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Sammanfattning  

 

Dagens informationssamhälle ställer höga krav på att besitta språklig och kommunikativ 

kompetens. Därför tillhör barn med språkstörning en riskgrupp på grund av sina 

kommunikationssvårigheter. Skolan får en viktig roll vid mötet med dessa elever då 

konsekvenserna av en språkstörning kan minskas med hjälp av en god fysisk och 

psykisk miljö som anpassas till elevens förutsättningar. 

 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur en skola arbetar för 

att stödja elever med språkstörning. Ambitionen är att bidra med kunskaper om 

vilka förutsättningar som kan tänkas främja elevers språkutveckling och lärande. 

 

Metoden i studien är en etnografiskt inspirerad ansats. Empirin består av åtta intervjuer 

med olika yrkeskategorier som är knutna till skolan samt observationer i två klasser 

under en och en halv dag till två dagar och två åtgärdsprogram. Studiens teoretiska 

utgångspunkt är inspirerad av det sociokulturella perspektivet, där kommunikation och 

samspel med andra är grunden för allt lärande. I analys- och tolkningsarbetet har även 

inkludering ur tre olika aspekter använts, rumslig, social och didaktisk inkludering.   

 

Studiens resultat visar att skolan utgår ifrån språkelevernas olika behov och 

förutsättningar både vid organisering av verksamheten och i undervisningssituationer. 

Språkeleverna är inkluderade utifrån didaktiska aspekter, vilket innebär att 

undervisningen anpassas efter behoven. De är även inkluderade utifrån sociala aspekter 

då språkeleverna ingår i naturligt språkande sammanhang. Den rumsliga inkluderingen 

utgår från språkelevernas behov vilket innebär att de dels får undervisning i 

klassrummet, dels i mindre grupp. Skolan har ett medvetet språkutvecklande arbetssätt 

som till exempel att konkretisera ord och begrepp.   

 

Nyckelord: Språkstörning, Language impairment, inkludering, sociokulturellt 

perspektiv, speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling, specialpedagogik, 

etnografi. 
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1. Inledning 

 

I dagens informationssamhälle ställs höga krav på att besitta nyckelförmågor såsom språklig 

och kommunikativ kompetens (Hansson, 2010). En fungerande språklig och kommunikativ 

förmåga förutsätter att en individ har förmågan att både förmedla budskap och uppfatta 

budskap från andra (Carlberg Eriksson, 2009). Utan en fungerande språklig och 

kommunikativ förmåga som lever upp till samhällets krav finns risken att i framtiden inte 

kunna delta i samhället på lika villkor. Därför tillhör barn med språkstörning en riskgrupp på 

grund av sina kommunikationssvårigheter (Hansson, 2010).  

 

Barn med språkstörning behöver ges förutsättningar för att utvecklas så långt det är möjligt 

för att kunna delta i samhället på lika villkor (Hansson, 2010). Därmed har skolan en viktig 

roll vid mötet med elever med språkstörning då konsekvenserna av en språkstörning kan 

minskas med hjälp av en god fysisk och psykisk miljö som anpassas till elevens nivå 

(Carlberg Eriksson, 2009). Dessa elever behöver få mer kommunikativ och språklig träning 

(Bruce, 2006) och därför behöver skolan skapa framgångsrika situationer där elever med 

språkstörning får erfarenhet av att lyckas i kommunikativa sammanhang (Carlberg Eriksson, 

2009). Språkets betydelse för lärande är även något som Skolverket (2012) understryker.  

 

Det är genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har 

lärt oss såväl som vad vi inte har förstått och kanske behöver stöd för att komma vidare med. 

Med vilken kvalitet våra språkliga förmågor utvecklas avgör hur väl vi kan anpassa oss till olika 

situationer och möta olika krav. På så sätt kan vårt språk påverka våra vägval och hur väl vi 

lyckas i utbildning, arbetsliv och samhällsliv (Skolverket, 2012, s 11). 

 

Språkets och lärandets roll är även viktig för elevens identitetsutveckling (Skolverket, 2011). 

Det är genom att utveckla sin förmåga att kommunicera som tilltron till den egna språkliga 

förmågan stärks (Taube, 2009).  

 

Som blivande speciallärare med inriktningen språk- läs- och skrivutveckling väcker det här 

frågor ur ett specialpedagogiskt perspektiv kring vilka förutsättningar för lärande elever med 

språkstörning får, vilket även är fokus i denna uppsats. Alla elever har rätt till en undervisning 

som är anpassad efter de egna förutsättningarna. Läroplanen betonar att skolan har ett särskilt 

ansvar för elever som av någon anledning har svårt att nå målen (Skolverket, 2011).  
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Mot bakgrund av ovanstående blir det viktigt att elever med språkstörning får det stöd de har 

rätt till för att öka deras möjligheter att kunna delta i dagens informationssamhälle samt 

utveckla en positiv självbild. En del skolor i landet har startat språkklasser med avsikt att 

möta de behov elever med språkstörning har (Carlberg Eriksson, 2009). Här väcks vårt 

intresse för hur dessa skolor arbetar för att stödja elever med språkstörning. I dagsläget finns 

inte så mycket forskning kring dessa verksamheter. Detta är något som Ulrika Nettelbladt, 

Gisela Håkansson och Eva-Christina Salameh (2007) påtalar att forskning om språkstörning 

till största del är inriktad mot symptomen på språkstörning. Annan forskning har inriktat sig 

mot olika teorier och förklaringsmodeller medan det finns betydligt färre studier kring 

interventioner och insatser i skolan.  

 

Med tanke på att det saknas didaktiska studier om hur skolor utformar sitt arbete för att möta 

elever med språkstörning finner vi det både intressant och viktigt att göra en fallstudie på en 

skola med språkklasser. Speciellt med tanke på vilken avgörande roll den språkliga förmågan 

kan ha för en individs livskvalité. Med studien vill vi belysa hur en skola med språkklasser 

arbetar för att stödja elever med språkstörning. Ambitionen är att bidra med kunskaper om 

vilka förutsättningar i lärmiljön som kan tänkas främja språkutveckling och lärande för den 

aktuella elevgruppen. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan dessa kunskaper även vara till 

gagn för andra skolor vid utformandet av det specialpedagogiska stödet till elever med 

språkstörning. Dessa kunskaper och förutsättningar kan bidra till utvecklingen av 

yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom speciallärarens yrkesområde. 

Specialläraren kan med sin fördjupade kunskap inom språk-, läs- och skrivutveckling och 

utifrån resultatet från studien arbeta förebyggande och utveckla lärmiljöer för språkelever i 

den egna verksamheten. Genom handledning till pedagoger kan specialläraren bidra med sin 

fördjupade kunskap om barns och elevers lärande vid utformningen av anpassningar och 

stöttning. Ann Ahlberg (2013) menar att det specialpedagogiska stödet innebär att kunna möta 

elevers olikheter och kunna ge rätt stöd där det behövs.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur en skola arbetar med att stödja 

lärande för elever med språkstörning. Vi har valt att specifikt rikta in oss på en skola där 

elever med språkstörning anses som en del i en naturlig elevvariation. För att göra detta har vi 

valt en specifik skola där elever med språkstörning har sin hemvist i en ordinarie klass och där 
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dessa elever ibland får undervisning i en särskild undervisningsgrupp. Skolan har valts för att 

det inte är en specialskola för elever med språkstörning utan en vanlig grundskola samt att all 

pedagogisk personal har fått utbildning om språkstörning. Därav kan resultatet från studien 

relativt enkelt omsättas och användas i andra grundskolor som har elever med språkstörning.  

Undersökningens ambition är att lyfta fram kunskap om och faktorer som bidrar med att  

skapa förutsättningar i lärandet för elever med språkstörning. Specialläraren med fördjupad 

kunskap om barns och elevers lärande kan använda detta för att undanröja hinder och utveckla 

lärmiljöer . 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur ser skolans organisering av skolverksamheten ut för elever med språkstörning?  

 Hur anpassas undervisningen och hur stöttas elever med språkstörning? 

 

Den första frågan undersöker på organisationsnivå hur skolan organiserar var elever med 

språkstörning får sin undervisning. Frågan undersöker även och analyserar skolans 

grundtankar bakom organiseringen. Denna fråga besvaras i kapitel 7. Den andra frågan 

undersöker och analyserar hur undervisningen anpassas i olika lärmiljöer samt vilken 

stöttning eleverna med språkstörning får. Denna fråga besvaras i kapitel 8.  

 

Begreppsdefinitioner 

 

I uppsatsen förekommer begrepp som är centrala och vi har valt att definiera dem i det 

sammanhang de uppträder i texten. Anledningen till detta är vårt antagande att läsningen 

underlättas för läsaren när definitionen av begreppet kommer i den kontext den ingår i. Elever 

med språkstörning kommer benämnas språkelever utom när vi återger vad andra författare 

skrivit, då kommer författarnas benämningar att användas. Skolan, där studien är genomförd, 

kommer vi i uppsatsen kalla för Solskolan. 

 

Avgränsningar 

 

I den här fallstudien utgörs empirin av observationer, intervjuer och två åtgärdsprogram. Den 

största delen av det empiriska materialet består av intervjuer. Observationstillfällena är 
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begränsade till tre och en halv dag och består enbart av klassrumsobservationer. Studiens 

avgränsning av antalet observationstillfällen beror på den relativt korta tidsperioden för 

studiens genomförande och utifrån Solskolans möjlighet att bereda plats för studien. Det här 

ledde till att inga observationer kunde genomföras i den särskilda undervisningsgruppen.  

 

Disposition 

 

Uppsatsen innehåller nio kapitel varav det första kapitlet presenterar inledningen till studien, 

studiens syfte och frågeställningar. Samma kapitel skildrar hur centrala begrepp hanteras i 

uppsatsen samt studiens avgränsningar och uppsatsens disposition. I det andra kapitlet ges en 

bakgrund kring vad språkstörning är och hur den kan yttra sig. I det följande kapitlet redogörs 

för tidigare forskning kring språkstörning och inkludering. Studiens teoretiska utgångspunkter 

presenteras i det efterföljande kapitlet. Det femte kapitlet redogör för studiens metod och 

genomförande. I samma kapitel redogörs även för hur bearbetningen och analysen skett samt 

studiens tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden. I kapitel sex presenteras skolan för 

att ge läsaren en kontext. Resultaten presenteras i kapitel sju och åtta. Det första 

resultatkapitlet behandlar Solskolans organisering av verksamheten och det andra 

resultatkapitlet redogör för Solskolans anpassningar och stöttning i olika lärmiljöer. I det 

avslutande kapitlet förs en diskussion kring både metoden för studien och resultatet. Här ges 

även förslag på fortsatt forskning inom samma tema. 



   

 

Elisabeth Magnell & Maria Lindqvist                                                                                                    5 

 

2. Bakgrund 

 

I det här avsnittet ges först en beskrivning av språkstörning och vilka språkliga domäner som 

påverkas. Därefter presenteras förekomsten och tänkbara bakomliggande orsaker till 

språkstörning. De efterföljande avsnitten redogör för hur en utredning går till och dess syfte. 

Sista avsnitten beskriver hur språkstörning kan yttra sig i skolan samt vilka konsekvenser 

dessa kan medföra. Studiens syfte är att beskriva och analysera hur en skola arbetar med att 

stödja lärande förelever med språkstörning. Därav avser vi med bakgrunden ge kunskaper 

kring språkstörning som bidrar med att öka förståelsen för det som framkommer i resultaten 

samt till det som diskuteras i resultatdiskussionen.   

 

Språkstörning - definition, förekomst och orsaker 

 

När ett barn inte utvecklar sitt språk som förväntat och språkutvecklingen är påtagligt 

försenad i jämförelse med jämnåriga barn ges diagnosen språkstörning. Den direkta 

svårigheten får inte bero på psykisk utvecklingsstörning, neurologisk sjukdom, miljöfaktorer, 

sensoriska störningar eller abnormitet i talapparaten (Carlberg Eriksson, 2009). Det finns 

olika typer av språkstörning och diagnosen språkstörning är ett samlingsnamn för flera olika 

språkliga svårigheter som kan förekomma (Nettelbladt & Salameh, 2007). Carmela Miniscalo 

(2009) uppger att språkförmågan kan delas upp i fyra olika områden; pragmatik, semantik, 

grammatik och fonologi. Pragmatisk insikt innefattar att veta hur språket används tillsammans 

med andra i en social kontext. Semantik handlar om språkets innehåll såsom ord och begrepp 

samt förståelsen av dessas betydelse. Den grammatiska förmågan innebär att förstå hur 

språket är uppbyggt, vilket behövs för att förstå det talade och det skrivna språket. Den 

förmågan kan delas upp i syntaktisk förmåga, som är förståelse för meningsbyggnad, samt 

morfologisk förmåga, som betyder att ha kunskap om ordets olika delar som stam och 

ändelser. Fonologisk förmåga utgör förståelse för språkets ljudstruktur. De ovanskrivna 

områdena delas in i expressiv och impressiv förmåga. Vid expressiva svårigheter har barnet 

svårt att uttrycka sig verbalt. Nedsatt impressiv förmåga medför bristande språkförståelse 

(Miniscalo, 2009).  

 

 



   

 

Elisabeth Magnell & Maria Lindqvist                                                                                                    6 

 

Det finns även olika grader av språkstörning vilka är lätt, måttlig, grav och mycket grav 

språkstörning. Vid lätt förekommer svårigheter med uttal som oftast är av övergående 

karaktär. Måttlig innebär svårigheter inom fonologi och grammatik. Grav språkstörning 

medför betydande svårigheter inom fonologi, grammatik, ordförråd samt inom 

språkförståelsen (Nettelbladt & Salameh 2007). Enligt Eva Carlberg Eriksson (2009) finns det 

inga exakta gränsdragningar mellan de olika graderna.  

 

Nettelbladt och Salameh (2007) uppger att förekomsten av språkstörning i någon form hos 

barn i förskoleåldern mellan 5-8% och vanligare hos pojkar. Av dessa har cirka 1-2% grav 

språkstörning. Det är svårt att hitta en exakt orsak till uppkomsten av språkstörning, däremot 

finns ärftlighet med som bidragande faktor (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors 2007).  

 

Utredning av språkstörning 

 

Barn som misstänks ha en språkstörning får genomgå en utredning hos logoped där barnets 

språkliga förmågor bedöms för att se om dessa är åldersadekvata (Hansson, 2010). Vid 

diagnossättning används den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10, som består av 

olika diagnoskoder (Socialstyrelsen, 2016). Utredningens syfte är att identifiera barnets 

språkliga nivåer för att avgöra typ och grad av språkstörning. Resultatet ger ett underlag för 

hur interventionsplanen ska se ut och utformas utifrån barnets individuella språkliga 

utvecklingsnivå, motivation, intressen och personlighet (Hansson & Nettelbladt, 2007; Bruce, 

2006). Åtgärderna som sätts in benämns intervention och är en internationell term 

(Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007). 

 

Hur en språkstörning kan yttra sig hos skolelever    

 

Barbro Bruce (2006) påtalar vikten av att känna till olika symptom på språksvårigheter och 

hur dessa kan gestalta sig. En språkstörning kan yttra sig på olika sätt beroende på vilken 

ålder barnet befinner sig i. Elever med språkstörning kan vara medvetna om sina svårigheter 

vilket kan leda till att de försöker dölja dessa på olika sätt, genom att till exempel undvika 

talsituationer. Det kan även bland äldre elever yttra sig som känslomässiga och 

beteendemässiga problem som en konsekvens av språksvårigheterna (Bruce, 2006). 
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Enligt Bruce (2006) kan en bristande språkförståelse hos eleven uttryckas genom att eleven 

har svårt att sitta stilla och lyssna på andra, följa instruktioner och fokusera på en aktivitet, 

vilket blir tydligare vid hög belastning som tidspress och mer komplext språk. Andra aspekter 

som kan vara utmärkande för elever med språkstörning är att de ofta använder fel tempus vid 

berättande. Berättelser kan även sakna röd tråd och eleverna kan hoppa fram och tillbaka i 

berättandet (Miniscalo, 2009). Dessutom kan dessa elever använda dåligt utbyggda satser 

samt uttrycka sig fåordigt. Andra symptom kan vara att eleven omformulerar sig, gör pauser 

och stakar sig medan andra maskerar svårigheten genom att prata tyst och snabbt. Nedsatt 

uttrycksförmåga kan leda till osäkerhet hos eleven som då undviker ord och uttryck, vilket 

påverkar utvecklingen av den språkliga förmågan (Carlström, 2010). På grund av bristande 

språkförmåga kan eleven ha svårigheter med det sociala samspelet, i olika omfattning som 

ofta brukar bli tydligare i samspel med mindre kända människor (Hansson, 2010; Nettelbladt 

& Salameh 2007).   

 

Skolans insatser 

 

Utifrån det ovan nämnda så kan konsekvenserna av elevens språkstörning påverka deras 

kunskapsinhämtning i skolan. Kristina Hansson (2010) påtalar vikten att fånga upp eleverna i 

tid och ge det stöd som behövs för att ge eleverna förutsättningar att utvecklas så långt det är 

möjligt. För att kunna ge rätt stöd är det viktigt att skolan regelbundet följer upp elever med 

en språkstörningsdiagnos. Margareta Carlström (2010) påpekar vikten av att ha kännedom om 

vari elevens styrkor och svårigheter består i för att stötta eleven i rätt riktning, ge adekvat 

hjälp samt bygga vidare på elevens styrkor. Bruce (2010) lyfter fram vikten av att hitta 

situationer som fungerar bra för eleven och bygga vidare på dessa. ”I planeringen av lämpliga 

åtgärder måste man alltid utgå från välfungerande situationer och om möjligt anpassa 

omgivningen efter barnet” (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010, s.182). 

 

För att stödja elevernas språkutveckling bör lärarna i skolan, enligt Louise Bjar och Caroline 

Liberg (2010) välja arbetssätt som är språkutvecklande för att ge eleverna bättre 

förutsättningar för att utveckla sitt språkande. 

