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Sammanfattning 
 

Arbetet innefattar en kvalitativ intervjustudie med åtta lärare verksamma i grundskolan som syftar till 

att bidra med kunskap om hur en tillgänglig lärmiljö kan skapas för språkligt kommunikativt sårbara 

elever. Språklig sårbarhet uppstår när en lärmiljös språkliga krav är högre än en elevs språkliga förmåga 

vilket då leder till att obalans mellan krav och förmåga uppstår och påverkar möjligheten till inlärning. 

I uppsatsen avgränsas språklig sårbarhet till språkets pragmatiska del vilket innebär att den språkliga 

kommunikationen inte är lika utvecklad som hos elever med typisk språkutveckling. Det vill säga 

sårbarhet i att använda språket i ett socialt samspel, exempelvis i klassrumsundervisning och som 

uppstår när de språkliga kraven i lärmiljön är högre än elevens språkliga förmåga. I en tillgänglig 

lärmiljö är det balans mellan pedagogisk, social och fysisk miljö vilket innebär att elevens språkliga 

behov möts.  

 

Arbetets teoretiska ram är sociokulturellt perspektiv vilket används i analysarbetet av empirin.  

Resultatet visar att ett förebyggande och främjande arbete består av den enskilda pedagogens tydliga 

ledarskap, språkförstärkande och språkutvecklande arbetssätt tillsammans med samverkan med 

specialpedagog och studiehandledare. Andra framgångsfaktorer i lärmiljön är värdegrundsarbete och 

lokaler som är anpassade efter storlek på elevgrupp och innefattar grupprum. Hindrande faktorer som 

framträder är brist på tid och otillräckligt stöd från specialpedagog och studiehandledare som leder till 

stressade lärare och risk för lägre måluppfyllelse för elever.  

 

nyckelord: språklig sårbarhet, tillgänglig lärmiljö, pragmatisk sårbarhet, kommunikation, 

specialpedagogik, pedagogik 
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1 Inledning 
 

I specialpedagogens uppdrag ingår att stödja och handleda pedagoger i arbetet med att 

tillgängliggöra lärmiljön för alla elever i grundskolan (Lindqvist, 2013). En tillgänglig lärmiljö 

innebär att det finns balans mellan fysisk-, social- och pedagogisk miljö, att klassrum, känsla 

av tillhörighet och undervisning möter elevers behov så att ett gynnsamt lärande är möjligt 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Språklig sårbarhet är ett fenomen som uppstår i 

mötet mellan en elev och en lärmiljö när de språkliga kraven är högre än elevens språkliga 

förmåga. Muntlig kommunikation ställer höga språkliga krav som kan om den inte förstärks 

med exempelvis bilder, leda till att språklig sårbarhet uppstår vilket betyder att elevens 

möjlighet till att delta i och förstå lärsituationen minskar eller försvinner helt (Bruce, Sventelius, 

Ivarsson & Svensson 2016). Bruce al et. (2016) har myntat begreppet språklig sårbarhet vilket 

synliggör den språkliga obalans som uppstår vid för höga språkliga krav och leder till en 

otillgänglig lärmiljö. Även Nilholm (2017) ser positivt på begreppet men påpekar risken med 

att språklig sårbarhet inte anses lika kraftfullt som språkstörning och andra diagnoser vilket kan 

leda till att stöd inte ges till elever i samma utsträckning i skolan.  

I följande studie avgränsas språklig sårbarhet till att fokusera på språkets användning för att 

göra sig förstådd och förstå i samspel med andra vilket innebär den kommunikativa delen av 

språket. I den löpande texten används begreppet språklig sårbarhet utifrån denna pragmatiska 

definition. Det betyder att språklig kommunikativ sårbarhet och språklig pragmatisk sårbarhet 

är synonyma i den här studien och kan ses som en gren som sträcker sig ut ifrån det 

övergripande paraplyet språklig sårbarhet. 

 

För att motverka risken att språklig sårbarhet inte uppmärksammas och inte tas på allvar 

behöver kunskap spridas om hur språklig sårbarhet yttrar sig hos elever och vad lärare med 

stöd av specialpedagoger kan göra för att tillgängliggöra lärmiljön. Följande studie ämnar 

bidra med kunskap genom lärares erfarenheter och vad de anser är gynnsamma faktorer som 

skapar en tillgänglig lärmiljö för språkligt kommunikativt sårbara elever. Lärarna undervisar i 

olika lärmiljöer och möter dagligen elever med olika språklig förmåga samt olika faktorer 

som påverkar lärmiljöerna. Med andra ord bär de på erfarenhet och kunskap om hur 

tillgängliga lärmiljöer skapas. Det är värdefull kunskap som genom att uppmärksammas och 

spridas bidrar till att öka vetskapen om tillgänglighet för språkligt kommunikativt sårbara 

elever i grundskolan. Logoped Anna Eva Hallin synliggör i en intervju med Skolvärldens 
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reporter Fredrik Wallin (2018) problemet med att elevers språkliga svårigheter inte syns 

utanpå samt att lärarkåren behöver ökad kunskap i hur elevers språk kan stöttas. Risken är att 

gruppen språkligt sårbara elever med språkstörning glöms bort i skolan trots att de är många 

och ofta förekommer med andra funktionsnedsättningar. Även Julie E Dockrell och Peter 

Howell (2015) uppmärksammar i en engelsk studie svårigheter i att upptäcka elever med 

språksvårigheter och särskilja om det handlar om språksvårigheter eller 

andraspråkssvårigheter. Studiens specialpedagogiskt utbildade informanter synliggör 

dessutom behov av ökad kunskap i att språk stödja eleverna i skolan.  

 

Ytterligare en svårighet i att upptäcka elever med språklig kommunikativ sårbarhet är att det 

inte märks på ett entydigt sätt och kan uppfattas som koncentrationssvårigheter, oro, 

kamratsvårigheter eller ovilja att tala istället för språkliga svårigheter. Det betyder att språkligt 

sårbara elever inte innefattas av en enhetlig grupp elever med en specifik diagnos utan språklig 

kommunikativ sårbarhet kan exempelvis märkas i diagnoser inom språkstörning, ADHD, 

autism och selektiv mutism. Det kan även återfinnas som personlighetsdrag hos tysta försynta 

barn som inte syns och hörs i klassen, socioemotionella faktorer eller att som svenska som 

andraspråkselev inte behärska det svenska språket (Bruce et al., 2016).  

 

Den föreliggande studien är ett bidrag till att öka kunskapen om språklig kommunikativ 

sårbarhet ur ett lärarperspektiv. Det innebär att fokus riktas till hur lärmiljöer möter behov 

utifrån en relationell utblick på språklig sårbarhet och tillgänglig miljö. Motpolen till tillgänglig 

lärmiljö är därmed särskiljande lösningar vilket är en form av särskilt stöd som kan sättas in när 

inte ledning och stimulans med hjälp av extra anpassningar räcker till (Skolverket, 2008; 

Skolverket, 2014). I studier som Fridlund (2011) och Andersson (2007) genomfört synliggörs 

lärmiljöer för språkligt sårbara elever som inte har tillgång till en tillgänglig lärmiljö i ordinarie 

klass. Studiernas särskiljande lärmiljöer är därmed ett motsatt förhållande i jämförelse med 

föreliggande studie som speglar lärares syn på tillgänglig miljö för språkligt kommunikativt 

sårbara elever i ordinarie undervisning. 

 

I studien deltar åtta grundskolelärare vilkas utsagor utgör insamlade data bestående av 

kvalitativa intervjuer som analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv vilket utgör arbetets 

teoretiska ram. Studien syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer som är gynnsamma 

för att skapa en tillgänglig lärmiljö i grundskolan för språkligt kommunikativt sårbara elever.  
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Rapporten är disponerad enligt följande: I bakgrundsdel presenteras de centrala områdena 

språklig sårbarhet, tecken på sårbarhet samt språk i lärmiljö. I forskningsöversikten fördjupas 

områdena med avsnitten sårbar kommunikation och tillgänglighet som tillsammans med 

specialpedagogens uppdrag och förebyggande och främjande arbete ringar in 

forskningsobjektet tillgänglig lärmiljö för språkligt kommunikativt sårbara elever samt 

synliggör lärares stöd från specialpedagog. Teoridelen utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

som teoretiserar anpassningar och stöd i kommunikation och lärmiljö genom vetenskapliga 

begrepp. I metodavsnittet presenteras forskningsstrategin som är av kvalitativ art, 

undersökningens tillvägagångssätt samt analysförfarandet. Resultatavsnittet är indelat utifrån 

forskningsfrågorna och skapade kategorier. Diskussionsavsnittet knyter ihop föreliggande 

studies resultat med tidigare forskning och teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

2 Syfte  
 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur en tillgänglig lärmiljö kan 

skapas i grundskolan för språkligt kommunikativt sårbara elever. 

 

Följande frågeställningar fokuseras i studien: 

 

• Vilka faktorer anser lärare gynnar lärmiljöns tillgänglighet för språkligt kommunikativt 

sårbara elever? 

• Vilka faktorer anser lärare hindrar lärmiljöns tillgänglighet för språkligt kommunikativt 

sårbara elever? 
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3 Bakgrund 

I följande kapitel behandlas först språklig sårbarhet, utifrån hur det uppstår i en lärmiljö. Sedan 

förtydligas tecken på språklig sårbarhet, hur det märks på elever. Därefter riktas blicken mot 

språk i lärmiljön, hur en gynnsam språkmiljö som gagnar språkligt kommunikativt sårbara 

elever kan byggas upp. Avsnittet avslutas med att sambandet mellan inkludering och tillgänglig 

lärmiljö synliggörs.  

 

3.1 Språklig sårbarhet 

Elever kommer till grundskolan med olika språklig förmåga vilket kan leda till att språklig 

sårbarhet uppstår i mötet med lärmiljön trots att undervisning ska ta hänsyn till elevers olika 

behov och ge stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Grundskolans 

kompensatoriska uppdrag ska uppväga elevers skillnader i förmåga att ta till sig kunskap (SFS 

2010:800). En likvärdig utbildning tar sin utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper. Det betyder att lärarens uppdrag är att se till att elever får stöd i att utveckla sitt 

språk och kommunikativa förmåga. Alla elever i grundskolan har rätt till en tillgänglig lärmiljö, 

som möter de behov som varje elev har för att kunna kommunicera och bli förstådd samt att 

själv kunna ta emot information och därmed vara språkligt inkluderad. Det innebär att ett 

systematiskt språk- och kommunikationsarbete i skolan är av betydelse för elevers möjlighet 

att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga (Specialpedagogiska skolmyndigheten 

2018). Dessutom är språk är makt när eleven har ett ordförråd och kan förmedla det till andra 

så att de blir förstådda. Det medför även en möjlighet till att påverka omgivningen och dela 

med sig av sig av sina tankar (Skolvärlden, 2014). 

 

Språklig sårbarhet är ett sätt att förstå språkstörning i ett skolperspektiv. Det uppkommer när 

obalans uppstår mellan språklig förmåga och omgivningens högre språkliga krav. För att möta 

upp sårbarhet krävs stöd i att uppnå de pedagogiska kraven, inte att kraven reduceras. För att 

utveckling ska ske fordras tillträde till gemenskapande språkande i klassrummet (Bruce, 2018). 

Elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling drivs framåt som genom tre kugghjul 

innefattande eleven själv, språket och pedagogiken som eleven möter. Språklig sårbarhet kan 

handla om både talat och skrivet språk och uppstå i vissa miljöer där kraven inte möter behoven. 

Den språkliga sårbarheten ändrar uttryck under uppväxten, studier har visat att sårbarhet i 

språkförståelse och språklig bearbetning förekommer i högre grad hos elever i skolåldern och 
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är svår att upptäcka eftersom den kan märkas som koncentrationssvårighet, orolighet och 

kamratsvårigheter (Bruce et al., 2016).  

 

Det betyder även att dessa elever inte har samma förmåga som jämnåriga med typisk 

språkutveckling att delta i språklig kommunikation. Svårigheter inom språkets innehåll, form 

och användning i olika grader och sammansättningar avgör hur grav språkstörningen är. Vad 

det gäller pragmatik, språkets användning, som föreliggande studie fokuserar på så yttrar 

svårigheter sig i samtal, förstå sociala regler och förmåga att situationsanpassa språket. Det 

innebär att svårigheter med att använda och tolka ögonkontakt, kroppsspråk och mimik kan 

förekomma i olika grader. Andra utmaningar som kan förekomma innefattar turtagning i samtal, 

berätta sammanhängande med en röd tråd samt anpassa språket efter situation. Ironi och bildliga 

uttryck är andra fenomen som kan försvåra förståelsen i språklig kommunikation 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

 

3.2 Tecken på språklig sårbarhet 

Forskning för att utröna vilket och om ett samband finns mellan språklig sårbarhet som visar 

sig hos elever diagnostiserade ADHD eller språkstörning är ett forskningsområde med spretiga 

resultat som enligt Sean M. Redmond (2016) behöver utredas vidare. Pragmatisk sårbarhet som 

påverkar förmågan att använda språket och kommunicera visar sig vara en riskfaktor för att bli 

socialt utsatt av klasskompisar och det är en av länkarna mellan de båda diagnoserna som 

framkommer i studier (Redmond, 2016).  

 

Även bland majoriteten av elever med högfungerande autismdiagnos återfinns språkliga 

svårigheter som i någon grad som påminner om språkstörning framkommer i egna och andras 

tidigare studier som Lisen Kjellmer och Fritjof Norrelgen (2017) relaterar till. Språksvårigheter 

är svåra att upptäcka hos elever med autismdiagnos och misstolkas som autistiska symptom 

eftersom de inte alltid hörs och exempelvis handlar om missförstånd i samtal, 

informationsutbyte, koncentrationssvårigheter samt blyghet (Kjellmer & Norrelegen, 2017). 

Ytterligare en grupp elever där språklig kommunikativ sårbarhet är svår att upptäcka är hos 

introverta elever med tillbakadragen personlighet med internaliserande symptom vilket innebär 
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att eleven exempelvis har huvudvärk, känner oro eller har ont i magen. Det är symptom som är 

inåtvända, svåra att upptäcka och kan misstolkas (Bruce et al., 2016).  

 

Desto tydligare märks språklig sårbarhet för elever med selektiv mutism eftersom det innebär 

ett tillstånd när eleven pratar obehindrat i vissa situationer men inte i andra. Det sker en låsning 

som gör att det inte fungerar att prata trots att eleven själv vill. Sen språkutveckling eller 

autistiska symptom som påverkar social kommunikation kan samverka med selektiv mutism. 

Det är en situationsburen sårbarhet som i studier visat sig förekomma i skolmiljö i hög grad 

(Röstkonsulten, 2018). För andraspråkselever innebär språklig sårbarhet den dubbla 

inlärningsbördan som skolmiljön är ett resultat av. Elever förväntas både förstå innehållet i 

undervisningen och de texter som de läser samt förstå språket som används. Den pedagogiska 

lärmiljön påverkar möjligheterna till förståelse. En lärsituation med stöd av gester, bilder och 

tydligt kroppsspråk och en lärare som tydligt visar vad som förväntas är framgångsfaktorer 

(Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008).  

 

3.3 Språk i lärmiljön 

En möjlighet till att öka elevers känsla av självständighet, självrespekt och värde är att använda 

AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, vilket innebär stöd i att kommunicera när 

inte talet räcker till (Mitchell, 2015).  En annan gynnsam metod är ett språkutvecklande 

arbetssätt i alla ämnen vilket innebär att olika kommunikationssätt används och kompletterar 

varandra. Det kan vara bilder, muntligt, skriven text och kroppsspråk som används tillsammans 

för att lära ord och begrepp samt strukturer i skolans olika ämnen. Det innebär att en rik språklig 

lärmiljö byggs upp och att alla situationer utnyttjas till språkutveckling, att lärare är medvetna 

och har kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder som är språkligt 

gynnsamma och arbetar med att bygga upp modeller för språklig kommunikation vilket särskilt 

gynnar språkligt sårbara elever (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Även Bruce et 

al. (2016) tydliggör att en språkburen undervisning ställer krav på pedagogen så innehållet 

tillgängliggörs för språkligt sårbara elever. Ett språkutvecklande arbetssätt innebär därmed ett 

förbyggande och främjande arbete som går in i skolans ledning och stimulans. Som ytterligare 

stöd för elever med ett annat modersmål är studiehandledning på modersmålet av betydelse för 

språkutvecklingen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).  
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3.4 Inkludering – en tillgänglig lärmiljö 

I den föreliggande studien som ämnar bidra med kunskap om hur en tillgänglig lärmiljö kan 

skapas används Specialpedagogiska skolmyndighetens (2018) utvärderingsverktyg. Det 

innebär att en tillgänglig lärmiljö innefattar ett samspel mellan fysisk, social och pedagogisk 

miljö. När det är balans mellan fysisk-, social- och pedagogisk miljö ges förutsättningar för 

lärande (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

 

Inkludering kan ses utifrån olika perspektiv, ur en relationell utblick som Gunilla Lindqvist och 

Claes Nilholm (2014) förordar, innebär inkludering att det finns olika orsaker till elevers 

svårigheter. En diagnos är inte avgörande för att få stöd, integrerade lösningar är fördelaktiga 

med varierad undervisning och specialpedagoger som ser till hela lärmiljön i stöd till elever och 

lärare. Det innebär att ett relationellt perspektiv på inkludering och en tillgänglig lärmiljö 

tangerar varandra vilka har samröre med en gemenskapsorienterad definition som även den 

innefattar fysisk-, social- och pedagogisk miljö (Nilholm & Göransson, 2013). Det vill säga när 

inkludering rör sig om att se till hela lärmiljön, ur ett relationellt och gemenskapsorienterat 

perspektiv innebär det samma som en tillgänglig lärmiljö. 

