt att lärare har olika 

tekniker och metoder så att allas behov tillgodogörs samt att läraren reflekterar och analyserar 

sin undervisning på en regelbunden basis. De tar även upp att lärare bör se olikheter som en 

tillgång och ha en tro på elevernas kompetens att lyckas. 

 

För att en skola ska vara inkluderande ska alla elever, oberoende deras förutsättningar, få ett 

meningsfullt utbyte och vara aktivt deltagande i de gemensamma aktiviteterna, anser Persson 

& Persson (2012). Alla elever ska ges möjlighet att lyckas i de ordinarie klasserna. Något som 

också ska lyftas fram är också hur eleven upplever sig att vara inkluderad. Det är just denna 

känsla som visar på om skolan jobbar framgångsrikt med ett inkluderande arbetssätt eller inte.  

 

Vernersson (2002) och Haug (1998) lyfter fram begreppet inkluderande pedagogik. Med detta 

menas att all undervisning som sker i den klass där eleven är inskriven förekommer det ingen 

stigmatisering i form av särskilda undervisningsgrupper utan skillnaden mellan pedagogik och 

specialpedagogik existerar inte. Därför är det mycket betydelsefullt att alla lärare har 

tillräckliga kunskaper för att undervisa alla elever oavsett vilka behov är i. Av den 

anledningen krävs det kontinuerlig kompetensutveckling och stöd både från rektor och ett bra 

kollegialt samarbete. 

 

Persson (2014) anser att inkludering även bör belysas utifrån ett exkluderande perspektiv. 

Hon menar på att en elev kan erbjudas rumslig inkludering i ett klassrum men detta kan i sin 
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tur innebära att en elev exkluderas didaktiskt. Att inkludera elever i behov av särskilt stöd i 

klassrummet är en utmaning och det ställer krav både på lärare och elev. Det är viktigt att 

skolpersonal reflekterar och diskuterar detta tillsammans för att få grepp om sin verksamhet 

och för att kunna se de möjligheter som finns.   

4.1.1 Inkludering och att alla elever ska lyckas 

Persson & Persson (2013) har gjort en studie kring en kommun i Sverige vars skolresultat låg 

i bottenskiktet men som sedan höjde sin måluppfyllelse hos eleverna. Genom inkluderande 

arbetsformer gavs alla elever möjlighet att lyckas i sina ordinarie klasser och genom att göra 

ett systematiskt förändringsarbete ute på skolorna i kommunen höjdes elevernas 

måluppfyllelse betydligt. Persson & Persson (ibid) hänvisar även till att tidigare forskning 

pekar på att heterogent sammansatta klasser främjar eleverna både socialt och resultatmässigt. 

Pedagogerna hade sen en tid uppmärksammat att de särskilda undervisningsgrupperna ledde 

till att eleverna ökade sitt utanförskap och måluppfyllelsen utvecklades negativt.  

I denna kommun valde man då att föra ut de specialpedagogiska resurserna i de ordinarie 

klasserna för att kunna ge alla elever stöd utifrån deras behov och förutsättningar. Elevens 

framgång var skolans ansvar. Något som också var i fokus i detta förändringsarbete var 

elevens egen känsla av att vara inkluderad utifrån det sociala sammanhanget och inte bara 

”rumsligt”. 

 

I studien av Persson & Persson (ibid) ansåg pedagoger och rektorer att utvecklingsarbetet 

skulle utgå från tidigare forskning och det var också detta som byggde upp pedagogernas 

kompetens. Något som var grunden i utvecklingsarbetet var även att ledningen var överens 

och eniga om tidigare forsknings betydelse för den ökade kompetensen hos pedagogerna. 

Ledningen hade en stöttande och betydelsefull roll i utvecklingsarbetet. Förändringsarbetet 

vilade på vetenskaplig grund och detta medförde att både pedagoger och rektorer hade en god 

grund att stå på och förde därmed arbetet framåt. 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Att kunna kommunicera och interagera med andra människor är en viktig del av livet. Det är i 

den funktionen som elever med språkstörning utmanas och därmed behöver extra stöd i. Säljö 

(2000) beskriver det sociokulturella perspektivet och att i samspelet och interaktionen med 

andra människor sker ett ständigt lärande. Genom att samspela med andra och efter ens egna 
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förutsättningar och behov kan vårt lärande utvecklas. Även vår kultur medverkar till hur vi lär 

oss. Vad som är en norm i en kultur behöver inte vara en norm i en annan och frågan kring 

normalitet blir komplex. Lärandet hänger alltså ihop både med vårt sociala samspel och även 

med våra kulturella förutsättningar. Säljö (ibid) tar även upp Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innebär att när vi lär oss så lär 

vi oss stegvis, först genom att samarbeta med andra för att sedan kunna arbeta självständigt. 

Kommunikation och sammanhang blir då essentiella delar för vårt lärande. I den proximala 

utvecklingszonen utmanas vi, vilket utvecklar vårt lärande och vår kommunikation med andra 

människor. 

 

Genom att ha det sociokulturella perspektivet som en utgångspunkt i skolundervisningen ses 

vikten av samspel och interaktion med andra som grundläggande för elevens lärande. Som en 

förutsättning i detta samspel är även ett inkluderande perspektiv främjande för elevers 

lärande. Genom inkludering får eleverna möjligheter till att samspela med andra och därmed 

ökas förutsättningarna för deras lärande (Säljö, 2000). 

4.3 Relationellt perspektiv 

Nilholm (2007) visar på att inom det specialpedagogiska området finns flera perspektiv i 

synsättet på elevers lärande och utveckling. I det relationella perspektivet utgår man från att 

det är den omgivande miljön kring eleven som skapar förutsättningar för elevens lärande. 

Jakobsson & Lundgren (2013) menar på att det relationella perspektivet kan vara en 

utgångspunkt när man diskuterar kring och kartlägger en elevs förutsättningar och behov. 

Delaktighet och medskapande mellan de olika miljöer eleven befinner sig i påvisar vilka 

behov och förutsättningar som finns.  

 

Runström Nilsson (2012) beskriver att man kan se en elevs svårigheter utifrån två perspektiv. 

Ur ett kategoriskt perspektiv läggs fokus på individens svårigheter och 

funktionsnedsättningar, där eleven ses som bärande av problemen. I det relationella 

perspektivet utgår man från individens svårigheter i relation till omgivningen. En skolas olika 

miljöer och variationer påverkar problemställningar utifrån elevens förutsättningar. 

 

Persson (2003) belyser det relationella perspektivet ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Skolan ska ge en likvärdig utbildning och även anpassa utbildningen efter individuella 
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förutsättningar och genom det uppstår en viss problematik. Skollag, läroplaner och 

förordningar har intentioner för hur utbildningen ska bedrivas men hur de rent konkret ska 

realiseras i praktiken är ett dilemma. En elevs behov kan ses ur det relationella perspektivet 

där förändringar i omgivningen påverkar förutsättningarna för eleven. Genom att ta hjälp av 

det relationella perspektivet kan pedagoger använda det som ett verktyg för att synliggöra en 

elevs förutsättningar och behov. Dock menar Persson (ibid) att det som dominerar i den 

specialpedagogiska verksamheten är det kategoriska perspektivet och en förskjutning mot det 

relationella perspektivet går långsamt att realisera. Organisationerna på skolorna är ofta 

resursknappa och därför görs det snabba lösningar för att underlätta för både pedagoger och 

elever. Samtidigt menar Persson att i det relationella perspektivet är det de långsiktiga 

lösningarna som ska stå i fokus och det är skolan som system och organisation som behöver 

förändras. Ett sådant förändringsarbete tar dock tid att genomföras och kräver tålamod. 

Persson (ibid) ser därför vikten av att ett kategoriskt och relationellt perspektiv kan verka 

parallellt och att det kan få finnas delade meningar om den bästa lösningen. Genom skilda sätt 

att uppfatta en verksamhet kan dialogerna utvecklas och ge nya infallsvinklar.  

5. Metod 

Denna studie utgår från den kvalitativa forskningsmetoden. Eftersom mitt fokus ligger på att 

ta reda på hur man talar om ett visst ämne och att jag är intresserad av att få reda på individers 

uppfattningar på ett djupare plan lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod bra. Bryman 

(2002) menar på att ett utmärkande drag i den kvalitativa forskningen är att vikten läggs på 

hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet samt ett intresse för hur individer 

skapar och konstruerar sin förmåga som en ständigt växlande egenskap. Fejes & Thornberg 

(2012) menar dock att den kvantitativa och kvalitativa forskningen kan komplettera varandra 

och behöver inte skapa motsättningar i val av forskningsmetod. Det kan ge ett fenomen eller 

en studie en bredare och djupare förståelse. Men som huvudsak bör det vara forskningsfrågan 

som avgör vilken forskningsmetod som lämpar sig bäst. 