 

Genom att ingå i språkliga sammanhang, i ett meningsskapande, utvecklar vi också vårt 

tänkande och vår förståelse för det som behandlas. Språkandet är ett viktigt redskap för att 

utveckla omvärldsförståelse (Bjar & Liberg, 2010, s.19). 
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Eleverna utvecklar sitt språk tillsammans med andra, under en vuxens ledning, där möjlighet 

ges till att delta i olika språkliga sammanhang (Bjar & Liberg, 2010). För elever med 

språkstörning är det viktigt att språket används i kommunikativa sammanhang tillsammans 

med andra (Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007).  

 

Internationella riktlinjer och nationella styrdokument    

 

I avsnittet ges en beskrivning av vad som står i internationella riktlinjer samt i nationella 

styrdokument om skolans skyldighet att möta alla elever. Sista delen berör pedagogiska 

dilemman som kan uppstå för skolan i att möta alla elevers olikheter. 

 

Internationella riktlinjer 

 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unesco, 2006) finns internationella riktlinjer för att 

säkerställa varje enskild människas rättighet till undervisning oberoende av individuella 

olikheter. Deklarationen använder begreppet ”inclusive education” som har översatts till 

integrerad skola, vilket innebär att den allmänna skolan ska skapa förutsättningar som barn 

och ungdomar i behov av särskilt stöd behöver. Det är ett avgörande steg i att skapa ett 

integrerat samhälle och försöka ändra på diskriminerade attityder. Pedagogiken i skolan 

bygger på den principen ”att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen 

följaktligen måste anpassa till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i 

förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur” (Svenska Unesco, 

2006, s. 22). En pedagogik med eleven i centrum kan minska den utslagning som är ett 

omfattande inslag i många undervisningssystem (Svenska Unesco, 2006). 

 

Barn i behov av särskilt stöd ska få allt extra stöd de behöver för att undervisas på ett effektivt 

sätt. Det är genom integrering och gynnsamma förutsättningar i skolan som elever i särskilda 

behov uppnår de bästa inlärningsresultaten och delaktighet. ”Integrerad skolgång är det 

effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och 

deras kamrater” (Svenska Unesco, 2006, s 19). Principen om integrering innebär att alla barn 

bör undervisas tillsammans och att skolorna tillgodoser barnens olika behov genom 

kontinuerligt stöd, olika pedagogiska metoder och olika inlärningstempon. Särskilda skolor 

eller specialklasser inom en skola på varaktig basis bör vara en undantagslösning som endast 
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används när det är klart påvisat att den ordinarie undervisningen inte kan tillgodose barnets 

behov eller med hänsyn till andra barns bästa (Svenska Unesco, 2006).  

 

Nationella styrdokument 

 

Enligt diskrimineringslagen har skolan en skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att 

göra skolan tillgänglig så att alla kan delta på lika villkor, och det innebär inte bara den 

fysiska miljön (SFS 2008:567). Även Skollagen skriver om skolans skyldighet kring elevers 

olika behov. 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010:800, 1 kap § 

4).  

 

När en elev riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven ska skolan ge eleven extra 

anpassningar inom den ordinarie undervisningen. Sker ingen utveckling ska en anmälan göras 

till rektor om behov av särskilt stöd som skyndsamt ser till att starta en utredning. Vid behov 

av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas där elevens behov och insatta åtgärder 

framgår. Särskilt stöd får ges som ett komplement eller istället för den ordinarie 

undervisningen. Om de föreligger särskilda skäl får stödet ges enskilt eller i särskild 

undervisningsgrupp (SFS 2010:800).  

 

Pedagogiska dilemman av internationella riktlinjer och nationella styrdokument  

 

Skolan har en viktig uppgift i att inkludera alla elever så att de känner sig delaktiga i skolan. 

Det gäller även accepterandet av att alla är olika och har olika förutsättningar. Eva Hjörne och 

Roger Säljö (2008) påpekar att det är en utmaning för skolan att kunna bemöta alla elevers 

olikheter och utgå från deras förutsättningar. Enligt Bengt Persson (2008) behöver skolan 

arbeta mot samma mål när det gäller elevernas utveckling. Tillsammans med någon som har 

specialpedagogisk kunskap kan arbetslaget på skolan organisera undervisningen och miljön i 

klassrummet så att den passar alla elevers behov och förutsättningar (Hjörne & Säljö 2008; 

Persson 2008). Siv Fischbein (2009) påtalar att elevernas skolsituation påverkas av hur skolan 

organiserar det specialpedagogiska stödet. Skolverket (2002) poängterar vikten av att skolan 

vet vilka insatser som behöver göras. "Det krävs kunskapsutveckling om hur man kan 
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organisera undervisningen och lärande så att så många som möjligt kan vara kvar och 

utvecklas inom ramen för ”en skola för alla" (Skolverket, 2002, s.160).  

 

I kapitlet har vi redogjort för när diagnosen språkstörning ges, det vill säga när 

språkutvecklingen är påtagligt försenat och där den direkta orsaken inte får bero på någon 

annan svårighet. En språkstörning kan påverka olika språkliga domäner; pragmatik, semantik, 

grammatik och fonologi, och kan bestå av expressiva och/eller impressiva svårigheter. 

Dessutom kan den yttra sig på olika sätt beroende på barnets ålder och det är därför viktig att 

känna till dessa kännetecken. För att en positiv utveckling av språket ska ske bör skolan välja 

arbetssätt som är språkutvecklande. Vidare har riktlinjer för skolans skyldighet att möta alla 

elever skildrats. I dessa betonas inkludering och att undervisningen anpassas efter elevernas 

behov och förutsättningar. Arbetslag kan tillsammans med en specialpedagogisk kunnig 

person organisera undervisningen och miljön så att den passar alla elever.  
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3. Tidigare forskning 

 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning, det finns dock relativt få publicerade 

forskningsstudier som har undersökt språkstörning i relation till skolmiljön. Tidigare 

forskning består till största delen av olika symptombeskrivningar vid språkstörning. Annan 

forskning har inriktat sig på olika teorier och förklaringsmodeller. Det finns färre studier kring 

interventioner (Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007). I brist på forskning som behandlar 

hur skolor arbetar för att stödja elever med språkstörning, har vi valt att använda avhandlingar 

och vetenskapliga artiklar med närliggande teman som kan vara relevanta för studien. Ett 

exempel på närliggande tema är forskning kring den narrativa förmågan hos barn med 

språkstörning. Detta är relevant då ett av kunskapskraven för årskurs tre är att skriva 

berättande texter med en röd tråd och en fungerande handling (Skolverket, 2011).  

 

Databassökningar har gjorts kring tidigare forskning inom det aktuella temat för studien i 

databaserna LIBRIS, DiVA, SUMMON, ERIC och Örebro universitetsbiblioteks söksida. I 

sökningen har vi haft följande inklusions- och exklusionskriterier; vetenskapligt granskad 

text, text skriven på svenska eller engelska och fulltextversion som finns fritt tillgänglig 

online. Inledningsvis användes "språkstörning" ensamt. De flesta sökträffar på sökordet var 

examensarbeten och ett fåtal var kapitel i antologier. Någon enstaka avhandling gavs som 

träff, till exempel Christina Reuterskiöld Wagners (1999). Vi kombinerade fler sökord för att 

utvidga sökningen. Dessa sökord är specifik språkstörning, språkutveckling, 

Language Impairment, specific language impairment, skola, inkludering och inclusive 

education. Även kedjesökningar har gjorts utifrån referenser i sökträffarnas avhandlingar och 

tidigare examensarbeten samt från litteratur inom området. Utöver ovanstående har vi även 

fått förslag på vetenskapliga artiklar av vår handledare. 

 

Forskning kring språkstörning 

 

Ett flertal studier visar hur en språkstörning kan yttra sig och vilka de tänkbara orsakerna kan 

vara. Nedan presenteras olika studier vars syfte är att undersöka olika språkliga förmågor hos 

barn med språkstörning och hur det kan yttra sig. Studierna bidrar med kunskap om vilket 

stöd elever med språkstörning behöver. 

 



   

 

Elisabeth Magnell & Maria Lindqvist                                                                                                    12 

 

I en studie kring språklig bearbetning hos förskolebarn med språkstörning var Christina 

Reuterskiöld Wagners (1999) syfte att studera mindre utforskade aspekter av språkstörning 

som att benämna och förstå bildspråk, förmågan att berätta och nonordsrepetition. Ett annat 

syfte var att undersöka hur kontextuella faktorer påverkar den språkliga förmågan. 28 

femåriga barn med expressiv språkstörning har ingått i studien. Flera tester användes för att 

undersöka barnens språkliga bearbetning. Studiens resultat påvisar att den språkliga förmågan 

visade sig vara bättre när de fick berätta än när de deltog i ett samtal, då de använde sig av 

längre meningar. Barnets förmåga att förstå bildspråk är förenad med barnets förmåga att inta 

en annan persons perspektiv.  

 

Nelli Kalnak (2014) har genomfört en studie på 61 skolbarn med den primära diagnosen 

språkstörning. Syftet är att bidra med ökad kunskap om barnens språkliga och kognitiva 

färdigheter ur ett familjefokuserat synsätt då hon även ser till hur historiken kring 

språkstörning ser ut i släkten. Resultatet visar att majoriteten av barnen med språkstörning 

hade lägre resultat än normalsnittet både i avkodning och i läsförståelse. Hon fastslår att 

läsförmågan bör testas för att kunna arbeta förebyggande och sätta in rätt åtgärder. Då 

svårigheterna är bestående behöver de flesta specialundervisning för att en positiv 

språkutveckling ska ske. 

 

I en annan studie genomförd på 29 barn varav 12 barn med språkstörning, testades språket 

och arbetsminnet. Utifrån resultatet kunde Elina Mainela-Arnold, Julia L. Evans och Martha 

W. Alibali (2006) konstatera att svårigheter med inre bearbetning kan vara ett resultat av ett 

svagt arbetsminne. Studiens resultat visar att förtydligande med gester kan hjälpa barnen att 

både förstå och förklara sig, vilket kan främja förmågan till kommunikation.  

 

Piret Soodla och Eve Kikas (2010) undersöker makrostrukturen hos estniska barns narrativer 

med hjälp av modellen Story Grammar (SG)1. Syftet är att bestämma om det finns skillnader i 

makrostrukturer i berättande mellan estniska och engelsktalande barn, och mellan barn med 

och utan språkstörning. I studien har 18 estniska barn med språkstörning i åldrarna 6-8 år och 

en kontrollgrupp bestående av 216 barn med typisk utveckling i åldrarna 6-7 år deltagit. 

Barnen fick i uppgift att berätta till en bildserie bestående av fem bilder. Studien visar att 

                                                           
1Story Grammar inriktar sig på byggstenarna i en berättelse, det vill säga hur berättelsen är uppbyggd med 

inledande händelse, händelsernas förankring i tid och rum, huvudpersonens planer (försök att lösa problemet), 

konsekvenser, tankar och känslor. 
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kontrollgruppen har högre andel SG-komponenter och mer information i sitt berättande än 

barnen med språkstörning.  

 

I avsnittet har vi presenterat fyra studier som har undersökt olika förmågor hos barn med 

språkstörning. Reuterskiöld Wagner (1999) kunde konstatera att barn med språkstörning 

besitter en bättre språklig förmåga vid berättande än när de deltog i samtal. Kalnak (2014) 

håller före att barn med språkstörning behöver specialundervisning för en positiv 

språkutveckling. Mainela-Arnold et al. (2006) kom fram till att förtydligande med gester kan 

främja språkelevers kommunikation. Testerna som Soodla och Kikas (2010) genomförde 

visade att barn med språkstörning hade vissa svårigheter med att veta hur en berättelse ska 

vara uppbyggd samt att dessa innehöll mindre information.  

 

Forskning om inkludering i skolan 

 

Vår studie undersöker hur undervisningen anpassas och hur elever med språkstörning stöttas.   

Därav lyfter vi fram forskning som behandlar förutsättningar för delaktighet och lärande i 

skolan samt inkludering och hur begreppet kan uppfattas. Utöver det presenteras en studie 

vars syfte är att undersöka vilka specialpedagogiska insatser som bedrivs inom skolan, vilken 

vi finner relevant då vi undersöker en skola med inriktning på den specialpedagogiska 

verksamheten.  

 

Gunilla Sandbergs (2012) avhandling syftar till att skapa en förståelse för hur mötet med 

skolan ser ut för elever, oavsett deras olikheter, och utifrån det se hur skolan skapar 

delaktighet och lärande med fokus på skriftspråkslärande. Avhandlingens metodologi utgår 

från den etnografiska traditionen där hon har haft kontakt med totalt nio skolor, varav två där 

fältstudierna genomfördes. Resultatet visar att de elever som är i behov av särskilt stöd ofta är 

de med specifika svårigheter inom språk, matematik och elever med språkstörning. En vanlig 

anpassning som görs i klassrummet är att föra in olika tekniska verktyg som eleven ska lära 

sig använda. Upplevelsen Sandberg (2012) får av skolorna är att det är lättare att göra 

anpassningar i den fysiska miljön än att anpassa undervisning och förhållningssätt. Andra 

åtgärder är att elever får undervisning i mindre grupper eller individuellt, som kan bestå av 

träning med logoped. Det framkom att skolorna var positiva till att ha blandade klasser och 

med rätt stöd anser lärarna att de flesta elever skulle kunna gå i vanliga klasser. Men trots 

ovanstående så är det vanligare med individuellt stöd utanför klassrummet. En utmaning som 
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uttrycktes av lärarna i studien var att möta eleverna där de befinner sig, samtidigt som det 

finns kunskapsmål som eleverna ska nå upp till.  

 

En studie av Mara Westling Allodis (2005) undersöker hur de specialpedagogiska insatserna 

bedrivs inom skolan. För att studera detta har Westling Allodi analyserat olika dokument 

såsom statistiska uppgifter, styrdokument, arbetsplaner samt redovisningar från kommunernas 

skolverksamhet. Utöver det har även observationer, samtal och intervjuer genomförts på totalt 

21 skolor. Risken med segregerade grupper, enligt Westling Allodi (2005) är att eleverna ges 

mindre möjlighet till samspel med andra elever. Skolor som har elever med 

funktionsnedsättningar i sina klasser hade ett klassrumsklimat som präglades av samarbete 

och delaktighet bland eleverna, jämfört med de skolor där eleverna inte var integrerade. Det 

här kan till viss del bero på att de klasserna har en högre personaltäthet, undervisningen är 

mer individanpassad samt att här läggs det ett större fokus på det sociala samspelet i klassen.  

 

I en undersökning genomförd av Glynis Laws, Geraldine Bates, Maike Feuerstein, Emily 

Mason-Apps och Catherine White (2012) konstateras att elever med språkstörning som fick 

ingå i vanliga klasser blev mer accepterade av de andra eleverna och deras sociala beteende 

påverkades i positiv bemärkelse, även deras känsla av utanförskap minskade. Totalt har 249 

barn intervjuats, varav 18 barn ingick i en mindre gruppsammansättning, med syfte att 

undersöka hur det sociala samspelet ser ut för barn med språkstörning beroende på var de har 

sin tillhörighet. Barnen med språkstörning som var placerade i en liten grupp fick under en 

tvåårs period ingå i en större klass. Framförallt anser de att skolor borde samarbeta med 

logopeder samt utbilda personal i att utveckla effektiva strategier för att integrera barn med 

språkstörning. Barn som får vara delaktiga i det sociala får en ökad självkänsla vilket också 

har en stor betydelse för deras språk- och talutveckling. 

 

Syftet med Girma Berhanus (2011) studie är att kartlägga de utmaningar som kan uppstå med 

inkluderande utbildning i Sverige ur en historisk synvinkel. Vidare ville hon även undersöka 

och analysera centrala begrepp för hur inkludering kan uppfattas och genomföras. Trots att vi 

befinner oss i en tid där inkluderande utbildning förespråkas, har andel elever i behov av 

särskilt stöd som är placerade i särskilda verksamheter ökat. Det här kan till viss del bero på 

hur inkluderande utbildning förstås och genomförs, då begreppet inkludering uppfattas på 

olika sätt. Ett begrepp som behöver lyftas är delaktighet som har visat sig vara komplext och 

ofta kontextbundet. För att en utbildning ska vara inkluderande är det av vikt att lärmiljön och 
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undervisningen anpassas. Det grundläggande är att barn lär sig tillsammans oavsett vilka 

förutsättningar de har. Lärarna uttryckte en utmaning i att kunna möta varje enskild elev 

samtidigt som en del inte når de kunskapsmål som minst ska uppnås vilket leder till en stress 

bland lärarna.   

 

I en undersökning genomförd av Kerstin Göransson, Claes Nilholm och Kristina Karlsson 

(2011) undersöktes hur delaktigheten ser ut för elever i behov av särskilt stöd. För att ta reda 

på det har en innehållsanalys gjorts av relevanta dokument för att identifiera och analysera 

begreppet integration, även enkätfrågor har skickats ut till kommunernas kommunala 

skolchefer. Begreppet integration anses inte vara ett tydligt mål vilket leder till olika 

tolkningar och hur det ska genomföras. På grund av hur politiken och praxisen ser ut så ger 

det utrymme för många tolkningar vilket leder till stora skillnader för hur skolor integrerar 

alla elever. Det som ytterligare ökar risken för exkluderingen är att det inte är otillåtet att ha 

segregerade lösningar även om det bör undvikas. Inkluderingsmålet måste uttryckas tydligare 

i olika dokument om hur skolan kan ändra sig, fokus får inte ligga på individens svagheter. 

Vanliga lösningar för elever i behov av särskilt stöd är individualiserad träning några tillfällen 

i veckan av en speciallärare, stöd i ordinarie klass av speciallärare, undervisning i mindre 

grupper vid bestämda tider under veckan samt tillgång till assistent i klassrummet.  

 

I en longitudinell studie av Samantha Parsons, Ingrid Schoon, Robert Rush och James Law 

(2011) gjord på barn som vid fem års ålder uppvisade språksvårigheter var syftet att hitta 

faktorer som kan främja barnens språkutveckling och leda till att de blir behöriga läsare. 