 

Betydelsen av att tillgänglighetsaspekten innefattar fysiskt-, social- och pedagogisk miljö 

tydliggörs av Mitchell (2015) när han med en sammanfattande forskningsöversikt över 

internationell forskning belyser påverkan av elevers studieresultat utifrån dessa aspekter. I en 

inkluderande pedagogisk miljö passar undervisningen alla elever. Gynnsamma inkluderings 

faktorer är undervisning som bedrivs av en lärare som är tydlig, anpassar undervisningen efter 

elevgrupp, är förutsägbar och har höga förväntningar på eleverna samt har stöd av 

specialpedagog. Dessutom är klassrummet pedagogen undervisar i anpassat för antalet elever 

som finns där vad det gäller ventilation, belysning, luft och möblering och pedagogen bygger 

upp relationer med eleverna samt skapar ett tillåtande klimat i klassrummet (Mitchell, 2015; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018; Lindqvist & Nilholm, 2014). Dock ger forskning 

kring inkludering ett spretigt resultat vad det gäller påverkan av elevers skolresultat. En 

avgörande aspekt för att det ska avspegla sig på skolresultatet är att undervisningen tillmötesgår 

behoven. Mitchells (2015) forskningsöversikt synliggör däremot sociala vinster med 

inkludering, exempelvis att elever med och utan funktionsnedsättning interagerar i högre grad 



 

 

9 

 

med varandra. Ingen av de presenterade studierna visar på att inkludering hämmar elevers 

skolprestationer. 

 

För en språkligt kommunikativt sårbar elev innebär en tillgänglig lärmiljö att läraren vid behov 

tar hjälp av specialpedagog för att anpassa lärmiljön så att behovet av förstärkt språk och 

kommunikation samt stöd i sociala situationer möts upp. Vidare ur fysisk miljöaspekt ges 

möjlighet till att arbeta i ett mindre tystare sammanhang vid behov (Mitchell, 2015).  
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4 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten innehåller internationell och svensk forskning om språklig sårbarhet 

utifrån språkets pragmatiska del i relation till tillgänglig lärmiljö. Eftersom forskningsobjektet 

är tillgänglig lärmiljö för elever i språklig kommunikativ sårbarhet innefattar 

forskningsöversikten en fördjupning av språklig sårbarhet riktat mot språkets användning, 

pragmatik. Tillgänglig lärmiljö fördjupas och anknyts till studiens forskningsfrågor utifrån 

faktorer som gynnar eller hindrar i vilka lärares stöd av specialpedagog ingår som en faktor.  

 

Det betyder att följande avsnitt först behandlar kommunikation utifrån pragmatisk sårbarhet 

vilket innebär en avgränsning inom språklig sårbarhet riktat mot den föreliggande studiens 

fokus. Därefter behandlas en tillgänglig lärmiljö utifrån undervisningsmetoders effekt som 

stödinsats samt möjligheter och hinder i lärmiljön. Specialpedagogens uppdrag behandlas 

sedan följt av förebyggande och främjande arbete för en tillgänglig lärmiljö. Avsnittet avslutas 

med en forskningssammanfattning.  

 

4.1 Sökning 

Sökningen av artiklar startade med utgångspunkt från referenslistor i tidigare kurslitteratur, 

examensarbeten tidigare studenter genomfört samt utifrån sökorden tillgänglig lärmiljö, 

inkluderande undervisning, språklig kommunikation, språklig sårbarhet, språkstörning och 

tvåspråkighet i Universitetsbibliotekets databaser. I databasen ERIC har inledningsvis sökorden 

specific speech difficulties, communication, pragmatic disorder, specific language impairment, 

language disorder, developmental language disorder, inclusive education. I databaserna har 

urval av artiklar riktats mot bland annat elever/pupils, barn/children, specialpedagogik/special 

education samt undervisning/education. Fler avgränsningar för sökning har varit peer reviewed 

samt artiklar skrivna på svenska eller engelska. Sökning i databaser har även riktats direkt mot 

forskare som Nilholm, Dockrell, Bruce och Linell. Även gogglesökningar har förekommit 

utifrån referenser som inte funnits i Universitetsbibliotekets databaser. En annan del i urvalet 

av relevanta artiklar innefattar läsning av titlar och abstracts.  

 Utifrån och referenser i artiklar har sökarbetet fortgått för att ringa in det område av forskning 

som är aktuellt för den här studien. Det vill säga artiklar som synliggör pragmatisk 

språkstörning, kommunikation, lärmiljö och specialpedagogens arbete utifrån faktorer som 

gynnar eller hindrar tillgänglighet.  
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4.2 Sårbar kommunikation 

Uppsatsens studie syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer lärare anser gynnar eller 

hindrar lärmiljöns tillgänglighet för språkligt kommunikativt sårbara elever. Det innebär att 

utgångspunkten för studien är de elever lärarna möter i klassrummet och som omfattas av 

sårbarhet som framkommer vid en pragmatisk språkstörning.  

 

4.2.1 Pragmatisk sårbarhet 

I språklig kommunikation är olika delar av språket aktiverat. Den semantiska delen det vill säga 

språkets innehåll, innefattar förståelsen av språkliga uttryck och betydelser och för den 

pragmatiska delen handlar om förmåga att förstå yttranden och använda språket i olika 

kontexter, exempelvis vara medveten om att ord kan ha olika betydelser i olika sammanhang. I 

en grekisk skolstudie innefattande 22 skolor med totalt 100 elever i klass 3–6 undersöktes om 

det går att se om det går att se klara skillnader mellan specifik språkstörning (SLD-T) och 

pragmatisk språkstörning (PLI). En specifik språkstörning innebär att eleven i övrigt har en 

typisk utveckling men har en avvikande språkutveckling som kan innefatta övergripande 

kommunikationssvårigheter till specifika svårigheter med vissa ljud till skillnad från 

pragmatisk språkstörning som endast inbegriper språkets användning (Spanoudis, Natsopoulos 

& Panayiotou, 2007). 

 

Tidigare forskning som forskarna refererar till visar på spretiga resultat vad det gäller typiska 

skillnader mellan de båda diagnoserna men även i förhållande till NPF-diagnoser som autism. 

Inte heller den här skolstudiens resultat visar på en tydlig skillnad mellan de två grupperna vad 

det gäller den pragmatiska förmågan, däremot i fråga om slutledningsförmåga och att läsa 

mellan raderna. I testerna som utförs av forskarna ligger de elever som skattats som svaga 

pragmatiskt (PLI) lägre än gruppen med specifik språkstörning (SLD-T). Resultatet visar att 

eleverna med lägre pragmatisk förmåga (PLI) även påvisar svårigheter med semantik och 

behöver längre tid för att utföra uppgifter.  Ett tecken på samröre mellan torftiga språkliga 

färdigheter och pragmatiska svårigheter kan skönjas såsom tecken på att sociala svårigheter kan 

ha samröre med språkstörning. Det betyder att språklig pragmatisk sårbarhet har samröre inom 

olika språkstörningsdiagnoser och att det är svårt att tydligt särskilja olika grupper. Det vill säga 

elever i behov av kommunikativt språkligt stöd vilka lärare i den föreliggande studien möter i 

sin undervisning (Spanoudis, Natsopoulos & Panayiotou, 2007).  
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Det innebär att i dialog med en språkligt kommunikativt sårbar elev är det av vikt att läraren 

försäkrar sig om att förmedlat budskap nått fram eftersom det lätt kan uppstå missförstånd. 

Sårbarhet i kommunikation uppstår när mottagaren får tolkningsproblem med budskapet som 

sändaren överför. Kommunikationen blir då en barriär istället för en bro som sammanför de 

kommunikativa handlingarna mellan deltagarna (Linell, 1982). Olika kommunikationsmissar 

genom det talade språket är något som Per Linell (2014) uppmärksammat i en studie där 220 

svenska missförstånd i samtal insamlats mellan 1978–2014. Studien visar att missförstånd sker 

i det spontana samtalet med snabba skiften i dialogen och det kan bero både på sändaren och 

mottagaren. Kontexten finns som ett stöd och förförståelse i samtal för att förstå innehållet. När 

sändaren plötsligt byter ämne eller går utanför gällande kontext kan missförstånd uppstå. Det 

vill säga mottagaren kan inte följa sändaren och svarar exempelvis utifrån tidigare ämne. För 

att undvika missförstånd i kommunikation är kontexten ett stöd utifrån förförståelse av 

situationen eller ämnet. Linells (2014) studie ställer sig emot synen att språket utvecklas linjärt 

och att missförstånd enbart beror på fonologiska hörfel när de uppstår i dialog. Linell (2014) 

hänvisar till att språkets pragmatiska del påverkar när språkliga missförstånd uppstår och det 

kan orsakas av både sändare och mottagare. Vidare framkommer att flera olika aspekter 

inverkar när kommunikationsmissar uppstår där den pragmatiska delen är en av dem. Det 

innebär att språkligt kommunikativt sårbara elever är i behov av att talad kommunikation sker 

med stöd av kontext och förförståelse för att undvika att missförstånd uppstår.  

 

Pragmatikens påverkan i dialog mellan mottagare och sändare framträder även i Barbro Bruce, 

Ulrika Nettelbladt och Kristina Hanssons (2012) studie genomförd med tjugosju barn i 

förskoleåldern diagnostiserade med en generell språkstörning. En generell språkstörning 

innebär att barnet har svårigheter inom fler av språkområdena form med språkljud och 

grammatik, innehåll med ordförståelse och ordproduktion eller användning som innefattar 

pragmatik som utgörs av samtal, sociala regler och situations anpassat språk.  

 

I studien synliggörs interaktion i dialog mellan barn med generell språkstörning och typisk 

språkutveckling vilket visar att barnen med generell språkstörning har en tydligare dialog med 

äldre barn med en typisk språkutveckling. Gynnsamt för språkutvecklingen är dialogmodeller 

i vuxna eller äldre kamrater som även fungerar som byggnadsställningar och finns med och 

stödjer barnet i den proximala utvecklings zonen. Olika lekkonstellationer med både yngre och 



 

 

13 

 

äldre barn ger möjlighet att träna interaktion på olika sätt. Studien visar även på att barn med 

generell språkstörning tar för sig mer och visar på en högre självkänsla i lek med yngre barn 

vilket innebär att styrda leksammanhang med olika kamrater är gynnsamt för både 

språkutvecklingen och självkänslan. Författarna framhäver även att det är av vikt att följa barn 

med språksvårigheter upp i skolåldern eftersom även om språkets form och innehåll vekar vara 

typiska så kan pragmatiska svårigheter kvarstå som försvårar kommunikationen både som 

sändare och mottagare (Bruce, Nettelbladt & Hansson, 2012). 

 

4.3 Tillgänglighet 

Följande avsnitt presenterar dels undervisningsmetoder för elever i behov av särskilt stöd som 

visat sig ha effekter på inlärning dels möjligheter och hinder som framträder i mötet mellan 

elever i språklig kommunikativ sårbarhet och undervisning som tillsammans med den fysiska 

och sociala miljön påverkar graden av tillgänglighet i lärmiljön (Nilholm & Göransson, 2015). 

 

4.3.1 Undervisningsmetoders effekt som stödinsats 

Explicit undervisning tillsammans med inslag av metakognitiva strategier och kamratlärande 

framstår att för elever i behov av särskilt stöd ge störst effekt på måluppfyllelse. Det synliggörs 

i en samlad forskningsöversikt av olika undervisningsmetoders effekt på måluppfyllelse för 

elever i behov av särskilt stöd som i uppdrag från Vetenskapsrådet (Almqvist, Malmqvist & 

Nilholm, 2015) sammanställts utifrån metaanalyser av övervägande tidigare amerikansk 

forskning. I explicit undervisning är läraren en modell som strukturerat och tydligt målinriktat 

låter eleverna träna olika färdigheter och utvärdera dem för att i sista steget klara av att föra 

över kunskaperna i nya sammanhang. Kamratlärande innebär att elever hjälper varandra, 

förklarar uppgifter. Det visar på social utveckling och effekterna för kunskapsutveckling 

handlar om att faktorer som ålder, grad av självständighet samt hur målrelaterad eleven är. 

Metakognitiva strategier innebär att undervisas i att tänka om sitt eget lärande och att kunna 

välja och tänka ut olika strategier i problemlösning.  

 

Det framkommer däremot att individuell undervisning och samarbetslärande ger mindre effekt 

för kunskapsinhämtning vad det gäller elever i behov av särskilt stöd, osäkerhet i tillförlitlighet 

finns och mer forskning kring samarbetslärande efterfrågas i forskningssammanställningen. 

Individuellt lärande visar större effekter när det anpassas till elevens behov och förutsättningar 

vad det gäller arbetstakt och progression när även utvärdering och kamrathjälp tillförs 
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(Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015). I en direkt elevcentrerad undervisning som bygger på 

självständighet och starka kommunikativa förmågor riskerar språkligt sårbara elever att 

exkluderas, påvisas i en artikel som bygger på en dokumentanalys av tidigare forskning i ämnet 

och jämför lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i relation till kommunikativa 

svårigheter. Det betyder att när en elev med tal- eller språksvårigheter möter en miljö som inte 

är anpassad uppstår svårigheter i kommunikation. Ett sätt att möta det är att utgå från 

elevcentrerad undervisning utifrån att eleven kan påverka lärprocessen och får möjlighet att 

utgå från tidigare erfarenheter och konstruera sin egen förståelse i vägledning av lärare istället 

för på egen hand.  För språkligt kommunikativt sårbara elever är explicit lärande och 

kamratlärande speciellt gynnsamt eftersom det innebär undervisning med stöd. Hindrande 

faktorer i inlärning är däremot undervisning som bygger på självständighet och starka 

kommunikativa förmågor (Zebron, Mhute & Musingafi, 2015). 

 

4.3.2 Möjligheter i lärmiljö 

När lärare och elever förstår varandras handlingar sker ett möte i undervisningen Det betyder 

att språk och kommunikation är verktyg för att lösa problem så att kunskapande uppstår och det 

sker genom kommunikationshandlingar, olika tecken, signaler, symboler, ord, bilder samt 

beteenden (Linell, 1982). Ett tillåtande förhållningssätt där eleven även bemöts med tålamod, 

anpassad tid, tydligt tal i enkla meningar och ögonkontakt med läraren är andra gynnsamma 

aspekter i lärmiljön (Zebron, Mhute & Musingafi, 2015). 

 

Även Lynn E Shanan och Lisa M Roof (2013) belyser värdet av att komplettera muntliga 

instruktioner med text, bild och gester för att öka förståelsen och inlärningen hos elever. I en 

amerikans fallstudie jämförs två erfarna lärares multimodala undervisning för 6–8 åringar och 

slutsatsen är att för att gester ska vara ett stöd i inlärningen krävs det att de är planerade och 

konsekventa till ett och samma begrepp. Spontana gester som används till olika skilda begrepp 

förvirrar elever vilket innebär att ingen förstärkt inlärning sker. Ett annat stöd i undervisningen 

synliggör de amerikanska forskarna Jennifer B. Ganz och Margare M. Flores (2010) genom en 

studie i en amerikans förskola där positiva effekter med att använda bildstödskort kombinerat 

med givna fraser som stöd i vägledd lek uppnåtts. I den styrda leken tränas språket och sampel 

mellan autistiska och typiskt utvecklade elever som agerar samtals och lekmodeller vilket visat 

på positiva resultat för de autistiska eleverna i att använda de inlärda fraserna även i andra 

sammanhang. Bildstödet och fraserna tränar turtagning, muntlig kommunikation, ordning samt 
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innehåll i aktiviteter/lek synliggörs dessutom. Arbetet visar på ökad social inkludering vilket 

innebär att interaktionen och samspelet mellan autistiska och typiskt utvecklade elever ökade. 

I anpassad form är stödet behjälpligt även i äldre åldrar (Ganz & Flores, 2010).  Liknande 

positiva sociala effekter framträder i en engelsk studie Julie E. Dockrell et al. (2015) genomfört 

med 4-7 åringar. Studien visar lärarens betydelse som modell i samtal och kamraters stöd i 

grupparbeten för gynnsam språkinlärning. Vidare främjas inlärning av möjlighet till strukturerat 

arbete i mindre grupper med lägre ljud samt undervisning med tydlig ledning och 

språkstödjande faktorer som förstärker det talade språket (Dockrell et al., 2015). Det innebär 

sociala, fysiska och pedagogiska möjligheter som leder till ökad tillgänglighet för språkligt 

kommunikativt sårbara elever utifrån gemenskapsdefinition av inkludering vilket betyder att 

alla elever kan delta i lärmiljön på lika villkor (Nilholm & Göransson, 2015). 

