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Abstract 

 

The present study focuses on students with linguistic vulnerability. It may be students 

who have diagnosed language impairment, but also students with similar 

expressions/needs. It is an interview study of teachers who have received further 

education and tutorials on the subject. The study focuses on the preventive work, how 

teachers can make the language available in teaching conditions for their 

communication, verbally, but also in writing, as language is a channel for acquiring 

knowledge in all subjects. The study also focuses on the impact of the course and the 

tutorial on teachers' ways of thinking and teaching. The study has also investigated the 

continuing need for support teachers find that they have. The course that the teachers 

have participated in is built on the circle model. Based on that model, scaffolding is 

provided to make these students educatively involved. It was found in the study that the 

circle model is a good working model to start out from in the language supportive work. 

Scaffolding such as picture support, writing templates, communication-, structural- and 

strategic support provide opportunities for the student to understand and develop, which 

is incorporated into the circle models working process. The study emphasizes that 

teaching should be done explicitly, in interaction in a community with others. All 

teachers had changed their education towards greater accessibility after participation in 

further education and tutorial. One of the teachers showed that she worked more 

consciously and to a greater extent based on the content of the course than the others 

did. She had received tutorials for a longer time than the others, which had a positive 

impact. The study found that further education is important, but more steps are needed 

to successfully complete language-including education. Time, supervision, collegial 

cooperation, reflection together, consensus and collaboration with several professions 

are crucial. 
 

 

 

Nyckelord: språkstörning, inkludering, tillgänglighet, kommunikation, scaffolding, 

cirkelmodellen, fortbildning, handledning  
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1 Inledning 

 

Att tillbringa över tio år, ibland femton år av sitt liv i miljöer där 

man inte trivs och där man misslyckas på olika sätt är ju närmast 

förödande.                                                                                  
(Nilholm 2012, sid. 11) 

 

Skolframgång är en skyddsfaktor för framtida problem (Kadesjö 2010). Kadesjö 

beskriver att framförallt läs- och skrivsvårigheter är en stor riskfaktor för framtida 

beteendeproblem. Han menar att läsfärdigheter är viktiga för hela skolarbetet, vilket kan 

vara en grund till att elever ger upp skolambitioner. En följd kan då bli att individen tar 

avstånd och istället hamnar i ett utagerande uttryckssätt för att undvika prestationer som 

de själva tappat tron på att klara av (Kadesjö 2010). I Socialstyrelsens rapport 

framkommer det också att personer som misslyckats i skolan är en högriskgrupp för 

framtida psykosociala problem, oavsett ekonomisk bakgrund. Vidare framhävs det att 

en skyddsfaktor är ett fullständigt betyg i årskurs nio. Om samhället vill förbättra 

ungdomars framtidsutsikter är deras slutsats att vi måste hjälpa elever att klara sig bättre 

i skolan. Det minskar risken för grov kriminalitet, bidragsberoende, missbruk och 

självmordsbeteende (Social rapport 2010). Levlin framför i sin avhandling (2014) att 

skolverkets rapporter visar på att cirka 15–20% av eleverna misslyckas med nationella 

proven i grundskolan. Vidare beskriver hon att många elever dessutom lämnar 

grundskolan utan godkända betyg, vilket innebär att de då saknar behörighet till 

gymnasiet. Många faktorer kan bidra till att elever misslyckas, men en viktig faktor kan 

vara elevers nedsatta språkliga förmåga som hindrat dem till att tillägna sig kunskap i 

stort. 

 

I mitt framtida yrke som speciallärare ska jag, enligt examensbeskrivningen, utifrån 

mina fördjupade kunskaper inom språk-, skriv- och läsutveckling ha redskap att 

analysera elevers möjligheter till att utvecklas och utifrån det hitta arbetssätt som 

anpassas efter deras behov. Det kan, om jag drar det till sin spets, innebära att jag under 

en kortare eller längre period ger individuellt stöd till eleven som är i behov av särskilt 

stöd. Det kan också innebära ett förebyggande arbete genom att undanröja hinder som 

då ger bättre förutsättningar för eleven att lära och utvecklas tillsammans med sina 

klasskamrater och undervisande lärare i klassrummet. Balansen mellan elevens behov 

av individuella stödinsatser samt skolans behov av långsiktiga lösningar i det 

förebyggande arbetet som utvecklar en inkluderande undervisning ser jag som en stor 

utmaning. Att hitta enskilda lösningar för enskilda elever vid behov av snabba 

stödinsatser är något som är konkret och lättare för en speciallärare att växa in i och 

lyckas med. Den största och svåraste utmaningen, som jag ser det, är just det 

förebyggande arbetet där skolutveckling och lösningar i ett större sammanhang ingår. 

Ett viktigt uppdrag som kan göra skillnad för individer i svårighet.  
 