Studien påbörjades redan 1970 och efter det har sex uppföljande studier gjorts där den sista 

genomfördes 2004. Ett av studiens resultat visar att en integrering är möjlig om eleverna får 

stödet som behövs för att utvecklas så långt som möjligt. Faktorer som främjar barns 

språkutveckling är föräldrastöd samt en integrerad skolmiljö för att få bra förebilder. 

 

I avsnittet har totalt fem studier som på olika sätt berör integrering i skolan presenteras. 

Berhanu (2011) konstaterar att segregering har ökat och likaså antalet elever i behov av 

särskilt stöd. Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) menar att begreppet integrering tolkas 

på olika sätt då studiens resultat visar på stora skillnader i hur skolor arbetar för att integrera 

eleverna i skolan. Berhanu (2011) menar att begreppet inkludering behöver diskuteras. I sin 

studie såg Westling Allodi (2005) att klasser där alla var inkluderade präglades av ett bättre 

klassrumsklimat i form av samarbete och delaktighet. Enligt Sandberg (2012) så har skolor en 
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positiv inställning till att integrera alla elever, men trots detta så är det vanligare med 

undervisning i mindre grupper. En utmaning som en del lärare uttryckte i Sandbergs (2012) 

studie är att möta alla elever där de befinner sig och samtidigt jobba efter kunskapsmålen, 

vilket även framkom i Berhanus (2011) studie. Laws et al. (2012) kunde se att elever med 

språkstörning som var integrerade i en vanlig klass blev bättre socialt accepterade. En god 

förutsättning för en lyckad integrering av språkelever är samarbete med logopeder. Parsons et 

al (2011) menar att positiva faktorer som främjar språkelever i en integrerad skolmiljö är där 

eleven ges rätt stöd samt att ett gott föräldrastöd finns.  

 

Med den tidigare forskningen som presenterats har vi haft för avsikt att visa på forskning 

kring faktorer som kan bidra med att skapa förutsättningar för lärande. Det är väsentligt 

utifrån studiens syfte som är att beskriva och analysera hur en skola arbetar för att stödja 

elever med språkstörning. Först presenterades olika studier vars syfte var att undersöka olika 

förmågor hos barn med språkstörning och yttringar av dessa. Därefter presenterades studier 

om förutsättningar för delaktighet samt inkludering och hur begreppet kan uppfattas. En av 

studierna undersöker vilka specialpedagogiska insatser som bedrivs inom skolan. Dessa 

studier bidrar med kunskap om vilket stöd elever med språkstörning behöver samt kunskaper 

om hur lärmiljöer kan utvecklas för att möta språkelevers behov. I vår resultatdiskussion 

knyter vi an till detta.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgör ramarna för studien. Med 

utgångspunkt i speciallärarens fördjupade kunskaper om barns och elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling finner vi det intressant att se hur lärande organiseras för att ge språkelever 

möjlighet att ingå i språkliga sammanhang, där deras kommunikativa och språkliga förmåga 

ges möjlighet att utvecklas, valdes det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella 

perspektivet utgör kommunikation och samspel grunden för allt lärande och språket är det 

viktigaste redskapet (Säljö, 2011). Samtidigt bygger kommunikation och samspel på den 

förutsättningen att någon form av inkludering sker. Därav ingår i studien också en analys av 

hur språkeleverna är inkluderade. Lisa Asp-Onsjö (2008) delar upp inkluderingsbegreppet i 

tre olika aspekter, rumslig, social och didaktisk inkludering. 

 

I vår studie använder vi den teoretiska ramen för att närma oss och förstå det empiriska 

materialet där det sociokulturella perspektivet används som en övergripande teoretisk ram för 

hur lärande kan förstås. Både det sociokulturella perspektivet och inkluderingsaspekterna 

används som redskap i analysen av det empiriska materialet.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Språk och kommunikation som förutsättning för lärande 

 

Inom ett sociokulturellt perspektiv anses människan lära, förstå och handla utifrån sin egen 

kultur och det sociala ursprunget. Lärande ses som en kommunikativ process som sker i 

samspel med andra och det är genom kommunikation och samspel som kunskap skapas och 

förs vidare (Säljö, 2000). I samspel med andra utvecklas det som Vygotskij benämner högre 

mentala funktioner såsom att använda språk, symboler och kreativitet (Säljö, 2011). Lärandet 

sker på två nivåer. Först i samspel på en kollektiv nivå för att därefter ske på en individuell 

nivå. Individen lär sig, tar till sig andras kunskaper och införlivar dem. Denna process 

benämns inom det sociokulturella perspektivet för appropriering. Individen approprierar även 

beteende och sätt att resonera (Säljö, 2000). Genom samspel med andra, praktiska redskap 

och intellektuella resurser kan individen utnyttja de begränsade förutsättningar individen 
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givits av naturen enligt Säljö (2000). ”Individuell kognitiv utveckling ses av Vygotskij som en 

effekt av socialisering och kultivering av individen” (Nettelbladt, 2013, s. 193).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet benämns redskap och verktyg för artefakter. Dessa 

redskap och verktyg kan vara både intellektuella och fysiska och utgör de resurser människor 

har tillgång till och använder sig av. Till de intellektuella resurserna räknas språk, minne och 

förståelse (Säljö, 2000). Några exempel på fysiska redskap är dator och linjal. Säljö (2000) 

menar att människor med hjälp av dessa intellektuella och fysiska redskap tolkar och hanterar 

omvärlden och att dessa redskap förmedlar kunskaper. Denna förmedling av kunskap som 

sker via redskapen benämns för mediering. Medierande redskap har utvecklats över tid och 

förts över mellan människor och ”…människans allra viktigaste medierande redskap är de 

resurser som finns i vårt språk” (Säljö, 2000, s. 82).  

 

Lärande som socialt och situerat 

 

Handlande och tänkandet är i ett sociokulturellt perspektiv ”situerat i sociala kontexter” 

(Säljö, 2000, s. 104), och det är i dessa kontexter som förmågan att tänka reflekterande är 

förvärvad (Nettelbladt, 2013). Att tänka reflekterande och förmågan till inre dialoger är 

beroende av tidigare externa dialoger som barn iakttagit eller deltagit i. Förmågan att använda 

språket i det egna tänkandet utvecklas gradvis hos barn (Nettelbladt, 2013). Lev Vygotskij 

(1999) anser att det är genom imitation som en inlärning sker hos barnet samtidigt som 

språket utvecklas. "Språkinlärningen och inlärningen i skolan bygger i väldigt stor 

utsträckning på imitation" (Vygotskij, 1999, s.333). När barnet imiterar andra har barnet 

börjat förstå, se samband och generalisera sin omvärld. Det är en aktiv process där barnet 

omskapar och införlivar kunskapen genom den egna medverkan (Säljö, 2000). 

 

Proximala utvecklingszonen och scaffolding  

 

Vygotskij myntade begreppet proximala utvecklingszonen vilket utgörs av avståndet mellan 

uppnådd kompetens och framtida kompetens. Den optimala inlärningen sker genom att 

fastställa den lägsta samt den högsta tröskeln för inlärning och häremellan är inlärningen som 

mest gynnsam (Vygotskij, 1999). Med hjälp av en mer kompetent person har en individ 

förmåga att klara av mer avancerade uppgifter än på egen hand. Den mer kompetente 

personen anpassar sig till barnets faktiska utvecklingsnivå samtidigt som personen stödjer och 
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uppmuntrar barnet till att försöka lösa mer avancerade uppgifter. Stödet kan ske genom att 

den mer kompetente personen kontrollerar barnets uppmärksamhet, samtalar, ställer frågor 

samt gemensamt utför en målinriktad aktivitet (Nettelbladt, 2013). I samarbete klarar barnet 

av att utföra mer komplicerade uppgifter än när den arbetar självständigt. "Med andra ord är 

det så att det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra 

självständigt" (Vygotskij, 1999, s.333).  

 

I denna process betonar Säljö (2000) att barnet är med och skapar sin egen utveckling genom 

den egna medverkan. Vygotskij vill med begreppet proximala utvecklingszonen betona 

individens potential för lärande. ”Utvecklingszonen kan också ses som den zon inom vilken 

den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar av en mer kompetent person” (Säljö, 2000, 

s.123). 

 

Jerome Bruner, David Wood och Gail Ross var de första att använda begreppet scaffolding. 

Scaffolding kommer ifrån ordet scaffold som betyder byggnadsställning och kan jämföras 

med hur en byggnadsställning används i ett bygge. På samma sätt kan läraren använda 

scaffolding genom att ge det tillfälliga stöd som barnet behöver för att komma vidare i sin 

utveckling (Säljö, 2011). Denna process, scaffolding, har beskrivits i avsnittet ovan så som att 

den mer kompetente bland annat styr barnets uppmärksamhet och ställer frågor för att hjälpa 

barnet vidare i sin utveckling (Nettelbladt, 2013). ”Stöttningen är dock inte vilken hjälp som 

helst utan hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av 

förståelse” (Gibbons, 2006, s 29). Dessa stöttor hjälper barnet att fästa uppmärksamhet på hur 

det kan komma vidare samt fästa uppmärksamhet på vad det redan kan (Säljö, 2011).  

 

Inkludering 

 

En vanlig lösning bland skolor för elever med omfattande behov av stöd är att placera dem i 

vanlig klass utan att väsentliga anpassningar görs efter deras förutsättningar och kalla det för 

inkludering. Enligt Asp-Onsjö (2006) är inte det inkludering utan inkludering innebär att 

skolan anpassar sig till eleverna och inte det omvända. Det innebär att skolan ska både ge den 

undervisning en elev anses behöva samtidigt som eleven deltar utifrån sina egna 

förutsättningar. Asp-Onsjö (2008) delar upp begreppet inkludering i tre olika aspekter. Den 

ena aspekten är rumslig inkludering som fokuserar på var en elev tillbringar sin tid under 

skoldagen, det vill säga om eleven vistas i samma lokal som sina klasskamrater eller inte 
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under skoldagen. Den andra aspekten benämns för social inkludering. Den sociala 

inkluderingen fokuserar på elevens delaktighet i sociala sammanhang där interaktionen med 

pedagoger och kamrater är det centrala. Den tredje aspekten är didaktisk inkludering. Med 

didaktisk inkludering menas att eleven ges de didaktiska förutsättningarna som behövs för att 

lärandet ska utvecklas i en positiv riktning. Det kan till exempel vara olika arbetssätt och 

varierat skolmaterial. ”Verklig inkludering utgår i första hand från elevens behov, och kan i 

stället bli kostsam för stunden även om vinsterna kan bli stora i framtiden” (Asp-Onsjö, 2008, 

s 145). De tre aspekterna kan enligt Asp-Onsjö användas till att undersöka i vilka avseenden 

en elev är inkluderad i olika undervisningssituationer.  

 

I det här kapitlet har det sociokulturella perspektivet beskrivits som betonar att inlärning sker 

genom kommunikation och samspel med andra. Barn lär sig och utvecklar sina kunskaper, 

färdigheter och det egna tänkandet i samspel med andra. Vi finner det intressant i vår studie 

att se hur lärande organiseras för att ge språkelever möjlighet att ingå i språkliga 

sammanhang, där deras kommunikativa och språkliga förmåga ges möjlighet att utvecklas. 

Som tidigare nämnts används det sociokulturella perspektivet som en övergripande teoretisk 

ram för hur lärande kan förstås. Perspektivet används också som ett teoretiskt redskap för att 

analysera det empiriska materialet. Vilket även gäller de tre inkluderingsaspekterna. 

Resultatet från studien kommer att relateras till och diskuteras utifrån både det sociokulturella 

perspektivet och inkluderingsaspekterna.  
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5. Metod  

 

I följande avsnitt redogörs för studiens metod. Därefter följer en beskrivning av hur studien 

har genomförts och hur metoderna har använts vid datainsamlingen. I samband med detta 

redogörs för hur empirin bearbetats och analyserats. Avslutningsvis uppmärksammas 

kvalitetsaspekter samt de etiska överväganden och dilemman som uppkommit i samband med 

studien.  

 

Etnografisk ansats 

 

Då vår studie har för avsikt att beskriva och analysera hur en skola arbetar för att stödja 

språkelever är en etnografiskt inspirerad ansats lämplig. I inledningsskedet övervägde vi om 

vi enbart skulle använda kvalitativa intervjuer som metod eller en etnografiskt inspirerad 

ansats. Vi övervägde de kvalitativa intervjuerna på grund av att det rörde sig om en begränsad 

tidsperiod för studiens genomförande, men kom fram till att den etnografiskt inspirerade 

ansatsen var mer lämplig. När en etnografisk ansats används så görs fältstudier och intervjuer, 

vilket är passande då vår avsikt är att undersöka hur en skola arbetar för att stödja språkelever. 

Utgångspunkten för en etnografisk studie är enligt Birgitta Kullberg (2014) en vilja till att få 

veta mer om något där en etnograf följer upptäckandets väg. Den etnografiske forskaren 

omformulerar sin problemformulering under studiens gång utifrån vad som genereras i 

studien och allteftersom nya upptäcker görs (Kullberg, 2014). 

 

Avsikten med observationer är att studera vad som faktiskt sker i en verksamhet och forskaren 

behöver inte enbart förlita sig på vad människor ger uttryck för vad de säger att de gör 

(Denscombe, 2009). Genom formella intervjuer och observationer har etnografen för avsikt 

att förstå fenomen genom deltagarnas handlingar och tankar på ett så naturligt sätt som 

möjligt. Förutom observationer och intervjuer kan olika artefakter samlas in, så som 

dokument som är relevanta för det som studeras (Kullberg, 2014).  

 

En etnografisk studie kännetecknas av att forskaren är ute på fältet en längre tid för att studera 

processer med avsikt att förstå en viss kultur (Denscombe, 2009; Fangen, 2005). I vårt fall 

handlar det inte om att studera processer över en längre tid, utan vi vill ta reda på hur en skola 

arbetar för att stödja språkelever. Kullberg (2014) påtalar att det går att genomföra en 
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etnografisk studie under en kortare tid. "Jag vågar garantera att ett etnografiskt vetenskapligt 

arbete som examensarbete bidrar till utvecklingen av den blivande lärarens undersökande 

perspektiv i undervisningen vilket...är nödvändigt att ha i utbildningssammanhang idag" 

(Kullberg, 2014, s.50). Katrine Fangen (2005) anser också att det finns skäl till att genomföra 

kortare fältarbeten till exempel då tiden är begränsad. Det utesluter ändå inte att tillräcklig 

data samlas in och beroende på syftet så kan det räcka med en kortare tid ute på fältet. Då vår 

avsikt är att beskriva och analysera hur en skola arbetar för att stödja språkelever anser vi att 

det ändå finns möjlighet att samla in tillräcklig data under en tidsbegränsad period.  

 

Val av skola och tillträde till fältet 

 

Studien är genomförd på en kommunal skola i en mellanstor kommun i Sverige. Skolan har 

två parallella årskurser från förskoleklass till och med årskurs fem. Det är en mångkulturell 

skola med cirka 210 elever. Skolan tar emot språkelever från hela kommunen och dessa har 

en tillhörighet i en ordinarie klass där de även får den största delen av sin undervisning. Vissa 

tillfällen i veckan får de undervisning i en särskild undervisningsgrupp för språkelever. 

Gruppstorleken varierar mellan fyra till åtta elever beroende på hur språkpedagogerna väljer 

att blanda elever från olika årskurser. I dagsläget är 18 elever inskrivna i den särskilda 

undervisningsgruppen, som framöver kommer benämnas SU-gruppen. Vårt intresse att göra 

studien på denna skola grundar sig på den satsning skolan gjort genom att låta all pedagogisk 

personal, elevassistenter inkluderade, få utbildning i språkstörning för att öka kunskapen och 

kompetensen samt att det inte är en specialskola för elever med språkstörning utan en vanlig 

grundskola. 

 

För att genomföra etnografiska studier behöver forskaren få tillträde till det fält man önskar 

studera och det är inte något som ska tas för givet. Inför vår studie tog vi kontakt med rektorn 

som var positiv och gav oss tillträde till fältet samt namn och kontaktuppgifter till vilka som 

ansågs vara nyckelpersoner för studiens genomförande. Dessa personer är två klasslärare, 

skolans logoped, enhetschefen för SU-gruppen, specialpedagogen, läraren som startat upp 

SU-gruppen, rektorn samt en lärare i SU-gruppen. Läraren i SU-gruppen kommer att 

benämnas för språkpedagog. På så vis har rektorn gjort ett subjektivt urval och handplockat 

informanter till vår studie. Denscombe (2009) lyfter fram att det kan vara en fördel med 

handplockade personer för att just dessa kan anses vara personer som kan ge mest värdefull 

data. 
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Rektorn vidarebefordrade informationen till de förslagna informanterna och vi försökte få 

kontakt med dem vi mail eller telefon, vilket visade sig vara svårt. Efter ett tag fick vi ett mail 

med information om att skolan var inne i en intensiv period, framförallt i SU-gruppen, och att 

de hade svårt att ta emot oss under den önskade tidsperioden för studiens genomförande. Vi 

kom överens med informanten att börja med intervjuer och observationer i klasser samt att 

avvakta med observation i SU-gruppen. Väl på plats bokades en dag för observationer i SU-

gruppen men på grund av sjukdom hos personal gick den inte att genomföra. En av 

intervjuerna har gjorts via telefon. 

 

Studiens genomförande 

 

Inledningsvis ges en översiktstabell över vilka metoder som använts vid datainsamlingen och 

i vilken omfattning. Därefter redogörs genomförandet av studien.  