 

Ett annat språkstärkande stöd är studiehandledning och modersmålsundervisning för elever 

med svenska som andraspråk som fördjupar förståelsen för ord och begrepp genom 

undervisning på modersmålet. I en svensk studie Andersson (2007) genomfört som en 

forskningscirkel med lärare som undervisar elever med autismdiagnos och svenska som 

andraspråk i mindre undervisningsgrupper framträder språkstödet som framgångsfaktor. 

Studien visar även att pedagoger eftersträvar att dels utgå från elevernas behov samtidigt som 

de poängterar att det är viktigt att ge utmaningar och ha höga förväntningar på dem. Andra 

framgångsfaktorer som betonas i arbete med elever i kommunikativa svårigheter är samarbete 

med logoped och att läraren har kunskap om enskilda elevens behov (Andersson, 2007).  

 

4.3.3 Hinder i lärmiljö 

Ur lärares perspektiv framkommer i en storbritannisk studie (Dockrell & Lindsay, 2010) 

att de inte upplever sig ha tillräckliga kunskaper kring tal- och språkstörning och att de 

efterfrågar större samarbete med specialpedagoger och logopeder för att kunna möta elevernas 

behov. Studien visar även att lärare snarare släckte problem som uppstod istället för att 

långsiktigt planera och förebygga svårigheter. Slutsatser som dras är att lärare är i behov av 

stöd och samarbete med logopeder och specialpedagoger för att kunna möta elevers tal och 

språksvårigheter och därmed öka möjligheten till inkludering (Dockrell & Lindsay, 2010). 

Även svårigheter i att upptäcka elever med språksvårigheter och särskilja om det handlar om 

språksvårigheter eller andraspråksinlärningssvårigheter synliggörs i en annan engelsk studie 

med informanter med specialpedagogisk utbildning på avancerad nivå. Andra hindrande 
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faktorer som framkommer i studien är otillräcklig kunskap i hur eleverna kan stöttas i språket 

i skolan samt få resurser för att möta behoven (Dockrell & Howell, 2015). 

 

 Ytterligare en hindrande faktor för tillgänglig lärmiljö är undervisning som bygger på 

åtskildhet. I en svensk fältstudie framträder synen på elever med svenska som andra språk 

som språkligt sårbara och därmed i behov av en åtskild undervisning. Eleverna framställs som 

i behov av färdigheter som kräver en åtskild diskurs för att bli tillgodosedda. I studien 

aktualiserar Lena Fridlund (2011) dilemmat med svenska som andraspråk och 

förberedelseklasser som åtskilda verksamheter vilka går emot inkluderingstanken med en 

tillgänglig lärmiljö i ordinarie klass eftersom de bedrivs i egna enheter med en kategorisk syn 

att eleverna har brist på svenska för att läsa svenska i ordinarie klass. En tydlig motivering till 

att urskilja elever från ordinarie undervisning hittas främst i rådande styrdokument och 

motiveras med lägre krav, mer tid, en mindre grupp med snällare bedömning (Fridlund, 

2011).  

 

Även Anderssons (2007) studie uppmärksammar hinder i lärmiljön för elever med svenska som 

andraspråk med tillägget autismdiagnos som undervisas i en särskild undervisningsgrupp, 

exkluderade från ordinarie undervisning. Det betyder att eleverna ges begränsad möjlighet till 

att ta del av vad som sker i ordinarie klasser vilket framkom som ett hinder för att tillgängliggöra 

lärmiljön. Deltagande lärare förespråkar en högre flexibilitet i organisationen så att samverkan 

med ordinarie klasser kan öka utifrån elevernas behov. I båda studierna ingår språkligt 

kommunikativt sårbara elever som inte har tillgång till en tillgänglig lärmiljö i ordinarie klass.  

Likaledes om en elev är placerad i ordinarie klass betyder det inte att den sociala tillhörigheten 

och sammanhanget är självklart. För att en elev ska vara inkluderad i undervisning krävs mer 

än en placeringsdefinition av inkludering. Placeringsdefinition av begreppet inkludering är det 

mest förekommande vilket innebär att eleven är placerad i ordinarieklass utan anpassad miljö. 

Det utgör ett hinder för en tillgänglig lärmiljö (Nilholm & Göransson, 2015).  

 

Sociala hinder i lärmiljön uppmärksammas av Kerstin Göransson och Claes Nilholm (2015) i 

sammanställd europeisk forskning från elevperspektiv som synliggör hur elever uppfattar sig 

själva, kompisar, och relationer. Sammanställningen visar att elever med kommunikations- och 

beteendestörningar riskerar att i högre grad vara isolerade och ensamheten stiger med åldern. 

Resultatet skiljer sig mellan skolor och de skolorna med lång inkluderingstradition visar fler 
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positiva inslag. Elever med autismdiagnos är den gruppen som riskerar vara mindre socialt 

accepterade och är de som har en högre upplevelse av mobbing. Göransson och Nilholm (2015) 

efterfrågar mer forskning som är relaterade till arbetsmetoder och kunskapsutveckling.  

 

4.4 Specialpedagogens uppdrag 

I en svensk enkätstudie med verksamma specialpedagoger och speciallärare synliggörs 

svårigheten att definiera vad särskilt stöd innebär liksom att precisera vilka arbetsuppgifter som 

ingår i specialpedagogens uppdrag. Ett relationellt tänkande med fokus på att skolproblem 

identifieras i miljön och framträder, liksom konsultation och samtal med lärare och arbetslag är 

andra uppdrag som synliggörs i studien (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 

2015). En annan studie som bygger på tre olika enkätinsamlingar genomförda i en svensk 

kommun visar också på svårigheter med att definiera specialpedagogens uppdrag. Olika 

yrkesgrupper i skolan visar skilda förväntningar på specialpedagogrollen. Traditionellt finns 

förväntningar att särskilt stödarbete ska utföras på individnivå, en till en arbetet med elever. 

Handledning till personal och dokumentation är andra uppgifter som andra yrkeskategorier i 

skolan förväntar att specialpedagogen utför. Studien visar att specialpedagogers syn på giltiga 

arbetsuppgifter till viss del skiljer sig från omgivningens eftersom en betoning på 

skolutvecklingsarbete tillsammans med elevhälsoarbete, dokumentation och handledning 

framträder (Lindqvist, 2013). Lindqvists (2013) studie belyser vidare dilemmat med 

specialpedagogrollen utifrån att å ena sidan signalerar namnet specialpedagog att det handlar 

om en pedagog som ska ta hand om elever som inte den vanliga undervisningen klarar samt å 

andra sidan innebär en specialpedagogs relationella syn att verka för inkluderade tillgängliga 

miljöer för alla elever. 

 

Ett liknande dilemma synliggörs i Fridlunds (2011) studie som handlar om talet om åtskild 

undervisning för elever med svenska som andraspråk eftersom kategoriskt och relationellt 

synsätt möts i synen på språkligt kommunikativt sårbara elevers behov. I studien synliggör 

specialpedagoger att andraspråkslärare har en annan syn på elever jämfört med 

specialpedagogerna själva. Det innebär att studiens andraspråkslärare menar att vissa elever 

inte kan bemötas i ”vanlig” undervisning jämfört med specialpedagogerna som fokuserar på 

förändring i lärande miljön för att möta elever behov (Fridlund, 2011).  
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4.5 Förebyggande och främjande arbete 

Ett förebyggande och främjande arbete återfinns på olika nivåer i en tillgänglig lärmiljö. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv återfinns i specialpedagogens uppdrag att stödja pedagogen 

genom handledning och klassrumsobservationer för att exempelvis stödja lärare i att upprätta 

anpassningar och tillgängliggöra lärmiljön för språkligt sårbara elever (Lindqvist, 2013).  

 

På grupp och individnivå är en erfaren lärare med adekvat utbildning som får möjlighet att 

fortbilda sig den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska få en gynnsam skolgång (Nilholm 

& Göransson, 2013; Zebron, Mhute & Musingafi, 2015). Förmågan läraren har till att upprätta 

relationer till eleverna och skapa gemenskap i klassen, utifrån acceptans för varandras olikheter 

och skilda behov, innebär både förebyggande och främjande faktorer eftersom det skyddar mot 

utanförskap och sociala svårigheter för enskilda elever samt överbryggar och underlättar 

relationsskapande eleverna emellan och bygger upp trygghet och tillit i klassrummet (Nilholm 

& Göransson, 2013). Ett förebyggande ledarskap innebär tydlighet och struktur i 

undervisningen, eleverna vet vad som förväntas av dem och rutiner och regler skapar trygghet 

och förutsägbarhet i skolan. När läraren använder olika arbetsformer, anpassar uppgifter utifrån 

elevernas behov främjar det inlärningen för alla elever (Nilholm & Göransson, 2013). Det 

betyder att ett nära samarbete mellan specialpedagog och lärare gynnar språkligt 

kommunikativt sårbara elever. Det kan handla om att upptäckter i klassrumsobservationer leder 

till att behov av anpassningar upptäcks i den fysiska-, sociala- eller den pedagogiska miljön 

som främjar inlärningen för alla elever i klassen (Lindqvist, 2013; Skolverket, 2011). 

 

4.6 Sammanfattande forskningsöversikt 

Tidigare forskning om språklig kommunikativ sårbarhet visar på spretiga resultat vad det gäller 

om eller hur olika språkstörnings- och NPF-diagnoser har ett samröre (Spanoudis, Natsopoulos 

& Panayiotou, 2007) samt hur pragmatiska svårigheter yttrar sig samt skiljer sig från svårigheter 

i andraspråksinlärning (Dockrell & Howell, 2015). Det behövs mer forskning för att reda ut vad 

som hör till vad och hur det hänger ihop. Även forskning om arbetsmetoder och 

kunskapsuppveckling efterfrågas av Göransson och Nilholm (2015) utifrån studier som visar 

på att elever med autismdiagnos har en högre upplevelse av mobbing jämfört med övriga elever 

och riskerar vara mindre socialt accepterade. Det betyder att i tidigare studier framträder inga 

enhetliga tecken på hur pragmatisk sårbarhet märks hos elever samt synliggörs att det behövs 

mer kunskaper om hur en tillgänglig miljö kan utformas (Dockrell & Howell, 2015).  Med andra 
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ord så finns behov av mer kunskap om vad som påverkar och utformar en lärmiljös 

tillgänglighet. Den föreliggande studien bidrar med kunskap om faktorer som påverkar 

lärmiljöns tillgänglighet för språkligt kommunikativt sårbara elever. De deltagande lärarna 

arbetar i olika lärmiljöer och har erfarenheter av faktorer som de anser gynnar eller och hindrar 

tillgängligheten. Det innebär att studiens lärare bidrar med kunskap om fysiska, sociala och 

pedagogiska faktorer som de anser inverkar på lärmiljöers tillgänglighet för språkligt 

kommunikativt sårbara elever. 

 

Att muntlig kommunikation är sårbar uppmärksammas i tidigare studier. 

Kommunikationsmissar uppstår i dialoger och kan inte förklaras enbart med fonologiska hörfel 

utan uppstår genom språkets pragmatiska förmåga hos sändare och mottagare påvisar Linell 

(2014) och ställer sig emot forskning som bortser från dess påverkan. Stöd i kommunikation 

med hjälp av kontext, förförståelse av situation och ämne motverkar att missförstånd uppstår. 

Bruce, Nettelbladt och Hansson (2012), synliggör i en annan studie att kommunikation och 

dialoger stärks när barn med språkstörning interagerar med både yngre och äldre kamrater med 

typisk språkutveckling. I lek med yngre barn visar de en större självkänsla och i lek med äldre 

barn får de modeller att utgå ifrån samtidigt som kamraten är ett stöd i interaktionen. 

  

Tidigare forskning visar även på betydelsen av möjlighet till anpassning i den fysiska lärmiljön 

för att nå en tillgänglig lärmiljö. Det kan handla om att möjlighet till arbete i ett angränsande 

grupprum finns (Nilholm & Göransson, 2015; Dockrell et al., 2015). Det innebär även att elever 

erbjuds tillräckligt med tid till arbetsuppgifter, vägledande undervisning i att läsa mellan 

raderna och dra slutsatser samt stöd i sociala kontakter (Spanoudis, Natsopoulos & Panayiotou, 

2007; Dockrell et al., 2015). Explicit lärande och kamratlärande framhävs som speciellt 

gynnsamt eftersom det innebär undervisning med vägledning och stöd. När metakognitiva 

strategier lärs ut krävs det små steg och en tydlig lärare (Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 

2015). Gester i undervisning kan både innebära en möjlighet och ett hinder. Om de ska 

användas som en förstärkning till språket är det av vikt att de är uttänkta och konsekventa för 

att ge avsedd verkan, vidare är bildstöd tillsammans med tydlighet i tal, korta enkla meningar, 

tid och ett tillåtande klimat andra gynnsamma aspekter (Ganz & Flores, 2010; Zebron, Mhute 

& Musingafi, 2015). Hinder för inlärning är undervisning som bygger på självständighet och 

starka kommunikativa förmågor (Zebron, Mhute & Musingafi, 2015). 
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Däremot framstår samarbete med andra aktörer som gynnsamt i arbetet med att upprätta en 

tillgänglig lärmiljö. Det handla om samarbete med logoped, specialpedagog, studiehandledare 

eller modersmålslärare (Andersson, 2007; Zebron, Mhute & Musingafi, 2015). Det betyder att 

lärare får stöd från logopeder och specialpedagoger i att förebygga svårigheter samt hjälp av 

studiehandledare att ge förförståelse på hemspråket. En flexibel organisation med möjlighet till 

samarbete mellan särskilda undervisningsgrupper och ordinarie klasser är ett annat gynnsamt 

samarbete (Dockrell & Lindsay, 2010; Anderssons 2007). Ett framgångsrikt samarbete kan 

även handla om att upptäckter i klassrumsobservationer leder till att behov av anpassningar 

upptäcks som främjar inlärningen för alla elever i klassen (Lindqvist, 2013; Skolverket, 2011). 

Ett dilemma som kan uppstå i mötet mellan specialpedagog och pedagoger är när det 

relationella synsättet möter pedagoger med en kategorisk syn på elever (Fridlund, 2011).  
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5 Teori 

Följande avsnitt inleds med en genomgång av olika vetenskapliga begrepp som utgör ramen för 

perspektivet. I analysarbetet och resultatdelens sammanfattning samt resultatdiskussion 

används sociokulturella begrepp för att vetenskapligt förklara pedagogernas utsagor kring 

kommunikationsstöd och lärande i en tillgänglig lärmiljö. Därefter följer en motivering till hur 

sociokulturellt perspektiv hör ihop med den här studiens syfte.  

  

5.1 Sociokulturellt perspektiv som referensram 

Sociokulturellt perspektiv utgör studiens teoretiska referensram och kommer att vara en 

utgångpunkt tillsammans med tidigare forskning för föreliggande studies analys. 

Sociokulturellt perspektiv kan intas när det handlar om lärande och interaktion i 

undervisningssammanhang, vilket innefattar olika medierade resurser/artefakter och handlingar 

i strävan efter att appropriering uppstår och den proximala utvecklings zonen utvidgats 

ytterligare ett steg. Utifrån studiens syfte innebär det att olika kommunikativa hjälpmedel som 

underlättar för språkligt sårbara elever att delta på lika villkor i en tillgänglig lärmiljö kan ses 

som medierade resurser eller artefakter som underlättar kommunikationen med andra, som i sin 

tur kan uppfattas som medierade handlingar. Appropiering kan anses vara en medierad resurs 

som exempelvis att en skriftlig instruktion kan användas i olika sammanhang på egen hand av 

eleven, att en ny kunskap uppnåtts efter att först vägletts och varit i den proximala 

utecklingszonen, det vill säga klarat av att använda den skriftliga instruktionen tillsammans 

med en lärare eller annan kamrat. Det sociokulturella perspektivet utgår från miljön och 

samspelet mellan människor och ser till hur miljön kan förändras för att bli mer tillgänglig 

(Jacobsson, 2012; Säljö, 2011).  

 

5.2 Sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv kan ses som ett övergripande paraplybegrepp för olika teorier som 

handlar om människors lärande och utveckling (Jacobsson, 2012). En artefakt är ett begrepp 

som ur sociokulturellt perspektiv kan definieras som ett hjälpmedel som modifierats och 

utvecklats historiskt sett i interaktion mellan människor och den materiella världen den 

utvecklingen fortgår. 
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I en dialektisk och ömsesidig relation påverkar artefakten människans tänkande och handling 

som i sin tur kan leda till att artefakten utvecklas vidare för att bättre passa individens behov. 

Det kan innebära att lärare och elever exempel utvecklar och använder tecken och kroppsspråk 

som förstärkning till det talade språket som hjälp att rikta fokus. Det blir då en förstärkning till 

minnet som utarbetas gemensamt och utvecklas efter behov. Ett samlat begrepp för artefakter 

översatt till svenska är medierade resurser och innefattar olika tillgängliga resurser som 

används av individer i lärprocesser. Fler exempel på medierade resurser i språklig 

kommunikation är bildstöd, scheman, skriftspråk och digital teknik.  