I min praktik har jag mer och mer mött elever i språklig sårbarhet. Det kan vara elever 

som har en språkstörning. Det kan också vara elever som finns i ”gränslandet”, dvs. 

elever som inte har en uttalad diagnos, men som är i samma svårighet, men i mildare 

grad. Den senaste tiden finns även andraspråkselever i våra skolor i större utsträckning 
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än tidigare. Om dessa elever inte möter en pedagogisk klassrumsmiljö som erbjuder 

språkinriktade insatser riskerar de att inte utvecklas på ett optimalt sett. Dessa elever 

kan sägas vara i språklig sårbarhet då de är beroende och utelämnade till hur lärmiljön 

utformas språkligt och kan utifrån det ha liknade behov som elever med språkstörning, 

vilket Bruce, Sventelius, Ivarsson, Svensson (2016) också understryker.  

 

I skolan ställs det höga krav på den språkliga förmågan. Språket är en kanal för att 

tänka, kommunicera samt ta till sig kunskap, vilket kan försvåra för elever i språklig 

sårbarhet. Språket i skolan för dem kräver stor ansträngning vilket riskerar att deras 

kunskapsutveckling hämmas i och med att all kraft går åt till att försöka förstå. Detta 

stämmer överens med Bruces (2010) beskrivning att elever med språkstörning riskerar 

att få svårigheter med lärande och kunskapsutveckling i skolan. Därför ser jag det som 

viktigt att skolan utvecklar arbetssätt som gör att dessa elever har en större möjlighet till 

att hänga med i undervisningen, trots sin språkliga sårbarhet.  

 

Det finns många elever som passar in i spannet ”elever i språklig sårbarhet”: 

andraspråkselever, nyanlända, elever med låg begåvning, funktionsnedsättningar som 

Aspberger, ADHD och språkstörning samt elever som ligger i gränslandet till att få en 

diagnos i form av språkstörning (Bruce et al. 2016). Jag väljer att beskriva och lyfta upp 

språkstörning i min bakgrund då språklig sårbarhet kan relateras till den 

funktionsnedsättningens uttryck, behov och konsekvenser.  

 

Då jag ser det som en stor utmaning att lyckas med det förebyggande arbetet för dessa 

elever väljer jag att fördjupa mig inom området. Jag ser det som en möjlighet till 

fördjupad kunskap vilket kan ge blivande speciallärare bättre förutsättningar till att 

lyckas med detta viktiga uppdrag. Ett uppdrag som kan göra skillnad för individen och 

dess växande och framtida liv. Jag vågar påstå att rätta insatser i det förebyggande 

arbetet inverkar starkt på en människas självbild och hur individens framtida liv 

kommer formas. Skolan har där ett stort ansvar. Jag håller med Nilholm (2012) att vi 

inte kan acceptera att skolan blir en negativ erfarenhet för barn och elever. 

 

Jag tänker avsluta inledningen med ett citat som jag upplever speglar det inkluderande 

perspektivet och som jag tror är kärnan i arbetet med elever: ”Vad du säger om mig, det 

du tror om mig, sådan du är mot mig, hur du ser på mig, hur du lyssnar på mig, sådan 

blir jag” (okänd källa). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på några lärares beskrivningar av insatser i 

klassrummet som möjliggör språklig tillgänglighet för elever med språkstörning i 

grundskolan. Lärarna som ingår i undersökningen har genomgått en kurs samt fått 

handledning via ”Kompetenscentrum för språk och kommunikation” med inriktning på 

att minska språkstörningens konsekvenser. Utifrån kursens innehåll vill jag ta reda på 

lärares beskrivningar kring hur de gör sina lektionsupplägg för elever med språkstörning 

för att möjliggöra pedagogisk delaktighet för dessa elever. 

1.1.2 Preciserade frågeställningar  

Gemensamt för frågeställningarna är hur den pedagogiska lärandemiljön kan undanröja 

hinder, utifrån lärares beskrivningar efter handledning och genomförandet av kurs via 

”Kompetenscentrum för språk och kommunikation”, för elever i språklig sårbarhet. 

Detta preciseras utifrån följande frågeställningar:  

 

- Vad är lärarnas uppfattningar, synpunkter och erfarenheter gällande gynnsamma 

faktorer för att göra språket i den pedagogiska miljön tillgängligt för elever med 

språkstörning? 

 

- På vilket sätt beskriver lärarna att de har förändrat sitt sätt att tänka kring 

undervisningsstrategier efter att ha genomgått kursen?  

 

- Hur beskriver lärarna att kursens innehåll samt handledning inverkat på deras 

lektionsupplägg för dessa elever? Vilka verktyg har de tagit till sig och 

utvecklat? 

 

- Vilket stöd anser lärarna att de är i fortsatt behov av? 
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2 Bakgrund 

 

Under den här rubriken ges en beskrivning av begreppet språkstörning, synsätt, dvs. 

individ- och relationellt perspektiv samt inkludering och elevers rätt till likvärdig 

utbildning. Vidare fördjupas arbetsmodellen cirkelmodellen, begreppet delaktighet och 

en djupare redogörelse för begreppet tillgänglighet. Avslutningsvis beskrivs skolors 

behov kring ökad kunskap om språklig sårbarhet kopplat till samsyn och fortbildning.  