5.1 Fokusgrupper som datainsamlingsmetod 

För att samla in mina data har jag valt att utföra kvalitativa och semi-strukturerade intervjuer i 

två fokusgrupper. Enligt Bryman (2002) är semi-strukturerade intervjuer baserade på att 
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intervjuaren har exempelvis en intervjuguide med frågor som är allmänt formulerade och 

intervjuaren har också möjlighet att ställa ytterligare frågor på saker som uppkommer. 

Wibeck (2010) skriver att i en fokusgrupp står interaktionen i centrum och man kan som 

forskare få en god insikt i andras upplevelser. I en fokusgrupp diskuteras ett särskilt ämne 

som deltagarna har förberetts inför att diskutera. Intervjuaren har en mindre styrande roll och 

det är deltagarnas diskussion som är det viktiga.  

Bryman (2002) förklarar att i en fokusgrupp ingår ett visst antal personer där en intervju 

genomförs och i denna grupp har respondenterna möjlighet att diskutera de specifika frågorna 

tillsammans. Det vanligaste är att betoningen ligger på att diskutera utifrån ett visst tema eller 

ämnesområde. 

En viktig anledning till att använda sig utav just fokusgrupper är att man som forskare ska 

vara intresserad av att studera hur mening skapas kollektivt under en fokusgruppsträff. Om 

detta skäl inte står som huvudfokus förloras också dynamiken i fokusgruppen. Detta skäl är 

viktigt att forskare reflekterar över inför deras studie. Forskaren bör alltså vara lika intresserad 

av vad människor säger men även hur de talar om något (Bryman, 2002). 

I mitt fall har jag använt mig utav ostrukturerade fokusgrupper som datainsamlingsmetod. 

Deltagarna har haft ett stort utrymme för diskussion och jag som intervjuare har varit mindre 

styrande i diskussionerna. Enligt Wibeck (ibid) så är fördelarna med en ostrukturerad form av 

fokusgrupper att det blir en friare diskussion och intervjuaren får möjlighet att lyssna av 

deltagarnas åsikter och intressen och analysera dessa. Nackdelarna kan vara att diskussionerna 

kan bli oorganiserade och därmed svåra att analysera. Wibeck (ibid) hävdar dock att som 

intervjuare har man möjlighet att anpassa sig efter gruppens diskussion och leda 

medlemmarna i rätt riktning. I mitt fall har jag använt mig utav en intervjuguide (se bilaga 2) 

som stöd så att jag som forskare fått svar på mina frågeställningar. 

Bryman (2002) beskriver några begränsningar för fokusgrupper som metod: 

 Forskaren har mindre kontroll över skeendet i diskussionerna än vid en individuell 

intervju 

 Datainsamlingen blir snabbt stora och kan vara svåra att analysera pga att man bör 

hitta en strategi för att kunna analysera vad deltagarna säger och även hur de 

samspelar. Det kan också vara svårt att både tolka och transkribera inspelningar pga 

att de ofta innehåller ohörbara delar samt svårigheter att avgöra vem som säger vad. 
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 Gruppeffekter kan ställa till problem som till exempel tystlåtna deltagare eller att det 

bara är en eller två som pratar under diskussionen och har svårt att släppa in andra. 

Som motargument till begränsningarna framhåller både Bryman (2002) och Wibeck (2010) att 

användandet utav fokusgrupper som datainsamlingsmetod har en stor potential när det gäller 

att diskutera utifrån ett givet ämne och därmed kollektivt skapa en mening kring essensen. En 

annan positiv aspekt som författarna är överens om är att deltagarnas perspektiv och synsätt 

framkommer på ett sätt som kanske inte är lika möjligt som vid enskilda intervjuer.  

5.2 Urval 

Jag har intervjuat totalt 10 pedagoger, i två fokusgrupper med 4-6 deltagare i varje grupp, som 

arbetar på ett eller annat sätt med elever som har diagnosen språkstörning. Pedagogerna har en 

varierande yrkeserfarenhet och utbildning samt kompetens. 

Enligt Morgan (1996) är ett lämpligt antal medlemmar i en fokusgrupp mellan 4-6 personer. 

På så vis underlättas diskussionerna och alla får lika utrymme att komma till tals. Morgan 

(ibid) menar också att i ett mindre forskningsprojekt rekommenderas två till fyra 

fokusgrupper och därför väljer jag att ha två fokusgrupper i denna studie. På så vis har jag fått 

två fokusgruppsdiskussioner att analysera och det ger mig möjlighet att besvara mina 

frågeställningar.  

Wibeck (2010) och Morgan (1996) anser båda att ju mer homogen sammansättning av 

gruppdeltagare med samma erfarenheter och intressen desto mer villiga är de att diskutera och 

dela åsikter med varandra. Deltagarna i denna studie är homogena på grund av att de alla är 

yrkesverksamma pedagoger i skolan och har liknande erfarenheter inom ämnesområdet. 

Pedagogerna har på ett eller annat vis en yrkesmässig relation till varandra vilket gjorde att 

diskussionerna flöt på naturligt. 

Jag valde att genomförta ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2000) innebär detta att som 

forskare väljer man ut möjliga respondenter med relevans till för studiens syfte och 

frågeställningar. Även tidsaspekten påverkade mitt val av urvalsmetod. Jag har mailat ut ett 

missivbrev till tre rektorer för tre grundskolor i en kommun med en förfrågan till pedagoger 

om deltagande i denna studie (se bilaga 1). Efter det utskickade mailet fick jag snabbt svar 

ifrån två rektorer och därmed svar om deltagande från pedagoger. Den tredje rektorn valde att 
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avstå efter diskussioner med de två andra rektorerna efter att jag meddelat dessa att jag hade 

fått in tillräckligt med respondenter till min studie.  

Inför diskussionstillfället i fokusgruppen mailade jag ut min intervjuguide med frågor som jag 

ville att de individuellt funderade lite kring. Enligt Wibeck (2010) och Morgan (1996) kan det 

vara en fördel att visa på vilka frågor man kommer att diskutera kring. På så sätt ges 

deltagarna förberedelse och en chans att tänka på egen hand innan diskussionen genomförs i 

fokusgruppen. Jag var noga med att betona att det är den gemensamma diskussionen utifrån 

dessa frågor som är det viktiga. Detta tror jag bidrog till en djupare diskussion och deltagarna 

kände sig förberedda inför diskussionen. 

5.3 Etiska överväganden 

I studien har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2010) 

har fastställt : 

- Informationskravet: deltagarna får information om studiens syfte både i mitt 

missivbrev och vid intervjutillfället 

- Samtyckeskravet: deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan och även 

avbryta sitt deltagande om så önskas. Detta informerades om både i missivbrevet och 

vid intervjutillfället. 

- Konfidentialitetskravet: deltagarna har rätt till att vara anonyma i sina intervjuer och i 

examensarbetet avidentifieras deltagarnas svar.  

- Nyttjandekravet: vid intervjutillfället fick deltagarna information om att 

fokusgruppens diskussion kommer att transkriberas och sedan förstöras efter studiens 

genomförande och att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

forskningsändamål. 

I denna uppsats avidentifieras deltagarna men de som har medverkat i fokusgrupperna vet 

vilka de är. Jag har försökt att vara så neutral som möjligt när jag redovisar mitt resultat. Jag 

avslöjar till exempel inget om deltagarnas yrkesbakgrund och erfarenhet eller ger exempel 

utifrån specifika fall som kom upp under fokusgruppsintervjun. 
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5.4 Genomförande av fokusgrupperna 

Via mailkontakt kom vi överens om tid och plats för fokusgruppsintervjuerna. Båda 

fokusgrupperna ägde rum på olika skolor. Inför fokusgruppsträffarna hade jag som intervjuare 

förberett mig genom att studera och läsa in mig på aktuell forskning och litteratur samt läst in 

mig på de frågeställningar som jag valt. Jag var förberedd med det material som jag behövde 

såsom anteckningsbok, penna och jag valde att spela in mina intervjuer via en mobilapp. 