 

En medierad handling utifrån resonemanget med språklig kommunikation är exempelvis 

samspelet med en samtalspart med hjälp av olika medierade resurser (Säljö, 2011). Det vill 

säga exempelvis att läraren i muntliga instruktioner förstärker sitt språk med att skriva på tavlan 

och komplettera med bilder för att ge stöd åt minnet hos eleverna. Ytterligare en mediterande 

handling är att dessutom enskilt se till att eleven förstått eller ge en individuell instruktion.  

 

 Appropriation innebär att ny kunskap, tidigare erfarenheter och den medierade handlingen 

samspelar, är medveten hos individen och kan användas på egen hand i nya situationer (Säljö. 

2011). Det vill säga att exempelvis utifrån exemplet ovan att från behovet att läraren ger 

individuella instruktioner klara av att utgå från de instruktioner som ges till hela klassen och 

presenteras på tavlan. Innan en appropriering tillägnas kan Vygotskijs begrepp den proximala 

utecklingszonen (Jacobsson, 2012), förstås som ett led i att en individ med vägledning i samspel 

med en kamrat eller vuxen kan utföra specifika medierade handlingar (Säljö, 2011). Utifrån 

ovanstående instruktionsresonemang innebär det stöd i att följa instruktionen genom en enskild 

genomgång av det som står på tavlan. Med blick mot resonemanget med språklig 

kommunikation i en tillgänglig lärmiljö kan det även handla om att pedagogen stödjer eleven i 

att använda exempel bildstöd, kroppsspråk och skriftspråk som stöd i kommunikationen genom 

att interagera, spegla och göra samma sak, som en modell som visar på och förklarar. På så sätt 

blir lärtillfället en konkret medierade handling som i längden när den klaras på egen hand 

övergår till appropriering (Jacobsson, 2012).  
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Talat språk är ur ett sociokulturellt perspektiv inget som finns i sig utan skapas tillsammans 

med de krav och möjligheter som finns runt om i världen menar Roger Säljö (2011). Det 

synliggör att en tillgänglig lärmiljö har betydelse för språkligt kommunikativt sårbara elever. 

Skriftspråk är en hjälp för minnet och möjlighet till att lagra flera människors tankar. När 

människor samspelar och skriftspråket finns som stöd för minnet utvecklas kunskaper. En 

penna eller en dator som skrivverktyg är inget lärande i sig utan för att artefakten ska få ett 

värde behövs individens tankar i samspel med verktyget. Det innebär att för en språkligt 

kommunikativt sårbar elev behövs vägledning, medierade handlingar för att en dator ska få ett 

värde för lärandet, att eleven förstår syftet och kan använda den. Det vill säga artefakter är 

medierade redskap som ökar förmågan hos individen vilket innebär att pennan eller datorn är 

verktyg som förmedlar skriftspråk vilket i sin tur är en hjälp för minnet och lärandet.  

 

I olika kontexter behandlas problem på olika sätt eftersom de är situerade. Skolan står för en 

institutionaliserad kunskapsförmedling vilket innebär att svårigheter med språket, att förstå och 

tolka begrepp tolkas som inlärningssvårigheter jämfört med ur ett sociokulturellt perspektiv 

som tar med kontexten i sammanhanget, förförståelsen och sättet som kunskap lärs ut (Säljö, 

2011). I en tillgänglig kontext möts elevers språk- och kommunikationsförmåga med anpassade 

artefakter exempelvis bildstöd, strukturstöd, dator med skriv- och tal- stöd vilka medierar 

förmågan till lärande och deltagandet i undervisningen (Skolverket, 2014). De olika 

handlingarna och förståelsen utgör kontexten vilket här är en tillgänglig lärmiljö (Säljö, 2000). 

 

För en språkligt sårbar elev innebär ett sociokulturellt perspektiv att läraren i samverkan med 

specialpedagog anpassar den språkliga och kommunikativa kontexten genom att förstärka det 

talade språket med olika artefakter och använda medierade handlingar som stöd för inlärningen 

(Jacobsson, 2012). Vidare handlar dessa stöttor, scaffolds, om att hjälpa eleven att strukturera 

och bryta ner kommunikationen i mindre delar så att vägen fram till målet synliggörs. Det 

betyder att läraren vägleder eleven, sätter upp staket efter kommunikationsvägen som hjälper 

eleven hålla riktningen exempelvis genom att förstärka artefakterna med medierade handlingar 

som att modella övningar, situationer för att visa och gemensamt träna språklig kommunikation. 

Även specialpedagogen kan ses som vägledare utifrån att med handledning ge lärare möjlighet 

till att reflektera över möjliga medierade handlingar och medierade resurser för att 

tillgängliggöra lärmiljön (Säljö, 2000).  
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6 Metod  

Följande avsnitt inleds med val av metod vilket innebär att studiens forskningsstrategi 

presenteras. Därefter redogörs hur urvalet till studien gått till och vilka etiska aspekter som 

tagits hänsyn till. Studiens genomförande följer efter det påföljd av transkribering och 

analysförfarande. Avsnittet avslutas med trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

 

6.1 Forskningsstrategi 

När forskningsstrategi väljs behöver forskaren ta hänsyn till olika praktiska aspekter som 

tillträde till fältet och tillstånd till att komma i kontakt med tänkt målgrupp för studien. Andra 

överväganden är att se över om insamlingens omfång är rimlig i förhållande till tidsaspekten 

för studien (Denscombe, 2017). Forskningsstrategin som ligger till grund för den här studien är 

av kvalitativ art. En kvalitativ studie passar när studien har för avsikt att förstå saker i sin 

kontext (Denscombe, 2017). För den här studien innebär det att utifrån lärares erfarenheter se 

vilka faktorer de anser påverkar möjligheten till en tillgänglig lärmiljö för språkligt 

kommunikativt sårbara elever. Som insamlingsinstrument har en kvalitativ halvstrukturerad 

forskningsintervju använts med utgångspunkt från en frågeguide med olika teman som utgår 

från forskningsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 2014). Det betyder att forskningsintervju har 

använts för att samla in åtta lärares utsagor. Vidare innebär det att empirin är avgränsad till ett 

lärarperspektiv.  

 

6.2 Urval och etiska aspekter 

Studiens undersökningspopulation har valts ut efter kriterierna utbildade lärare verksamma i 

grundskolans år 1–9 med olika ämnesinriktningar (Denscombe, 2017). Det betyder att 

avgränsning gjorts och studien är inriktad på legitimerade lärare i grundskolan med 

arbetslivserfarenhet. Eftersom syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur 

en tillgänglig lärmiljö kan skapas i grundskolan för språkligt kommunikativt sårbara elever har 

det inte betydelse för resultatet vilken specifik ämnesinriktning eller lärarutbildning lärarna har. 

Deltagarna i studien har erfarenhet från undervisning i grundskolan och de gemensamma 

erfarenheterna representerar grundskolans samtliga årskurser. Etiska aspekter har tagits i 

beaktan före, under och efter studien. Under studien har en avvägning över vilka 

bakgrundsuppgifter som kan finnas med utan att röja deltagarnas identitet i förhållande till vad 

som är giltigt för studien tagits i beaktan. För att säkra deltagarnas anonymitet har beslut om att 

inte ange antal verksamma yrkesår tagits eftersom det finns en risk att deltagares anonymitet 
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röjs och antal yrkesår inte påverkar svaret på forskningsfrågorna (Vetenskapsrådet, 2017). I 

tabellen nedan presenteras informanternas undervisningserfarenhet i grundskolan.  

 

Tabell 1. - I tabellen står L för lärare och är numrerade 1–8. Det vill säga L1 är det samma som Lärare 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urvalsproceduren inleddes med att sex rektorer i olika skolområden i grundskolans år 1–9 i 

närliggande geografiska områden kontaktades via mejl med ett bifogat missivbrev innehållande 

presentation av undersökningens syfte riktat till informanter. I missivbrevet (se bilaga 1) 

framgår att studien utgår från Vetenskapsrådets (2017) etiska principer vilket innebär att 

insamlat material anonymiseras, att inga skolor eller lärare presenteras med bakgrundsfaktorer 

i texten, ljudfilerna raderas när arbetet är slutfört och godkänt samt att informanterna när som 

helst kan avbryta sin medverkan i studien Det innebär att deltagarna har från första kontakt 

informerats om studiens syfte och deras medverkan samt hur intervjumaterialet hanteras för att 

säkra anonymitet. Information har delgetts deltagarna vilken visar att deras intressen skyddas 

och att deras medverkan inte kommer att offentliggöras och därmed har den första 

forskningsetiska principen uppfyllts i studien (Denscombe, 2017). När rektorer godkänt 

tillträde till fältet kontaktades tilltänkta informanter. Utifrån forskningsetisk princip om att 

deltagandet ska vara frivilligt och utgå från informerat samtycke finns det vissa etiska brister i 

den här studien eftersom informanterna enbart gett ett muntligt samtycke till sin medverkan. 

Inget skriftligt godkännande finns från dem däremot har de tydligt informerats både skriftligt i 

missivbrevet och muntligt vid intervjuerna om studiens syfte samt sina rättigheter (Denscombe, 

2017). Ur etisk aspekt är även studien GDPR registrerad vid Örebro Universitet (2019) och 

Deltagande 

pedagoger 

Undervisning  

i grundskolan 

L1 Årskurs 4–9 

L2 Årskurs 1–5 

L3  Årskurs 1–3 

L4 Årskurs 1–3 

L5  Årskurs 1–6 

L6 Årskurs 1–6 

L7 Årskurs 1–6 

L8 Årskurs 1–9 
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följer dessa riktlinjer eftersom studien innehåller inspelade intervjuer med personuppgifter som 

för att följa riktlinjerna finns lagrade åtskilt från transkriberingarna under pågående studie. Det 

innebär även att transkriberingarna är kodade med nummer och förvaras åtskilda från namn och 

telefonnummer samt ljudinspelningar (Örebro Universitet, 2019). 

 

 Utifrån den inledande mejlkontakten erhölls fyra informanter. Det innebär att urvalet 

påbörjades med ett icke-sannolikhetsurval för att nå ett explorativt urval eftersom mejlet sändes 

till utvalda rektorer för att komma i kontakt med lärare utifrån tidigare presenterade kriterier. 

Ett explorativt urval används när inte ett exakt tvärsnitt av populationen är avgörande utan en 

specifik grupp representerar studien vilket i den föreliggande studien är gruppen lärare i 

grundskolan. Ett visst mått av bekvämlighetsurval kan skönjas eftersom inledande kontakter 

togs i närområdet. Urvalsproceduren underlättar möjligheten till direktkontakt ansikte mot 

ansikte med respondenter och finns i någon grad hos de flesta forskare. Ytterligheten att främst 

utgå från kriteriet lättillgänglig ses inte som god forskning utan det krävs andra kompletterande 

kriterier som utgångspunkt vilket föreliggande studie uppfyller genom de andra kriterierna som 

är uppsatta (Denscombe, 2017).  

 

Efter att utvidgat sökandet genom hjälp av egna befintliga kontakter på sociala medier, 

medverkande informanter och med ytterligare rektorer tillkom två informanter som kontaktades 

via mejl efter att respektive rektor godkänt medverkan. Arbetet med att finna de två sista 

informanterna fortsatte med att ett nytt mejl skickades till redan tillfrågade rektorer om tips på 

pedagoger att ställa frågan om medverkan direkt till. Det innebär att del av urvalet kan liknas 

ett snöbollsurval eftersom informanterna tillkom efter hand utifrån tidigare kontakter med andra 

pedagoger och rektorer och är en teknik att använda för att erhålla ett tillräckligt stort antal 

informanter (Denscombe, 2017).  

 

6.3 Genomförande 

Innan studien påbörjades genomfördes en pilotstudie för att se om intervjufrågorna gav de svar 

som önskas. En pilotstudie är en hjälp till forskaren att se om de frågor som ställs ger svar på 

forskningsfrågorna och undviker därmed att forskaren möter obehagliga överraskningar i ett 

senare skede (Denscombe, 2017). Pilotstudien genomfördes som ansikte till ansikte intervju på 

en avskild plats, spelades in på ljudfil. Den deltagande informanten hade fått frågorna skickade 

till sig innan själva intervjun. Under intervjun som pågick i 35 minuter ställdes följdfrågor. 
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Pilotstudien bekräftade att frågorna jag formulerat gav svar som besvarar forskningsfrågorna 

vilket innebär att jag inte ändrade frågorna i intervjuguiden inför studien.  

Samtliga intervjuer genomfördes efter att de bokats via en inledande mejl- eller smskontakt. 

Innan intervjun skickades intervjuguiden till informanterna per mejl så att de i lugn och ro hade 

möjlighet till att förbereda sig inför intervjun. Det innebär att insamlingsmetoden dels givit 

informanterna möjlighet till ett skriftligt svar som ett muntligt kompletterande svar i stunden. 

Det kan ses som en kombination av en internetbaserad insamling med möjlighet att skriftligt 

formulera svar och en muntlig intervju (Denscombe, 2017).  

 

De halvstrukturerade intervjuerna har dels genomförts ansikte mot ansikte dels som 

telefonintervju. Sex intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte på av informanten utvald plats. 

Platserna har varit avskilda med stängd dörr på eller utanför arbetsplats. Placeringen har utgått 

från rekommendationen att sitta i nittiograders vinkel för att inte ha direkt ögonkontakt. 

Mobiltelefon eller Ipad har använts för att ta upp ljud efter godkännande av respondent. Det 

innebär att samtliga intervjuer har spelats in på ljudfil och dokumentationen av vad som sägs 

muntligt uppfylls tillfullo (Denscombe, 2017).  

 

Intervjuerna har startat med att informanterna berättat om antal verksamma år och erfarenhet i 

grundskolan för att inleda lugnt. De två telefonintervjuerna har genomförts med högtalartelefon 

och inspelning på Ipad. Under intervjuernas gång har följdfrågor ställts, sammanfattningar gjort 

och frågor om förtydligandes ställts samt någon sufflering då kontroll gjorts att saker och ting 

uppfattats rätt. Vad det gäller den ickeverbala kommunikationen så synliggörs den inte på 

inspelningarna och kan ge en sned vridning i studien eftersom den utgörs dels av ansikte mot 

ansikte intervjuer dels av telefonintervjuer där inte den ickeverbala kommunikationen 

synliggörs. Däremot är det personliga intervjuer som ger lika ärliga svar som ansikte mot 

ansikte intervjuer (Denscombe, 2017). Anledningen till att den här undersökningen består av 

två olika sorters intervjumetoder beror på liten tillgång till tillgängliga informanter i 

närområdet. Det betyder att telefonintervjuer ersatt ansikte mot ansikte intervjuer när de 

geografiska avstånden i den föreliggande studien var långa (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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6.4 Transkribering och analysförfarande 

I den här studien är fokus riktat mot innehållet i intervjun vilket innebär att överföringen inte 

innehåller en ordagrann muntlig avskrift utan meningar omgjorda till skriftspråk. Det vill säga 

upprepningar, ljud och tankepauser är inte noterade i utskriften (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Ljudfilerna fördes först in i ett röstprogram i datorn. Därefter lyssnades de igenom igen och 

överförda felaktigheter korrigerades i inläst dokument. Nästa steg var att ändra till skriftspråk 

och sätta ut skiljetecken vilket skedde genom ytterligare en genomlyssning av ljudfilen 

samtidigt som dokumentet korrigerades ännu en gång. Redan i transkriberingsfasen började en 

första tolkning av det sagda ordet när det omvandlas till skriftspråk vilket sker i flera steg i 

ovannämnda transkriberings procedur när rådata bearbetades flera gånger (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

Därefter lästes utskrifterna igenom och utsagor anonymiserades samt kopierades och klipptes 

ut för att sättas in i en temaguide med nyckelorden Kommunikation i undervisningen, extra 

anpassningar, ledning och stimulans, språklig sårbarhet, tillgänglig lärmiljö, pedagogiska 

konsekvenser, samarbete med specialpedagog och övrigt. De inledande nyckelorden var en 

första koncentrering av transkriberingarna med utgångspunkt i intervjuguidens temafrågor. 

Varje nyckelords utsagor färgmarkerades för att synas lättare och kan ses som en initial öppen 

kodning (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

I steget efter sammanförs de inledande övergripande teman i preliminära kategorierna 

Kommunikation, språklig sårbarhet, lärmiljö, stöd och konsekvenser i ett anteckningsblock 

formade som tankekartor och analysarbetet övergår i att hitta likheter och skillnader mellan 

informanternas utsagor. Steget därpå innebar en selektiv kodning när fokus riktas mot 

forskningsfrågorna och upptäckta kluster sammanfördes under dem. Ur dessa utsagorna träder 

slutliga kategorier fram (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Det innebär att det kvalitativa analysförfarandet har drag av ad hoc eftersom arbetet med 

utskrifterna bearbetats på olika sätt som att utsagor plockats ut och sammanställts i en 

temaguide vilket kan likställas som koncentrering, data har kodats genom nyckelord har letats 

och kategorier synliggjorts i vilka data kodats (Fejes & Thornberg, 2015).  
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Ur materialet analyserades till sist följande kategorier fram med utgångspunkt från 

forskningsfrågorna; Värdegrundsarbete, Flexibel möblering, Tydligt ledarskap, 

Språkstärkande vägledd undervisning, Lärares stöd, Sociala missförstånd, Små klassrum, 

Snabb muntlig undervisning, Tidsstressade pedagoger, Liten tillgång till stödjande resurser. 