 

Metod Antal Var/vilka 
Observationer 2 skoldagar 

1 ½ skoldag 
Årskurs 2, 4 språkelever 
Årskurs 4, 5 språkelever  

Intervjuer 8 stycken 2 klasslärare 
1 lärare i SU-gruppen 
1 utvecklingslärare  
1 specialpedagog 
1 logoped 
1 rektor 
1 enhetschef 

Åtgärdsprogram 2 stycken 2 elever med språkstörning 
Tabell 1 Datainsamlingsmetoder 

 

Observationerna 

 

Inför vårt första besök hade alla informanter samt elever och vårdnadshavare i de klasser vi 

skulle observera fått ett kort informationsbrev (bilaga 1 och 2) kring studien och tackat ja till 

att delta. Vi började studien med att observera i varsin klass under en skoldag. Under 

observationstillfällena har vi suttit på en plats med bra överblick över klassrummet. Vi förde 

fältanteckningar över vad som hände, vilket ingår i etnografiska studier samt att utföra direkta 

tolkningar (Kullberg, 2014). Vi har använt oss av ett observationsschema (bilaga 6) kopplad 

till våra frågeställningar och enligt Fangen (2005) behövs det vid observationer. Som 

observatörer har vi intagit en tillbakadragen roll och inte deltagit i undervisningen.  
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Intervjuer och informella samtal 

 

Formen för våra intervjuer kan liknas med det som Denscombe (2009) benämner för 

semistrukturerade intervjuer där frågor förberetts innan kring ämnen som ska behandlas. 

Ordningsföljden på frågorna är flexibel och betoningen ligger på att den intervjuade får 

möjlighet att utveckla sina synpunkter och idéer (Denscombe, 2009). Valet har gjorts utifrån 

vår ringa erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer samt att vi ville förbereda frågor 

för att säkerställa att frågor utifrån studiens syfte behandlades.  

 

Inför varje intervju har vi informerat informanterna om studiens syfte, berättat att intervjun  

spelas in, presenterat ramarna, till exempel att den avsatta tiden var max en timme och att 

informanterna skulle få ta del av sina transkriberade intervjuer. Det här kallas för orientering, 

enligt Kvale och Brinkman (2014). Varje intervju har spelats in både på en mobil och en 

lärplatta, dels som backup och dels för att vi båda skulle ha direkt tillgång till det inspelade 

materialet. Under intervjuerna ställde vi även följdfrågor för att vidareutveckla det som dittills 

framkommit. Intervjuerna avslutades med att fråga om vi fick återkomma vid eventuella 

oklarheter. Alla interjuver kändes avslappnade och hade mer formen av ett samtal. 

Intervjuerna har transkriberats antingen samma dag eller nästkommande dag och har i stort 

sett skrivits ordagrant. Alla intervjupersoner har fått ta del av sin egen transkription för att 

ändra, lägga till eller ta bort något. Utöver intervjuer har informella samtal ägt rum i 

anslutning till observationstillfällena. De informella samtalen har hjälpt oss att fånga upp 

sådant som vi lagt märke till under observationerna och vid dessa skrev vi vad som sades i ett 

anteckningsblock.  

  

Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

 

Det empiriska materialet utgörs av formella intervjuer och samtal, observationer av 

undervisningssituationer samt två åtgärdsprogram. Bearbetning och analys i etnografiska 

studier sker dels under själva empiriinsamlingen och dels vid slutet av studien med en 

avslutande analys som är en fördjupning (Kullberg, 2014). Vi har använt oss av tolkningar av 

första och andra graden för att utföra denna process. Tolkningar av första graden innebär att 

konstatera vad som hörts och setts, vilket handlar om vardagsförståelse för vad som sker på 

fältet. Exempel på detta är att konstatera vilka som deltar i olika aktiviteter och vilka som inte 

gör det, vilka som jobbar tillsammans, hur klassrumsklimatet upplevs, vilket 
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lektionsinnehållet är, talutrymme i klassrummet och undervisningsformer. Tolkningar av 

andra graden är en djupare tolkning och innebär att tolkningar görs som överskrider 

deltagarnas förståelse, det vill säga tolkningar som går utöver det som tas förgivet av 

informanterna. När tolkningar av andra gradens görs sker en växling mellan det vardagsnära 

och teoretiska begrepp (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015).  

 

Vi har utgått ifrån den analysmodell som beskrivs av Lars Owe Dahlgren och Kristina 

Johansson (2015) och använt den i stora drag. Den innehåller sju steg och vilka dessa är samt 

hur vi gått tillväga redogörs längre fram i detta avsnitt. Varje intervju och observation har till 

en början bearbetats av oss var förs sig. Under bearbetningen och tolkningen har vi 

regelbundet stämt av med varandra kring vad vi har sett och kommit fram till. När all empiri 

bearbetats har vi tillsammans sammanställt den i olika kategorier.  

 

Vi har tolkat och analyserat empirin både vid själva genomförande och efteråt. Vid 

observationstillfällena skrev vi preliminära tolkningar och analyser vilket bidrog till att 

studiens fokus till viss del ändrade riktning mot vad vi från början tänkt oss, till att även 

innefatta inkludering. Det som framträdde som centralt för informanterna vid både 

observationerna och intervjuerna var inkludering av språkeleverna. Vid vår första intervju 

pratade rektorn spontant om inkludering och betonade att det var av största vikt och att det var 

något som alla på skolan ansåg var viktigt. 

 

Och här är den stora skillnaden att de här barnen är inkluderade i klasserna det är inte en särskild 

undervisningsgrupp som är placerad på en skola i ett klassrum och aldrig träffar andra barn utan 

här är de verkligen inkluderade, så det är det vi värnar om mest (Rektor).   

 

Steg ett i analysmodellen är att bekanta sig med materialet då vi läste igenom materialet ett 

flertal gånger samt stämde av med varandra. Vid genomläsningarna skrev vi ner nya tankar 

och associationer som vi fick. Ett exempel på det är när läraren för årskurs 2 sätter sig bredvid 

en elev och lyssnar när den läser.  

 

Eleven läser högt för klassläraren. Klassläraren stannar upp läsandet när eleven läser något som 

inte stämmer med texten och eleven får läsa en gång till och lyckas. Eleven läser lite till och 

klassläraren säger; -Nu kom ett sådant där svårt ord igen. Klassläraren förklarar de ord som hen 

misstänker att eleven inte kan allt efter eleven läser (Observation, 2016-02-25). 
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De tankar som skrevs ner var följande: Läraren stöttar eleven och ger strategier för hur eleven 

ska komma vidare i sin läsning. Läraren riktar elevens uppmärksamhet mot vissa ord i texten 

som kan vara svåra. Eleven vet då om att det är ett svårt ord och att hen behöver vara 

noggrann vid läsning samtidigt vet hen om att hen får hjälp av läraren om det kommer visa sig 

att det behovet uppstår, men först efter att hen försökt själv. Dessa tankar associerades till det 

sociokulturella perspektivet och scaffolding och är ett exempel på en andra gradens tolkning. 

 

Vid det andra steget, kondensation, läste vi mer systematiskt igenom empirin och därefter 

stämde vi av med varandra. Anteckningarna kodades utifrån studiens två frågeställningar där 

ord, fraser och kärnmeningar som ansågs vara meningsbärande färgades. Steg tre är att 

jämföra textavsnitten och hitta likheter och skillnader i materialet. Steg fyra är att gruppera 

och relatera dessa textavsnitt till varandra och steg fem är artikulera kategorierna. 

Textavsnitten jämfördes och grupperades i undergrupper. Steg sex är att namnge kategorierna 

och den kategori som framträdde under grupperingsarbetet inom skolans organisering av 

verksamheten var Grundtankar bakom och utgångspunkter för organiseringen med 

tillhörande underkategorier som presenteras närmare i ett av resultatkapitlen. De kategorier 

som framträdde inom skolans anpassningar och stöd var Klassrumsklimat och 

förhållningssätt, Arbetssätt i klassrummet, Arbetssätt i SU-gruppen och Logopedens arbete. 

Kategorin Arbetssätt i klassrummet har ett par underkategorier som även dessa presenteras i 

ett av resultatkapitlen. I det sista steget, den kontrastiva fasen, har vi granskat våra kategorier 

och jämfört dem med varandra för att se om några kunde sammanföras i en kategori. Vi kunde 

konstatera att inga kategorier kunde föras samman. 

 

Analysarbetet är en process som pendlar mellan närläsning av empirimaterialet och teorier. 

Under hela tolknings- och analysarbetet har det sociokulturella perspektivet och dess 

teoretiska begrepp använts för att förstå och tolka det empiriska materialet. Likaså har de 

tredelade inkluderingsbegrepp, det vill säga rumslig-, social- och didaktisk inkludering, 

använts som ett praktiskt verktyg för att analysera skolsituationen för språkeleverna. Genom 

att använda det tredelade inkluderingsbegreppet menar Asp-Onsjö (2008) att fokus blir 

pedagogiska åtgärder som möjliggör inkludering.  
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Studiens tillförlitlighet 

 

Inom vetenskapliga studier finns vissa kvalitetskrav som ska uppfyllas för en studies giltighet. 

En av dessa är validitet, vilket innebär att forskaren i hög grad undersökt vad som ämnats 

undersökas (Kullberg, 2014). Vår avsikt med studien är att beskriva och analysera hur en 

skola arbetar för att stödja språkelevers lärande vilket vi anser att vi besvarat i vårt resultat. 

Därav menar vi att kravet för validitet uppfylls.  

 

Ett annat begrepp som mäter studiens tillförlitlighet är reliabilitet (Kullberg, 2014). 

Reliabilitet omfattar noggrannheten och säkerheten i den använda metoden och i kvalitativa 

studier är noggrannhet i genomförandet avgörande för att resultatet inte ska bli slumpmässigt 

enligt Kullberg (2014). I studien har flera olika metoder använts så som observationer, 

informella och formella intervjuer samt insamling av två åtgärdsprogram, vilka vi inte hade så 

stor användning av utifrån frågeställningarna. De olika metoderna bidrar till att få in flera 

infallsvinklar. Detta förfaringssätt kallas för metodtriangulering och är enligt Kullberg (2014) 

en av etnografins styrkor för att säkerställa både giltighets- och trovärdighetskravet för 

resultatet. Styrkan i en triangulering är enligt Staffan Larsson (2005) att den ger trovärdighet 

åt tolkningarna i texten om den används systematiskt.  

 

Ett sätt att öka möjligheten till generalisering är genom maximerad variation. Då en studie 

studerar ett avgränsat område leder det till att urvalet av informanter inte har skett slumpvis 

(Larsson, 2009). Vi använt oss av maximerad variation vid urval av informanter. Det innebär 

att urvalet av våra informanter har olika funktioner för att öka studiens tillförlitlighet. 

Ytterligare ett sätt att stärka tillförlitligheten, som vi har använt, är att informanterna har fått 

ta del av de tolkningar som gjorts och fått möjlighet att reagera på detta (Larsson, 2005).  

 

Kvalité innebär att resultatet och slutsatserna är både tydliga och välformulerade samt väl 

förankrade i empirin. Därav har vi noggrant beskrivit vårt genomförande av studien, infogat 

intervjucitat, observationsillustrationer, beskrivit analys- och bearbetningsförfarandet för att 

möjliggöra för läsaren att reflektera och ta ställning till studiens kvalité och tillförlitlighet. 

I och med att det är en kvalitativ fallstudie gör den inte anspråk på att vara representativ för 

alla skolor som har en SU-grupp för språkelever. Studien gör heller inte anspråk på att 

resultatet blir detsamma om studien görs om efter ett par år på samma skola eftersom 

rektorsbyten och personalbyten kan ske vilket i sin tur kan påverka skolans organisation och 
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kompetens att möta dessa elever. Avsikten med studien är att beskriva och analysera hur en 

skola arbetar för att stödja elever med språkstörning. Vår ambition med studien är som 

tidigare nämnts att den kan bidra med kunskaper om vilka förutsättningar i lärmiljön som kan 

tänkas främja språkutveckling och lärande hos språkelever.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Inom allt fältarbete finns det anledning att noggrant beakta de etiska aspekterna. Till ett etiskt 

förhållningssätt hör att följa de etiska råd och riktlinjer som formulerats av Vetenskapsrådets 

ämnesråd för humaniora och samhällskunskap. Dit hör också att kontinuerligt reflektera kring 

de etiska frågorna och de dilemman som kan uppstå under studiens gång. I studier med 

människor finns ett ansvar för deltagarna och denna studie har utgått ifrån Vetenskapsrådets 

(2011) God forskningssed med avsikt att uppnå god forskningsetik. En etisk princip som 

Vetenskapsrådet framhåller är att erhålla informerat samtycke från deltagarna. Studien 

uppfyller kravet om informerat samtycke genom att deltagarna både informerats om och 

tillfrågats inför studien samt gett sina skriftliga medgivanden. I samtyckesdokumentet fick 

deltagarna information om studiens syfte, genomförande, hantering av empirin samt att 

resultatet från studien skulle komma att presenteras i en uppsats. Då denna studie även 

omfattar barn som är yngre än 15 år innebär det att både barnen och deras föräldrar behöver 

ge sitt medgivande till att medverka i studien, vilket de har gjort. 

 

Vetenskapsrådet (2011) betonar vikten av att skydda individer som ingår i forskning och 

lyfter fram fyra viktiga begrepp. Dessa begrepp är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 

och konfidentialitet. Deltagarna har i samtyckesdokumentet underrättats om att alla uppgifter 

avidentifieras samt att intervjuerna anonymiserats. Informanterna har blivit 

upplysta om möjligheten att få lyssna på sin egen intervju och läsa transkriberingen. Kravet 

på konfidentialitet uppfylls genom att deltagarna har fått vetskap om att empirin förvarats 

säkert under studiens gång samt att den förstörs efter studiens slutförande. Deltagarna blev 

även upplysta om att det var helt frivilligt att delta i studien och att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst utan att behöva uppge en anledning eller förklaring. Genom att inte 

prata med någon obehörig kring deltagarnas yttrande följs kravet för tystnadsplikt och 

sekretess.  
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6. Presentation av skolan 

 

I följande avsnitt ges en beskrivning av Solskolans yttre kontext och klassrummens fysiska 

miljöer. Dessa beskrivningar är till för att skapa en kontext till studiens resultat som redovisas 

i kapitel 7 och 8. Förutom det innehåller avsnittet en tabell som syftar till att ge en överblick 

över vilka som deltagit i studien. För att ytterligare ge en kontext till studiens resultat finns en 

beskrivning av en sammanvävd skoldag i bilaga sju. 

 

Solskolan och den fysiska miljön 

 

Studien är utförd på en kommunal skola belägen i en medelstor kommun i Sverige och 

kommer att benämnas för Solskolan. Solskolan är en mångkulturell F-5 skola med parallella 

årskurser med språkelever från hela kommunen. Språkeleverna är inskrivna i SU-gruppen 

men organisatoriskt tillhör de fortfarande sin hemskola. Klassrummen är möblerade med 

skolbord där eleverna har en given plats och gruppbord. En del klassrum har soffa samt 

arbetsbänk med en skärm. Klassrummen är utrustade med en interaktiv skrivtavla samt en 

whiteboardtavla. Utöver det finns dokumentkamera, väggklocka markerad med tidsangivelser, 

samt en time timer2. På väggen finns en barometer över humör som både lärare och elever kan 

använda sig av för att visa hur de känner sig. I anslutning till klassrummen finns ett grupprum. 

 

Intervjudeltagarna 

 

Tabellen anger vilka som har ingått i studien. 

Informant Arbetsår på 

skolan 
Påbyggnadsutbildning inom 

språkstörning 

Rektor 1   
Utvecklingslärare 13  Lärarlyftet, fördjupning i språkstörning  
Klasslärare för årskurs 2 15  Intern utbildning i kommunen 
Klasslärare för årskurs 4 3 Intern utbildning i kommunen 

Specialpedagog 3 15 högskolepoäng på avancerad nivå om 

språkstörning 
Enhetschef 1  
Språkpedagog 2  Intern utbildning i kommunen 
Logoped 3  

Tabell 2 Informanterna  

                                                           
2 Time timer är ett hjälpmedel som visar hur lång tid det är kvar på tex en lektion eller ett arbetsmoment. Time 

timern ställs in på en viss tid och ett rött färgfält syns som minskas vart eftersom tiden går. När tiden är slut 

ringer Time timern.  
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7. Solskolans organisering av skolverksamheten för språkelever 

 

I det här resultatkapitlet besvaras frågan hur skolans organisering av skolverksamheten ser ut 

för elever med språkstörning. Inledningsvis redogörs för Solskolans grundtankar bakom 

organiseringen, vilket berör skolans förhållningssätt till språkelever som i sin tur påverkar 

organiseringen kring var språkeleverna få sin undervisning. Efter Solskolans grundtankar 

presenteras var eleverna med språkstörning får sin undervisning och varför. Detta följs av 

informanternas uppfattningar kring svårigheter att fullfölja Solskolans grundtankar för 

organiseringen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatpresentationen.  

 

Solskolans grundtankar bakom och utgångspunkt för organiseringen 

 

Solskolans grundtanke är en skola för alla som innebär att alla elever har en hemvist med 

klassgemenskap i en ordinarie klass samt att det är skolan som ska anpassa undervisningen 

efter alla elevers olika behov. Grundtankarna kan relateras till det tredelade 

inkluderingsbegreppet och visar att Solskolan utgår ifrån att inkludera språkeleverna rumsligt, 

socialt och didaktiskt. Denna betoning på inkludering framkommer tydligt i intervjuerna där 

samtliga informanter ger uttryck för detta. Det här är ett exempel som visar dessa 

grundtankar: 

 

Vi tycker det är oerhört viktigt, det finns ingenting som heter onormalt varje barn ska kunna 

utvecklas utifrån sina behov och här är den stora skillnaden att de här barnen är inkluderade i 

klasserna det är inte en särskild undervisningsgrupp som är placerad på en skola i ett klassrum 

och aldrig träffar andra barn utan här är de verkligen inkluderade så det är det vi värnar om mest 

(Rektor).    

  

Citatet ovan belyser rektorns uttalande kring att det skolan värnar om mest är inkludering av 

språkeleverna. Av intervjuerna framgår att språkelevernas behov och förutsättningar uppfattas 

som en del i en naturlig elevvariation och att det är skolan som ska göra didaktiska 

anpassningar för att inkludera språkeleverna i klassrummet.  