Denna app hade jag noggrant testat under flertalet gånger för att se att den fungerade. Varje 

fokusgruppsintervju inleddes med en kortfattad information och presentation av mig och om 

uppsatsen och dess syfte och metod. Deltagarna informerades även om de etiska villkoren 

som gäller för vetenskapliga uppsatser. Jag valde även att ha en tidsbegränsning på max 45 

minuter för att diskussionerna skulle vara fokuserade och därmed blev deltagarna 

uppmärksamma på att det var viktigt att hålla sig till ämnet för att de skulle kunna besvara 

mina frågeställningar.  

Jag anser att genomförandet av fokusgrupperna fungerade mycket bra och tidsmässigt var det 

en lagom lång tid att diskutera. Jag som intervjuare kunde ha ställt mer följdfrågor och det var 

stundtals svårt att inte ge sig in i diskussionerna själv. Eftersom jag har erfarenhet av elever 

med språkstörning så har jag ju själv en del som jag ville tillföra i diskussionerna men som jag 

höll tillbaka med. Under min lärarutbildning samt specialpedagogutbildning har jag 

genomfört flertalet intervjusituationer och en lärdom efter varje sådan intervju är att man som 

intervjuare kan förbättra sig på att ställa följdfrågor för att få mer utvecklande svar. Detta är 

något som jag var medveten om under denna process och det är fortfarande något som jag kan 

förbättras och utvecklas på inför eventuell framtida forskning. 

5.5 Systematisering och analys av data  

Under fokusgruppsträffarna har jag spelat in diskussionerna samt fört enkla anteckningar. 

Diskussionerna har jag sedan transkriberat.  

I min analys av insamlad data har jag valt att ha utgångspunkt i att göra en tematisk analys. 

Fejes & Thornberg (2012) skriver att en tematisk analys syftar till att lyfta fram gemensamma 

drag och liknelser som uppkommer från det insamlade materialet. Temana kan vara både i ett 

större perspektiv såsom ett mindre. Det kan också vara att man plockar ut vilka 

ämnen/begrepp som används och även hur ofta. Jag ser detta som en lämplig analysmetod för 
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att kunna få fram de essentiella delarna och nyckelorden som framkommit under 

fokusgruppsdiskussionerna.  

När jag började med att analysera försökte jag att få en helhetsbild genom att transkribera och 

läsa igenom mitt material flera gånger. Sedan försökte jag urskilja kategorier och teman som 

framkommit från mitt material. Jag har utgått från mina frågeställningar när jag har analyserat 

min insamlade data. Utifrån mina frågeställningar har jag sedan kunnat skilja ut vissa teman 

som jag anser skapar en översiktlig bild av mitt resultat. 

Till min hjälp i analysen har jag utgått från Braun & Clarks (2006) tematiska innehållsanalys. 

Denna analysmodell utgår från sex steg: Lära känna sina data, öppen kodning, leta efter teman, 

skapa homogent innehåll i varje tema, definiera och namnge teman och rapportskrivning. I första 

steget att lära känna sin data transkriberade jag och lyssnade flertalet gånger på intervjuerna. 

Under avlyssnandet av materialet kunde jag urskilja vissa ord och begrepp som pedagogerna 

återkom till. Därför valde jag att i den öppna kodningen använda mig jag av 

överstrykningspennor i olika färger för att urskilja ord och begrepp och för att kunna se 

samband och olikheter. Jag valde att koda hela mitt material, mening för mening, för att på så 

sätt fick jag få en bra översikt på orden och begreppen. I det tredje steget, valde jag att 

använda post-it lappar för att kunna urskilja olika temarubriker utifrån de ord och begrepp 

som pedagogerna använde sig utav. I det fjärde steget definierades dessa teman och 

underrubriker. Då kunde jag urskilja att vissa ord och begrepp kunde sammanföras till ett 

tema men att vissa ord och begrepp fick utgöra underrubriker för att tydliggöra resultatets 

delar. Jag utgick också ifrån mina frågeställningar när jag definierade mina teman. 

De teman som jag fann under mitt analysarbete är: 

 Språkstörning- ett komplext område 

 Utanförskap och dålig självkänsla 

 Undervisningsmetoder 

 Ett bra samarbete mellan hem och skola 

 Kompetensutveckling och stöd för pedagoger 

5.6 Metoddiskussion 

Min metod grundar sig på en kvalitativ forskningsansats och jag vill lyfta fram de essentiella 

svaren utifrån deltagarnas perspektiv. Jag valde att ha fokusgrupper som 
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datainsamlingsmetod. Denna metod har varit mycket givande att genomföra och jag som 

intervjuare upplevde att det gav bra och innehållsrika diskussioner. Diskussionerna anser jag 

blev mer djupgående och vidare i jämförelse om jag hade valt att göra enskilda intervjuer. 

Detta överensstämmer med det Bryman (2002) och Wibeck (2010) framhåller, att deltagarnas 

perspektiv och synsätt framkommer på ett annat sätt än vad som är möjligt vid enskilda 

intervjuer.  

Jag är nöjd med min valda datainsamlingsmetod och jag känner att jag kommer ha stor nytta 

av denna erfarenhet i mitt kommande yrkesliv som specialpedagog. Genom att föra 

diskussioner i en mindre grupp blir det också fler perspektiv som inkluderas och detta gör att 

diskussionerna blir mycket utvecklande och tillför både deltagarna och mig som intervjuare 

ett bra underlag. Det gemensamma och pedagogernas erfarenhet har varit det essentiella i 

diskussionerna. 

Något som jag gärna velat utveckla i och med denna studie är att de båda fokusgrupperna 

hade haft ytterligare ett tillfälle för en gemensam diskussion och vid detta tillfälle hade i så 

fall en snävare diskussionsfråga lyfts för att samtalen skulle bli ännu mer djupgående. Men 

eftersom tiden var knapp så var det svårt att genomföra detta. Men detta tar jag med mig inför 

framtida studier och ser det som en värdefull insikt.  

Det har under arbetets gång tydliggjorts för mig att jag har kunnat utveckla mina 

frågeställningar ännu mer och även tagit andra perspektiv såsom elever, rektorer och 

föräldrar. Tidsmässigt så har detta varit svårt att genomföra men som ett framtida projekt så 

skulle man kunna bygga vidare denna studie med dessa perspektiv.  

 

Det som tillfört mig mest kunskap med detta arbete är fokusgruppsintervjuerna och metoden 

kring fokusgrupperna. Genom att det var flera pedagoger som fick diskutera tillsammans så 

blev det mer stoff att arbeta med och det blev djupare diskussioner än vad jag tror det hade 

blivit vid enskilda intervjuer. Jag ser metodiken i fokusgruppsintervjuerna som en användbar 

metod som kan med en viss modifikation användas i handledning och andra diskussionsforum 

inom min kommande yrkesroll. 

 

Precis som Wibeck (2010) och Morgan (1996) betonar så är det viktigt med homogena 

grupper för att diskussionerna ska flyta på bra. Det anser jag att jag har lyckats med och 

diskussionerna flöt på bra i båda grupperna. Som intervjuare hade jag en mindre styrande roll 
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och därmed kunde jag hålla ett bra fokus i diskussionerna. Vid några tillfällen fick jag som 

intervjuare leda deltagarna vidare så att de kom tillbaka till ämnesområdet och jag kunde få 

svar på mina frågeställningar.  

 Jag har valt att göra en tematisk analys av min insamlade data. Under diskussionerna 

framkom det många gemensamma liknelser i uppfattningarna hos pedagogerna vilket gjorde 

det enkelt att tematisera den insamlade datan. Däremot fanns det en viss svårighet att försöka 

identifiera och avgränsa sig på grund av att det blev ett stort material att bearbeta vilket tog en 

del tid. Men det var också betydelsefullt att lägga stor del av tiden på att analysera och 

tematisera för att få fram ett så rikt och bra resultat som möjligt.  

Studien utgår från tio pedagogers uppfattningar och ger en bild av deras upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med elever som har en språkstörning. Studiens trovärdighet har sin 

utgångspunkt från pedagogernas perspektiv och kan ge ett underlag för hur arbetssättet med 

elever med språkstörning kan se ut. Därmed är det viktigt att ha i åtanke att det förekommer 

andra erfarenheter och upplevelser som kan skilja sig åt och som i samma typ av studie kan ge 

ett annat resultat. Kvale (1997) menar på att en studies resultat kan betraktas som att den ger 

ett perspektiv på hur saker och ting kan förhålla sig snarare än att visa på en sanning. 

6. Resultat 

I resultatet utgår jag från mina frågeställningar och konkretiserar och beskriver pedagogernas 

kunskap, metoder, arbetssätt och stöd till pedagoger. Jag har valt att lägga in citat från 

pedagogerna för att tydliggöra mitt resultat och mitt arbete blir också mer levande och 

trovärdigt. 