 

6.5 Trovärdighet, Tillförlitlighet och Generaliserbarhet 

Trovärdighet i kvalitativa studier är svår att bedöma eftersom det handlar om sociala 

inramningar, i den här studien intervjuer som inte kan genomföras på exakt samma sätt med ett 

lika urval informanter. För att bedöma validitet i kvalitativa data används uttrycket trovärdighet 

och innefattar en försäkran om att data hanterats på korrekt sätt enligt gällande praxis. En 

validering som kan genomföras är respondentvalidering vilket innebär att forskaren återvänder 

till respondenten för att ställa följdfrågor för att försäkra sig om att hen uppfattat saker rätt 

(Denscombe, 2017). Föreliggande halvstrukturerade kvalitativa intervjustudies styrka är att 

deltagande informanter delat med sig av utförliga utsagor som besvarar forskningsfrågorna 

vilket tyder på att intervjufrågorna varit begripliga. Det innebär därmed att validitet uppnåtts 

eftersom metoden samlat in avsedda data (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Tillförlitlighet i kvalitativa studier rör sig om transparens och tydlighet i insamlings- och 

analysprocedurer. För den här studien handlar det om huruvida tillvägagångssättet i insamling 

av data och analysförfarandet är tillräckligt detaljerat beskrivet och därmed pålitligt för att 

kunna genomföras av en annan forskare (Denscombe, 2017). Det innefattar även kvaliteten på 

intervjuerna och forskarpåverkan som kan ske genom ledande frågor. Reliabilitetens omfattning 

innebär i vilken grad det är möjligt att genomföra samma studie vid ett annat tillfälle av en 

annan forskare. För den här intervjustudien innebär det frågan om det är utifrån 

metodbeskrivningens tillvägagångssätt och intervjuguidens frågor samt det beskrivna 

analysförfarandet möjligt för en annan forskare att reproducera resultatet (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

En kvalitativ undersökning med intervju som metod ger detaljerade data eftersom den innefattar 

ett fåtal deltagare innebär det att studiens resultat inte är generaliserbart på samma sätt som 

kvantitativa studier. Överförbarhet används som uttryck och innebär att en kvalitativ studies 

resultat kan ses utifrån perspektivet kan det här resultatet överföras till andra fall? 

(Denscombe, 2017). Ett liknande sätt att se på generalisering är att utgå från en analytisk 
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generalisering, i den här fallet se hur intervjustudiens resultat kan förstås utifrån tidigare 

forskning och därmed kan resultatet ses i ett större sammanhang vilket för den här studien 

synliggörs i resultatdiskussionen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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7 Resultat 

Följande avsnitt innehåller de kategorier som analyserats fram ur pedagogernas utsagor i 

empirin och som besvarar forskningsfrågorna. Resultatet är indelat under två huvudrubriker 

som bygger på forskningsfrågorna vilket innebär att gynnsamma faktorer i lärmiljön inleder 

följt av hindrande faktorer i lärmiljön. Under huvudrubrikerna återfinns sedan kategorier med 

utsagor som besvarar forskningsfrågorna. 

 

Resultatet utgår från följande forskningsfrågor som kortats ned i två huvudrubriker över de 

kategorier som analyserats fram.  

• Vilka faktorer anser lärare gynnar lärmiljöns tillgänglighet för språkligt kommunikativt 

sårbara elever? 

• Vilka faktorer anser lärare hindrar lärmiljöns tillgänglighet för språkligt kommunikativt 

sårbara elever? 

 

7.1 Gynnsamma faktorer i en tillgänglig lärmiljö 

En tillgänglig lärmiljö innebär ett samspel mellan pedagogisk, social och fysisk miljö vilket 

medför att det är flera aspekter att ta hänsyn till när miljön anpassas för en språkligt 

kommunikativt sårbar elev. Anpassningar som lärarnas utsagor synliggör som gynnsamma 

faktorer för språkligt kommunikativt sårbara elever är indelade i fem olika kategorier.  

Värdegrundsarbete belyser den sociala lärmiljön, Flexibel inredning den fysiska lärmiljön och 

Tydligt ledarskap, Språkstärkande vägledd undervisning samt Lärares stöd i lärmiljön som 

innefattar den pedagogiska lärmiljön. 

 

7.1.1 Värdegrundsarbete 

Värdegrundsarbete som bedrivs på bred front där hela skolan är engagerad är 

gemenskapsfrämjande. Lärare 4 beskriver hur de i klassen arbetar för att stärka gemenskapen 

och träna social samvaro. 

 

L4: …tränar man mycket samarbetsövningar och förståelse för varandra, hur man bjuder in och hur 

man är som kompis för att undvika mobbing och det har man varje vecka schemalagt en gång, det 

blir oftare, händer något så reder man ut det, så tränar vi dem att reda ut det när det händer... 
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Lärare 6 synliggör hur förebyggande rast arbete kan se ut; 

 

L6: barn ser när någon har lätt eller svårt för något och då prata om det och berätta vad man övar, 

inför raster, med enkla medel styra upp raster så att ingen ska känna sig orolig, känna att man inte 

får vara med 

 

Ett förebyggande socialt arbete i att undvika att sårbarhet uppstår i mötet mellan elev och 

lärmiljö menar två av lärarna i studien även handlar om att skapa en relation till eleven och 

därigenom komma nära eleven och förstå vad som orsakar sårbarheten.  

 

Lärare 1 berättar; 

 

L1: ju djupare relation man har desto mer märker man det (sårbarheten), man märker det allra tydligast 

när man samtalar mer privat som på raster och i matsalen 

 

7.1.2 Flexibel inredning 

Deltagarna i studien har olika erfarenheter kring hur väl den fysiska miljön går att anpassa efter 

undervisningens behov och möta de behov som eleverna har av exempelvis ett mindre 

sammanhang, avskärmad arbetsplats, grupprum i nära anslutning till klassrum och möjlighet 

till flexibel möblering i klassrummet. Spännvidden är stor från erfarenhet av stora klassrum 

med tillhörande grupprum och soffor, till små klassrum som inte är avsedda för nuvarande 

gruppstorlek utan grupprum i nära anslutning. Hälften av deltagarna i studien är nöjda med den 

fysiska miljöns möjligheter. Den andra hälften saknar möjligheten till att dela upp eleverna i 

mindre sammanhang. 

 

Lärare 1 beskriver möjligheter när den fysiska miljön är tillfredställande; 

 

 L1:...lyckligt lottade med stora klassrum, grupprum där eleverna kan sitta i par, enskilt, soffor och 

så vidare för att hitta det som är gynnsamt för eleven 

 

 

7.1.3 Tydligt ledarskap  

Ledarskapets betydelse i klassrummet för en god lärmiljö betonas av flera av deltagarna i 

studien. Förmågorna att strukturera och tydliggöra, skapa relationer till eleverna samt leda 

undervisning är viktiga aspekter tillsammans med lyhördhet, att se elevernas behov och utgå 
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från deras förförståelse. Flera av deltagarna åskådliggör att en skicklig lärare undervisar 

övergripande och lyfter upp anpassningar på gruppnivå så de ingår i ledning och stimulans och 

minskar särskiljande lösningar. Det kan exempelvis vara en tydlig lektionsstruktur, tekniska 

hjälpmedel, bildstöd, skärmar, hörselkåpor och stressbollar för alla.  

 

Lärare 2 beskriver att ledning och stimulans är det samma som god undervisning och betydelsen 

läraren har för att det ska uppnås; 

 

L2: …att man som lärare ska anpassa sig utifrån de förutsättningar som finns i klassrummet, vad 

eleverna har för förmågor och vilka som behöver stärkas/…/ att skapa förutsättningar i klassrummet 

för alla att lära sig något som inte är utpekande utan stärker alla i sitt lärande 

 

Lärare 4 beskriver arbetet med att hitta varje elevs proximala utvecklingszon för att sedan 

vägleda dem vidare; 

  

L4: jag tänker den proximala utvecklings zonen, att hitta var de är och sedan utmana dem, jag jobbar 

mycket så att se var de är och vad de kan dra nytta av och sen även diskutera med dem vad behöver 

du i det för att komma vidare, nyfikenhet att hitta de här områdena som de är intresserade av/…/ att 

utmana dem att själva vilja utmana sig 

 

Lärare 8 belyser vikten av att vara engagerad som lärare att möta eleverna, se att de är med och 

stimulera dem; 

 

 L8:…det märker man ju hur jag kommer in som ledare i gruppen, kommer jag in lite lojt, om jag 

går in med idag ska vi, vad tror ni om, då tror jag att det här engagemanget, det märker man ju, hur 

de är på i klassrummet, räcker upp handen och vill svara, diskutera. 

 

Lärare 6 beskriver en skicklig lärare; 

 

L6: om du har en skicklig lärare som ger en tydlig struktur och kan stimulera eleverna att känna lust 

att lära, att motivera när det tar emot. Har läraren den biten kommer det inte att behövas mycket 

särskilt stöd 

 

7.1.4 Språkstärkande vägledd undervisning 

Lärarna som ingår i studien jämför kommunikation med dialog, att det finns ett flöde och att 

sändare och mottagare når fram till varandra. Språkstödjande arbetssätt som framhävs som 

gynnsamt är när elever lär av varandra och när läraren aktivt arbetar med att förstärka det talade 
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språket i kommunikationen med andra kommunikativa verktyg. Det kan handla om tekniska 

medel, kroppsspråk, bildstöd och tydliga strukturer samt att medvetet skapa en förförståelse och 

utgå från tidigare erfarenheter. Med andra ord är elever med språklig kommunikativ sårbarhet 

i behov av en miljö som underlättar den språkliga kommunikationen. I citatet nedan beskriver 

lärare 3 hur hen förstärker kommunikationen i undervisningen. 

 

L3: …att man är tydlig att man har en viss arbetsgång, att man använder sig av ord, bild och 

kroppsspråk, flera sinnen. 

 

Andra språkstödjande möjligheter i lärmiljön som underlättar och förstärker kommunikation är 

olika sätt att arbeta i elevgruppen som med kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt 

och språkbadning, mindre arbetsgrupper och grupparbete, kamratinlärning och lärkompisar 

samt att pedagogen aktivt anpassar sitt språk och utgår från elevgruppens förförståelse samt 

repeterar de strategier som är aktuella. Arbete som går in i lärares ledning och stimulans i 

undervisningen som bygger på en tydlig vägledande lärare tillsammans med möjlighet till att 

lära av kamrater på olika sätt. 

 

Ett sätt att möta spännvidden i kunskap i klassen är när kamratlärande används och elever lär 

av varandra vilket innebär ett närmare lärande.                                                                                 

 

Lärare 5 beskriver hur kamratlärande kan gå till; 

 

L5: jag är så tacksam att jag har så mycket diskussionsämnen för där hinner jag se de här barnen 

som kanske kommer bort när man har andra (ämnen) där går det att ställa utmanande frågor; varför, 

hur tänkte du där, de andra som lyssnar lär sig av (de svaren de högpresterande ger) lär av varandra 

på klassnivå 

 

Lärare 4 beskriver fördelen med att använda kooperativt arbetssätt; 

 

L4:...funkar bra för sårbara (elever) vissa övningar passar bättre men sen har jag möjligheten att styra, 

jag kan styra utifrån elevernas nivåer eller om det är så att jag vill att de som är väldigt duktiga ska 

lyftas fram och då stötta dem som behöver lite extra, eller om det handlar om att man ska diskutera 

med dem som språkligt är på samma nivå/…/så man kan ju utnyttja det ur olika vinklar, jag ser en stor 

vinning i det... 
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Språkutvecklande arbetssätt och språkbadning som lärare beskriver sammanfattar olika 

kommunikativa sätt som förstärker och underlättar lärandet.  

 

Lärare 2 sammanfattar vad det kan innebära: 

 

L2: vi har under många år arbetat med språkutvecklande arbetssätt och använt bildstöd, förbereder 

med ord innan, förklarar så det finns förförståelse så det finns för alla elever, inte bara de som har det 

behovet 

 

Lärare 1 beskriver vidare vad språkbadning i svenska kan innebära; 

 

L1: jag kan läsa en skönlitterär bok som högläsning och där använder jag mig ju jättemycket av hur 

vi analyserar ord, vilka erfarenheter vi har av ord, jag ritar på tavlan, vi har små snabba undersökningar 

i klassrummet hur orden kan betyda, vi försöker synliggöra språket hela tiden 

 

Läraren har en viktig roll i det förebyggande och främjande arbetet. Det innebär att vägleda 

elever i arbetssätt som utvecklar språket och tränar samarbete vilket tillsammans med tidiga 

insatser främjar ett gott lärande hos eleven.  

 

Lärare 6 berättar om vinsten av lärarledd undervisning; 

 

L6: Att ha en lärarledd undervisning, att det är läraren som styr skeppet, det tror jag underlättar, 

liksom bygga upp det här, ja scaffolding. 

 

Lärare i studien lyfter även fram olika utvecklingsområden för en språkstärkande undervisning. 

 

Lärare 2 berättar hur ett förändrat synsätt skulle gynna alla elever. 

 

L2: Vi skulle behöva tänka mer långsiktigt över de problem vi upptäcker. Nu blir det gärna kvick fix, 

snabbt istället för att tänka mer långsiktigt mer förebyggande arbete. Studiehandledare, att de sätts in 

från början, sätts in i år ett inte hos treorna och likadant med resultathöjande insatser, att det bara läggs 

på de äldsta istället för att petas ner och tänka att vi ska jobba upp grunden för alla, inte bara de med 

språklig sårbarhet 
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7.1.5 Lärares stöd 

Stöd som flera deltagare efterfrågar är studiehandledning för elever med annat modersmål för 

att de ska få möjlighet till djupinlärning. Möjlighet till hjälp av specialpedagoger, 

resurspedagoger, logopeder, speciallärare och studiehandledare skiljer sig mellan deltagarnas 

erfarenhet. Vad som kommer fram är att de befintliga resurserna är små och få elever får tillgång 

till detta. Tre av åtta lärare får i någon grad tillgång till studiehandledare i undervisningen. I två 

av lärarnas utsagor framkommer att de får ta hjälp av andra elever som talar samma språk.  

 

Lärare 7 beskriver hur hon gör när en elev är nyanländ och inte förstår svenska samt vilket 

resursbehov som egentligen finns; 

 

L7: ofta har vi andra elever i klassen som kan prata den här elevens språk som man kan ta hjälp av 

men inte alltid. Antingen skulle man ha en pedagog eller elever som finns i dess närhet  

 

Lärare 4 har en positiv erfarenhet av samarbete med svenska som andraspråkslärare; 

 

L4:…endera plockar hon ut elever eller så finns hon med i klassen som resurs, hon är flexibel, tar 

inte bara Sva-elever, ser jag att det är ett moment de ska träna på som någon annan elev är i behov 

av att träna så tar hon med sig dem i den mån hon har möjlighet 

 

I lärarnas utsagor framträder samarbete med specialpedagoger som en gynnsam faktor för att 

tillgängliggöra lärmiljön. Tre av lärarna har erfarenhet av handledning och då innefattar det 

klassresurser som arbetar mot enskilda elever. Ingen deltagare uppger att de själva handleds 

regelbundet. Det som framkommer är förmöten innan elevhälsoteammöten, sporadiska möten 

kring enskilda elever och individuellt stöd till resurs och elev. En lärare lyfter samarbete med 

ett övergripande projekt för att möjliggöra att eleverna når så långt som möjligt 

kunskapsmässigt. 

 

Lärare 7 beskriver hur samarbetet med specialpedagogen går till vilket stöd som ges; 

  

L7: jag har nästan en handfull elever som jag bollar med specialpedagogen, så jag får lite tips och 

tricks, vi försöker få till möten och det har vi, och då tänker jag om hon har en handfull elever hos 

mig så sen med alla så förstår jag att det inte finns mer tid, men vid några tillfällen har hon faktiskt 

mött upp och träffat några av mina elever 
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Lärare 5 belyser samarbetet med EHT (elevhälsoteam) och möjligheter med EHK 

(elevhälsokonferens) för att möta elever behov. 

 

L5: Vi har ändå våra EHK och EHT och de är superviktiga, när man försöker ringa in något barn. 

 

På skolan L2 arbetar finns inte någon specialpedagog nu vilket är en stor saknad. När det fanns 

en specialpedagog var hen ett stort stöd.  

 

L2 förklarar; 

 

Så det var liksom ett stort stöd när vi pratade om idéer /…/det här med modeller, hur vi kan göra för 

att få strukturer, och vad man kan ta hjälp av. Vi fick konkreta tips. 