2.1 Språkstörning 

2.1.1 Språkförmågan 

Nettelbladt (2007) redogör att en språkförmåga vanligtvis delas in i fyra olika domäner, 

dvs. fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Den fonologiska domänen 

involverar språkljuden, dvs. fonem, och regler för hur dessa kombineras. Grammatik 

omfattar olika böjningsmönster, dvs. morfologi och småord som påverkar formen (ex. 

prepositioner, konjunktioner, pronomen osv.) samt hur ord kombineras till satser, dvs. 

syntax. Den semantiska domänen handlar om själva lexikonet, bland annat ordens 

betydelse och hur orden kan struktureras. Kommunikationsförmågan tillhör området 

pragmatik och inverkar på hur individen samspelar och kommunicerar. En elev med 

språkstörning kan ha problem med en eller flera av dessa områden och ju fler domäner 

som är involverade desto svårare är språkstörningens konsekvenser (Nettelbladt 2007). 

2.1.2 Allmänt om språkstörning 

Nettelbladt (2007) beskriver att de flesta barn utvecklar sitt språk problemfritt och i den 

takt som förväntas utifrån barnets ålder. Barn som har en språkstörning har en försenad 

och långsam språkutveckling som inte motsvarar dess kronologiska ålder. De som har 

språkstörning har en nedsatt språklig förmåga och svårigheterna kan variera från lätta 

till mycket grava, vilket bör värderas utifrån hur elevens tillvaro påverkas (Nettelbladt 

2007, Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh 2017). Vidare är tillståndet inte 

statiskt utan är föränderligt och kan också yttra sig på olika sätt för samma individ i 

olika situationer (Nettelbladt 2007, Bishop et al 2017). I vissa elevers fall utvecklas 

språket så att det kommer ikapp jämnårigas, medan för andra kommer problemen att 

kvarstå även i vuxen ålder, men symptomen kan förändras över tid (Bishop 1997, 

Nettelbladt 2007). Bishop et al. (2017) framhäver att elever med språkstörning har så 

skiftande språkliga förmågor, särskilt hos äldre elever är språkutvecklingen mer 

individuell och därmed också språkstörningen. Det är därför av vikt att identifiera 

svårigheterna och utifrån det utforma pedagogiska lösningar som är anpassade utifrån 

en elevs förutsättningar och skolaktiviteters föränderliga och skiftande krav. Allt för att 

göra dessa elever pedagogiskt delaktiga (Bishop et al 2017). 

  

Ärftlighet är den enda kända faktorn, men det finns flera riskfaktorer såsom rökning och 

alkoholkonsumtion under graviditet, hörselproblem, miljö samt kön. Språkstörning tror 

man exempelvis är 2–3 gånger vanligare hos pojkar. Uppskattningsvis har 5–7 % av 

eleverna i grundskolan någon form av språkstörning. Grav språkstörning, dvs. att barnet 

har problem inom flera språkliga domäner, drabbar cirka en till två procent av alla barn 

(Nettelbladt 2007).  
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Språkstörning förekommer ofta tillsammans med andra neuropsykiatriska svårigheter 

som koncentrationssvårigheter, motoriska störningar, läs- och skrivsvårigheter samt 

beteende- och socialrelaterade svårigheter (Nettelbladt 2007, Bishop et.al. 2017).  Det är 

en logoped som gör en språkutredning och fastställer om en elev har språkstörning 

(Bruce 2010). 

2.1.3 En språkstörnings generella konsekvenser 

I Levlins avhandling (2014) framkommer att en språkstörning kan vara expressiv 

och/eller impressiv. En expressiv förmåga inverkar på en elevs förmåga att uttrycka 

tankar och kunskaper i den muntliga och skriftliga framställningen. Den impressiva 

förmågan inverkar på språkförståelsen då en elev har svårt att förstå och tolka muntlig 

och skriftlig information. För elever är det dock mycket ovanligt att svårigheterna 

endast är expressiva då en svårighet att formulera meningar i skrift oftast hänger ihop 

med en nedsatt språkförståelse (Levlin 2014).  

 

SPSM (2015) lyfter fram att en språkförmåga kan delas upp i tre delar, dvs. språkets 

form (fonologi och grammatik), innehåll (språkets semantik) och användning 

(pragmatik). Problem med språkets form brukar oftast märkas först och är vanligast. Då 

byter barnet ut eller utelämnar språkljud eller ändrar ordföljden i meningar. Det kan 

också längre fram inverka på en elevs skrivförmåga. Svårighet med fonologin, dvs. uttal 

växer oftast bort innan skolåldern, men inte alltid.  

 

Vad gäller innehåll, dvs. semantik, kan barnet ha ett begränsat ordförråd, svårigheter 

med ordframplockning (snabb benämning) samt sortering och kategorisering av ord. 

Det kan inverka på förståelsen av instruktioner och det som uttrycks, både i tal, men 

också skrift. En elevs förmåga till snabb benämning visar forskning också har ett starkt 

samband till en elevs läs- och skrivutveckling (SPSM 2015).  

 

Tredje området användning innefattar förmågan att kommunicera och samspela, dvs. 

pragmatik, vilket handlar om hur man använder det talade och skrivna språket för att 

kommunicera.  Barnet kan då i interaktionen ha svårighet med att använda och tolka 

ögonkontakt, kroppsspråk och mimik, vänta på sin tur i samtalet samt anpassa sitt språk 

efter samtalspartner/situation eller förstå underförstådda budskap (SPSM 2015). Även 

förmåga att samspela med andra personer kan påverkas då barnet har svårigheter med 

att förstå språk (Bishop 1997).  