 

Den rumsliga och sociala inkluderingen i klassen är betydelsefull för språkeleverna ur flera 

aspekter enligt informanterna. Informanterna anser att inkluderingen i en klassgemenskap är 

gynnsam för att språkeleverna får möjlighet att utveckla kamratrelationer samt känna 
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tillhörighet. Tillhörigheten är viktigt för självkänslan hos eleverna genom att eleverna känner 

att de är del av en grupp, att de får vara med. Vi visar några exempel som belyser detta:  

 

Jag känner att dom här eleverna har sin tillhörighet i en stor klass även om dom under en dag 

kanske har två och tre lektioner i liten grupp känner dom ändå att det här är min klass och 

kompisarna känner att dom här går ju i vår klass, det tror jag är väldigt viktigt för självkänslan 

och vara en del av gruppen och kunna få kompisar (Logopeden).    

 

Jag tror det är jätteviktigt att tillhöra en klass, dels så känner de den här tryggheten i att jag 

faktiskt har en klass jag har en stor tillhörighet så tror jag på det att man har en klass, det är 

mycket språk, man pratar mycket, förklarar mycket när de läser går igenom dagen, för det är väl 

egentligen det, blir studierna svåra längre fram har du den här sociala kompetensen, jag tror de 

också blir stimulerade av andra och att man är i en grupp där man är trygg så får de höra 

ordföljden de hjälper att rätta varandra ibland på ett fint sätt (Språkpedagogen).   

 

Citaten visar också att språkeleverna kan känna en trygghet i klassgemenskapen och att 

språkeleverna ingår i naturligt språkande sammanhang. Informanterna uppger att en fördel 

med att ingå i naturligt språkande sammanhang är att språkeleverna blir språkligt stimulerade 

av sina jämnåriga klasskamrater genom att både lyssna och språka med dem. Det är i det 

sociala sammanhanget som språket lärs. Språkeleverna får även möjlighet att utveckla sin 

sociala kompetens genom att se hur andra gör och höra hur andra uttrycker sig. Här ges 

språkeleverna möjlighet till imitation genom att få delta och iaktta situationer där det sker ett 

socialt samspel, vilket utvecklar språket och tänkandet enligt det sociokulturella perspektivet. 

 

Solskolans organisering av skolverksamheten efter språkelevernas behov 

 

Solskolans organisering av skolverksamheten utgår från tanken att skapa förutsättningar för 

lärande utifrån språkelevernas individuella behov, därför ser det olika ut var de får sin 

undervisning och i olika ämnen. Skolan fokuserar i första hand på didaktisk och social 

inkludering i och med att rumslig inkludering inte per automatik innebär att hänsyn tas till 

språkelevernas behov och förutsättningar. Språkeleverna får merparten av sin undervisning i 

klassrummet, där pedagogerna anpassar och stöttar, utöver det ges undervisning i SU-gruppen 

efter språkelevernas behov och förutsättningar som inte kan tillgodoses i klassrummet. 

Informanterna uppger att det inte räcker med att anpassa och stötta i klassrummet, utan det 

blir för arbetsamt för språkeleverna att vistas och delta i klassrumsundervisningen hela tiden. 

Språkeleverna har behov av att få vistas i ett mindre sammanhang. Klassläraren för årskurs 2 



   

 

Elisabeth Magnell & Maria Lindqvist                                                                                                    32 

 

menar att det är viktigt för andra att förstå att språkeleverna har dessa behov och att det är en 

förutsättning som skolan behöver ge språkeleverna, att de får möjlighet att komma ifrån 

klassen.  

 

Det tror jag är ett måste om man har helintegrerat som vi, de måste få paus, det går inte bara att 

ha ett stöd i klassrummet, det tror jag man måste förstå, de behöver komma iväg till den lilla 

gruppen (Läraren för årskurs 2).   

 

Av citatet framgår språkelevernas behov att få undervisning i SU-gruppen även fast de får 

didaktiska anpassningar i klassrummet. Att vistas tillsammans med klasskamraterna hela tiden 

tar mycket av språkelevernas energi. Språkstörningsdiagnosen kan till exempel  medföra att 

det är svårt att förstå vad som sägs. Den rumsligt exkluderande lösningen som SU-gruppen 

innebär ger förutsättningar för didaktisk inkludering som är svår att genomföra i klassrummet. 

Språkeleverna behöver både få arbeta längre med samma moment och få mer taltid.  

 

Jag tror att det är jätteviktig att man kan gå iväg och vara i en liten grupp, inte alltid men ändå 

vissa lektioner speciellt svenska. jag tror att det är en nödvändighet för att de här barnen ska 

kunna ta till sig och sen kan de inte jobba i den takten som man behöver ha i en stor klass. man 

behöver jobba långsammare och fokusera på andra bitar (Logopeden).  

 

Citatet visar att språkeleverna inte per automatik är rumsligt inkluderade under hela 

skoldagen, utan hänsyn tas till språkelevernas behov och förutsättningar. Språkeleverna 

behöver fokusera på andra delar vid inlärning än vad klasskamraterna behöver. Informanterna 

uppger att det ses som ett naturligt inslag att språkeleverna ibland får undervisning i SU-

gruppen. Fördelen med Solskolan enligt informanterna är att det finns stor förståelse för 

elevers olikheter både hos personal och hos eleverna själva. Accepterandet av allas olika 

behov och förutsättningar har personalen under lång tid arbetat fram på skolan. Rektorn ger 

uttryck för det på följande vis: 

 

De har jobbat fram det, med att skapa den här toleransen hos eleverna, det kommer inte av sig 

självt de har arbetat väldigt målmedvetet (Rektor). 

 

Excerpten illustrerar Solskolans målmedvetna arbete med att skapa denna tolerans och 

förståelse hos eleverna. Detta är även något som vi har lagt märke till i våra observationer, att 

alla elever får vara som de är och att de är både accepterade och respekterade av sina 
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klasskamrater. Det är ingen som ifrågasätter eller undrar varför någon har behov av att sitta på 

mattan i klassrummet och arbeta eller att några elever kommer och går under dagen.  

 

En av informanterna avviker i förhållande till övriga informanterna angående språkelevernas 

behov av att komma ifrån klassrumsundervisningen. Läraren för årskurs fyra anser att det är 

de långa skoldagarna som bidrar till att språkeleverna får svårt med att orka vara i 

klassrummet hela dagen.  

 

Jag har två dagar i veckan som är väldigt långa och då är det inte bara dom som inte orkar, men 

det tror jag att dom skulle klara bara det inte var så lång dag, det tror jag, det beror på hur man 

jobbar i klassrummet också. Jag tror att det hänger mycket på hur man lägger upp 

lektionerna  (Läraren för årskurs 4).     

 

Excerpten visar att läraren anser att om språkeleverna fick rätt stöttning och anpassningar 

skulle de klara av att vara kvar i klassrummet. Samma lärare anser att det inte enbart finns 

fördelar med att språkeleverna får undervisning i SU-gruppen på grund av att hen inte har 

insikt i vad eleverna gör där.  

 

Brist på tid och resurser - hinder för inkludering  

 

Även om resultatet är samstämmigt hos informanterna kring synen på inkludering, att 

Solskolan strävar efter social och didaktisk inkludering samt rumslig inkludering efter 

elevernas behov, framkommer det att detta inte alltid är så enkelt att omsätta i praktiken. 

Klassläraren för årskurs 2 uppger att det behövs fler pedagoger med i klassen, vilket enligt 

klassläraren är ett måste för att kunna ha helinkludering av språkelever, men så ser det inte 

alltid ut. Vissa dagar är det helklass under samtliga arbetspass och klassläraren uppger att hen 

tycker det är svårt att hinna med alla elever då. Brist på resurser kan bidra till att 

språkeleverna enbart blir rumsligt inkluderade, den didaktiska inkluderingen uteblir då. Hen 

önskar att det skulle finnas en pedagog som var knuten till varje klass och som har utbildning 

inom specialpedagogik.  

 

Det är inte bara att anpassa utan de behöver en vuxen lite som assistent, å känner av det här 

liksom, att det är en pedagog som är knuten till varje grupp och välutbildad, det kan jag trycka 

på väldigt mycket, det måste va en som typ har jobbat länge, gått specialpedagogiska 
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utbildningar, alltså har ett helt annat tänk, hur ska jag liksom ta mig an de här barnen (Läraren 

för årskurs 2).   

 

Citatet illustrerar vikten av personella resurser med specialpedagogisk kompetens i 

klassrumsmiljön för att kunna möta språkelevernas behov och ge dem de förutsättningar som 

behövs. Språkeleverna har stort behov av pedagogiskt stöd i lärmiljön på grund av de 

språkliga svårigheterna. Den pedagogiska resursen behövs för att kunna förbereda, anpassa 

och möta behoven hos språkeleverna och först då sker även en didaktisk inkludering. 

Utvecklingsläraren säger:  

 

Det är alltså maximalt när inkludering är i systemet, men får man inga extra resurser så blir det 

en exkludering, så det är ju så viktigt allting ska ju inkludera, alla ska vara i samma klass och så 

får man inga extra resurser det blir ju en katastrof. Jag tycker att det är skitjobbigt alltså det blir 

ju exkludering för dom hänger ju inte med. Men annars är inkludering som är den maximala 

principen fast det måste vara med resurser (Utvecklingsläraren).   

 

Med excerpten visar vi risken med att rumsligt inkludera språkelever i klasser utan att 

tillgodose deras behov och förutsättningar. Då är risken stor att eleverna blir exkluderade från 

undervisningen.   

 

En annan utmaning med inkludering av språkelever i ordinarie klass är enligt de flesta 

informanterna de stora kunskapsskillnaderna. Klassläraren för årskurs 2 uppger att glappet 

mellan språkeleverna och de andra eleverna ökar i takt med att eleverna blir äldre. 

 

Glappet ökar mellan eleverna med språkstörning och de andra eleverna. När det gick i ettan 

fungerade det bra, då kunde de hänga med och jobba med samma saker men nu i tvåan är det 

svårare, de hänger inte riktigt med, då är det bra att de får gå iväg och träna på sitt. Jag har 

kommit överens med lärarna i SU-gruppen att de får vara ansvariga för ämnena matematik och 

svenska. Det är svårt med hel inkludering (Läraren för årskurs 2).   

 

Samma klasslärare uppger att det är en utmaning att ha flera elever i klassen med olika behov. 

För att kunna möta elevernas olika behov behövs mer tid för planering och förberedelser, 

vilket inte finns i dagsläget. Rektorns uppfattning är att språkeleverna ofta ligger två år efter i 

sin språkliga utveckling gentemot klasskamraterna.  
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Här följer en sammanfattningen av resultatet som presenterats. Resultatet visar att Solskolan 

organiserar skolverksamheten utifrån grundtanken om en skola för alla, vilket i praktiken 

innebär att alla elever har en hemvist med klassgemenskap i en ordinarieklass samt att det är 

skolan som ska anpassa undervisningen efter alla elevers olika behov. I första hand fokuserar 

Solskolan på didaktisk och social inkludering i och med att rumslig inkludering inte alltid 

tillgodoser språkelevernas behov eller förutsättningar. De allra flesta informanter anger att 

språkeleverna behöver komma ifrån klassen, både för att det blir för arbetsamt att vistas där 

hela tiden och för att det i SU-gruppen ges andra förutsättningar för lärande som 

språkeleverna behöver. Skolan arbetar efter det som Asp-Onsjö (2008) framställer som 

verklig inkludering där inkluderingen utgår ifrån elevernas behov. Resultatet visar också att 

grundtanken kan vara svår att omsätta i praktiken om det inte finns tillräckligt med 

pedagogiska resurser med specialpedagogisk kompetens som kan vara med och stötta och 

anpassa i klassrummet. En utmaning med inkludering av språkeleverna är de stora 

kunskapsskillnaderna då språkelevernas språkutveckling anses vara två år efter de jämnåriga 

klasskamraternas.    
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8. Solskolans arbete för att anpassa undervisningen och stötta 

språkeleverna 

 

I det här kapitlet beskrivs hur informanterna arbetar för att anpassa undervisningen och stötta 

språkeleverna. Det inleds med en redogörelse av förhållningssätt och klassrumsklimat som 

framkommit i studien. Detta följs av en närmare beskrivning av hur klasslärarna, 

språkpedagog, SU-grupp och logoped arbetar för att anpassa och stötta språkeleverna. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten.  

 

Klassrumsklimat och förhållningssätt 

 

Det intryck vi fått under våra observationer är att det i båda klasserna är ett positivt och 

tillåtande klassrumsklimat. Det framkommer även i intervjuerna där informanterna nämner 

det tillåtande klassrumsklimatet och anser att språkeleverna är en del i en naturlig 

elevvariation och att alla har olika behov. I observationerna märkte vi att eleverna spontant 

hjälpte varandra vid behov eller när en elev frågade om något.  

 

Två språkelever använder varsin lärplatta och lyssnar på talböcker. Den ena lärplattan krånglar 

när en av språkeleverna ska lyssna och den andre språkeleven går fram och visar hur 

språkeleven kan göra för att lösa problemet. Därefter går språkeleven tillbaka för att lyssna på 

sin egen talbok (Observation, 16-02-17). 

 

Excerpten ovan visar att eleverna är vana med social interaktion vilket kan relateras till det 

sociokulturella synsättet där lärande anses ske via kommunikation och i samspel med andra. I 

klassrummet är det arbetsro och eleverna pratar med lågmälda röster till varandra. Det är även 

naturligt att en del elever sitter i grupprummet och arbetar, bakom en skärm eller i soffan. Den 

stora förståelsen för elevers olikheter är som tidigare nämnts en fördel med Solskolan. 

Personalen arbetar medvetet för att skapa tillåtande och trygga lärmiljöer för eleverna. 

Läraren för årskurs 4 ger följande exempel kring det tillåtande och trygga klassrumsklimatet. 

 

Dom räcker upp handen, går fram och redovisar, dom försöker läsa för dom andra och dom vill 

det själva. För att kunna göra det krävs ett rätt öppet klimat, tänker jag (Läraren för årskurs 4). 

 

Personalen är inkännande och lyssnar på elevernas egna önskemål om var och hur de vill 

arbeta.  
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Stöttning och anpassning i klassrummen 

 

Varje klassrum har teknisk utrustning i form av interaktiv skrivtavla och dokumentkamera. 

Språkeleverna som är inskrivna i SU-gruppen har varsin lärplatta i klassrummet. Den tekniska 

utrustningen används dagligen för att anpassa undervisningen till språkelevernas behov och 

förutsättningar. Med dokumentkameran kan läraren snabbt ta bilder på något och visa för hela 

klassen på den interaktiva skrivtavlan.  

 

Eleverna har skrivit faktatexter om kon och ritat en bild av en ko. Varje elev får redovisa sin text 

och bild genom att ställa sig framför klassen och läsa sin text. Läraren sprider ut redovisningarna 

över ett par dagar så att det blir fullt fokus på en redovisning åt gången. När en elev ska redovisa 

lägger läraren texten och bilden under dokumentkameran så dessa visas på den interaktiva 

skrivtavlan så att klassen samtidigt kan se bild och text när eleven läser. Eleven läser sedan lugnt 

och sakta sin text för klasskamraterna (Observation, 16-02-25). 

 

Läraren för årskurs 4 ger ett exempel på när språkeleverna använder lärplattorna. 

 

Dom behöver ha sina lärplattor till hjälp om dom har svårt att skriva med penna och få ner 

bokstäver så är det ju ibland lättare att skriva på och att den sen läser upp (Läraren för årskurs 4). 

 

Solskolan har köpt in en del hjälpmedel för att stödja elevernas språkutveckling samt som 

hjälp i undervisningssituationer, till exempel Legimus3 Inläsningstjänst4 och ClaroRead Pro5. 

Dessutom använder skolan sig av olika metoder och material för att arbeta med språkeleverna. 

Dessa metoder och material är Umeå-modellen6, cirkelmodellen7 och Fonomix munmetoden8. 

I observationerna och intervjuerna framkommer ett flertal arbetssätt som används för att 

underlätta i olika undervisningssituationer för språkeleverna. Ett av dessa är att använda bilder 

för att konkretisera ord och begrepp som till exempel ett bildschema över dagen, bildstöd 

både på interaktiva skrivtavlan vid genomgångar och på väggar kring aktuella teman för  

undervisningen eller som stöd att använda vid redovisningar. I ett av klassrummen finns en 

                                                           
3  Legimus tillhandahåller inläst litteratur och tidskrifter. 
4 Inläsningstjänst har inlästa läromedelsböcker. 
5  ClaroRead Pro är ett talsyntesprogram som talar när bokstäver, ord eller meningar skrivs. Med ClaroRead Pro 

kan även skannade dokument konverteras till PDF-format som kan läsas upp med talsyntesen.  
6 Läs- och skrivinlärningsmodell som utgår från stavelser 
7 Cirkelmodellen är en genrebaserad undervisning som bygger på en modell i fyra faser; bygga upp kunskap, 

studera modelltexter, skriva text ihop och skriva egen text. 
8 Fonomix munmetoden är ett läsinlärningsmaterial som bland annat innehåller munbilder som visar 

bokstavsljud. 
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humörbarometer och emojis9 som både elever och lärare kan peka på för att visa hur de 

känner sig. Ovanstående visar exempel på artefakter som språkeleverna har tillgång till för att 

underlätta inlärningen. 

 

Personalen tänker även på att använda tydliga instruktioner, både skriftliga och muntliga. 

Instruktionerna behöver vara korta samt att genomgångarna inte får vara för långa. Dessa 

tankar återspeglades i de genomgångar som observerades och finns med i de studerade 

åtgärdsprogrammen. Personalen använder kroppsspråket för att förstärka det som sägs. 

Klassläraren för årskurs 4 nämner att språkeleverna ibland behöver en extra genomgång.  

 

Dom behöver ha en extra genomgång ibland och extra stöd när dom arbetar (Läraren för årskurs 

4). 

 

Citatet ovan visar hur lärarna anpassar undervisningen efter språkelevernas behov och vikten 

av språkets betydelse för lärandet. Både intervjuerna och observationerna visar att personalen 

förklarar och repeterar ord för att stärka och utveckla språket hos språkeleverna. Personalen 

låter även språkeleverna förklara och repetera orden för de andra i klassen eller gruppen och 

på så vis sätta ord på och använda det egna språket.  