Som jag tidigare beskrivit har jag valt att analysera mitt resultat utifrån en tematisk analys. I 

min analys har jag kunnat urskilja vissa teman som kommer att utgöra rubrikerna i mitt 

resultat. De teman som jag har hittat är följande: 

 

 Språkstörning- ett komplext område 

 Utanförskap och dålig självkänsla 

 Undervisningsmetoder 

 Ett bra samarbete mellan hem och skola 

 Kompetensutveckling och stöd för pedagoger 
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6.1 Språkstörning- ett komplext område 

Utifrån fokusgruppintervjuerna kan jag konstatera att pedagogerna är överens om att 

språkstörning som begrepp är ett komplext område. En språkstörning kan vara av olika grader 

och vara av olika svårigheter hos olika personer. Några av pedagogerna uttryckte sig på 

följande sätt: 

 

” Bara för att man har en språkstörning så har inte alla likadana svårigheter. Det är nästan aldrig 

likadant” 

 

”När man tänker på en normal språkutveckling så följer den ju en kurva medan en språkstörning 

inte följer precis den kurvan. Den är avvikande och det är det som det handlar om. Det som 

kallar språkstörning är ju det som både är på uttryckssidan och språksidan.” 

 

Pedagogerna fick göra en så kallad ”brainstorming” kring vad de kommer att tänka på när de 

hör begreppet språkstörning. Några nyckelord som framkom vid båda 

fokusgruppsintervjuerna var: 

 

 nedsatt språkfunktion/språkförmåga inom ett eller flera områden 

 utanförskap  

 påverkan på det sociala samspelet med andra 

 svårigheter att ta in information 

  ställer krav på pedagogerna genom kompetens och erfarenhet 

 

Pedagogerna uttryckte även att det finns många möjligheter för både elever med språkstörning 

och även för pedagoger att kunna jobba på ett bra sätt: 

 

”Men det finns också möjligheter för dessa barn, det finns ju enorma möjligheter genom  

tekniken och genom träning på rätt sätt kan man nå långt” 

 

Vissa av pedagogerna menade på att de kände sig lite osäkra kring begreppets betydelse. 

 

 ” Jag tycker att jag är lite osäker kring just språkstörning och vad det egentligen står för och vad  

 vad det egentligen innebär” 

 

”Ibland kan det vara svårt med begreppet språkstörning kontra talsvårighet. Fast vi är pedagoger 

så är vi ju lite novisa kring själva begreppet” 
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I diskussionen framkom att pedagogerna hade relativt ytliga kunskaper kring begreppet. De 

kunde redogöra vad det innebär i stort. Dock saknades till viss del en fördjupad kunskap kring 

begreppet samt frågan kring hur de rent konkret ska arbeta med elever med språkstörning. De 

är medvetna om att språkstörning innebär olika svårigheter hos olika individer och att det kan 

innefatta svårigheter att uttrycka sig såväl som svårigheter med förståelse av begrepp och 

uttryck. Samtidigt som de lyfter fram de svårigheter som eleverna har tillföljd av 

språksvårigheterna är de också angelägna om att nämna de möjligheter som dessa barn har 

med hjälp av träning och olika tekniska hjälpmedel. 

6.1.1 Språkstörning- ett relativt nytt begrepp 

Utifrån pedagogernas kunskaper ville jag även få reda på när man hörde talas om begreppet. 

De flesta som medverkade i gruppintervjuerna har en relativt lång yrkeserfarenhet inom 

skolan. Men något som var gemensamt för de flesta var ändå att det är under de senaste åren 

som de kommit i kontakt med elever språkstörning.  

 

Pedagogerna uttrycker mer eller mindre att det har funnits en okunskap länge kring diagnosen 

språkstörning men att det under de senaste åren har blivit ett mer belyst begrepp och att de 

mött fler elever med denna diagnos under senare tid. De ansåg också att det är på senare tid 

som de har fått mer kunskap och erfarenhet kring diagnosen. Denna kunskap gör också att 

pedagogerna är mer medvetna om vad detta funktionshinder kan innebära för en elev och har 

därmed lättare att se och uppmärksamma dessa elever. 

6.1.2 Språkstörningen förändras över tid 

Vad gäller elevernas kunskapsinhämtning så var pedagogerna överens om att för en elev med 

en språkstörning så förändras den över tid dessutom uppstår hela tiden nya utmaningar. Ju 

äldre eleven blir desto mer textmassa och information ska tas in. 

 

”Det blir ju svårare ju äldre man blir och det blir kunskapsmässiga konsekvenser. Ju mer stoff  

man ska ta in ju svårare blir det” 

 

”Det ser ju så olika ut också... jag menar när man är liten kanske man inte kan språkljuden men 

sen kommer dem, men då är det ju något annat som blir svårare och i år 4 kommer ju all 

textmassaoch språkförståelse och allt det där. Så det ser ju verkligen olika ut.” 
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Pedagogerna belyste vikten av det är viktigt att ha tålamod och ge eleverna tid eftersom 

eleverna oftast har en långsam språkutveckling. I slutet av fokusgruppsintervjun fick 

pedagogerna sammanfatta sin kunskap och diskutera kring vad de har lärt sig i mötet med 

elever som har en språkstörning. Ett begrepp som båda grupperna tog upp var tid. Att ge 

eleverna tid i sin utveckling tyckte de var viktigt och att det tar olika lång tid för eleverna att 

utvecklas.  

 

” Jag tänker på det här med tid….att ge eleverna tid…..det tar ibland lång tid för dem att befästa 

kunskaper och då måste det få göra det. Därför är det viktigt att man har tålamod………” 

 

Pedagogerna diskuterade även kring att vara lyhörd för elevens behov och styrkor och att 

även tänka i ett vidare och långsiktigt perspektiv kring eleverna. Vikten av att inte se eleven 

som bärare av problemet och att inom skolan blir man ofta fokuserad på färdigheter och 

måluppfyllelse. 

 

6.2 Utanförskap och dålig självkänsla hos eleven 

Utifrån intervjuerna kan jag konstatera att pedagogerna uppmärksammar samma sak när det 

gäller vilka konsekvenser som kan uppstå för en elev att ha en språkstörning. Två 

gemensamma ord som kom upp vid båda gruppintervjuerna var just utanförskap och dålig 

självkänsla. De menade på att eftersom eleven många gånger har svårt att göra sig förstådd 

samt att förstå andra uppstår det mycket konflikter och missförstånd. Detta kan skapa både ett 

utanförskap och en dålig självkänsla. 

 

”Man har ju ofta svårt med det sociala nätverket, relationer och så. Det är ju nåt vi fick lära oss 

att det här med lekar är ju något som är väldigt svårt att förstå. Barnen fattar ofta fel och de 

förstår inte. Ta-lekar är väl oftast det som de här barnen klarar av…och det har vi märkt på våra 

elever” 

 

Pedagogerna diskuterade kring att i de yngre åldrarna finns det mer acceptans hos kamraterna 

och de kan till och med hjälpa till och tolka när inte vuxna förstår. Men ju äldre barnen blir 

desto svårare blir det för eleverna att hänga med i det sociala samspelet vilket kan skapa ett 

utanförskap. Utanförskap och den dåliga självkänslan har en samvariation. Att inte hänga med 

i samtal och inte känna sig delaktig i klassens gemenskap till följd av svårigheter med den 
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språkliga förmågan att uttrycka sig och förstå, leder till dålig självkänsla och att man drar sig 

undan. 

6.3 Undervisningsmetoder 

Pedagogerna nämnde en rad metoder för att underlätta lärandet för elever med språkstörning. 

Att eleven får jobba i smågrupper och enskilt var något som pedagogerna ansåg var främjande 

för elever med en språkstörning. 

 

”Våra elever har ju aldrig fått vara kvar i klassrummet när det varit högläsning utan de har fått 

läsa i liten grupp då, med max 4 elever. Man håller sig till sagor väldigt länge med mycket bilder 

där man kan förklara svåra ord för ordförrådet är ju oftast svagt…väldigt många ord som man 

tror de vet och de har sen inte aning om vad de betyder” 

 

Struktur och fasta ramar skapar både förutsägbarhet och trygghet hos elever med 

språkstörning lyftes också upp i intervjuerna som en grund i skolvardagen. 

 

”Fasta ramar och tydlig struktur så man vet precis vad som ska hända. Det är en metod som är 

väldigt viktig. Är det för mycket förändringar och för många vuxna hit och dit då faller ju 

väldigt mycket och det mår ju alla barn bra av och de här barnen ännu mer.” 