2.1.4 Språkstörning hos elever i grundskolan 

Bruce (2010) och Bishop et al. (2017) lyfter att språkproblem hos äldre barn kan vara 

svårupptäckta då de är mer komplexa. Uttalsproblemen kanske har vuxit till sig och 

svårigheterna övergår till att bli mer dolda. Oftast är det förståelseproblem som både 

inverkar på att förstå och en elevs uttrycks- och skriftförmåga som blir bestående 

(Bishop et al. 2017, Bruce 2010). Barn som länge haft svårigheter med språkförståelsen 

har också ofta vid tio-årsåldern utvecklat strategier då de börjar bli medvetna om sina 

tillkortakommanden, vilket gör att problemen är svårupptäckta (Bruce 2010). Detta kan 

lätt uppfattas som uppmärksamhets- eller koncentrationsproblem, minskad drivkraft, 

bristande impulskontroll, blyghet, uppvisad okunskap istället för språkförståelseproblem 

(Bruce 2010). Hejlskov (2014) beskriver att människor som kan uppföra sig gör det. 

Han hävdar vidare att beteendeproblem uppstår när pedagoger förväntar sig förmågor 
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som eleven inte behärskar (Hejlskov 2014). Språklig bedömning rekommenderas därför 

för barn med neuropsykiatriska tillstånd eller beteenderelaterade svårigheter och för 

barn med nedsatt läs- eller hörförståelse. Allt för att de rätta behoven ska kartläggas och 

att inte en språkförståelseproblematik ska ”falla mellan stolarna” (Bishop et.al 2017). 

 

Att ha språkliga svårigheter får konsekvenser för tänkandet och lärandet. De exekutiva 

förmågorna såsom att planera, göra färdigt och reglera sitt eget beteende samt analys-, 

kommunikativ-, metakognitiv- och begreppslig förmåga kan påverkas (Nettelbladt, 

2007). Det är i slutändan en riskfaktor för skolmisslyckanden (Bishop 1997, Bruce 

2010). Språkliga svårigheter inverkar utifrån det på den generella 

kunskapsinhämtningen.  En risk är att dessa elever väljer bort situationer och anstränger 

sig mindre, vilket leder till att klyftan till elever som är mer aktiva i sitt lärande ökar 

(Bruce 2010). Elever med språkliga svårigheter kan också i stigande ålder få svårare att 

hänga med i undervisningen då belastningen ökas genom ökad textmängd, mer 

komplext skolspråk, men också en ökad tidspress (Bishop 1997, Scarborough & 

Dobrick 1990, Bruce 2010). Ofta är tidspress och brist på effektiva strategier i både 

muntligt och skriftligt språk ett hinder för en god språk- och kunskapsutveckling. 

Eleven kan både få svårt med att lyssna, uppfatta och förstå vad läraren säger samtidigt 

som eleven ska ha tankeförmåga till att självständigt och kritiskt kunna formulera sig 

med egna ord (Bruce 2010). Utifrån detta menar Bruce (2010) att skolan bör prioritera 

insatser för att förbättra elevers språkliga förmåga som stärker deras kommunikativa 

förmågor, men också kunskapsinhämtningen i alla ämnen.  

 
Hos elever med grav språkstörning i skolåldern ser oftast svårigheterna annorlunda ut 

än i förskoleåldern. Istället för svårigheter med uttal och meningskonstruktion övergår 

svårigheterna till olika slags läs- och skrivsvårigheter (Bruce 2010, SPSM 2015). Det 

kan vara i form av försenad läsdebut, läsförståelsesvårigheter och/eller 

stavningsproblem. En 20 årig longitudinell uppföljningsstudie visade också att dålig 

språkförståelse, litet ordförråd och svårigheter med meningsbyggnad är riskfaktorer för 

en läsförståelseproblematik (Naucler & Magnusson 2003), vilket även Levlin (2014) 

kom fram till. En av Levlins slutsatser var att ett medvetet arbete med att förbättra 

förutsättningar för hörförståelse är viktigt. Stödjande insatser för att utveckla ordförråd, 

grammatik och metakognitiva strategier för att förstå språkliga uttryck är alltså viktigt 

(Levlin 2014).  

 

Levlins slutsats kan kopplas till motivation. Då det krävs mycket träning för att utveckla 

sin läs- och skrivförmåga menar forskare att motivation är en effektiv drivkraft att 

stärka sin läsförmåga samt skapa aktiva läsare (Wery & Thomson 2013, Chang et al. 

2016). Elever i språklig sårbarhet upplever dock ofta frustration och en vanlig känsla är 

hopplöshet, och motivation för skolarbete ger då lätt vika (Bruce 2010).  Bruce (2010) 

menar att det kan ta sig i uttryck i form av utagerande uttryckssätt alternativt huvudvärk, 

nedstämdhet, vilket ger sämre förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling.  