 

Ja repetera väldigt mycket faktiskt att de får sätta ord på det också försöker jag hela tiden att de 

får repetera, förklara ord är a och o alltså och det är så många ord som de inte kan (Läraren för 

årskurs 2).   

 

Excerpten illustrerar hur personalen stöttar språkelevernas lärande genom att dem får förklara 

orden och använda språket, på så vis utvecklas deras språkliga förmåga. Detta kan relateras 

till det sociokulturella perspektivet där lärandet ses som en kommunikativ process som sker i 

samspel med andra (Säljö, 2000).  

 

Vid repetition av ord är det vanligt förekommande att eleverna får agera eko till läraren och 

upprepa att säga ordet ett par gånger.  

 

Klassen ska ha matematikbingo och läraren frågar om någon elev vet vad lodrätt är. En elev 

svarar och läraren upprepar svaret och visar både med kroppen och på whiteboardtavlan. Läraren 

                                                           
9 Emojis är symboler som berättar vad vi tänker eller känner. Emojis kan användas för att förstärka budskap. 
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säger ordet vågrätt och barnen får vara eko. Läraren gör likadant med ordet lodrät (Observation, 

2016-02-25).  

 

Lärarna stöttar språkeleverna på olika sätt vid genomgångar till exempel genom att stämma av 

med språkeleverna, att de förstått samt se efter att språkeleverna kvarhåller sin 

uppmärksamhet. Språkeleverna stöttas även när de vill svara på frågor. Stöttningen sker 

genom att lärarna upprepar frågan, ställer stödfrågor eller läser texten som visas på den 

interaktiva skrivtavlan högt en gång till. 

 

En av språkeleverna vill komma fram och välja vilket ord som ska placeras i en lucka i texten. 

Läraren viskläser texten en gång till för språkeleven. Språkeleven väljer ordet sommar och 

placerar det i luckan (Observation, 19-02-25).   

 

Ovanstående excerpt visar på när läraren stöttar språkeleven i sin utveckling och arbetar på så 

sätt inom språkelevens proximala utvecklingszon och använder scaffolding som stöd till 

eleven. Språkeleverna får även skrivstöd av personalen då språkeleverna både kan ha svårt 

med att komma ihåg vad de vill skriva samt svårigheter med att skapa en röd tråd. Logopeden 

lyfter fram att språkeleverna kan hjälpas genom att de får en struktur för hur texter skrivs. 

Denna struktur för skrivande av både narrativer och faktatexter finns uppsatt i ett av 

klassrummen. Det här visar också på hur läraren använder sig av scaffolding för att stötta 

eleven i sitt lärande. 

 

Samtalsmöjligheter  

 

I klassrummen är den fysiska miljön organiserad på ett sådant vis som ger möjlighet till 

socialt samspel och interaktion. De flesta eleverna sitter två och två och en del sitter tre 

bredvid varandra. Ett vanligt förekommande arbetssätt som förekommer i båda klasserna är 

grupparbete. När klasslärarna haft genomgångar och eleverna ska arbeta uppmuntrar 

klasslärarna eleverna att samarbeta med varandra. Genom arbetssätten som används medieras 

kunskaper via språket. Enligt det sociokulturella perspektivet bidrar samspel med andra till att 

eleven kan utnyttja sina begränsade förutsättningar som givits av naturen (Säljö, 2000). 

 

Vikten av att språkeleverna behöver få taltid och använda sitt språk för att utveckla språket är 

en återkommande tanke hos alla informanter, vilket även framkommer i åtgärdsprogrammen. 

Klassläraren för årskurs 4 säger att det är viktig att uppmuntra eleverna att prata med varandra 
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samt ge dem möjligheter att använda sitt språk. Det behövs för att de ska få möjlighet att 

utveckla sitt eget språk. Samma tanke återfinns hos logopeden.   

 

Jag tror det är jätteviktigt att eleverna får taltid och möjlighet att prata, inte sitta tyst och lyssna 

hela tiden utan möjlighet att interagera, prata med kompisar (Logopeden).   

 

Citatet synliggör pedagogernas medvetenhet kring att skapa undervisningssituationer med 

social interaktion och möjlighet för språkeleverna att använda språket i olika sammanhang.  

Klassläraren för årskurs 4 låter eleverna välja utifrån egna önskemål om de vill jobba i 

klassrummet eller i grupprummet. Detta arbetssätt medför också att språkeleverna får 

samtalsmöjligheter både med varandra och även med klasskamraterna. Klassläraren har den 

uppfattningen att det är viktigt att lyssna på elevernas egna uppfattningar och önskemål. 

 

Alla språkelever utom en sätter sig i grupprummet. En annan elev följer med. Där turas de om 

att läsa matteuppgifterna för varandra, de har nu kommit till uppgifter med lästal. Alla eleverna 

är med och pratar om hur de kan lösa uppgiften samt resonerar kring om svaret kan vara rimligt. 

Ibland händer det att någon hunnit lösa uppgiften under tiden som kamraten läser och berättar då 

för de andra hur den löst uppgiften. Ibland löser eleverna uppgifterna på olika sätt på 

kladdpapperna de hade framför sig och delger då muntligt för varandra hur de tänkt och gjort. 

När de blir osäkra frågar de mig. Emellanåt pratar de om annat men återvänder alltid till sina 

arbetsuppgifter. Under tiden som eleverna arbetar i grupprummet kommer läraren med jämna 

mellan rum och tittar till dem och stämmer av hur det går för dem (Observation, 16-02-17). 

 

Excerpten visar att språkeleverna får möjlighet till appropiering, vilket innebär att de 

införlivar andras kunskap i sin egen. När språkeleverna får ta del av hur andra löser en uppgift 

får de även ta del av andras sätt att tänka och resonera. 

 

Stöttning och anpassning i klassrummet av språkpedagog och logoped 

 

Både logoped och språkpedagog är ibland med i klassrummet med att stötta. Hur 

språkpedagogen stöttar beror på vilka aktiviteter som förekommer i klassrummet. När 

eleverna läser högt för varandra är språkpedagogen med och stödjer språkeleverna att följa 

med i texten, bland annat för att språkeleverna lär sig samläsa på det viset. Språkpedagogen 

stöttar även när språkeleverna läser högt för klassen och hjälper till vid avkodningen. När 

eleverna ska läsa faktatexter själva strukturerar språkpedagogen upp läsningen åt 

språkeleverna så att de läser kortare delar av texten för att sedan svara på tillhörande frågor. 
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Språkpedagogen agerar även som skrivstöd samt stämmer av med språkeleverna att de förstått 

både texten och frågorna.  

 

För de här barnen förstår inte på samma sätt, de förstår inte innehållet, har inte ämnesorden, då 

sitter vi och tittar på bilder, pratar om bilder och ser om det förstått texten, de kanske inte hinner 

skriva alla meningar men då har vi ändå diskuterat och samtalat och då visar de även för mig att 

de förstår (Språkpedagogen). 

 

Med ovanstående excerpten vill vi visa språkelevernas behov att stöttning för att kunna ta till 

sig undervisningen i klassrummet och för att kunna arbeta på egen hand. Språkpedagogens 

stöttning är ett exempel på det sociokulturella synsättet på lärande. Där anses lärande först ske 

på en kollektiv nivå, vilket sker genom att språkpedagogen pratar med språkeleverna om 

bilder och texten för att få dem att förstå, och därefter på individuell nivå där språkeleverna 

införlivar denna kunskap i sin egen (Säljö, 2000). 

 

Precis som språkpedagogen arbetar logopeden med elevernas språkförståelse och användning 

av språket i undervisningssituationer. Logopeden anser att det finns vinster med detta 

arbetssätt och menar att det blir lättare för språkeleverna att göra generaliseringar när hen kan 

vara med och stötta direkt i den kontext eleverna arbetar med ett visst innehåll. Logopeden 

anser också att eleverna bättre förstår varför de behöver träna på vissa moment hos hen när 

hen kan visa i vilka sammanhang i klassrummet de har nytta av den träningen. 

 

Sen tror jag att det hade funnits andra vinster med att kunna jobba i klassrummet mer med då 

hade det behövts ganska mycket mer logoped, det blir lättare med generaliseringar man förstår 

lättare varför de ska använda de här verbböjningarna det blir mer relevant för dem och jag kan 

snappa upp saker i klassrummet som jag sedan kan förstärka (Logopeden). 

 

Citatet visar att logopeden har möjlighet att lägga märke till något som logopeden kan arbeta 

vidare med och förstärka enskilt när eleven är hos hen. 

 

Anpassning och stöttning i SU-gruppen 

 

Som tidigare nämnts får språkeleverna sin undervisning i svenskämnet i SU-gruppen och även 

där är det ett tillåtande och tryggt klimat enligt språkpedagogen. Precis som i klassrummen 

används dokumentkameran ofta. Språkpedagogen uppger att det är en fördel med att använda 
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den vid genomgångar för då kan språkeleverna se samma sak på skärmen som de arbetsblad 

eller böcker de har framför sig. På så vis blir det enklare att följa med i genomgångarna samt 

att språkeleverna har lättare för att förstå vad de ska arbeta med. När språkeleverna undrar hur 

ett ord stavas kan språkpedagogen snabbt och enkelt skriva ordet på exakt det ställe ordet ska 

skrivas i arbetsboken. Språkpedagogen använder även dokumentkameran vid högläsning så 

att språkeleverna kan se texten på whiteboardtavlan.  

 

Och lägger jag boken under och så följer jag bara med pennan och sen får de som vill följa med 

när jag läser (Språkpedagogen). 

 

Citatet illustrerar hur språkpedagogen riktar språkelevernas uppmärksamhet vid högläsning.  

 

Även i SU-gruppen använder eleverna lärplattor. Det kan till exempel vara vid skrivuppgifter  

där programmet ClaroRead Pro används eller så arbetar eleverna med olika appar.  

Vid genomgångar arbetar språkpedagogen på samma sätt som klasslärarna, det vill säga 

använder bildstöd för att konkretisera ord och begrepp, tydliga instruktioner som upprepas vid 

behov och mer taltid. Språkpedagogen arbetar med förförståelse i svenskämnet och uppger att 

texter behövs arbetas på detaljnivå för att underlätta förståelsen. Språkeleverna behöver arbeta 

länge med samma moment och få mycket taltid. Det här sättet att arbeta återfinns i 

åtgärdsprogrammen. Det är även viktigt att kunskapen befästs innan ett nytt arbete startas.  

 

Det här måste befästas innan vi rusar på men sen att man vågar backa, börja om igen – och 

kommer ni ihåg? Och sen mycket prata. Mycket bilder, prata utifrån bilder, ställa frågor 

(Språkpedagogen). 

 

När det finns möjlighet försöker språkpedagogen öka förståelsen kring ett undervisningstema 

genom att språkeleverna får uppleva saker. Språkpedagogen uppger att det är just upplevelsen 

som ibland kan bidra till att språkeleverna får grepp om vad som egentligen menas med vissa 

ord och begrepp.    

 

Iväg förra veckan till museet för de har ju en utställning så vi åkte ner dit, jag och fem elever, vi 

gick och tittade och det är mycket att man fick prova att klä på sig, hålla och känna och de sålde 

skor och de var straffade och hängde i såna här tortyrredskap och grejer och då direkt när de 

kom tillbaka så sa en av klasslärarna att nu förstod de. Det här med adel, präster, borgare och 

bönder är ganska svårt men de hade precis fått kläm på och där ser man också igen hur viktigt 

det är att få ha upplevt nånting, känna det med kroppen (Språkpedagogen). 
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Excerpten ovan visar vikten av att anpassa och stötta språkeleverna efter deras förutsättningar 

och behov. När ord och begrepp konkretiseras ökar språkelevernas möjligheter för lärande 

och utvecklande av kunskaper. 

 

Språkpedagogen nämner att hen har en överenskommelse med några av språkeleverna att de 

kan gå till SU-gruppen när de tycker att det blir för jobbigt. 

 

Hen har börjat komma in hit på rasterna, så är det jobbigt på rasterna att du blir trött eller när det 

har blivit tokigt är det lätt att hen börjar må illa ont i huvudet vill åka hem - kom in hit på 

lunchen, lägg dig på soffan, ta en bok, för jag tror att det är viktigt att de får gå undan och nu fler 

och fler lektioner kommer hen med sina saker och sätter sig bakom skärmen där och jobbar med 

sitt eller ibland deltar bara för att hen vill bort ifrån det stora sammanhanget för att det blir för 

jobbigt (Språkpedagogen.). 

 

Med excerpten visar vi att Solskolan gör individuella anpassningar utifrån språkelevernas 

enskilda behov.  

 

Logopedens arbete 

 

Logopedens huvudsakliga syfte är att hjälpa eleverna att nå målen i läroplanen. För att vara 

effektiv och räcka till för språkeleverna plockar logopeden ut eleverna ur klassen för att ge 

enskild undervisning 1-3 gånger per vecka eller undervisning i grupp. Hen arbetar med 

elevens språkliga förmågor som till exempel den grammatiska strukturen, uttal, ordförråd, 

hjälpa eleverna att kategorisera olika ord i kategorier, hitta strategier för hur eleven alternativt 

kan uttrycka sig när ett specifikt ord saknas i ordförrådet.  

 
Det jag jobbar med ska hjälpa eleven att nå målen i läroplanen, jag jobbar med de språkliga 

förmågorna. Sen är det klart att det också är viktigt att man kan böja verben rätt för att klara av 

och berätta eller klara av målen i svenska, det hör ju ihop, men jag tittar utifrån språket på ett 

annat sätt (Logopeden). 

 

Utöver det så gör logopeden kartläggningar över språkelevens språkliga förmågor samt när en 

elev skrivs in i SU-gruppen. Därefter genomförs regelbundna kartläggningar i samband med 

att eleven klarat de uppsatta målen hos logopeden. Utifrån kartläggningen bestäms antingen 

nya mål eller så visar den att eleven kan skrivas ut ur SU-gruppen. Logopeden gör även 
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löpande kartläggningar över de moment och förmågor som eleven tränat på görs fullständiga 

språkliga kartläggningar när språkeleven går i årskurs 3 och 5. 

 

Följande text är en sammanfattning av resultatet som presenterats ovan. Resultatet visar att 

personalen medvetet arbetar för att skapa tillåtande och trygga lärmiljöer samt att de har ett 

inkännande förhållningssätt och lyssnar på språkelevernas egna önskemål. Av resultatet 

framgår att personalen lägger tonvikt på social interaktion och möjliggör för språkeleverna att 

använda språket i olika sammanhang. Personalen arbetar medvetet för att skapa dessa 

undervisningssituationer. Språkeleverna får möjlighet till appropiering, vilket innebär att de 

införlivar andras kunskap i sin egen, vilket även omfattar andras sätt att resonera och beteende 

(Säljö, 2000).  

 

Solskolans personal stöttar språkeleverna i deras utveckling mot nya färdigheter, begrepp och 

utvecklad förståelse genom undervisning inom den proximala zonen och scaffolding. Det 

finns en medvetenhet hos personalen att skapa de förutsättningar som behövs för 

språkeleverna för att lärandet ska utvecklas i positiv riktning. Några exempel är att ge korta 

och tydliga instruktioner, stämma av med språkeleverna att de förstått och undervisning i SU-

gruppen. Språkeleverna får ibland stöttning av logoped och språkpedagog i klassrummet på 

olika sätt, till exempel skrivstöd. Utöver det får språkeleverna undervisning hos logopeden 1-

3 tillfällen per vecka.  

 

Då många språkelever har ett svagt arbetsminne och nedsatt språkförståelse arbetar lärarna 

med att förtydliga ord och begrepp för språkeleverna till exempel genom bildstöd. I 

klassrummen finns teknisk utrustning som används för att både stötta och anpassa 

undervisningen efter språkelevernas förutsättningar och behov. Språkeleverna har även 

tillgång till alternativa verktyg såsom dator, lärplatta och program för att underlätta 

inlärningen. Dessa artefakter förmedlar kunskaper till språkeleverna och denna förmedling 

benämns inom det sociokulturella perspektivet för mediering (Säljö, 2000). Solskolan 

anpassar och stöttar så att eleverna utvecklas i sitt lärande.  
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9. Diskussion 

 

Inledningsvis förs en metoddiskussion kring för- och nackdelar med den valda metoden 

därefter kommer en resultatdiskussion där vi lyfter fram centrala aspekter från resultatet som 

vi anser är betydelsebärande. Dessa resultat diskuteras i relation till innehållet i bakgrund, 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Resultatdiskussionen avslutas med våra 

slutsatser. I den sista delen av kapitlet ges förslag på fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

 

Utifrån studiens syfte att beskriva hur en skola arbetar för att stödja elever med språkstörning 

valde vi den etnografiska forskningsansatsen. För att få veta mer om hur en skola arbetar för 

att stödja språkelever finner vi det lämpligt att bege oss till en miljö där lärare och språkelever 

finns. Att på nära håll få möjlighet att ta del av hur en skola arbetar för att stödja språkelever 

genom observationer, intervjuer och samtal skapas ett rikt empirimaterial som ger underlag 

för de tolkningar och analyser som gjorts för att ge en fördjupad förståelse.  

 

Då vi är verksamma inom skolan är de miljöer som studerats för oss kända sedan tidigare. Här 

är det av vikt, enligt Kullberg (2014) att kunna reflektera över vår egen förmåga att i analys 

och tolkning kunna distansera oss till det som vi har avsett att studera. Det är viktigt att gå in 

på fältet med ett öppet sinne, utan några förutfattade meningar kring det som ska studeras 

(Kullberg, 2014). Då vi har erfarenhet av att vistas i skolmiljöer anser vi att det har underlättat 

våra analyser och tolkningar, men visst har vår förförståelse påverkat de val, analyser och 

tolkningar som gjorts då det är ofrånkomligt. Ingrid Westlund (2015) tar upp att det är en 

fördel att besitta någon form av kunskap kring det som ska studeras för att det inte ska kännas 

främmande och utgöra ett hinder i tolkningsarbetet. För att stärka tillförlitligheten anser 

Fangen (2005) att de analyser och tolkningar som gjorts ska återföras till informanterna för att 

öka validiteten.  