 

Pedagogerna lyfte fram vikten av att ha fantasi som pedagog för att hitta rätt metod för den 

enskilde eleven. 

 

”De framgångsrika metoderna är de som man ser att de får en god självkänsla och det leder ju 

till en positiv spiral…” 

 

Intensiva perioder av olika träningsformer som tex lästräning såg de som gynnande för 

elevens lärande. 

 

För att sammanfatta vilka metoder och arbetssätt som pedagogerna har erfarenhet utav är det 

att ha en strukturerad undervisning samt rutiner för dagen som gör att eleven ska finna en 

trygghet. En variation av att eleven får jobba både enskilt och i smågrupper. Att ta hjälp av 

olika hjälpmedel som exempelvis Ipad, dator, bildstöd, blogg, tecken som stöd och 

ljudförstärkare så kan elevens lärande genomföras på olika sätt. Att ha en stödperson/resurs 

tillgänglig för eleven som kan förbereda, skapa förförståelse, ge extra instruktioner och som 
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sedan kan efterarbeta och repetera skapar både trygghet för eleven och ger pedagogen extra 

stöd i sin undervisning. Något som också ger goda resultat för elevers lärande är enligt 

pedagogerna att ha intensiva perioder av exempelvis lästräning och träning av arbetsminnet. 

6.3.1 Elevens styrkor i fokus och förtroendefulla relationer 

Något som kom upp under diskussionerna var att det är viktigt att man som pedagog ser 

barnets styrkor och utgår ifrån dessa i undervisningen och vikten av att skapa en god och 

förtroendefull relation. 

 

 ”Att tänka mycket på styrkorna och jobba utifrån dessa…och det leder ju i sin tur så att det törs” 

 

”Att prata med barnet, lyssna och se…relationen, vad man har för relation spelar roll och det är 

jätteviktigt för tryggheten” 

 

Genom att ha elevens styrkor i fokus och skapa förtroendefulla relationer ökar elevernas 

chanser att utvecklas optimalt ansåg pedagogerna. Men de betonade också att detta gäller ju 

såklart för alla elever oavsett behov. 

Pedagogerna diskuterade också kring att det tar mycket energi av eleverna att jobba och 

interagera med andra i skolan därför är det viktigt att ge dem tid och pauser för att återhämta 

sig. Pedagogerna belyste också att elever med språkstörning som de har mött är ofta ambitiösa 

som vill mycket och kämpar hårt för att lyckas. Därför är det också viktigt som pedagog att ha 

insikten och förståelsen om hur svårt det kan vara för eleverna. Genom att skapa 

förtroendefulla relationer lär man känna eleven och ser dennes olika behov och då kan även 

rätt förutsättningar skapas som gynnar elevens lärande. 6.4 Ett bra samarbete mellan hem och 

skola 

Vikten av att ha ett fungerande samarbete med elevens vårdnadshavare lyftes också fram som 

en betydelsefull faktor för att eleven ska utvecklas. Genom en god och positiv miljö både 

hemma och i skolan förstärks möjligheterna att utvecklas optimalt för elever med en 

språkstörning. 

 

”Att man har föräldrarna med sig och att man kan göra saker hemma och att de kan tänka på att 

göra såna saker som barnet är bra på, styrkorna. Det är ju värdefullt när man har föräldrarna med 

sig. Om föräldrarna är totalt emot… det blir ju så tungrott” 
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Pedagogerna diskuterade detta i båda fokusgrupperna och kom fram till att föräldrakontakter 

som inte fungerar på ett önskvärt sätt skapar ett hinder såväl som för eleven och för 

pedagogernas arbete. De diskuterade även att vissa föräldrar kan ha svårt att acceptera att 

deras barn har fått diagnosen språkstörning och att det blir en förnekelse och därmed är det 

svårt att arbeta på ett fungerande sätt både hemma och i skolan.  

 

I diskussionen kring vikten av ett gott samarbete mellan hem och skola lyftes också frågan 

kring vilket stöd föräldrar får från andra instanser som till exempel logoped, landstinget mm. 

Det framkom också att pedagogerna ser att det är tufft att vara förälder till ett barn som har en 

språkstörning på grund av att dessa elever måste jobba lite hårdare än andra och att det oftast 

går i en långsammare takt. 

6.5 Kompetensutveckling och stöd för pedagoger 

I de båda fokusgrupperna fanns det delade meningar hur de upplevde sin 

kompetensutveckling och stöd på skolan. Ena fokusgruppen upplevde att stödet och 

kompentensutveckling hade stora brister. De uttalade att de ville ha mer stöd och handledning 

av olika professioner. De efterfrågade mer stöd och kompetensutveckling kring konkreta 

metoder och arbetssätt för dessa elever. 

 

”Jag vill veta mer om att om du gör såhär och såhär så då går utvecklingen så. För att höra 

svårigheterna en gång till så har jag det klart för mig. Man skulle vilja ha mer specifikt för de här 

barnen kan ni göra så här. Nu har det ju varit mer generellt….det känns jobbigt att inte veta hur 

man ska göra för att det ska bli så bra som möjligt.” 

 

I den andra fokusgruppen upplevde deltagarna att de hade en relativ god kompetensutveckling 

och stöd i sitt arbete med elever som har en språkstörning 

 

”SPSM har en väldigt bra utbildning och den har vi fått gå. Vi har gått tre tillfällen och då gick 

vi både specialpedagog, klasslärare och resursperson, så att alla gick samtidigt och det är ju 

väldigt givande för det är ju alltid svårt att återge och det är alltid bäst när man få ta till sig själv. 

Och då kan vi diskutera det sen…och så kommer man på saker som de pratade om.” 

 

”Sen har vi ju hjälp ifrån kommunens resursenhet och tal-och språkteam som vi kan få hjälp och 

stöd ifrån och de jobbar ju även med eleverna.” 
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Vissa av deltagarna hade fått gå en kurs vid tre tillfällen via Specialpedagogiska 

skolmyndigheten vilket de upplevde som mycket givande både rent kunskapsmässigt och att 

det gav de konkreta metoder och arbetssätt.  

6.5.1 Stöd från ledning och i organisation 

I den ena fokusgruppen uttryckte pedagogerna att de ville ha mer kompetensutveckling och de 

diskuterade även kring resurser kopplat till ekonomin och även tiden. De ansåg att utifrån de 

elever som de arbetar med behövs det mer resurser. Det bör finnas tid och utrymme för att 

dels jobba med barnet och att tiden behöver prioriteras på bästa sätt kring eleven. Men det 

upplevas som svårt att få gehör för detta av bland annat rektor. I den bästa av världar så ansåg 

dessa pedagoger att genom att få ökade resurser till eleverna så skapades det också mer tid för 

att skapa bra arbetssätt och även för att få rätt kompetensutveckling som pedagog. 

 

 ”…att organisationen optimeras så att man har rätt kompetens och att eleven får bästa tänkbara  

    stöd genom ökade resurser” 

 

I den andra fokusgruppen upplevde de flesta pedagogerna att de fick ett bra stöd av rektor: 

 

 ”Vi upplever att vi har ett fungerande samarbete med resursenheten och att vi har en rektor som 

    ger oss bra stöd genom att se utifrån ett organisationsperspektiv” 

 

Genom kompetensutveckling och att de tillsammans med professioner från kommunens 

resursenhet har de skapat goda rutiner och ett bra arbetssätt kring just dessa elever med 

språkstörning. De har på detta sätt kunnat se goda resultat i elevernas utveckling och de 

upplevde att deras arbetssätt fungerar mycket bra. 

6.6 Sammanfattning av resultatet 

Mitt resultat visar att de pedagoger som har deltagit i denna studie har till viss del kunskap om 

begreppet språkstörning men de uttrycker tydligt att det behövs ytterligare 

kompetensutveckling och erfarenhet för att på bästa sätt kunna stödja elever med 

språkstörning. Något som jag har kunnat identifiera i pedagogernas kunskap om språkstörning 

är kring konkreta metoder och arbetssätt. Pedagogerna uttrycker att det är just konkreta 

metoder och arbetssätt som de vill ha fördjupad kunskap kring. Pedagogerna har ett 
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inkluderande perspektiv i fokus i sin undervisning men samtidigt påtalar de ändå att det 

gynnar dessa elever att få arbeta både i mindre grupp och enskilt. Att se elevernas styrkor och 

ha tålamod är något som pedagogerna sätter i fokus i sin undervisning. Ett fungerande 

samarbete med föräldrar ser de också som betydelsefullt i arbetet med elever med 

språkstörning. 

7. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att besvara mina frågeställningar och diskutera resultatet från 

fokusgruppsintervjuerna med pedagogerna utifrån tidigare forskning och de teoretiska 

perspektiven.  

 

De frågeställningar som formulerats för studien är: 

 

1 Vilken kunskap uppfattar pedagoger i grundskolan f-6 att de har kring/av 

språkstörning hos elever och konsekvenserna av det i skolan?  

2 Vilka metoder och arbetssätt har pedagogerna erfarenhet utav i sitt arbete med 

elever med diagnosen språkstörning? 

3 Vilken hjälp/stöd uppfattar pedagogerna att de får och kan nyttja i sitt arbete med 

elever som har diagnosen språkstörning?  

De teoretiska perspektiv som presenterats tidigare i uppsatsen och som jag kommer att 

anknyta till är inkludering, relationellt perspektiv och sociokulturellt perspektiv. 

7.1 Vilken kunskap uppfattar pedagoger i grundskolan f-6 att de har kring/av 

språkstörning hos elever och konsekvenserna av det i skolan?  

Pedagogerna i fokusgrupperna var överens om att språkstörning är ett komplext område och 

elever kan ha olika svårigheter inom området. Denna uppfattning går i linje med det som 

Nettelbladt m fl. (i Hartelius, 2008) menar på. Språkstörning är en komplex 

funktionsnedsättning beroende av att den förändras över tid och personer med språkstörning 

skiljer sig åt vad just de har problem med. Pedagogerna menade på, kopplat till Nettelbladt m 

fl. (i Hartelius, 2008), att elever som har en språkstörning skiljer sig åt individuellt. Det jag 

kan utläsa från pedagogernas svar är att de har en uppfattning kring det komplexa för en elev 
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att ha en språkstörning och det är just denna insikt som även är betydelsefull i arbetet med 

dessa elever.  

 

Det fanns både goda kunskaper och även en viss osäkerhet kring begreppets betydelse rent 

konkret hos pedagogerna. Detta visar på att begreppet uppfattas olika och det fanns olika 

synsätt hos pedagogerna kring vad det står för. Men det som framkom var att pedagogerna 

sammanfattar begreppet som en långsam språkutveckling och att det är den fonologiska delen 

av språket som eleverna främst behöver arbeta extra med. Carlberg Eriksson (2011) menar att 

det som barn med språkstörning oftast har problem med är den fonologiska domänen som 

innefattar språkljud och hur språkljud används i talet samt att språkutvecklingen har en 

långsam takt. 

 

Även om vissa av pedagogerna var lite osäkra kring vad begreppet står för så kunde de ändå 

förklara begreppet på ett generellt plan vilket tyder på att pedagogerna i fokusgrupperna har 

vissa grundläggande kunskaper kring begreppet språkstörning och dess betydelse. I reflektion 

och diskussion med andra pedagoger tydliggörs och fördjupas kunskaper och på så sätt kan 

man få nya insikter och perspektiv som kan leda till en utökad kompetens inom ett specifikt 

område. Tjernberg & Heimdahl Matsson (2014) tar upp vikten av att lärare regelbundet 

reflekterar över sin undervisning för att på bästa sätt utveckla och se till alla elevers behov.  

7.1.1 Språkstörning- ett relativt nytt begrepp 

Kunskaperna kring språkstörning, både vad gäller själva begreppet och innebörden, upplevde 

pedagogerna som relativt nya.  Just begreppet språkstörning är något som kommit att 

användas först under senare år, enligt pedagogerna. Det är påtagligt i resultaten utifrån den 

här studien att det är först under senare år som språkstörning har kommit att uppmärksammas 

som en konkret och tydlig funktionsnedsättning hos elever vilket också kräver särskilda 

insatser. Precis som Bishop m.fl (2014) hävdar så finns det fortfarande för lite kunskap kring 

språkstörning och det behövs stora insatser kring forskningen av detta. Jag kan utifrån mitt 

resultat se att medvetenheten och kunskapen behöver ökas och tydliggöras.  

7.1.2 Socialt samspel 

Enligt pedagogerna har många barn med språkstörning svårt att göra sig förstådda och att 

förstå andra. Det sociala samspelet är svårt och det skapar konflikter och missförstånd. Detta 
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leder sin tur till dålig självkänsla och utanförskap. Pedagogerna var överens om att det finns 

mer acceptans för olikheter i de yngre åldrarna. Ju äldre barnen blir desto svårare blir det att 

hänga med i det sociala samspelet. Persson (2008) anser att vid en språkstörning så följs det 

också andra svårigheter såsom beteendestörningar, kontakt och känslomässiga problem. Även 

Säljö (2000) skriver om lärandet i samspel med andra och om man då har svårigheter med 

interaktionen med andra människor påverkas i sin tur även lärandet. 

 

När pedagogerna är medvetna om vad en språkstörning kan innebära i det sociala samspelet 

möjliggörs ett förebyggande arbete så att de kan ge eleven rätt stöd och hjälp att lyckas med 

detta. Utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) påverkas lärandet av omgivningen 

som exempelvis det sociala sammanhanget, människorna där och den kulturella kontexten och 

de rådande normerna. I skolan innefattar det lärare, elever i klassen och skolkulturen. Det 

sociokulturella perspektivet stödjer därmed inkludering som idag ses som en norm för den 

svenska skolan. Inkludering ska innefatta både att eleverna är rumsligt inkluderade såväl som 

att de ska själva känna sig inkluderade (Persson, 2014). Lärare som arbetar med elever med 

språkstörning har att ta hänsyn till såväl pedagogiska utmaningar som att hantera de risker 

som finns kring utanförskap. 

7.1.3 Inkludering kontra det relationella perspektivet 

Pedagogerna hade ett inkluderande perspektiv i deras undervisning men däremot användes 

både enskild undervisning och smågrupper. Detta är inte helt enligt vad det inkluderade 

perspektivet innebär. Eleverna var inkluderade i en klass och arbetade till största delen i 

klassrummet men vid vissa tillfällen ansågs det nödvändigt att få enskild undervisning och i 

mindre grupp. Pedagogerna ansåg ändå att dessa undervisningsmetoder var främjande för 

elevens utveckling. Med hänsyn till det relationella perspektivet verkar det som pedagogerna 

anser att det finns olika lärmiljöer som påverkar elevens lärande och i denna studie 

framkommer att inkludering och det relationella perspektivet skapar ett dilemma för 

pedagogernas i deras arbete. Pedagogerna anpassar miljön till elevernas förmågor och 

individuella behov och därmed används både ett inkluderande perspektiv och ett relationellt 

perspektiv. Genom de mindre grupperna och enskild undervisning exkluderas eleven men 

detta görs på grund av att pedagogerna ser det som en framgångsrik metod som gynnar 

eleverna i deras lärande. Persson (2003) menar på att ett relationellt perspektiv och ett 

kategoriskt perspektiv kan verka parallellt och att det kan få finnas delade meningar om den 
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bästa lösningen. Genom skilda sätt att uppfatta en verksamhet kan dialogerna utvecklas och 

ge nya infallsvinklar. Giotta & Emanuelsson (2011) menar på att det en av de vanligaste 

formerna för hur det specialpedagogiska stödet bedrivs ute på skolor är att det finns särskilda 

undervisningsgrupper och det verkar stämma överens med den bilden som pedagogerna 

beskriver. 

 

Att se elevernas olikheter som tillgångar i klassrummet möjliggör ett inkluderande perspektiv. 

Pedagogerna påtalar att det är viktigt att se till elevens styrkor och behov och att det kan göras 

i både klassrum och mindre grupper. Pedagogerna verkar därmed ha både ett inkluderande 

perspektiv och ett relationellt perspektiv i sin undervisning och de verkar försöka finna en 

balans mellan dessa.  

7.2 Vilka metoder och arbetssätt har pedagogerna erfarenhet utav i sitt arbete med 

elever med diagnosen språkstörning? 

Pedagogerna nämnde en rad av olika arbetssätt och metoder de använder sig av i sin 

undervisning som de ansåg vara främjande för elevernas utveckling. 

7.2.1 Struktur och varierad undervisning 

Pedagogerna har kunskaper gällande undervisningen och hur den kan anpassas efter 

individens behov och förutsättningar men de saknar kunskap om konkreta metoder och 

arbetssätt. Något som pedagogerna ändå framhåller som basen är basen i deras undervisning 

är struktur och tydliga rutiner för dagen. Detta skapar trygghet och förutsägbarhet enligt 

pedagogerna. Ur ett inkluderande perspektiv gynnar detta alla elever oavsett behov. Carlberg 

Eriksson (2011) ser att det är betydelsefullt för en elev med språkstörning att ha tydliga 

rutiner och en bra struktur i undervisningen. 