2.2 Synsätt – relationellt- och kategoriskt perspektiv samt inkludering 

Forskning visar på att åtgärder för elever i svårighet i allmänhet är beroende av vilket 

synsätt lärare har på dessa svårigheter (Nilholm & Göransson 2014). Eftersom att dessa 
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olika synsätt är avgörande för hur en elev blir inkluderad alternativt integrerad redogörs 

för två olika perspektiv, ett kategoriskt samt ett relationellt.  

2.2.1 Individperspektiv 

Persson (2013) är en forskare som resonerar kring ett individperspektiv som han kallar 

för ett kategoriskt. Det kategoriska perspektivet är då omgivningen söker efter 

neurologiska och psykologiska förklaringar. Problemet placeras då främst hos eleven 

som antingen har medfödda eller individbundna svårigheter/brister. Konsekvensen av 

att utmärka sig från den typiska utvecklingen leder då till att eleven kompenseras för 

sina svårigheter. Då får eleven stöd avskilt från den stora gruppen, enskilt alternativt i 

en liten studiegrupp, där oftast specialläraren kompenserar för bristerna (Persson, 2013). 

Ett brist- och individperspektiv har dominerat och dominerar fortfarande synsättet för 

arbetet med elever i svårighet (Nilholm 2012, Persson, 2013). Historien visar på att 

människor och elever med funktionsnedsättningar har differentierats genom hela 

historien. Exempelvis i början av 1900-talet var det institutionsförvaring för exempelvis 

sinnesslöa och lata. Institutionerna upphörde så sent som slutet av 70-talet. Historien har 

betydelse för hur specialpedagogiken är utformad i dag (Persson, 2013).  

2.2.2 Relationellt perspektiv 

Motsatsen till ett individperspektiv är ett relationellt perspektiv. Ett relationellt 

perspektiv är då lärarens undervisning och bemötande bör tas i beaktning (Henriksson 

2004). Henriksson (2004) har genomfört en intervjustudie utifrån ett elevperspektiv där 

hon bland annat kom fram till att skolans förmåga att anpassa undervisningen har stor 

betydelse för inverkan och påverkan för elever i svårighet. Skolmisslyckanden i studien 

beskrivs utifrån skam, besvikelse, utanförskap, stigmatisering, bristande tillit, ensamhet, 

underlägsenhet samt känslor av betydelselöshet. Därför menar hon att ett bristperspektiv 

bör ses mer utifrån ett relationellt problem. Skolan bör komma ur ett bristperspektiv och 

lärarens undervisning och bemötande bör istället tas i beaktning (Henriksson 2004). 

Forskning visar i allmänhet att skolan ofta lägger orsaken till svårigheterna hos eleven 

(Nilholm 2012, Persson 2013). Många forskare anser att elevens svårighet i större 

utsträckning bör ses och planeras utifrån ett relationellt synsätt (Göransson & Nilholm 

2014).  

2.2.3 Inkludering 

Det relationella perspektivet kan relateras till begreppet inkludering som handlar om att 

skolan ska undvika särlösningar och istället göra elever delaktiga, både socialt och i sitt 

lärande. Det är en rättighet alla individer också har (Nilholm, 2012). I Perssons studie 

(2012) kom han fram till att en konsekvens av ett inkluderande arbetssätt var att 

elevernas engagemang och drivkraft för skolarbetet förändrades till det positiva samt att 

måluppfyllelsen ökade (Persson, 2012). Inkluderingsbegreppet stämmer även överens 

med Gibbons (2013) resonemang kring elever med språksvårigheter, med fokus på 

andraspråkselever. All mänsklig utveckling sker i ett socialt sammanhang snarare än att 

individen gör det på egen hand. Alla individer har individuella förutsättningar 

biologiskt, men sammanhanget och situationer är avgörande för hur skicklig individen 

blir (Gibbons 2013). Även Hajer och Meestringa (2014) för fram vikten av att lärandet 

sker i interaktion och i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra. Gibbons 

(2013) samt Hajer och Meestringa (2014) beskriver att vuxna visar vägen genom 

språket in i kunskapens värld. Barnet får på så sätt redskap att tänka på egen hand och 
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gör då sedan kunskapen till sin egen. Det kan relateras till Vygotskys syn att barnet 

behöver vägledning, lär sig tillsammans med andra vilket sedan leder till att barnet gör 

kunskapen till sin egen, inom sig själv. Sammantaget är de av den gemensamma åsikten 

att ansvaret bör ligga på att skolan ska hitta nya pedagogiska lösningar och planera sin 

undervisning utifrån elevernas språkliga erfarenheter och förmågor, snarare än att hitta 

lösningar utifrån ett bristperspektiv (Gibbons 2013, Hajer & Meestringa 2014).  

 

Nilholm (2012) beskriver tre kriterier för vad som gör en elev inkluderad: se olikhet 

som en tillgång istället för ett problem, anpassa undervisningen till alla elevers olika 

behov och förutsättningar samt skapa en undervisning där elever lär sig i en gemenskap. 

Utifrån dessa tre kriterier kan förutsättningar skapas för att elever blir socialt och 

pedagogiskt delaktiga, vilket är huvudsyftet med inkludering. En genomsyrande aspekt i 

en inkludering är gemenskap. I gemenskapen möts olika erfarenheter och i samhandling 

med andra har individen möjlighet att förändras och utvecklas som individ. Eleverna 

ska i olika konstellationer involveras med varandra i gemenskaper där tankar, kunskaper 

och erfarenheter utbyts och delas (Nilholm 2012).  