 

7.2 Hindrande faktorer för en tillgänglig lärmiljö  

I pedagogernas utsagor framträder utmaningar som försvårar arbetet att verka för en tillgänglig 

miljö för kommunikativt sårbara elever. Hindrande faktorer har delats upp i fem kategorier 

vilka innefattas av Sociala missförstånd som riktas mot den sociala miljön, Små klassrum avser 

fysisk miljö samt kategorierna Snabb muntlig undervisning, Tidsstressade lärare och Liten 

tillgång till stödjande resurser som utgår från den pedagogiska miljön. 

 

7.2.1 Sociala missförstånd 

Svårigheter i socialt samspel, stökighet i klassrum och utanförskap tar två av lärarna upp som 

tecken på språkligt kommunikativa svårigheter. En hindrande faktor som påverkar möjligheten 

till inlärning är när kommunikationssvårigheter uppstått på rasten som sedan stör möjligheten 

till fokus på lektionerna.  

 

Lärare 3 och 7 beskriver hur sociala missförstånd påverkar lärandet i klassrummet; 

 

L3: de kan få det svårt i socialt samspel så de kan bli lite stökiga i klassrummet…då blir de på något 

sätt pajasar och då blir det svårt för alla att lära sig 

 

L7: …eller att man (eleven) haft en dålig dag socialt kan det också hänga i så man missar saker rent 

pedagogiskt, för att det händer saker på rasten och runt om som har med språket att göra, att jag 

gjorde så här och sen så blev det tokigt 
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Att elever får känna att de lyckas är en viktig aspekt som motverkar negativa konsekvenser som 

utanförskap. Lärare 6 synliggör konsekvenser som kan uppstå om eleverna inte fångas upp och 

får känna att de lyckas i skolan. 

 

L6: Man (eleven) kan tappa självförtroendet det kan vara svårt med relationer och framåt att söka arbete, 

du (eleven) kan skapa din identitet och trygghet i något helt annat som kan vara helt förödande, både 

destruktivt och farligt så jag tror att det är jätte, jätteviktigt att vi fångar upp de här eleverna så de känner 

att de lyckas 

 

7.2.2 Små klassrum 

Hälften av deltagarna i den föreliggande studien upplever att lokalerna som utgör lärmiljön inte är 

anpassade för antalet elever som vistas där. Det framkommer hindrande faktorer vad det gäller möjlighet 

till att dela upp eleverna i mindre sammanhang som att arbeta mindre grupper eller enskilt i klassrum 

eller i grupprum. 

 

Lärare 5 belyser svårigheten med att tillgodose elevers behov av att sitta enskilt i närheten av 

klassrummet; 

 

L5: många barn i små rum, vi har de största barnen men har de minsta klassrummen, och det är 

jobbigt, nu har vi som tur är grupprum och en del smyg in som vi kan använda, men du har även de 

elever som behöver jobba själv men ändå sitta nära... 

 

7.2.3 Snabb muntlig undervisning 

Lärarna beskriver språklig kommunikativ sårbarhet som att mottagaren inte förstår budskapet, 

att sändaren inte når fram. Det kan bero på att olika språk talas eftersom eleven är nyanländ, att 

ordförrådet inte räcker till eller att undervisningen inte kan möta upp behoven. Att arbetsminnet 

är överbelastat och svårigheter med att behålla fokus är andra sårbarheter som beskrivs som 

hinder i språklig kommunikation med elever och som kräver anpassningar i lärmiljön. En 

hindrande faktor som synliggörs i lärarnas utsagor är undervisning som går för fort fram och 

bygger på stor del muntlig kommunikation vilket leder till sårbarheter i miljön som i sin tur 

påverkar språkligt sårbara elevers möjlighet att delta på lika villkor. Deltagarna i studien har en 

gemensam erfarenhet av elever som är språkligt kommunikativt sårbara och är i behov av en 

språkstödjande undervisning. Mest erfarenhet fanns från tvåspråkiga elever vilket sju av 

informanterna nämnde samt från elever med språksvårigheter av olika slag som påverkar den 

kommunikativa förmågan.  Fyra av åtta deltagare nämnde elever med NPF diagnoser som 
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kommunikativt språkligt sårbara och därmed i behov av en kommunikation förstärkt lärmiljö.  

Gemensamt för eleverna är att en snabb muntlig undervisning är en hindrande faktor för dem.   

Språklig kommunikativ sårbarhet kan exempelvis visa sig genom att eleven inte förstår 

muntliga instruktioner, har svårigheter i att hänga med i diskussioner eller att frågor inte ställs 

eller besvaras på förväntat sätt.  

 

Lärare 4 berättar om sårbarhet i muntlig kommunikation; 

 

L4: det är när de (eleverna) inte är delaktiga, sitter hela tiden, du får inte kontakt eller tillbaka någonting 

i dina diskussioner eller i mötet med dem, eller så kan de ställa sådana frågor att man kan tro ”du är totalt 

ute och cyklar”, eller elever som frågar om saker som den egentligen borde kunna eller betydelser av ord 

som de brukar använda men frågar ”vad betyder det här?” 

 

Lärare 1 beskriver svenska som andraspråkselevers språkligt kommunikativa sårbarhet i 

lärmiljön när inget av språken räcker till för att förstå och hänga med i muntlig undervisning; 

 

L1: Först och främst för att de kan vara språkhuggna. De bemästrar inte sitt nya språk och de kanske 

inte bemästrar sitt modersmål, framförallt bemästrar de inte modersmålet i skolspråket för det räcker 

inte till, en tydlig språklig sårbarhet är att man blir språkhuggen och inte kommer vidare 

 

Lärare 5 synliggör vikten att lärare reflekterar kring sin egen undervisning och ser till att fånga 

upp språkligt kommunikativt sårbara elever som är i behov av att den muntliga undervisningen 

förstärks; 

 

L5: det kan ju vara dem med dyslexi till exempel, det är väl ett jättestort dilemma för dem där man 

kan märka ganska snabbt, man ser när de inte hänger på, när det är för svårt, dels kan det gå för fort, 

i och med att jag har ganska mycket kommunikation i min undervisning och det är för mig en stor 

muntlig del och de hänger inte med i diskussionerna, de (diskussionerna) är för snabba och det är 

för snabba kast…så där får man fråga efteråt hängde du med? Förstod du? 

 

7.2.4 Tidsstressade lärare 

Deltagarna i studien framhäver tidsaspekten för att nå fram till kunskapskraven i tid som ett 

stort dilemma och en stressfaktor för lärare som kan ge stora konsekvenser för eleverna vad det 

gäller fortsatta studier. Eftersom språkligt kommunikativt sårbara elever utifrån de deltagande 

lärarnas erfarenhet är i behov av att färdighetsträna längre tid för att befästa kunskap har den 

elevgruppen svårigheter att nå kunskapskraven efter skolverkets läroplan (Lgr11). De 
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deltagande lärarna beskriver stress över att inte räcka till tidsmässigt för alla elever. Tiden som 

krävs finns inte för att anpassa material samt för att hitta jämnvikten mellan att inte tappa 

högpresterande och ligga på grundnivå. Tidiga resultathöjande insatser och stöd från 

speciallärare, specialpedagoger och studiehandledare är faktorer som skulle minska stressen 

hos lärarna.                                        

 

Lärare 1 beskriver svenska som andraspråkselevers svårigheter att följa tidsplanen; 

 

L1: vi når ju inte målen, de här barnen har ju tre år kvar på sig att kunna nå, att komma in på ett nationellt 

program på gymnasiet men att inte nå målen är den tydligaste konsekvensen, eftersom deras kunskaper 

inte räcker till, att de inte hinner ha den progression skolverket anser, trots att de har en individuell 

progression och det är väl det som är det största och svåraste, och det är ju det här med tiden igen 

 

7.2.5 Liten tillgång till stödjande resurser 

Två av deltagarna i intervjustudien synliggör problematiken när elever inte förstår och kan tala 

det svenska språket och det saknas stöd från studiehandledare eller modersmålslärare vilket 

innebär att de inte har möjlighet att meddela sig med varken lärare eller kamrater. De beskriver 

en komplicerad situation där den goda viljan att inkludera elever i deras ögon leder till 

exkludering. Lärarna påvisar vidare att bara för att alla elever är i samma klassrum är det inte 

inkludering. De efterfrågar svenska som andraspråksundervisning i mindre grupp för att 

eleverna ska få möjlighet till djuplärande. 

 

Lärare 8 uttrycker svenska som andraspråkselevers behov av språkstöd och ett dilemma med 

inkludering; 

 

L8: …de skulle behöva få sitt stöd och hjälp med alla dessa ord och begrepp som inte finns naturligt, 

men nu ska alla sitta i samma klassrum, och vi har inte resurser att hjälpa dem som behöver hjälp 

och då blir man (eleven) exkluderad i inkluderingen  

 

Hindrande faktorer som framkommer i deltagarnas utsagor är att specialpedagogresurserna är 

få och behovet stort vilket medför en frustration hos pedagogerna. En av lärarna beskriver att 

skolan inte lyckats anställa någon ny specialpedagog sedan den tidigare slutade förra året. En 

annan lärare påvisar svårigheten när specialpedagogen har två roller, i det här fallet hälften 

rektor. När samarbetet fungerar bra finns specialpedagogen med som ett stöd, handleder och 

bollar tankar. Det deltagarna i studien saknar eller efterfrågar mer av är forum där samtal kan 



 

 

41 

 

äga rum och pedagogiska frågor lyftas både kring enskilda elever och undervisningen. Det vill 

säga en möjlighet till att få konkreta tips och idéer samt prata om elever och verksamhet. Lärare 

i studien uppfattar att specialpedagogen är för långt ifrån verksamheten i klassrummet.  Direkt 

stöd i verksamheten och hjälp med observationer är behov som lyfts tillsammans med avsaknad 

av kontinuerlig handledning av arbetslag. De önskar vägledning för att få mer kunskaper och 

känna trygghet i att använda dem i bemötandet av språkligt kommunikativt sårbara elever. 

 

Lärare 4 beskriver sin frustration och sina förväntningar på specialpedagogen som hon delar 

med andra deltagare i studien; 

 

L4: specialpedagoger vill inte ge sig i kast med det som händer i klassrummet, jag gör bara 

utredningar, det handlar inte om mitt bord, saknar handledande samtal, väck mina tankar, jag har 

provat det här och säg inte att jag ska prova samma, vill ha någon att bolla med, att se det ur en 

annan vinkel 

 

7.3 Resultatsammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur en tillgänglig lärmiljö kan 

skapas i grundskolan för språkligt kommunikativt sårbara elever. I resultatsammanfattningen 

sammanfattas gynnsamma och hindrande faktorer i lärmiljön.  

 

7.3.1 Gynnsamma faktorer i lärmiljön 

Gynnsamma faktorer i lärmiljön är lärares tydlighet, engagemang, lyhördhet och 

relationsskapande, olika förmågor som framhävs av lärarna. Den fysiska miljön ser olika ut och 

både underlättar och försvårar möjligheten till flexibla elevkonstellationer. Värdegrundsarbete 

är en möjlighet till att skapa en trygg social lärmiljö. Behovet av mer resurser så att möjlighet 

finns till att dela elevgruppen, eller riktat stöd som studiehandledning efterfrågas av 

informanterna. Tre av åtta lärare har stöd i någon grad av studiehandledare. Två andra deltagare 

tar andra elever till hjälp för att kommunicera med nyanlända elever. När samarbetet fungerar 

bra mellan lärare och specialpedagog, upplever lärare att de får stöd och det kan ske utifrån att 

klassresurser handleds eller genom att få möjlighet till att bollar tankar. 

 

En förutsättning för lärande är att lärare och elev kan kommunicera med varandra så att båda 

förstår varandra. Lärarna jämför kommunikation med dialog, att det finns ett flöde och att 

sändare och mottagare når fram till varandra. Kommunikation kan förstås som en medierad 
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handling eftersom en dialog sker i samspel mellan två parter. För att det ska ske använder 

lärarna i föreliggande studie olika slags förstärkningar som kan förstås som medierade resurser 

till det talade språket för att förtydliga och tillgängliggöra budskapet. Kontexten, förförståelsen 

och det gemensamma lärandet är i fokus för att nå en kommunikativ gynnsam lärmiljö. 

 

Ett arbetssätt som framhävs som gynnsamt och språkstödjande är när elever lär av varandra och 

när läraren aktivt arbetar med att förstärka det talade språket i kombination med andra 

kommunikativa medierade verktyg som tekniska medel, kroppsspråk och bildstöd samt att 

medvetet skapa en förförståelse och utgå från tidigare erfarenheter. Vidare så har läraren en 

betydelsefull roll i det förebyggande och främjande arbetet. Arbetssätt som utvecklar språket 

och tränar samarbete förebygger och främjar tillsammans med tidiga insatser ett gott lärande 

hos eleven. Det innebär även att läraren kan förstås som en vägledare som med utgångpunkt 

från elevers proximala utvecklings zon finns med som stöd, det vill säga en medierad resurs 

under tiden eleven utför medierade handlingar. Dessutom tillrättalägger pedagogen miljön och 

tillmötesgår behov med olika artefakter för att underlätta inlärningen.  

 

7.3.2 Hindrande faktorer lärmiljön 

Att upptäcka sårbarhet och få möjlighet till att undanröja hinder i lärmiljön framkommer på 

olika sätt i lärarnas utsagor. Vad det gäller den fysiska miljön så framkommer att det är en 

hindrande faktor när klassrummen inte är anpassade efter klassers storlek och behov av 

närliggande grupprum.  En språklig kommunikativ sårbarhet som kan uppstå i mötet i 

lärsituationer är exempelvis när inte instruktioner och diskussioner tillmötesgår elevers 

behov. Det kan förstås som att de medierade resurser som förstärker det talade språket samt 

lärares medierade handlingar som exempelvis enskilda uppföljningar inte är tillräckliga i 

dessa lärsituationer. Sårbar språklig kommunikation innebär en riskfaktor för att sociala 

missförstånd uppstår på raster och i undervisning som leder till konflikter vilket i sin tur 

påverkar elevers inlärning. Framgångsfaktorer lärarna lyfter för att motverka att det sker är 

att skapa en god relation med eleverna och få dem att kännas att de lyckas i skolan. 

 

Andra hinder som synliggörs är undervisning som går för fort fram och bygger på stor del 

muntlig kommunikation vilket påverkar språkligt sårbara elevers möjlighet att delta på lika 

villkor. Mest erfarenhet av att undanröja hinder som finns i lärmiljön har lärarna kring 

tvåspråkiga elever men även av elever med språksvårigheter av olika slag som även påverkar 
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den kommunikativa förmågan. Fyra av åtta deltagare nämnde elever med NPF diagnoser 

som kommunikativt språkligt sårbara och därmed i behov av en kommunikation förstärkt 

lärmiljö vilket kan förstås som en lärmiljö innefattande medierade resurser och medierade 

handlingar.  

 

Lärares tidsstress över att inte räcka till för alla elever och tid, att elever inte får tillräckligt med 

tid för att befästa kunskaper och nå kunskapskraven enligt gällande läroplan (Lgr11) är andra 

hindrande faktorer i lärmiljön. Vad det gäller tid så upplever lärarna att de inte hinner med alla 

elever och att anpassa material i den omfattningen de önskar. Deltagarna i studien anser även 

att specialpedagogen är för långt ifrån verksamheten i klassrummet. De önskar handledning 

från specialpedagoger för att få mer kunskaper och känna trygghet i att använda dem i 

bemötandet av språkligt kommunikativt sårbara elever vilket kan förstås som behov av 

vägledning i arbetet. 
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8 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i metoddiskussion där urval, datainsamling och analys diskuteras och 

resultatdiskussion där studiens resultat jämförs och diskuteras med tidigare nationella och 

internationella studier i relation till forskningsfrågorna. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Valet av forskningsstrategi grundar sig i att syftet med föreliggande studie är att bidra med 

kunskap om hur en tillgänglig lärmiljö kan skapas i grundskolan för språkligt kommunikativt 

sårbara elever. För att komma åt människors utsagor och erfarenheter är en halvstrukturerad 

kvalitativ intervju en metod som ger rik information och möjlighet för forskaren att styra och 

fördjupa svar för att nå fram till kärnan. I intervjuerna har en kvalitativ temaguide med 

översiktsfrågor använts vilket ger möjlighet till att fördjupa svar genom följdfrågor.   

 

Att använda en halvstrukturerad kvalitativ intervju som insamlingsmetod innebär att forskaren 

har en förförståelse i ämnet och formulerar och ställer frågor till informanten utifrån den 

(Denscombe, 2017). Det betyder en forskarpåverkan eftersom kunskap finns i ämnet och den 

egna förförståelsen kan leda informanters utsagor genom sin egen tanke. En fördel är att 

kunskap finns i ämnet och därmed kan följdfrågor ställas för att fördjupa svar. Ur etisk synpunkt 

för att inte förförståelsen ska ta överhand i intervjun har återkopplingar och sammanfattningar 

till svar gjorts vid behov för att säkerställa att informantens svar uppfattats rätt och inte varit en 

tolkning utifrån förförståelse. Intervjuerna har skett på olika tider på dagen under 

informanternas arbetsdag eller i anslutning till det. Även om stämningen under intervjuerna 

varit lugn på en avskild plats och informantens tankar följts upp med fördjupande frågor och 

anpassad tanketid samt loopar då trådar tagits upp igen går det inte att avgöra om faktorer som 

mitt kroppsspråk, sätt att ställa frågor eller stress och andra utanförliggande faktorer påverkat 

informantens svar.  