 

Pedagogerna lyfte också fram vikten av att ha en varierad undervisning i både smågrupper 

och enskilt som främjande för elevernas utveckling. Men hur hänger detta ihop med ett 

inkluderande perspektiv? Smågrupper och enskilt arbete utanför klassrummet påvisar inte ett 

inkluderande synsätt i undervisningen. Däremot ser pedagogerna att eleverna gynnas av detta. 

Något som pedagogerna framhåller i diskussionerna är att de ser till hela miljön kring eleven 

och verkar tänka utifrån individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. De verkar heller inte 

tillskriva eleven som bärare av problemet utan att det är miljön runtomkring som bör 

anpassas. Detta går emot vad Giotta & Emanuelsson (2011) framhöll i sin studie om hur det 
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specialpedagogiska stödet hanteras. Enligt deras studie visade det sig att det var 

individperspektivet som var det dominanta synsättet ute på skolorna. De pedagoger i min 

studie verkar då ha utvecklats sitt kunnande och kompetens genom att de ser eleven utifrån 

olika perspektiv där det finns många delar som påverkar elevens lärande och utveckling. Här 

kan det återigen kopplas till pedagogernas förhållningssätt till det relationella perspektivet 

(Nilholm, 2007 & Runström Nilsson, 2012) och det verkar vara det som ligger till grund i 

deras val av arbetssätt och undervisningsmetoder. Kan inkludering och det relationella 

perspektivet ses som två perspektiv som kan samspela när det gäller arbetssättet med elever 

med språkstörning? 

7.2.2 Alternativa verktyg och att varva mellan praktik och teori 

Pedagogerna anser att det finns bra hjälpmedel att använda sig av i undervisningen såsom 

exempelvis Ipad, dator, blogg, bildstöd. Andra metoder som lyftes fram var också vikten av 

att ge tydliga instruktioner och att man ibland behöver repetera kunskaperna på olika sätt. 

Precis som Carlberg Eriksson (2011) framhåller är det viktigt att barn med en språkstörning 

behöver få lära in med hjälp av alla sinnen för att få en bättre förståelse och därmed kunna 

befästa sina kunskaper. Även att visualisera kunskaper, repetera och ge tydliga instruktioner 

är viktiga arbetsmetoder som man som lärare bör använda sig av i arbetet med elever som har 

en språkstörning.  

 

Pedagogerna verkar se nyttan av att kunskap kan läras in på olika sätt och även att det är 

viktigt att varva teori med praktisk erfarenhet. Detta är i linje med vad som står i Lgr 11 

(2011) och vad Gustavsson (2002) framhåller. Att lyfta fram styrkorna hos eleverna och jobba 

utifrån dessa ger goda förutsättningar för utvecklingen och lärandet. Hartelius m.fl (2008) 

hävdar att om pedagoger kan möta barn med språkstörning efter deras individuella behov ger 

det goda utvecklingsmöjligheter för eleven och är samtidigt en framgångsfaktor för skolans 

arbetssätt.  

7.2.3 Samarbete mellan hem och skola 

Pedagogerna lyfte fram vikten av att ha ett fungerande samarbete mellan hem och skola som 

en viktig faktor för elevens utveckling och lärande. Enligt Jakobsson & Lundgren (2013) är 

det viktigt att ha en god och öppen kommunikation med hemmet. Carlberg Eriksson (2011) 

menar också på att en god kommunikation mellan hem och skola skapar bra förutsättningar 
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för elevens utveckling. Pedagogerna diskuterade även kring föräldrarnas acceptans kring att 

deras barn har en funktionsnedsättning och om acceptansen är bristande skapas vissa hinder i 

pedagogernas arbetssätt kring eleven. Hagtvet (2004) förordar att se till hela barnet och dess 

miljöer som det befinner sig i när man möter barn i behov av särskilt stöd. Då kan man 

bemöta barnet på bästa sätt i undervisningen och därmed blir hemmet en viktig miljö att ta 

hänsyn till. 

7.3 Vilken hjälp/stöd uppfattar pedagogerna att de får och kan nyttja i sitt arbete med 

elever som har diagnosen språkstörning?  

Något som framkom under fokusgruppsintervjuerna var att pedagogerna hade olika 

uppfattningar om hur kompetensutvecklingen och stödet från andra professioner och från 

ledning såg ut. Den ena fokusgruppen kände att de behövde mer kompetensutveckling och 

stöd kring exempelvis konkreta metoder och arbetssätt med eleverna. Medan den andra 

fokusgruppen upplevde att de hade ett bra stöd utifrån från andra professioner och att de fick 

en god kompetensutveckling. 

 

Att ta stöd i tidigare forskning och utveckla verksamheten med den som bas kan vara ett sätt 

för ökad kompetens. Utifrån Persson & Perssons (2013) studie ansågs den tidigare 

forskningen som värdefull och utgjorde en grund för utveckling av verksamheter och dess 

personal. Detta kan även här kopplas till kunskapsbegreppets del kring Aristoteles, episteme, 

dvs att vetenskapens forskning är en del som utgör kunskapens utveckling (Avby, 2015). 

Persson & Persson (ibid) tar även upp att ledningens stöd har stor betydelse för personalens 

kompetensutveckling och att den vilar på vetenskaplig grund. Genom att pedagoger får 

utveckla sina kunskaper utifrån aktuell forskning förbättras även möjligheterna till 

inkludering för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Persson (2008), Haug (1998) och Vernersson (2002) är överens om att för att man som 

pedagog ska kunna undervisa och ta vara på varje elevs individuella behov och förutsättningar 

så krävs det kompetenta pedagoger. Pedagogerna i min studie diskuterar och reflekterar kring 

att de ser till elevens individuella behov och att kontinuerlig kompetensutveckling kan vara ett 

sätt att kunna möta elevers olika behov. Enligt Tjernberg & Heimdahl Matsson (2014) är det 

viktigt att ha ett reflekterande perspektiv i sin undervisning för att kunna se vad som fungerar 

bra och vad som kan göras bättre till nästa gång. Pedagogerna diskuterade kring vikten av en 
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fungerande organisation kring eleven och enligt Hartelius m.fl. (2008) kan en 

framgångsfaktor i en skolas arbetssätt kring barn med språkstörning vara att kunna möta deras 

individuella behov. 

7.4  Sammanfattande diskussion 

Mitt syfte med detta arbete har varit att studera pedagogers medvetenhet, kunskap och arbete 

med elevers språkstörning. Jag har genom fokusgruppsintervjuer fått kunskap om tio 

pedagogers erfarenheter av elevers språkstörning, arbetssätt, utmaningar, 

kompetensutveckling och lärdomar.  

 

Vad gäller kunskap kopplat till aktuell forskning hos pedagogerna kan jag konstatera att det 

finns vissa ytliga kunskaper som behöver fördjupas och utvecklas. Dock är kunskaperna kring 

begreppet språkstörning något som lyfts fram under de senare åren hos pedagogerna och som 

de har blivit mer insatta i. De är medvetna om att det är en komplex funktionsnedsättning och 

att det ser olika ut hos olika individer samt att eleverna har en långsam språkutveckling. 

Språkstörning är ett begrepp som det inte har talats så mycket om tidigare och det som 

efterfrågas är kunskaper kring konkreta arbetsmetoder som anses främjande för elever med 

språkstörning. Den vetenskapsbaserade kunskapen behöver därmed få ett större utrymme för 

att öka kompetensen (Bishop m fl, 2014). Pedagogerna har också lyft fram de dilemman som 

de möter i sitt arbete med elever som har en språkstörning såsom exempelvis att det är svårt 

med samspelet och att det kan leda till utanförskap och dålig självkänsla. De har även belyst 

att eleverna är ambitiösa och vill mycket och att de får kämpa hårt både i skolarbete och i 

sociala sammanhang. 

 

Pedagogerna diskuterade kring vikten av att ha en god struktur, fasta rutiner, arbete både i 

smågrupper och enskilt som grunden i arbetet för eleverna med språkstörning. De belyste 

även vikten av att ta hjälp av olika alternativa hjälpmedel som till exempel Ipad, dator, 

bildstöd, stödperson. Även vikten av att jobba med läsning på olika sätt och att ha perioder 

med intensivträning var några arbetssätt som ansågs främjande för elevens utveckling.  