 

En motpol till inkludering är integrering (Nilholm & Göransson 2014). Integrering är 

vanligare på skolor än inkludering. Integrering handlar mer om att elever är placerade i 

ett socialt sammanhang, men undervisningen anpassas inte till de olika individerna. 

Eleverna ses mer som bärare av problem som istället ska kompenseras (Nilholm & 

Göransson 2014). I skolverkets ”Allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för 

elever i behov av särskilt stöd” (2014) understryks dock att skolan bör se till lösningar 

på organisation- och gruppnivå. Särskilt stöd bör bara erbjudas i undantagsfall, men 

ibland kan det vara en nödvändig åtgärd då eleven är i behov av mer individinriktade 

stödinsatser (Skolverket 2014).  

 

Nilholms (2012) åsikt är att värdet av inkludering är att skolan ska gestaltas för att passa 

den naturliga variation av människor som finns, hellre än att undervisningen anpassas 

till avvikande elever. Ett inkluderande arbetssätt är ett förebyggande arbete för att elever 

inte ska hamna i svårigheter. Han hävdar vidare att andelen elever som behöver särskilt 

stöd blir färre om alla elever från början ges goda förutsättningar till att lära (Nilholm 

2012). Många forskare är överens om att förebyggande insatser i ett klassrum är att 

föredra framför kompensatoriska åtgärder. Många påpekar att pedagogiska lösningar 

som passar alla även passar för elever i svårighet, men också det omvända, att 

pedagogiska lösningar som passar elever i svårighet fungerar också för alla (Haug 1998, 

Mitchell 2008, Nilholm 2012).  

 

Nilholm (2012) ställer frågan om alla kan nå målen. Svaret vet han inte, men han är 

övertygad om att betydligt fler kan lyckas bättre, men då elever har olika förutsättningar 

kan inte alla lära sig allt. Han menar vidare att skolan inte kan känna sig nöjd förrän vi 

har skapat en skola där möjligheter finns för alla elever att utvecklas inom ramen för 

vad som uttrycks i styrdokumenten (Nilholm 2012). Detta styrker det som Haug (1998) 

poängterar: att ett kompensatoriskt tillvägagångssätt är otillräckligt utifrån social 

rättvisa. Han förespråkar ett demokratiskt deltagarperspektiv där eleven har rätt till att 

utvecklas som en del av en gemenskap, vilket kan relateras till begreppet inkludering.  
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2.3 Likvärdighet – rätt till lärande och växande utifrån en likvärdighet  

2.3.1 Anpassningar och särskilt stöd 

Skolverket (2014) framhäver att en elev som inte utvecklas som förväntat mot 

kunskapsmål ska ges extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Det ska ske skyndsamt. Om skolan exempelvis uppfattar att en funktionsnedsättning 

längre fram kan leda till att eleven får svårt att nå kunskapsmål bör extra anpassningar 

sättas in i förebyggande syfte. Exempel på extra anpassningar kan vara att tydliggöra 

instruktioner, strukturera arbetsgången eller schema, stöd i att förstå texter, hjälpa en 

elev med förförståelse av ett ämnesinnehåll, och/eller strukturera arbetsgången osv. Det 

kan också innefatta stöd av speciallärare/specialpedagog under en begränsad period, 

exempelvis intensivläsning under cirka två månader. Om uppföljningen visar att eleven 

med insatt stödinsats fortfarande inte utvecklas enligt normerna i läroplanen ska 

ytterligare anpassningar vidtas utifrån elevens uppvisade behov (Skolverket 2014).  

 

Om stödinsatserna fortfarande inte bedöms vara tillfredsställande gör pedagogen en 

anmälan till rektor. En brådskande utredning sätts då igång för att ta reda på vilka 

ytterligare stödinsatser som krävs samt om elevens behov leder till särskilt stöd eller 

inte. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd har eleven rätt till det 

och ett åtgärdsprogram ska upprättas. Särskilt stöd är av mer ingripande karaktär än 

extra anpassningar och är vanligtvis inte möjligt att genomföra inom ramen för den 

vanliga undervisningen (Skolverket 2014).  

 

Allt detta som framkommer från Skolverket regleras i skollagens tredje kapitel. 

Anpassningar och särskilt stöd är direktiv utifrån en likvärdig skolgång.  

2.3.2 Läroplan och skollag 

I läroplanen för grundskolan framkommer alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. 

Hänsyn ska då tas till elevers olika behov och förutsättningar med utgångspunkt i 

elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper. Då möjliggörs alla 

elevers måluppfyllelse, men framförallt ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 

långt som möjligt, vilket läroplanen framhåller. Sammantaget kan läroplanen tolkas som 

att alla elever har rätt till utbildning som är anpassad till deras förmåga att lära 

(Skolverket, 2011). Skolan har även uppdraget att ge elever möjlighet att få utveckla sin 

kommunikativa förmåga så att individen på så sätt utvecklar en tilltro till sin språkliga 

förmåga som skolverket grundar i att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade” (sid. 9, Lgr 11). Det som framkommer i läroplanen stärks av det som 

framkommer i skollagen. I skollagen står det att alla elever har rätt till vägledning och 

stimulans för att möjliggöra, utifrån sina olika behov och förutsättningar, en utveckling 

som leder så långt som möjligt mot utbildningens mål. ”… Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser…” uttrycks det vidare i skollagen (2014:458, 3 §). 