 

Fördelar med metoden är att insamlat material ger rika och djupa svar jämfört med en 

enkätundersökning. En kvantitativ studie innebär däremot fler informantsvar och en möjlighet 

till att generalisera resultat utifrån ett vidare mätbart resultat jämfört med den föreliggande 

studien (Denscombe, 2017). En halvstrukturerad enkät med öppna frågor hade inte gett 

möjlighet till att fördjupa frågorna i stunden som en intervju ger möjlighet till. För den här 
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studien innebär det att med en kvantitativ metod hade inte begreppen, språklig kommunikativ 

sårbarhet och tillgänglig lärmiljö behandlats med samma djup som nu.  

 

I föreliggande studie ger åtta lärares utsagor ett resultat som kan jämföras med tidigare studier 

för att öka resultatets giltighet samt även synliggöra avvikelser i jämförelse med andra studier. 

Det vill säga eftersom studiens metod är kvalitativ har insamlad data gett rika och djupa svar 

på frågeställningarna. Det innebär däremot ett litet empiriunderlag som är i behov av att det 

genomförs en analytisk generalisering vilket innebär för den här studien att stöd hämtas från 

andra studier som presenterats i forskningsöversikten. Den föreliggande studiens resultat 

synliggör faktorer om språklig kommunikativ sårbarhet och tillgänglig lärmiljö som även är 

möjliga att använda i andra liknande studier. Det innebär således att resultatet går att använda 

som arbetshypotes genom att se på likheter och skillnader mellan det här resultatet och andra 

studiers resultat (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

En nackdel med att använda endast en metod i datainsamlingen som i det här fallet är lägre 

giltighet jämfört med om fler insamlingsmetoder används. Slutsatser är att den här studien hade 

fått fler vinklar på informanternas utsagor om kompletterande observationer hos intervjuade 

lärare samt intervjuer med specialpedagoger genomförts. Det betyder även en ökad förståelse 

för och tyngd i lärarnas utsagor. För att en metodkombination ska vara möjligt att genomföra 

krävs tillträde till fältet. Det vill säga att rektorer ger medgivande och att informanter är öppna 

för besök på lektioner och att möjlighet finns att intervjua specialpedagoger knutna till 

informanterna vilket inte varit möjligt i föreliggande studie. Dels grundas reflektionen i 

svårigheter att knyta tillräckligt med informanter till studien på grund av deras höga 

arbetsbelastning dels att specialpedagogresurserna framstår som knappa. I jämförelse med 

kvalitativa studier i forskningsöversikten framgår att forskare använder fler angreppssätt än 

intervjuer för att samla in data. Det vill säga triangulering som innebär en metodkombination i 

datainsamlingen används för att ge resultatet högre giltighet (Denscombe, 2017).   

 

Urvalsprocessen blev ett långdraget kritiskt moment eftersom en rektor, satte stopp för att ta 

kontakt med informanter i ett fall och i andra fall så avböjde tänkta informanter medverkan på 

grund av för hög arbetsbelastning. Svårighet i att få tillträde till fältet innebär att ingen möjlighet 

funnits att välja informanter med en jämn fördelning av erfarenhet inom grundskolans år 1–9 

vilket kan ha en påverkan på resultatet.  
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Intervjuerna genomfördes dels ansikte mot ansikte dels med hjälp av telefon vilket innebär att 

det inte är på samma sätt data samlats och därmed innebär en forskningspåverkan. I 

telefonintervjuerna framgår inte kroppsspråk och intervjuaren har endast rösten att avläsa vilket 

kan uppfattas som en nackdel (Denscombe, 2017). I den här studien har enbart intervjusvaren 

transkriberats, inte de intervjuades reaktioner vilket innebär att den påverkan är av mindre 

betydelse.  

 

Intervjuguiden har sänts till informanterna i förväg för möjlighet till att förbereda sig inför 

intervjun. Det innebär att informanterna haft möjlighet till att tänka igenom frågorna innan 

intervjun vilket kan ha en påverkan på deras svar. Eftersom det var stora områden med olika 

begrepp att resonera kring kan påverkan varit fördelaktig med tanke på möjlighet till att tänka 

igenom och ge ett mer uttömmande svar. Det synliggörs genom att de informanter som hade 

förberett sig och tänkt igenom svaren ledde i några fall till djupare och rikare intervjuer. En 

nackdel med att ta del av frågor i förväg kan vara att informanterna funderat på vad som kan 

vara rätt svar istället för att deras egen åsikt kommer fram. 

 

En självkritisk reflektion är att intervjuguiden kunde förenklats i jämförelse med som nu att 

utgå från forskningsfrågorna samt begrepp som ledning och stimulans, språklig sårbarhet. Det 

innebär att begreppen kunde indelats i mindre delar för att underlätta för informanterna. De 

informanter som förberett sig berättade mer fritt och de som inte gjort det krävde mer styrning 

och omformulering samt följdfrågor för att komma in i vissa ord och begrepp. Ett annat sätt 

hade varit att använda två intervjuguider (Kvale & Brinkmann, 2014) det vill säga en guide 

med forskningsfrågorna och teoretiska begrepp och en annan med vardagsspråk. Det är en 

lärdom att ta med i fortsatt skrivande för att lättare nå fram till informanter och få fylligare svar 

utan att sända frågorna i förväg. Eftersom frågorna besvarades av informanterna och 

intervjuguidens frågor ger svar på forskningsfrågorna påverkar det inte utsagornas giltighet i 

föreliggande studie. 

 

En nackdel med transkriberingsprocessen som påbörjades med inlästa ljudfiler i dator var att 

efterarbetet med att rätta felaktigheter tog uppskattningsvis lika lång tid som att det skrivits 

direkt från avlyssnad fil. Det är inte ett tillvägagångssätt som kommer användas igen och inget 

som rekommenderas. Däremot inverkar transkriberingsprocessen inte på resultatets giltighet 

eftersom intervjuerna transkriberats däremot har processen lett till merarbete. Eftersom studiens 

syfte inte är en samtalsanalys av intervjuerna utan fokus är på utsagornas innehåll påverkar inte 
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korrigeringarna som genomförts under transkriberingen intervjusvarens giltighet för analys 

(Denscombe, 2017). 

 

Fördelar med analysförfarandet är att rådata har behandlats grundligt i flera steg genom att 

intervjuerna lyssnats igenom flertal gånger och efter transkriberingen koncentrerades utsagor i 

temaguiden. En utmaning var att komma vidare i analysarbetet från inledande teman till att 

utifrån övergripande forskningsfrågor och mönster i utsagorna se vilka kategorier som 

synliggjorts och som representerar svar på forskningsfrågorna.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen knyts studiens resultat ihop med tidigare forskning och teori. Avsnittet 

Framgångsfaktorer för tillgänglighet inleder följt av Utmaningar för tillgänglighet och 

avslutas med Främjande och förebyggande stödbehov. 

 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur en tillgänglig lärmiljö kan skapas 

i grundskolan för språkligt kommunikativt sårbara elever. Utifrån grundskolans 

kompensatoriska uppdrag (SFS 2010:800) innebär det att språklig kommunikation i 

undervisningen förväntas anpassas så att alla elever kan tillgodogöra sig innehållet och 

kunskapen. Det betyder även att tillgänglig miljö innefattas av aspekterna fysisk och social 

miljö som inräknas för att uppfylla kriterierna för inkludering (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2018). Exempelvis ska undervisningen ge elever rika möjligheter till att 

kommunicera och att elever utvecklar och får tilltro till sin egen förmåga (Skolverket, 2011). 

Den fysiska miljöns beskaffenhet samt det sociala klimatet med trygghetsaspekter och 

relationer påverkar elevers möjlighet till inlärning visar internationella studier (Mitchell, 2015).  

 

8.2.1 Framgångsfaktorer för tillgänglighet 

Begreppet språklig sårbarhet (Bruce et al., 2016) synliggör obalansen mellan språklig förmåga 

och den språkliga lärmiljön. En risk som Nilholm (2017) ser med begreppet är att det inte är 

lika kraftfullt som diagnoser och därmed riskerar att inte ge elever rätt stöd i skolan vilket å 

andra sidan grundskolans kompensatoriska uppdrag ska uppfylla vare sig med eller utan 

diagnoser (SFS: 2010:800). Det betyder även att begreppen språklig kommunikativ sårbarhet 

och tillgänglig lärmiljö utgår från en relationell syn på elever vilket i sin tur innebär att 

medicinska diagnoser inte har någon betydelse för att behoven ska tillgodoses i lärmiljön i och 
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med grundskolans kompensatoriska uppdrag (SFS: 2010:800). Genom att använda begreppet 

språkligt sårbar när obalans uppstår mellan språkförmåga och miljö medför det ett pedagogiskt 

ansvar i att kommunikativt tillgängliggöra undervisningen vilket kan dels ske på gruppnivå 

inom ledning och stimulans dels genom att upprätta extra anpassningar (Skolverket, 2014; 

Bruce et al., 2016).  

 

Deltagare i studien lyfter framgångsfaktorer på gruppnivå i språkutvecklande undervisning som 

ger språkligt kommunikativt sårbara elever modeller för kommunikation och samspel. Även 

värdegrundsarbete på gruppnivå och vuxenstöd i sociala situationer är gynnsamma. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv går det att förstå utsagorna utifrån att lärare är en vägvisare och stöttor 

som på gruppnivå använder olika medierade handlingar och artefakter som hjälper den enskilde 

eleven framåt på kommunikations och samspelsstigen. Även Bruce, Nettelblad och Hanssons 

(2012) studie visar på betydelsen av att använda modeller i kommunikation för att utveckla 

dialogen och samspelet med andra. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det förstås som att 

lärare eller andra elever är vägledare. Linells (2012) studie om kommunikationsmissar belyser 

dessutom vikten av att stödja kommunikationen med förförståelse och kontext för att undvika 

missförstånd. Det betyder att den föreliggande studies lärares syn på betydelsen av att ge 

språkligt kommunikativt sårbara elever modeller och förförståelse för kommunikation även 

finns förankrat i tidigare studier (Bruce, Nettelbladt & Hansson, 2012; Linell, 2012; Dockrell 

et al., 2015). 

 

 Möjligheter som framkommer i den föreliggande studien och som har stöd i tidigare forskning 

är när lärare förstärker det talade språket för att möta de språkligt kommunikativt sårbara 

elevernas behov. Det kan förstås som att artefakter används som stöd till muntlig 

kommunikation. Ledarskapet och den enskilde lärarens kompetens och förmåga att skapa 

relationer har betydelse för graden av tillgänglig lärmiljö. En gynnsam lärmiljö innefattas även 

av tydlighet, struktur, bildstöd och lärarledd språkutvecklande undervisning som innefattar 

olika sinnen men även ger utrymme till kamratlärande på olika sätt och som bedrivs på 

gruppnivå under ledning och stimulans. Det vill säga olika medierade resurser och medierade 

handlingar (Mitchell, 2015; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015; Zebron, Mhute & 

Musingafi, 2015; Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015; Shanan & Roof, 2013; Ganz & 

Flores, 2010; Nilholm & Göransson, 2013; Skolverket, 2011; Dockrell et al., 2015). Det tyder 

på att den föreliggande studiens resultat vad det gäller möjligheter i lärmiljön synliggör 

pedagogisk kompetens som å ena sidan kan bedrivas inom ledning och stimulans på gruppnivå 
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av den kompetente erfarne läraren. Å andra sidan är det möjligheter i lärmiljön som oerfarna 

eller mindre tydliga lärare kan behöva stöd från specialpedagog och kollegor för att upptäcka 

och hitta vägar till att genomföra. 

 

Lärare i studien lyfte fram språkstärkande undervisning och värdegrundsarbete som gynnsamt 

förebyggande och främjande arbete för en tillgänglig lärmiljö. Det stärks i tidigare studier 

(Linell,1982) som framhäver vinster med att i undervisning stimulera flera sinnen hos eleverna 

samt förstärka det talade språket.  Det betyder även att för att språkligt kommunikativt sårbara 

elever ska få möjlighet till att dela med sig av sina tankar och påverka omgivningen genom 

språklig kommunikation krävs att behoven tillmötesgås med tydligt kroppsspråk och möjlighet 

till olika uttryckssätt, färdighetsträning samt att bildstöd används (Skolvärlden, 2014; Bruce et 

al., 2016; Shanan & Roof, 2013; Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008).  

 

Andra framgångsfaktorer återfinns i lärarens betydelse för att skapa relationer till och mellan 

elever samt i att upprätta ett tillåtande klimat i klassen (Bruce et al., 2016; Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2018; Mitchell, 2015). Även i intervjustudien framkommer betydelsen av 

gemenskap i klassen, att elever känner att de lyckas kunskapsmässig och socialt vilket 

motverkar negativa konsekvenser som utanförskap. Det tyder på att lärarna i studien är 

medvetna om den sociala miljöns betydelse för inlärning och sin egen betydelse i det. Det 

synliggör dessutom att den enskilde lärarens ledarskap har betydelse för en tillgänglig lärmiljö.  

 

8.2.2 Utmaningar för tillgänglighet 

Den föreliggande studien har å ena sidan bekräftat att språkligt kommunikativt sårbara elever 

och vad som kan betecknas som en tillgänglig miljö är aktuella områden att belysa för att sprida 

kunskapen bland lärare i grundskolan. Behovet framkommer i studien genom lärares frustration 

för att de specialpedagogiska resurserna inte är tillräckliga och framstår som en hindrande 

faktor för att tillgängliggöra lärmiljön. Det innebär även att lärare är i behov av mer stöd och 

därmed synliggör resultatet även ett ouppfyllt behov av samarbete med specialpedagoger, 

logopeder, speciallärare och studiehandledare. Eftersom signalerna som elever sänder ut kan 

vara vaga, otydliga och misstolkas när inte tillräcklig kunskap finns om språklig sårbarhet är 

det risk att dessa elever glöms bort i skolan (Wallin, 2018; Dockrell & Howell, 2015). Å andra 

sidan har studien klargjort lärares syn på vad en tillgänglig miljö för språkligt kommunikativs 

sårbara elever kan innebära vilket visar på pedagogiska, sociala och fysiska möjligheter i 
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lärmiljön. Den föreliggande studiens resultat pekar mot att det finns en sammanlagd erfarenhet 

och kunskap bland pedagoger på gruppnivå om innehåll i en tillgänglig miljö för språkligt 

kommunikativt sårbara elever. Resultatet synliggör även utvecklingsområden i samarbetet 

mellan pedagoger och specialpedagoger samt andra stödfunktioner som studiehandledare.   

Medicinska diagnoser som innefattar en sårbarhet i pragmatisk förmåga finns inom olika 

språkstörningsdiagnoser men även inom neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autism. 

Forskning pågår för att utröna hur den pragmatiska sårbarheten hänger ihop mellan diagnoser 

men inga entydiga forskningsresultat finns ännu (Spanoudis, Natsopoulos & Panayiotou, 2007; 

Redmond, 2016; Kjellmer & Norrelegan). Däremot synliggör tidigare forskning att elever med 

neuropsykiatriska diagnoser riskerar att vara mindre socialt accepterade vilket sammanrör med 

de pragmatiska svårigheterna att läsa av sociala koder och innefattar de elever med pragmatisk 

språkstörning och är en utmaning i att skapa social tillgänglighet för dessa elever (Göransson 

& Nilholm, 2015; Redmond, 2016; Kjellmer & Norrelegen, 2017; Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015).  

 

I uppsatsens intervjustudie nämnde fyra av åtta lärare elever med NPF-diagnoser som 

kommunikativt språkligt sårbara. Är det så att lärarna inte kopplar ihop svårigheter med att 

använda språket i sociala situationer och förmågan att läsa av kroppsspråk och mimik som 

språklig kommunikativ sårbarhet? Å ena sidan går det att skönja en intervjupåverkan i det 

insamlade materialet, en annorlunda ställd fråga kring språklig sårbarhet kan ha gett ett annat 

rikare svar. Å andra sidan kan resultatet spegla lärares behov av ökad kunskap kring språklig 

kommunikativ sårbarhet. 

 

Deltagarna i studien representerar en gemensam erfarenhet av elever som är språkligt 

kommunikativt sårbara. Mest förekommande är erfarenhet av tvåspråkiga elever och elever med 

språksvårigheter av olika slag som påverkar den kommunikativa förmågan. I tidigare forskning 

framkommer att framgångsfaktorer för att möta tvåspråkiga elevers språkligt kommunikativa 

sårbarhet är studiehandledare och modersmålslärare som ger en förförståelse till det som sker i 

undervisningen tillsammans med språkutvecklande arbetssätt i klassrummet 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018; Andersson, 2007). Den föreliggande studien 

visar att lärarna har erfarenhet av nyanlända och svenska som andraspråkselever i 

undervisningen. Vad som förvånar är att endast tre av åtta lärare får visst stöd av 

studiehandledare och två lärare har endast stöd av andra elever som talar samma språk. 