 

Pedagogernas syn på undervisningen utifrån ett relationellt perspektiv verkar grunda sig på att 

det är viktigt att ta hänsyn till de olika miljöer en elev befinner sig i och att samtidigt utgå från 

elevens individuella behov och förutsättningar. Ett inkluderande arbetssätt med ett relationellt 
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perspektiv kan vara en metod som kan gynna elever med språkstörning. En variation av att 

arbeta i mindre grupp, enskild undervisning och att vara med i helklass verkar enligt 

pedagogerna gynna dessa elever. Så en fråga att ta ställning till är därmed om inkludering och 

det relationella perspektivet kan samspela för att gynna arbetssättet med elever med 

språkstörning? 

 

Pedagogernas kompetensutveckling och stöd upplevdes olika. Några av pedagogerna ansåg att 

det fanns brister vad gäller detta och efterfrågade mer konkreta arbetsmetoder som de kan 

använda sig utav i sin undervisning. Medan några andra pedagoger upplevde att de får bra 

stöd och kompetensutveckling genom att de bland annat har fått gå en kurs och att de får bra 

hjälp av kommunens resursteam.  

 

8. Studiens kunskapsbidrag 

Detta arbete ska ses ur pedagogernas perspektiv och kan vara ett underlag för hur man kan 

tänka kring den praktikbaserade kunskapen kring elever som har en språkstörning i ett 

inkluderat klassrum. Här är det även viktigt att klargöra att detta arbete grundar sig på tio 

pedagogers tankar och erfarenheter vilket inte är tillräckligt för att vila på vetenskaplig grund 

men förhoppningsvis kan det bidra till insikter och olika slags kunskaper. 

 

Utifrån denna studie kan jag se att det finns skäl att belysa elever med en språkstörning ur 

deras perspektiv.  På så sätt kan vi få goda kunskaper om vad de anser är viktiga redskap och 

kunskaper att få hjälp med i skolan för att de ska lyckas och må bra. Att låta eleverna få 

utvecklas i sin takt och ha tålamod som pedagog är en förutsättning för att skapa ett gott 

inlärningsklimat.  

 

Det inkluderade perspektivet är en norm i dagens skola och det är också det som all verksam 

personal ska utgå ifrån i undervisningen. Men det är inte alltid helt lätt att axla detta uppdrag. 

Det finns en läroplan att följa och måluppfyllelse som kan skapa viss stress hos både 

pedagoger, elever och föräldrar. Resurstilldelning och organisationens uppbyggnad påverkar 

också vilka förutsättningar som finns för en inkluderande undervisning. 
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9. Vidare forskning 

Efter genomförandet av detta arbete kan jag se att det finns utrymme inom forskningen att 

arbeta vidare kring när det gäller språkstörning. Jag kan se möjligheter att forska vidare ur tre 

perspektiv: elev, rektor och föräldrar. 

 

Men något som främst bör belysas är elevernas perspektiv, både långsiktigt och kortsiktigt. 

Exempelvis vore det intressant att undersöka vilka arbetsmetoder som varit till nytta för 

eleverna under sin skolgång och sitt i framtida arbete. Det skulle också vara spännande att få 

ta del av elevernas tankar och känslor kring självkänsla och självförtroende i det sociala 

samspelet med andra. Genom att få ta del av elevernas perspektiv kan omgivningen få 

värdefulla kunskaper om hur man kan hjälpa och stötta dessa elever på bästa sätt i sin 

utveckling. 

 

Att få ta del av och undersöka rektorers kunskap och medvetenhet kring problematiken kring 

språkstörning vore intressant att få ta del av. Hur ser deras bild ut när det gäller att arbeta och 

möjliggöra organisationen i ett inkluderande perspektiv för dessa elever? Är de nöjda med hur 

organisationen ser ut eller finns det något som kan förbättras? 

 

Även föräldrarnas perspektiv vore intressant att forska vidare kring. Vilken hjälp och stöd 

erbjuds dem av skola och andra instanser exempelvis logoped, BVC mm? Vilka svårigheter 

stöter de på i sin vardag i samband med att de har ett barn med språkstörning och vilka 

möjligheter ser de?  

10. Slutord 

Till sist vill jag med några ord sammanfatta detta arbete med några insikter som jag tar mig 

som blivande specialpedagog: 

 

 Språkstörning är en komplex funktionsnedsättning och varje individ har olika behov 

och förutsättningar 

 Struktur, tydliga rutiner och tålamod är tre viktiga grundstenar i arbetet med elever 

som har en språkstörning 

 Pedagoger behöver mer kunskap och kompetens kring elever med språkstörning 
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 Ett bra samarbete mellan hem och skola i en positiv miljö skapar bra förutsättningar 

för eleverna att lyckas 

 Ett inkluderande perspektiv och ett relationellt perspektiv behöver inte ses som 

motsättningar utan de kan mötas i undervisningen för att stödja en elevs individuella 

behov 

 

Dessa fem insikter passar in för alla elever. Att se allas olikheter som en tillgång istället för 

hinder samt att kunna möta varje elevs individuella behov skapar både en dynamik och stora 

möjligheter i ett inkluderande klassrum. Men även vikten av att ha det relationella 

perspektivet som grund i sin undervisning skapar också det goda förutsättningar för elevers 

lärande och utveckling. Som specialpedagog ser jag dessa reflektioner som värdefulla i min 

framtida yrkesroll där jag vill ta vara på detta synsätt och utveckla det tillsammans med 

kollegor och rektorer.   
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Malin Kirch och går min sista termin på Specialpedagogprogrammet på Linköpings 

Universitet. Jag ska under denna termin skriva mitt examensarbete som kommer att handla 

om pedagogers tankar kring att arbeta med elever med diagnosen språkstörning. För att kunna 

besvara min tänkta forskningsfråga tänker jag att använda mig utav två fokusgrupper 

bestående av pedagoger som på ett eller annat sätt har erfarenhet av att arbeta med elever med 

diagnosen språkstörning. Tanken är att en grupp av pedagoger bestående av 4-5 stycken, 

träffas för en diskussion kring detta. Inför diskussionen kommer ni att få ett 

diskussionsunderlag att tänka kring och som vi sedan diskuterar tillsammans. Det är frivilligt 

att delta och du kan när som helst avsluta deltagandet. Jag kommer att anonymisera de resultat 

jag får. Träffen för fokusgruppen kommer att ske under vecka 9 eller vecka 10. Förslag på 

tider och dagar finns nedan att fylla i om du är intresserad av att delta. Hoppas på ditt 

deltagande! Maila eller ring mig gärna om du har några frågor. 

M.V.H 

Malin Kirch   Mail: XXXX     Telefon: XXXX 

Fyll i talongen om du är intresserad och lämna till rektor senast X/X. 

O Jag kan delta i studien 

Namn:______________________________________________________________________ 

Skola:______________________________________________________________________ 

Mailadress(för att kunna boka in 

intervjutillfälle):______________________________________________________________ 

Förslag på tider för fokusgruppsträff. Kryssa i de alternativ som är möjliga för dig: 

       Vecka X:                     Vecka X: 

O  Måndag  X/X   kl.15.30-16.30     O Måndag X/X  kl.15.00-16.00 

O   Tisdag X/X    kl. 15.30-16.30     O Tisdag X/X    kl. 15.30-16.30 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Inledande presentation kring min studie och dess syfte 

o Vilka ord kommer ni att tänka på när ni hör begreppet språkstörning? (Brainstorm) 

Pedagogernas kunskaper 

o Hur definieras begreppet språkstörning? 

o Vad kan det innebära för en elev att ha en språkstörning? 

o När hörde man talas om begreppet språkstörning första gången? 

Metoder och arbetssätt 

o Hur anpassas lärmiljön för elever med språkstörning? 

o Vilka möjligheter finns det för elever med språkstörning? 

o Vilka hinder och utmaningar finns det för elever med språkstörning i skolmiljön? 

o Finns det några hinder och utmaningar för lärare? I så fall vilka? 

o Vilka metoder har ni arbetat med och vilka metoder känner ni till? 

o Vilka metoder anses som framgångsrika i arbetet med elever med språkstörning hos 

pedagoger? Varför anses de som framgångsrika? 

Kompetensutveckling och stöd 

o Hur ser stödet och kompetensutvecklingen inom området språkstörning ut för 

pedagoger som arbetar med elever med språkstörning? 

Avslutning 

Vad har ni lärt er i mötet med elever som har en språkstörning? 

 

 