2.3.3 Tillgänglighetslagen och Barnkonventionen  

I Barnkonventionen (artikel 23) framkommer att barn med en funktionsnedsättning har 

rätt till delaktighet i samhället utifrån ett värde som människa (Barnkonventionen 

1989). Utifrån artikel 23 kan en koppling göras till elevens rätt till delaktighet i skolan. 
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Då bör eleven ges förutsättningar för pedagogisk och social delaktighet, och då eleven 

även upplever det själv kan vi tala om likvärdighet (SPSM 2015). Det skulle förebygga 

sådana personliga lidanden som socialstyreslens rapport (2010) visar på, nämligen 

skolmisslyckanden som på sikt kan leda till destruktiva levnadsmönster. 

 

I artikel 13 står det att varje barns rättighet är att bli hörd och att få uttrycka sin åsikt 

(Barnkonventionen 1989). Utifrån en likvärdighet bör omgivningen se till att elever i 

språklig sårbarhet ges förutsättningar till att uttrycka sig i klassrummet, både i skrift och 

muntligt, vilket även Bruce (2010) poängterar.  

 

I Sverige finns en tillgänglighetslag för personer med funktionsnedsättning (2014). I 

tillgänglighetslagen betraktas bristande tillgänglighet som en nedsättande behandling av 

en individ.  Bristande tillgänglighet innebär att den omgivande miljön inte har anpassats 

så att personer med en funktionsnedsättning inte får likvärdiga möjligheter till 

delaktighet. Grunden till lagen är att motverka diskriminering av människor på grund av 

kön, hudfärg, nationellt och etniskt ursprung, språklig och religiös tillhörighet, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som rör en 

enskild person (Regeringskansliet 2010).  

2.4 Cirkelmodellen - Genrepedagogik  

Att kunna formulera sig begripligt och tydligt i tal och skrift är avgörande förmågor för 

övrig kunskapsinhämtning. Med tanke på detta bör undervisning som utvecklar dessa 

förmågor vara av hög prioritet (Nettelbladt 2007, Bruce 2010). Då en elev har svårighet 

med exempelvis avkodning kan detta vara relativt lätt att upptäcka och även träna upp 

genom intensivläsning (Bråten, 2008). Då språkförståelse och språkanvändning har 

störst negativ konsekvens för hela skolarbetet bör undervisning mot funktionell sådan få 

större utrymme i skolan (Nettelbladt 2007, Bråten 2008, Bruce 2010). Detta kan bland 

annat kopplas till Gibbons (2013) beskrivning av att forskning kommit fram till att 

elevers skrivande och kunskapande kan utvecklas gynnsammare genom att elever 

medvetet och explicit undervisas i olika skrivgenrer och skrivstrategier inom skolans 

olika ämnen. Genrepedagogiken kallas också för ”Cykeln för undervisning och lärande” 

eller ”Cirkelmodellen”. Cirkelmodellen är en möjlig pedagogisk arbetsmodell att utgå 

ifrån då eleverna ska få en möjlighet att utveckla just det som Gibbons beskriver.  

Cirkelmodellen kan ses som ett stöd för att göra en viss skrivgenre explicit för eleverna 

samt vid bearbetning av olika ämnesinnehåll (Gibbons 2013).  

2.4.1 Cirkelmodellens fyra delar  

Gibbons (2013) lyfter fram att Deriwianka (1990) beskriver fyra steg i cirkelmodellen, 

”Bygga upp fältet”, ”Modellera”, ”Gemensam konstruktion” och ”Individuell 

konstruktion” som illustreras i form av en cirkel som är uppdelad i fyra delar. På 

följande sida beskrivs de fyra stegen utifrån Gibbons (2013).  
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                                                    Figur 1. Gibbons (2013) 
 

Steg ett, ”Bygga upp fältet”, innebär att undervisningen explicit läggs upp på ett sätt 

som försäkrar att eleverna har tillräckliga kunskaper om ett visst ämne innan de i den 

individuella fasen ska bearbeta innehållet på egen hand. Fokus ligger alltså på att bygga 

upp en förförståelse om ämnet. Bruce (2015) pratar om att ”öppna varje barns 

ryggsäck”. Hon menar att varje barn har varsin ryggsäck med erfarenheter, kunskaper 

och tankar om olika saker. För att ”startmotorn ska gå igång” är det viktigt att väcka ett 

intresse hos var och en. Ett intresse kan skapas genom att ge möjlighet för alla att lyfta 

fram och dela med sig av innehållet i sin ryggsäck (Bruce 2015). Verktyg och förmågor 

som används under denna fas är lyssna, tala, läsa och anteckna. 