Resultatet framhåller en pedagogisk miljö som delvis saknar tillgänglighet för svenska som 
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andraspråkselever. I jämförelse med tidigare forskning (Andersson, 2007) så innebär 

avsaknaden av studiestöd att lärmiljön inte ger möjlighet till förförståelse på hemspråket i de 

fall inte någon annan elev med samma modersmål och större språkkunskaper kan stötta upp. 

Resultatet kan förstås å ena sidan som en organisatorisk- och resursfråga. Lärarna ges inte 

möjlighet att möta de behov som finns eftersom de går utanför den egna språkkompetensen. Å 

andra sidan synliggörs lärares kreativitet att ta hjälp av kamratlärande för att tillgängliggöra 

språkmiljön i klassrummet.  

 

Vidare tyder resultatet i den här studien på att de mest förekommande språkligt kommunikativt 

sårbara eleverna är elever med tydliga och synbara behov. En elev som inte kan och förstår 

språket är tydligt sårbar liksom de språksvårigheter som märks genom tysta elever det vill säga 

selektiv mutism eller de som inte ger någon eller avvikande respons på frågor. Å ena sidan kan 

resultatet förstås som att det är mest vanligt förekommande med elever med svenska som 

andraspråk å andra sidan finns fog för att Hallins (Wallin, 2018) tes att risk finns att elever med 

introverta, vaga, psykosociala eller psykosomatiska uttryck inte kopplas samman med språklig 

sårbarhet och därmed blir osynliga.  

I intervjustudien framkommer olika erfarenheter av tillgänglighetsaspekten i den fysiska 

miljön. Möjlighet till flexibel möblering och närhet till grupprum är faktorer även lärarna lyfte 

fram som faktorer som påverkar graden av tillgänglighet. Hälften av deltagarna i studien är 

nöjda med lokalerna. Resultatet kan förstås som att möjlighet till fysisk tillgänglighet i lärmiljön 

är en faktor som är i behov av att synliggöras för politiker och skolledare för att öka 

tillgängligheten för alla elever. 

 

Hindrande faktorer som framkommer i lärares utsagor är undervisning som går för fort fram 

och bygger på stor del muntlig kommunikation vilka är faktorer som påverkar språkligt 

kommunikativt sårbara elevers möjlighet att delta på lika villkor. Det kan förstås som att 

medierade resurser och medierade handlingar är bristfälliga som exempelvis bildstöd och 

lärares vägledning. Andra faktorer som stressar lärare i den föreliggande studien är att elever 

med språklig kommunikativ sårbarhet inte hinner befästa kunskap i den takt som skolverket 

förväntar sig. Dessutom synliggörs även utmaningar med stora elevgrupper och liten möjlighet 

till att ge extra tid i undervisningen till de elever som behöver. För att motverka det lyfter 

deltagarna i den föreliggande studien behovet av möjlighet till resultathöjande insatser på olika 

sätt. Tidigare studier bekräftar att gynnsamma resultathöjande insatser är när läraren stöttas av 
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exempelvis logoped och specialpedagog (Kjellmer & Norrelegen, 2017; Zebron, Mhute & 

Musingafi, 2015; Dockrell & Lindsay 2010). 

  

Zebron, Mhute & Musingafi (2015) uppmärksammar även sårbarhet i undervisning för 

språkligt pragmatiskt sårbara elever när det gäller elevcentrerad undervisning som bygger 

på självständighet och starka kommunikativa förmågor. Det visar på betydelsen av lärarledd 

undervisning med förstärkning av den muntliga kommunikationen alternativt väglett 

kamratlärande vilka är gynnsamma faktorer som lärare i studien lyfter fram. Det kan det 

förstås som olika medierade handlingar och artefakter som påverkar tillgängligheten i 

lärmiljön. Hindrande faktorer som lärare i den föreliggande studien synliggör är tidsstress 

som är relaterade till storleken på elevgrupper och deras behov. Det tyder på att pedagoger 

upplever en ansträngd arbetsmiljö och att det är en utmaning att tillgängliggöra lärmiljön för 

språkligt kommunikativt sårbara elever. Utsagorna om brist på tid och stress kan förstås som 

ett ouppfyllt behov av resurser men även otillräcklig vägledning och stöttor/scaffolds från 

specialpedagog. 

 

Inkludering och exkludering, två motpoler som både berörs i tidigare forskning (Andersson 

2007; Fridlund, 2011) och i lärares utsagor. En motpol till inkludering som kan ses som en 

hindrande faktor är särskilda undervisningsgrupper som har olika inriktningar som 

autismklasser, förberedelseklasser eller svenska som andraspråksundervisning. I den 

föreliggande studien framkommer tankar kring att elever kan vara exkluderad i inkluderingen i 

den ordinarie klassen. Två lärare hänvisar till elever med svenska som andraspråk som inte 

behärskar skolspråket och förstår vad undervisningen handlar om att det då handlar om en 

exkludering trots lärares vilja att inkludera. Lärarna menar på att eleverna istället har behov av 

en till en undervisning i liten grupp.  

 

Fridlund (2011) är av en annan åsikt och påvisar att åtskild undervisning visserligen ger mer tid 

till färdighetsträning men en snällare bedömning och lägre krav vilket inte gynnar eleverna i 

längden. Gemenskapande språkutvecklande pedagogik i ordinarie undervisning med anpassat 

stöd som exempelvis studiehandledare (Andersson, 2007) är något som även Bruce (2018) 

förordar. En annan aspekt på särskild undervisningsgrupp som fenomen att tillgodose elevers 

behov framkommer ur Anderssons (2007) synvinkel som ser de begränsade möjligheterna att 

ta del av och vara en del av den ordinarie klassen. Tidigare forskning ställer sig kritisk till 

särskiljande lösningar jämfört med två lärare i den föreliggande studien. Studiens resultat kan 
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å ena sidan förstås utifrån lärarnas goda vilja att hitta ett inkluderande sammanhang för elever 

som inte kan uttrycka sig eller förstå det svenska språket. Å andra sidan ger utsagorna ett uttryck 

för avsaknaden av studiehandledning som möjliggör en tillgänglig miljö i ordinarie klass. 

Genom att organisera undervisningen så att möjlighet finns till studiehandledning i befintlig 

grupp är ett sätt att göra lärmiljön mer tillgänglig eftersom även det sociala sammanhanget då 

kvarstår för eleven (Andersson, 2007).  Vad det gäller behovet av en till en undervisning så är 

den fysiska miljön en tillgänglighetsaspekt utifrån behovet av grupprum och i nära anslutning 

till klassrummet få möjlighet till färdighetsträning vilket innebär att inkludering är möjlig och 

en gemenskapsdefinition uppnås (Nilholm & Göransson, 2015).  

 

8.2.3 Främjande och förebyggande stödbehov 

Lärares utsagor kring främjande och förebyggande arbete i lärmiljön kan förstås å ena sidan 

som att på gruppnivå finns kunskap om de olika tillgänglighetsaspekterna för att tillmötesgå en 

tillgänglig lärmiljö, socialt, fysiskt och pedagogiskt som finns förankrat i tidigare forskning 

(Nilholm & Göransson, 2015). Å andra sidan kan tonen i utsagorna tyda på att lärare inte 

upplever det stöd de önskar för att tillmötesgå elevernas behov i lärmiljön. Det vill säga ett 

långsiktigt arbete för att eleverna ska nå kunskapskraven i läroplanen (Lgr11) där 

resultathöjande insatser sätts in från början. 

 

I studien framkommer att samarbete med och stöd från specialpedagog kan se ut på olika sätt 

och variera i omfång. Lärarna i studien har olika erfarenhet av samarbete med specialpedagog 

och i de fall det fungerar handlar det om handledning riktat mot klassresurser och att lärare 

bollar tankar med specialpedagog. I andra fall är specialpedagogresurserna för få för att räcka 

till. Frustration skapas hos den enskilde läraren som är i behov av stöttning för att förstå 

språkligt kommunikativt sårbara elevers behov och på vilket sätt som miljön kan anpassas och 

göras mer tillgänglig. Det kan förstås som att lärare efterfrågar medierade handlingar som 

exempelvis reflekterande samtal för att öka tillgängligheten i lärmiljön. Det kan även förstås 

som ett behov av att bli vägledd. I handledning kan den proximala utvecklings zonen förstås 

som den aktuella förståelsen läraren har exempelvis i relation till en tillgänglig miljö för en 

språkligt sårbar elev. Med hjälp av vägledande reflekterande frågor och resonemang utifrån 

olika perspektiv vidgas och synliggörs möjligheter som leder till appropriation. Det vill säga att 

pedagogen känner sig trygg i hur hen ska göra för att överbrygga sårbarheter i lärmiljön så att 

tillgängligheten ökar. 
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Tidigare forskning synliggör att vissa svårigheter med att definiera specialpedagogens roll och 

arbetsuppgifter finns och olika förväntningar finns på vilket arbete som ska utföras (Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015; Lindqvist, 2013). I den föreliggande studien 

framkommer att handledningsuppdraget är knappt liksom de specialpedagogiska resurserna 

överlag vilket kan förklara att lärarna i studien har ett nära samarbete med specialpedagogen 

kring de språklig kommunikativt sårbara eleverna.  Å ena sidan visar resultatet att resurserna 

inte motsvarar behovet av specialpedagogiskt stöd. Å andra sidan framkommer att när 

specialpedagogresurser finns att tillgå så fungerar samarbetet men att handledningsuppdraget 

inte fått genomslagskraft på arbetslagsnivå i skolor som de intervjuade pedagogerna arbetar. 

 

8.3 Sammanfattande slutsatser och vidare forskning 

I den kvalitativa intervjustudien om lärares syn på en tillgänglig lärmiljö för språkligt 

kommunikativt sårbara elever har en tillgänglig miljö belysts utifrån faktorer lärare anser 

gynnar eller hindrar tillgängligheten.  

 

Den här studien bidrar med kunskap om språklig kommunikativ sårbarhet och tillgänglig 

lärmiljö ur ett lärarperspektiv. Resultatet visar på ett behov av kompetensutveckling samt vidare 

forskning om språklig kommunikativ sårbarhet och en tillgänglig lärmiljö för att öka kunskapen 

om betydelsen av att i lärmiljön möta de språkliga behov elever har, i första hand inom ledning 

och stimulans på gruppnivå med stöd av specialpedagoger, studiehandledare och logopeder. 

Det kan ske genom ett lokalt främjande och förebyggande skolutvecklingsarbete där 

specialpedagoger tillsammans med skolledning och elevhälsoteam verkar för att öka 

pedagogers kunskaper om en språkligt kommunikativ tillgänglig lärmiljö samt tecken på 

språklig kommunikativ sårbarhet hos elever. 

 

Studiens resultat stärks av tidigare forskning som är presenterad i forskningsöversikten om vad 

som påverkar graden av en tillgänglig lärmiljö.  
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Viktiga faktorer är; 

• En välutbildad lärare 

• Tydligt relationsskapande ledarskap 

• Strukturerad, förutsägbar och vägledd undervisning 

• Språkstärkande stöd som bilder, gester, ord och tecken 

• Värdegrundsarbete som ger tillåtande socialt klassklimat 

• Grupprum och möjlighet till flexibel möblering 

• Lärares stöd av specialpedagog, logoped, studiehandledare, svenska som 

andraspråkslärare och klassresurser 

 

 

Hindrande faktorer är; 

• Snabb muntlig undervisning 

• Tiden och stöd för inlärning räcker inte till 

• Sociala missförstånd som leder till konflikter 

• Litet klassrum utan tillgång till grupprum 

• Liten tillgång till stödjande resurser 

• Stressade pedagoger 

 

Tidigare studier pekar även på följande aspekter som hindrar möjligheten till en tillgänglig 

lärmiljö; 

• Åtskild undervisning i särskild undervisningsgrupp 

• Självständig elevcentrerad undervisning 

 

Dilemmat mellan behov och resurser synliggörs i stöd till lärare i arbetet med språkligt 

kommunikativt sårbara elever. Behov och önskan av handledning och möjlighet till att bolla 

tankar kring elever framträder i studien vilket också finns med som del av det 

specialpedagogiska uppdraget. Konsekvenser som framkommer är att lärare lämnas ensamma 

att möta de språkligt sårbara elevernas behov utifrån bästa förmåga. Resultatet visar på lärares 

uppfattning om samarbete med specialpedagog och det är en sida av myntet. För att klargöra 

hur specialpedagoger uppfattar samarbete med lärare kring språkligt kommunikativt sårbara 

elever är framtida forskning om specialpedagogens roll som stöd till lärare i arbetet 

betydelsefullt för att få en helhetsbild av samarbete och stödinsatser. Även krocken mellan 
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behov och resurser som lärare i studien synliggör är ett fenomen för framtida forskning utifrån 

skolledares syn på specialpedagogens roll som stöd för lärare i arbetet med att tillgängliggöra 

lärmiljön för kommunikativt sårbara elever. 

 

Den föreliggande studien har inte kommit åt specialpedagogens syn på samarbetet med lärare, 

vilket stöd som ges och hur det gynnar språkligt kommunikativt sårbara elevers möjlighet till 

en tillgänglig lärmiljö. Studien har inte heller innefattat de språkligt kommunikativt sårbara 

elevernas upplevelse av en tillgänglig lärmiljö. I framtida forskning kan även elevens röst om 

vad en tillgänglig lärmiljö innefattar vara en god vägledning för både lärare och 

specialpedagoger i arbetet med att upptäcka, möta och anpassa lärmiljön så att bästa 

kunskapande är möjligt. 
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Bilaga 1 

Teman i intervjuerna 

Bakgrundsfakta: I vilka årskurser i grundskolan har du erfarenhet av att undervisa?  

                            Hur lång erfarenhet har du som pedagog? 

• Vad betyder ordet kommunikation i undervisningssammanhang för dig? 

• Vilka specialpedagogiska åtgärder för elever i behov av särskilt stöd vad det gäller 

språklig kommunikation har du erfarenhet av? 

• Vad är ledning och stimulans för dig? 

• Vad betyder språklig sårbarhet för dig?  

• Berätta om dina erfarenheter av elever med språklig sårbarhet. Det vill säga elever 

som är i behov av stöd i språklig kommunikation i klassrummet.  

• Vad innebär språklig lärmiljö för dig? 

• Berätta om dina erfarenheter av möjligheter och hinder i den språkliga lärmiljön. (Har 

du erfarenhet av arbetssätt som är mer eller mindre gynnsamma?) 

• På vilka sätt innefattas språkligt sårbara elever inom ledning och stimulans i din 

undervisning? (Olika moment, arbetssätt annat?) 

• Vilka extra anpassningar vad det gäller språklig kommunikation har du erfarenhet av 

att upprätta?  

• Vilka erfarenheter har du av en tillgänglig miljö för elever med språklig sårbarhet? 

(innefattande social, pedagogisk och fysisk miljö)  

Uppfattar du din undervisning tillgänglig för elever med språklig sårbarhet? Berätta 

om möjligheter och hinder samt behov för att göra den mer tillgänglig. 

• Vilka pedagogiska konsekvenser får undervisning av språkligt sårbara elever? 

• Vilket stöd får du av specialpedagog i arbetet med språkligt sårbara elever i att 

upprätta en tillgänglig lärmiljö? Vilka hinder och möjligheter finns i samarbetet? Är 

det något du saknar? 
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Bilaga 2 

Lindesberg 190204 

Hej, 

Jag heter Marie Lundqvist och studerar sista året på specialpedagogiskt program vid Örebro 

Universitet. Den här terminen ska jag skriva mitt examensarbete som kommer att handla om 

språkutvecklande undervisning vad det gäller språklig kommunikation, extra anpassningar i 

bemötande av språkligt sårbara elever i jämförelse med språklig inkludering i klassrummet. 

För att kunna genomföra min studie önskar jag komma i kontakt med dig pedagog som 

arbetar inom grundskolan och har möjlighet att muntligt besvara frågor i en intervju.  

Studien utgår från Vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att materialet kommer av 

anonymiseras, inga skolor eller pedagoger kommer att presenteras med bakgrundsfaktorer i 

texten. Ljudfilerna raderas när arbetet är slutfört och godkänt.  

I min intervjustudie ämnar jag undersöka pedagogers erfarenheter av tillgänglig lärmiljö för 

språkligt sårbara elever och vilket stöd som ges till pedagoger.  

Underlaget för analysen kommer att bestå av data insamlat genom intervjuer med pedagoger. 

Intervjuerna kommer att utgå från några teman som belyser uppsatsens syfte och därmed vara 

semistrukturerade. De kommer att ta ca 30–40 minuter och spelas in på ljudfil för att 

underlätta analysarbetet.  

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

Vid intresse kontakta mig så fort som möjligt senast den 25/2–19. 

Med vänlig hälsning 

Marie Lundqvist 

Marie.bergman-lundqvist@xxxxxxxxxx.se 

073-xxxxxxx 
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