 

En nackdel med etnografisk forskning, enligt Denscombe (2009) är att det är fler etiska 

aspekten att förhålla sig till än vid andra tillvägagångssätt. Ur etisk aspekt ska deltagarna få ta 

del av studiens resultat enligt Fangen (2005), vilket informanterna har fått göra. Övriga etiska 

överväganden som vi har tagit ställning har presenterats tidigare.  
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Observationsschemat har hjälpt oss att ha ett fokus i våra observationer, vilket har sett till att 

vi observerat samma saker. Då vi är två som har genomfört studien är det svårt att komma 

ifrån att våra tolkningar till viss grad kan skilja sig åt. Under studiens gång har vi haft 

regelbundna samtal kring de tolkningar vi har gjort och jämfört dessa. Till största del har våra 

tolkningar varit samstämmig och vi anser att det har varit en fördel att vara två, då det har 

inneburit att fler infallsvinklar har förts in på hur något kan förstås och tolkas. Likaså har 

intervjuerna genomförts av oss tillsammans, vilket har underlättat analysarbetet av 

intervjuerna då vi båda har kunnat relatera till de faktiska intervjusituationerna och minnas 

hur informanterna delgivit oss informationen. 

 

En kritik som kan riktas mot studien är att observationstillfällena varit för få för att tydliga 

mönster i verksamheten ska kunna framgå. Fangen (2005) lyfter att det bör finnas en 

medvetenhet i att tolkningarna inte kan testas i flera olika sammanhang. Vi anser ändå att 

observationerna varit viktiga för vår studie för att öka förståelsen för hur skolan organiserar 

och stöttar eleverna med språkstörning. Det vi har lagt märke till under observationerna har vi 

vid intervjutillfällena frågat vidare om för att få en djupare bild av verksamheten och varför 

den ser ut som den gör. Enligt Fangen (2005) är det en styrka att använda intervjuer ihop med 

observationer för att validera observationsmaterialet. Vi har i studien använt oss av 

metodtriangulering för att säkerställa resultatets trovärdighet, vilket framgår av de 

framskrivna excerpten i resultatdelen.  

 

Observationerna bidrog till att ytterligare en aspekt kom att ingå i vår studie, nämligen 

inkluderingsaspekten. På så sätt kan sägas att vi har använt en etnografiskt inspirerad ansats i 

enlighet med hur Kullberg (2014) framställer etnografens upptäckande väg. Den etnografiske 

forskaren omformulerar sin problemformulering under studiens gång utifrån vad som 

genereras i studien och allteftersom nya upptäckter görs. Vid informella samtal i samband 

med observationerna förstärktes varför aspekten inkludering var viktig att ta med i vår studie. 

  

Denscombe (2009) lyfter fram den påverkansroll intervjuaren kan ha på informanterna vilket 

är något som vi i vår studie varit medvetna om och förhållit oss till. Vid intervjuer finns det 

bland annat risk för att informanterna ger svar som de tror och uppfattar att intervjuaren vill 

ha (Denscombe, 2009). Vi har i våra formella intervjuer använt oss av den semistrukturerade 

intervjuformen som innebär att forskaren har frågor kring ämnen som kommer att behandlas. 

Vid genomförandet av intervjuerna visade informanterna engagemang och svarade spontant 
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på frågorna. Vår uppfattning av intervjuerna är att informanterna gett oss genuina svar och det 

grundar sig bland annat på att en del informanter vid några tillfällen hänvisade till andra 

informanter som de ansåg kunna ge ett utförligare svar kring något som vi frågade om. Våra 

intervjuer kan liknas vid en vanlig samtalsdialog där vissa ämnen och frågor berördes. 

Intervjuerna kändes avslappnade och bekväma.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur en skola arbetar för att stödja 

elever med språkstörning. Studiens resultat visar att Solskolan använder sig av olika lösningar 

för att tillgodose språkelevernas behov men att betoningen är inkludering av språkeleverna i 

klasser. Denna betoning på inkludering av alla elever får stöd av forskning som konstaterat 

positiva effekter av inkludering. I klasser där elever med funktionsnedsättning var integrerade 

fann Westling Allodi (2005) att klassrumsklimatet präglades av delaktighet och samarbete 

mellan eleverna. Enligt Westling Allodi kan detta delvis förklaras med högre personaltäthet, 

individanpassad undervisning samt mer fokus på socialt samspel. Detta har stora likheter med 

vad som framkom i vår studie angående både individanpassning, fokus på socialt samspel och 

till viss del högre personaltäthet. Solskolan arbetar aktivt för att språkeleverna ska ingå i 

sociala sammanhang och interagera med klasskamraterna, vilket märks tydligt i olika 

undervisningssituationer som till exempel när klasslärarna uppmuntrar eleverna att samarbeta. 

Genom denna inkludering ansåg informanterna att språkeleverna får möjlighet till utveckling 

av den sociala kompetensen, vilket kan jämföras med det resultat Laws et al. (2012) kom fram 

till i en studie. Enligt Laws et al. (2012) ges språkelever bättre förutsättningar att utveckla 

sociala relationer om de får ingå i en vanlig klass, vilket även har betydelse för deras språk- 

och talutveckling. Denna kunskap om vilka positiva effekter inkludering kan medföra samt att 

dessa förutsättningar gynnar språkelevernas språkutveckling är viktig att känna till och sprida. 

Kunskapen kan användas vid utformningen av stödet och anpassningarna för dessa elever. 

Specialläraren med sin fördjupade kunskap om barns och elevers lärande kan hjälpa 

pedagogerna med att utforma undervisningen efter språkelevernas behov.  

 

Informanterna på Solskolan uppgav att det finns en hög tolerans och förståelse för allas olika 

behov både bland personal och bland elever, vilket även framkom i observationerna. Det här 

kan relateras till Salamancadeklarationen (Svenska Unesco, 2006) som håller före att 

solidaritet byggs upp mellan elever och elever i behov av särskilt stöd genom integration och 
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att skillnader mellan människor är normala. Att skillnader ingår i en naturlig elevvariation är 

även något som informanterna i studien framhåller. Enligt Salamancadeklarationen (2006) är 

ett avgörande steg för att skapa ett integrerat samhälle och försöka ändra diskriminerande 

attityder att skolan är integrerad och att olikheter ses som normala. Enligt detta synsätt har 

skolan ett viktigt uppdrag att inkludera elever samt att lyfta fram olika elevers behov och 

skapa tillåtande lärmiljöer. Solskolans arbete med att skapa en inkluderande miljö är, enligt 

rektorn, ett medvetet arbete som har pågått under en längre tid. Att skapa en inkluderande 

skola är ett aktivt arbete som behöver ta sin tid. Därav finner vi att det blir viktig för 

språkeleverna att erhålla specialpedagogiska insatser inom ordinarie klassens ram genom att 

speciallärarna bidrar med att undanröja hinder och skapa möjligheter i lärmiljöer som 

möjliggör inkludering utifrån alla tre aspekterna.  

 

I vår studie framkommer att lärarna arbetar språkutvecklande genom att konkretisera, 

visualisera och uppmuntra eleverna till samarbete. Språkeleverna ingår i naturliga 

sammanhang där språket används och där de ges möjlighet att få höra andra och själva få 

möjlighet att prata. Att vara integrerade med andra är något som Bjar och Liberg (2012) 

förordar och anser att språket utvecklas tillsammans andra, därför bör lärare välja 

språkutvecklande arbetssätt. Extra viktigt är det för språkelever att få delta i sammanhang där 

språket används tillsammans med andra (Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007). Mainela-

Arnold et al. (2006) kom fram till att med hjälp av förtydligande ökar språkelevernas 

möjligheter till kommunikation än när de bara har sitt tal att tillgå. Utifrån ett sociokulturellt 

synsätt på lärande utvecklas språket i sociala sammanhang. Då språkeleverna ingår i en större 

social gemenskap där de också känner tillhörighet ges eleverna möjlighet att utveckla sitt 

språk. Att få förebilder för hur språket används samt möjlighet att få vara med i en 

gemenskap, är utifrån detta synsätt utvecklande för både deras språk och självbild, vilket 

språkeleverna får möjlighet till på Solskolan. Informanterna på Solskolan anser att 

språkeleverna får positiva förebilder för hur språket kan användas genom att vara 

inkluderande. Att inte få delta i ordinarie klass kan leda till minskade möjligheter att både 

interagera med andra och få höra och använda språket. 

 

Merparten av undervisningen sker inom ordinarie klassens ram där språkelevernas 

förutsättningar tillgodoses så långt som möjligt genom stöttning och anpassningar. Sandberg 

(2012) fann att skolor har lättare att göra anpassningar i den fysiska miljön än att anpassa 

undervisning och förhållningssätt, vilket inte överensstämmer med resultatet i vår studie. 
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Solskolans personal anpassar även sin undervisning på flertalet sätt samt sitt förhållningssätt 

till språkeleverna. Denna medvetenhet genomsyrar hela verksamheten och syns bland annat i 

språkpedagogernas strävan att hitta flera olika metoder som kan passa enskilda språkelevers 

behov samt informanternas förhållningssätt att lyssna på språkelevernas egna tankar om sina 

behov och önskemål kring sitt lärande. På Solskolan utgår informanterna från att alla elever 

lär tillsammans och för att språkeleverna ska tillgodogöra sig klassrumsundervisningen görs 

anpassningar. Berhanu (2011) lyfter att det grundläggande för skolorna är just detta att alla 

elever lär sig tillsammans oavsett olika förutsättningar, men däremot behöver undervisningen 

anpassas. Några av de anpassningar som Solskolan gör är att språkpedagogen vid vissa 

tillfällen stöttar språkeleverna i klassrummet. De kan få hjälp med att skriva, hitta ord, få in en 

röd tråd i texten, få hjälp med förklaring av svåra ord eller hjälp med läsning. Vidare har 

språkeleverna tillgång till att få texter upplästa vilket leder till att de har möjlighet att ta till sig 

fakta. Både klasslärarna och språkpedagogen hjälper språkelever genom att ställa frågor om 

undervisningsinnehållet vilket bidrar till att språkeleverna får ett sammanhang. Genom 

didaktiska anpassningar kan språkeleverna bli inkluderade i klassen vilket överensstämmer 

med en av Parsons et al. (2011) slutsatser. Deras slutsats var att möjligheten för inkludering 

av språkelever ökade när de fick stöd efter sina förutsättningar samt att de genom inkludering 

kan få bra förebilder.   

 

Som framkommit är inkludering av språkelever positivt för deras språkutveckling. Däremot är 

informanterna i studien eniga om att SU-gruppen behöver finnas ur flera aspekter för 

språkeleverna. Som till exempel att språkeleverna har en långsammare språkutvecklingstakt 

och därför behöver få mer taltid, vilket de får i SU-gruppen. De flesta språkelever behöver, 

enligt Kalnak (2014), få specialundervisning för en positiv utveckling av språket. Den 

enskilda träningen hos logopeden samt undervisning i SU-gruppen kan liknas med 

specialundervisning. Ett vanligt förekommande arbetssätt är att samtala kring bilder eller 

samtala kring teman med hjälp av bildstöd. I SU-gruppen arbetar eleverna dessutom med 

samma moment under längre tid tills det är helt befäst. Det går helt i linje med Bruces (2006) 

uppfattning om språkelevers behov att få mer kommunikativ och språklig träning. Språkelever 

har lättare för att berätta än att delta i samtal enligt Reuterskiöld Wagners (1999) studie och 

språkelever använder sig av längre meningar i sitt berättande än i samtal. Även om 

språkelever har lättare för att berätta fann Soodla och Kikas (2010) att berättandet inte 

innehåller så mycket information. I det språkutvecklande arbetssätt som förekommer i SU-
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gruppen ges språkeleverna möjlighet att utveckla både sin förmåga att kunna delta i samtal 

samt utveckla sitt berättande.   

 

Hjörne och Säljö (2008) samt Persson (2008) påtalar att arbetslagen tillsammans med en 

speciallärare kan organisera både undervisning och lärmiljön så att den utgår från elevers 

förutsättningar och behov. Persson (2008) lyfter även fram att skolan behöver arbeta mot 

samma mål. Planeringen av lämpliga åtgärder bör utgå från välfungerande situationer samt 

bygga vidare på det som fungerar bra för eleverna enligt Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner 

(2010) och Bruce (2010). Detta lyfts även i vår studie av språkpedagogen vars uppfattning är 

att undervisningen ska utgå ifrån och bygga vidare på det eleven redan kan. Därav blir det 

viktigt att ha kännedom om en elevs styrkor och svårigheter vilket även Carlström (2010) 

påpekar behövs för att kunna stötta eleven i rätt riktning samt ge adekvat hjälp. För att kunna 

sätta in rätt åtgärder är det angeläget, enligt skolverket (2001) att känna till vilka insatser, mål 

och metoder som behövs för att utveckla elevens fortsatta lärande i positiv riktning och det är 

något som speciallärare med sin fördjupade kunskap om barns och elevers lärande kan bidra 

med. För att kunna ge rätt stöd till språkeleverna poängterar Hansson (2010) vikten av att 

regelbundet följa upp deras utveckling, eftersom svårigheterna kan variera över tid. Även 

Bruce (2006) tar upp att svårigheterna kan yttra sig på olika sätt beroende på vilken ålder 

eleven befinner sig. Därför behövs regelbundna kartläggningar över elevens språkliga 

förmågor, vilket en speciallärare med kompetens inom språk-, läs- och skrivutveckling har 

förutsättningar för att göra.  

 

Skollagens (2010:800) riktlinjer är att segregerade lösningar endast bör användas i 

undantagsfall. Utifrån studiens resultat kommer vi fram till att det är viktigare att utgå ifrån 

språkelevers förutsättningar och behov vid utformningen av det specialpedagogiska stödet 

samt att ta hänsyn till elevernas önskemål. Det som är problematiskt enligt Göransson, 

Nilholm och Karlsson (2011) är att själva begreppet integration är otydligt vilket leder till att 

integrering ser väldigt olika ut bland skolorna. Deras tolkning är att en anledning till att 

segregerade lösningar ökar är för att det inte är förbjudet. Kanske är det så att en större 

tydlighet behövs kring begreppet. Vid användning av SU-grupp är det viktigt att noga 

överväga varför den behövs och vilka konsekvenser det kan få för språkeleverna. Det får inte 

ske per automatik att alla språkelever anses vara i behov av en placering i en SU-grupp, vilket  

inte är fallet på Solskolan. Där tillhör språkeleverna SU-gruppen endast under den tid behovet 

anses finnas och genom regelbundna uppföljningar säkerställs att språkeleverna inte blir kvar 
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i SU-gruppen längre än vad de behöver. Men det är också av vikt att se till ett längre 

perspektiv, hur stödet ser ut för eleven även när språkeleven blir utskriven från SU-gruppen. 

Oavsett om en elev är inskriven i SU-gruppen eller inte så är det elevens behov som ska styra 

åtgärderna. Skolor med en lyckad verksamhet där elever är inkluderade utifrån sin förmåga 

bör få möjlighet att dela med sig av hur skolan organiserar den specialpedagogiska 

verksamheten, vilket den här studien bidrar med. 

 

Avslutande reflektioner 

 

Våra slutsatser är att mycket kan göras för att underlätta lärande för språkelever inom den 

ordinarie klassens ram gällande både den fysiska och psykiska miljön. Vi har i vår studie visat 

flertal förutsättningar i lärmiljöer som är gynnsam för språkelever. Studien är därför av värde 

för kunskapsutvecklingen i att möta elever med språkstörning och som speciallärare och 

pedagoger kan använda sig av. Dagens informationssamhälle ställer stora krav på att besitta 

nyckelförmågor såsom språklig och kommunikativ kompetens (Hansson, 2010). Carlberg 

Eriksson (2009) uppger att konsekvenserna av en språkstörning kan minskas med hjälp av en 

miljö som är anpassad till elevens nivå. Vi anser att det är av vikt att skolan skapar lärmiljöer 

för språkelever som är språk- och kunskapsutvecklande för att de ska få möjlighet att utveckla 

förmågor som krävs för att delta i dagens informationssamhälle. All pedagogisk personal på 

Solskolan har utbildning inom språkstörning som ger kompetens och kunskap kring hur 

lärmiljöer och undervisning bör anpassas samt vilken stöttning språkelever behöver. Så ser det 

förmodligen inte ut på de flesta skolor i landet. Både Salamancadeklarationen (2006) och Lgr 

11 (2011) förespråkar inkludering och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

någon anledning har svårt att nå målen. För att skapa rumslig, social och didaktisk inkludering 

för språkelever behövs den kunskap som finns i vår studie. Undervisningen behöver anpassas 

på gruppnivå i klassrummet så att den bidrar till en positiv utveckling för språkelevernas 

lärande. Som tidigare nämnts har forskning visat att inkludering inom alla tre aspekter för 

med sig positiva effekter för språkeleverna, till exempel gynnsam språkutveckling, förebilder 

för hur språket används samt bättre förutsättningar att utveckla sociala relationer. En 

utgångspunkt för detta arbete är att specialläraren, med fördjupad kunskap inom språk-, läs- 

och skrivutveckling, analyserar klassrumsmiljön och medverkar i det förebyggande arbetet 

kring språkeleverna. Specialläraren kan som kvalificerad samtalspartner stötta och utbilda 

pedagoger kring språkelevernas behov och bidra med utveckling av de anpassningar och stöd 

som språkeleverna behöver i klassrummet. Några exempel på det är hur den tekniska 
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utrustningen kan användas, för att anpassa och stötta språkutvecklande arbetssätt där 

undervisningssituationer kan planeras in för att språkeleverna tillsammans med en 

klasskamrat får använda språket och sätta ord på innehållet i undervisningen, stötta lärandet 

genom att medvetet rikta språkelevernas uppmärksamhet, ställa följdfrågor och upprepa 

frågor. Detta behövs för att motverka att språkelever får exkluderande speciallärarinsatser 

som en följd av bristande anpassning och stöttning på gruppnivå i undervisning.  

Språkeleverna behöver även få anpassningar och stöttning på individnivå och resultatet visar 

att det behövs en person med specialpedagogisk kompetens. I detta arbete har specialläraren 

med sina fördjupade kunskaper inom språk-, läs- och skrivutveckling en viktig uppgift i att 

anpassa och stötta språkeleverna i klassrumsmiljön efter deras behov och förutsättningar. Med 

sin fördjupade kunskap om barns och elevers lärande har specialläraren kompetens att kunna 

individanpassa stöttningen och anpassningarna till den enskilda eleven. För att åstadkomma 

det skrivna ovan behövs ett nära samarbete mellan verksamma på skolan där specialläraren 

bidrar med kunskap om språkutvecklande arbetssätt och fungerar som kvalificerad 

samtalspartner åt pedagoger för att skapa inkluderande lärmiljöer för språkelever. 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Något som framkommer i studien är betoning på inkludering av språkelever. Utifrån detta 

vore det intressant att ta reda på vilka erfarenheter och upplevelser språkeleverna har kring sin 

egen inkludering. Ser eleverna några för- respektive nackdelar med att gå iväg till SU-

gruppen samt elevernas upplevelse av att delta i ordinarie klass. En annan uppföljningsstudie 

till denna är att efter ett par år följa hur måluppfyllelsen ser ut för språkeleverna och om de 

anser att det stöd de fått under åren bidragit till ökade möjligheter att nå målen. 

 

I studien framkom även att ett flertal av språkeleverna börjar på skolan först efter det att den 

egna hemskolan inte har klarat att tillgodose deras behov. Ett viktigt inslag i arbetet med 

språkeleverna är samarbete med föräldrarna genom täta och positiva kontakter (Carlberg 

Eriksson, 2009). Hur detta samarbete kan se ut och vilken roll det kan spela har vi inte 

undersökt i denna studie då vi ansåg att studien skulle bli för omfattande. Utifrån vikten av 

samarbete mellan skola och föräldrar hade det varit intressant att undersöka föräldrarnas 

erfarenheter av samarbete både med hemskolan och med skolan med SU-gruppen för att 

belysa föräldrars erfarenheter kring detta samt deras upplevelser om det egna barnet får/fått 

det stöd som de är i behov av.    
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Bilagor 

 

Brev till hemmen, Bilaga 1  

 

Hej! 

 

Vi är två lärare som heter Maria Lindqvist och Elisabeth Magnell som utbildar oss till 

speciallärare på Örebros universitet. Den här terminen gör vi vårt examenarbete och gör en 

studie på xxxx kring hur pedagoger arbetar med elever som har språkstörning. 

 

Vi kommer att vara på skolan och göra observationer under lektioner för att se hur lärarna 

utformar sin undervisning för att möta elever med språkstörning. I och med att vi tittar på 

undervisningen kommer vi även se lärarens arbete med enskilda elever.  

 

De anteckningar vi gör från lektionerna kommer att hanteras varsamt och enbart visas för vår 

handledare och examinator om de efterfrågar dessa. I anteckningar kommer både eleverna och 

lärarna att få fiktiva (påhittade) namn och på det viset vara anonyma. Alla anteckningar 

kommer att förstöras efter studiens avslutande. Studien kommer att presenteras i en uppsats 

som även andra kan läsa.  

 

Tillsammans med detta brev finns ett samtycke att skriva under för godkännandet att vi får 

observera ditt barn i undervisningssituationen (undervisningen). Det är viktigt att även barnet 

tycker att det är ok så därför vill vi även att barnet skriver under. Det är helt frivilligt att ingå i 

studien och medverkan kan avbrytas när som helst om så önskas. Lämna papperet till din 

lärare senast ………. 

 

Har ni frågor får ni gärna höra av er via mejl till : xxxxxx eller xxxxxx 

 

Vi tackar på förhand och hoppas på ett samtycke för att ingå i studien. 

 

Med vänlig hälsning Maria Lindqvist och Elisabeth Magnell 

 

 



   

 

 

 

Godkännande av deltagande 

Eleven 

☐   Jag har tagit del av informationen och godkänner att jag deltar. 

☐   Nej, jag deltar inte. 

………………………………………………………. 

Elevens namnteckning 

 

Vårdnadshavare 

☐   Jag har tagit del av informationen och godkänner att mitt barn deltar.    

☐   Nej, mitt barn deltar inte. 

 

…………………………………………… 

Vårdnadshavares namnteckning 

 

 

…………………………………………… 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

Informerat samtyckesdokument till pedagoger, Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi är två lärare som heter Maria Lindqvist och Elisabeth Magnell som utbildar oss till 

speciallärare på Örebros universitet. Den här terminen gör vi vårt examenarbete och har fått  

godkännande av er rektor xxx att göra en studie kring ert arbete med elever som har 

språkstörning. Det övergripande syftet med studien är förstå vad en språkstörning innebär ur 

ett pedagogiskt perspektiv samt att undersöka metoder som används inom skolan för att stötta 

elever med språkstörning. Det vi vill titta närmare på i studien är hur skolan organiserar 

undervisningen och varför, hur pedagogerna lägger upp undervisningen och stöttar eleverna 

samt hur elever med språkstörning kan upptäckas och förstås. Resultatet från studien kommer 

att presenteras i en uppsats som är tillgänglig för andra att läsa.  

För att genomföra studien vill vi både göra observationer och enskilda intervjuer med er 

pedagoger. Syftet med intervjuerna är att få en djupare förståelse för hur ni arbetar och varför.  

Intervjuerna begränsas till max 1 timme/deltagare och kommer att spelas in. Ni får om ni vill 

möjlighet att lyssna igenom er intervju samt ta del av transkriberingen från er intervju. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och även om ni godkänt att delta kan ni när som helst 

avbryta er medverkan utan att berätta varför. I de anteckningar vi för kommer både eleverna 

och lärarna att få fiktiva namn och på det viset vara anonyma. Alla anteckningar, information 

som kommer till vår kännedom och de inspelade samtalen kommer att hanteras varsamt samt 

förstöras efter studiens avslutande. De som eventuellt kommer att få tillgång till materialet 

under själva studiens gång är vår handledare och examinator. De kommer i så fall att få ta del 

av de fiktiva namnen för att på så vis garantera er anonymitet. 

Tillsammans med detta brev finns ett samtycke att skriva under för godkännandet att delta i 

studien. Har ni frågor får ni gärna höra av er via mejl till : xxxxxx eller xxxxxx 

Vi tackar på förhand och hoppas på ett samtycke för att ingå i studien. 

Med vänlig hälsning Maria Lindqvist och Elisabeth Magnell 

 

 



   

 

 

 

Godkännande av deltagande 

☐   Jag har tagit del av informationen och vill delta i studien. 

☐  Nej, jag vill inte delta. 

 

…………………………………………… 

Namnteckning 

 

…………………………………………… 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

Intervjufrågor rektor och enhetschef, Bilaga 3 

 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som rektor/enhetschef för xxx? 

2. Vilken utbildning har du? 

 

Frågor kring verksamheten 

3. Hur länge har den här skolan haft profilen mot språkstörning? 

4. Hur kommer det sig att ni startade verksamheten, xxx? 

5. Eleverna med diagnosen språkstörning som går på er skola, har deras föräldrar aktivt 

sökt sig hit? 

6. Hur är lärmiljön organiserad för elever med språkstörning och varför? 

7. Vilka för- och nackdelar ser du med uppdelning SU-grupp och ordinarie klass? 

8. Hade en annan organisation/lösning varit bättre för elever med språkstörning och i så 

fall hur skulle den se ut? 

9. Hur ser samarbetet ut mellan SU-grupp och ordinarie klass? 

10. Vad anser du krävs av pedagogerna för att möta elever på bästa sätt med 

språkstörning? 

11. Hur ser fortbildningen ut för personalen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

Intervjufrågor Logoped, Bilaga 4 

 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat inom skolan? 

2. Vilken utbildning har du? 

 

Frågor kring verksamheten 

3. Vilken funktion har du eller har haft på xxx respektive xxx? 

4. Hur ser din roll ut idag, vilka arbetsuppgifter har du? 

5. Hur kommer det sig att ni startade verksamheten, xxx? 

6. Finns det ett samarbete kring elever med språkstörning och hur kan det samarbetet se 

ut? 

7. Hur kan språkstörning upptäckas och förstås i ett pedagogiskt perspektiv? 

8. Vad kan det innebära för en elev att ha en språkstörning? 

9. Hur är lärmiljön organiserad för elever med språkstörning och varför? 

10. Vilka för- och nackdelar anser du att det finns med uppdelning SU-grupp och ordinarie 

klass? 

11. Hur kan elever med språkstörning stöttas och hur anpassas undervisningen efter 

elevernas behov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

Intervjufrågor till pedagoger, Bilaga 5 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? Utbildning inom språkstörning? 

 

Frågor kring verksamheten 

3. Vad kan det innebära för en elev att ha en språkstörning? 

4. Hur anpassas undervisningen i ordinarie klass? Hur ser integreringen ut i de vanliga 

klasserna? 

5. Finns det ett samarbete kring elever med språkstörning? Hur ser det samarbetet ut och vilka 

yrkesgrupper finns representerade? 

6. Hur arbetar ni för att stödja eleverna i deras språkutveckling? 

7. Hur arbetar ni för att på bästa sätt stödja elever med språkstörning i deras läs- och 

skrivutveckling? 

8. Hur har ni ändrat er undervisning för att stötta elever som har språkstörning? 

9. Använder ni er av specifika metoder, i så fall vilka och varför? 

10. Berätta hur en gynnsam miljö bör se ut för en elev som har språkstörning? 

11. Förhållningssätt? 

 

  



   

 

 

 

Observationsguide, Bilaga 6  

Hur ser lärmiljön ut (fysisk)  
  
  
  

Hur anpassas undervisningen 
(hjälpmedel, bildstöd,  

  
  
  
  

Hur stöttar pedagogerna   
 
  

Specifika metoder   
  
  
  

Förhållningssätt 
(klassrumsklimat) 

  
  
  
  

Integrering av eleverna   
  
  
  

Övrigt att notera   
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

En skoldag på Solskolan, Bilaga 7  

 

Här följer ett exempel på en sammanvävd skoldag från årskurs två och fyra. Den 

sammanvävda dagen innehåller utdrag från lektioner ur båda klasserna som vi har observerat. 

Antalet elever i klasserna är 17-20 elever varav 3-4 är språkelever. 

 

8.10-8.30 Läsmorgon 

Dagen startar med att eleverna läser bok tyst för sig själva på valfri plats i klassrummet. Några 

språkelever använder lärplatta och lyssnar på inlästa böcker. Klassläraren går runt bland 

eleverna för att se om någon behöver hjälp eller för att fånga upp vad någon läser.   

Klassläraren sätter sig bredvid en av språkeleverna och frågar om hen vet vad ett av orden 

betyder som finns med i boken; -Vad betyder en damm? Eleven vet inte. Klassläraren säger till 

eleven att fråga när hen inte vet. Klassläraren förklarar ordet. Eleven läser sedan högt för 

klassläraren. Klassläraren stannar upp läsandet när eleven läser något som inte stämmer med 

texten och eleven får läsa en gång till och lyckas. Eleven läser lite till och klassläraren säger; -

Nu kom ett sådant där svårt ord igen. Klassläraren förklarar de ord som hen tror eleven inte kan 

allt eftersom eleven läser (Observation, 2016-02-25). 

 

8.30-8.40 Samling 

Klassen har en gemensam samling där alla eleverna samlas på en rund matta. Klassläraren går 

igenom hela dagen med stöd av ett bildschema och läraren förklarar vad som kommer ske 

under arbetspassen. Eleverna får komma med frågor genom att räcka upp handen.  

 

8.40-9.40 Grupparbete/individuellt arbete i svenska och/eller SO 

Klassläraren inleder lektionen med en genomgång och förklarar vad som ska ske och hur det 

ska göras. Till sin hjälp använder klassläraren den interaktiva skrivtavlan/whiteboardtavlan 

för att skriva upp olika ord. Ett tema som klassen arbetar med är bondgården. Läraren knyter 

an till föregående lektion med en repetition av vad de gjorde sist och påminner eleverna om 

expertorden10 som finns uppsatta på väggen. Efter det startar klassläraren en film som knyter 

an till temat och stannar filmen emellanåt för att konkretisera det som sägs i filmen. Under 

filmen sitter två språkelever i soffan tillsammans med en språkpedagog. Efter filmen startar 

ett arbete som knyter an till temat. Här går språkeleverna iväg med språkpedagogen till ett 

eget klassrum och arbetar med arbetsuppgifter som knyter an till temat. Under lektionspasset 

sitter eleverna antingen vid sina bord, ute i hallen vid ett bord eller vid ett gruppbord i 

klassrummet. Under vissa lektionspass kommer även modersmålslärare in för att stötta 

                                                           
10 Expertord är ämnesspecifika ord. 



   

 

 

 

eleverna. Inför varje nytt moment i klassrummet startar klassläraren time timern så att 

eleverna kan se hur mycket tid det är kvar av momentet. Läraren klappar i händerna när time 

timern har ringt för att påkalla elevernas uppmärksamhet och förklarar vad som ska ske 

utifrån ett bildschema.  

 

9.40-10.00 Rast ute 

 

10.00-11.00 Grupparbete/individuellt arbete i svenska och/ eller NO 

Eleverna går in och sätter sig och klassläraren startar med att gå igenom kommande moment 

och berättar vad som ska ske och hur det ska göras. Läraren går igenom ord och begrepp som 

hör till momentet och låter även eleverna få komma med sina förklaringar. Efter 

genomgången av momentet sätts en film på som spelas upp på den interaktiva tavlan. 

Klassläraren berättar att de ska se en film och att först ska hen förklara några ord som kan vara 

svåra att förstå. Orden visas på den interaktiva skrivtavlan med tillhörande bilder för de ord som 

det går att ha bilder för. Orden som förklaras är astronom, navigera, väderstreck, horisont, 

galaxer och vår galax-vintergatan (Observation, 16-02-25). 

 

Klassläraren pausar filmen vid flera tillfällen för att förklara eller fånga upp något som sades i 

filmen. Under filmen får eleverna sitta där de känner att de sitter bäst, det kan vara på mattan, 

vid sin bänk eller i soffan. Efter filmen startar ett samtal kring handlingen där klassläraren 

antingen riktar frågor till någon specifik elev eller låter eleverna räcka upp handen. Efter 

samtalet får eleverna ett arbetsblad kring filmen. Även här kan eleverna välja att arbeta 

tillsammans i grupp på den runda mattan. Klassläraren går noga igenom vilket material som 

ska användas och hur det ska göras. Det är hela tiden rörelse i klassrummet när eleverna 

arbetar, antigen hämtar de saker eller pratar lågmält med varandra. Klassläraren befinner sig 

också i ständig rörelse mellan eleverna, både för att se om de vet vad de ska göra eller för att 

hjälpa någon som vill ha hjälp. De elever som blir färdiga med uppgiften innan lektionen är 

slut sätter sig antingen ner och läser eller ritar, några av språkeleverna hämtar en lärplatta och 

lyssnar på en saga. Lektionen börjar närma sig sitt slut och time timern som räknat ned den 

återstående tiden ringer till slut. Klassläraren ber alla att avsluta då det är dags att gå till lunch. 

 

11.00-12.00 Lunch och rast      

 

12.00-13.10 Grupparbete/individuellt arbete i svenska och/eller matematik 



   

 

 

 

Klassläraren inväntar eleverna och går igenom dagens sista lektion. Eleverna blir tilldelade 

stenciler med matematikuppgifter, där de ska jämföra vilket tal som blir störst. Innan eleverna 

börjar arbeta går klassläraren igenom uppgifterna med eleverna och tillsammans gör de två av 

uppgifterna, samtidigt som klassläraren skriver på whiteboardtavlan. Till sin hjälp använder 

klassläraren dokumentkameran så att arbetsbladet visas på den interaktiva tavlan. Därefter 

arbetar några elever själv och några elever väjer att arbeta tillsammans med någon. 

Språkeleverna sätter sig tillsammans vid gruppbordet med sina lärplattor som de skriver på, 

de visar för varandra hur de har gjort och löser uppgifter tillsammans. 

Eleverna turas om att läsa matteuppgifterna för varandra. Alla språkelever är med och pratar om 

hur de kan lösa uppgiften samt resonerar kring om svaret kan vara rimligt. Ibland hann de lösa 

uppgiften under tiden som klasskamraten läste och berättade då för de andra hur de löst 

uppgiften (Observation, 16-02-17).  

 

Ibland kommer språkpedagogen in för att hjälpa språkeleverna med sådant som de har svårt 

för, till exempel att hjälpa språkeleverna med att skriva, läsa eller att konkretisera ett 

matematiktal. Klassläraren går runt bland eleverna och hjälper dem som behöver hjälp eller 

fångar upp de elever som inte kommer vidare med uppgiften. Time timern ringer när 

lektionen är slut. Klassläraren säger till att det är dags att avsluta och plocka undan och 

avslutar dagen genom att säga hej då och påminner om det är något speciellt inför 

morgondagen. 

 

Med bakgrunden vill vi illustrera hur den vardagliga verksamheten kan se ut. Av 

beskrivningarna framkommer hur lärarna arbetar med kroppsspråket för att förtydliga ord och 

var saker finns. Till sin hjälp använder sig lärarna av bildschema, interaktiv skrivtavla, 

whiteboardtavla och dokumentkamera för att både visualisera och konkretisera ord och 

begrepp. Det här sker genom att skriva upp orden och visa bilder för att visualisera ordens 

betydelse. Språkeleverna går under vissa lektionspass iväg med språkpedagogen för att arbeta 

med anpassat material och för att ingå i ett mindre sammanhang. Vid vissa lektionspass är 

språkpedagogen med för att hjälpa språkeleverna i skolarbetet, även SVA-läraren och 

modersmålsläraren finns ibland med i klassrummen för att stötta de elever som behöver extra 

hjälp. Som framgår arbetar lärarna språkutvecklande genom att förtydliga med kroppsspråket, 

förklara ord samt använder bildstöd för att konkretisera. 

 