 

Steg två, ”Modellering”, innebär att eleverna ska bli bekanta med textgenrens syfte, 

struktur och språkliga egenskaper. Fokus ligger här på funktion och form som studeras 

gemensamt med hjälp av olika texter som passar det aktuella ämnesinnehållet.  

 

Steg tre, ”Gemensam konstruktion”, är syftet att läraren och eleverna tillsammans 

skriver en gemensam text så att eleverna aktivt får ta del av hur en text inom den 

studerade genren kan byggas upp. Fokus är på processen, skrivuppgiftens språkliga 

särdrag och innehåll. Steg ett och två har gett stöttning för detta steg.  

 

Sista och fjärde steget, ”Individuell konstruktion”, innebär att eleverna bland annat 

skriver egna texter, individuellt eller tillsammans med en kamrat. Fokus är på att 

eleverna ska lyckas med sin arbetsuppgift utifrån den förförståelse som har byggts upp i 

fas ett, två och tre. Eleverna erbjuds här pedagogisk stöttning vid behov och alla 

genomför därmed samma uppgift, men på lite olika sätt utifrån individers olika 

förutsättningar. Läraren bör i mesta möjliga mån försöka få alla elever i sin klass, 

oavsett förkunskaper, att göra samma eller liknande uppgifter. Det enda som bör variera 

är den typ av stöttning som läraren ger. 

 

Gibbons (2013) framhåller att cirkelmodellen kan vara ett arbetssätt att följa inför olika 

ämnesområden och därmed ge struktur och stöttning för att alla elever ska ges möjlighet 

att lyckas med sitt skolarbete. Explicit undervisning är i fokus och förmågorna tala, 

lyssna, läsa och skriva integreras i undervisningen. Gibbons (2016) poängterar att 

språket bör integreras med ämnesinnehållet för att på så sätt ge bättre förutsättningar för 

alla att hänga med i undervisningen.  
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Hajer och Meestringa (2014) lyfter fram fyra genrer, argumenterande/berättande/ 

beskrivande- samt instruerande text som man explicit kan undervisa om utifrån 

cirkelmodellen i ett språkutvecklande arbetssätt.  

2.5 Pedagogisk delaktighet 

I delaktighet uppstår vår tillvaro. Genom att göra oss delaktiga av 

varandras liv skapar vi oss själva. Utan delaktighet finns vi inte 

till.                                                                                                
(SPSM 2015, sid. 65) 

2.5.1 Allmänt om delaktighet 

Pedagogisk delaktighet innebär både delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att 

utvecklas så långt som möjligt (Nilholm & Göransson 2014). Det är uppenbart att 

texterna i bland annat skollag och tillgänglighetslagen också tar fasta på att elever ska 

vara delaktiga socialt och i lärandet samt att demokratin är en viktig grund för skolan.  

 

Bruce (2010) beskriver att elever med språkstörning bör få kompenserande och 

stödjande åtgärder inom klassens ram, hellre än att enbart få individuell träning enskilt 

eller i liten grupp. De behöver tillfällen till att i samhörighet med andra få öva sig på att 

lyssna, förstå, tolka innebörden i det de hör samt uttrycka sig och kommunicera med 

andra. Att utvecklas med en känsla av delaktighet i ett socialt sammanhang är 

avgörande för språk- och kunskapsutvecklingen för elever med en språkstörning.  En 

miljö där förutsättningar för delaktighet finns leder till trygghet där dessa elever vågar ta 

en mer aktiv roll, vilket är avgörande för utvecklingen. Det ger goda spiraler i form av 

fler övningstillfällen, ökad säkerhet och ytterligare ökat självförtroende, vilket leder till 

utveckling. Motsatsen kan ge ödesdigra konsekvenser (Bruce 2010). En viktig aspekt är 

barnets upplevelse. Det är inte bara vi vuxna som kan avgöra graden av ett barns 

delaktighet. Barnet är delaktigt först när de upplever delaktighet, då de upplever att de 

blir förstådda utifrån sina behov (Pramling & Sheridan 2003). 

2.5.2 Delaktighetsprincipen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Figur 2. Delaktighetsprincipen – (SPSM 2015, sid. 13) 
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SPSM (2015) har kommit ut med en skrift om delaktighet där det beskrivs att en 

individs villkor för delaktighet är kontextuell. De utgår från en gemensam modell, 

delaktighetsprincipen, som innefattar följande sex domäner: tillhörighet, erkännande, 

samhandling, engagemang, autonomi och tillgänglighet. De olika domänerna 

åskådliggör både det som individen själv upplever, men också signaler som kan 

observeras av andra. Alla delarna står inte autonoma utan går in i och påverkar 

varandra. Alla bitarna är viktiga att ta i beaktande då de har betydelse för elevers 

delaktighet i lärandemiljön.  Det är också viktigt att poängtera att delaktighet äger rum i 

ett sammanhang, dvs. i en samhandling tillsammans med andra (SPSM 2015). Tanken 

och syftet är att alla elever ska ha en likvärdighet gällande delaktighet, men forskning 

visar att skolan verkar ha svårt att utveckla delaktighet för elever med olika 

funktionsnedsättningar (Bergström & Holm 2005). Nedan redogör jag lite kort för varje 

domän i delaktighetsprincipen.  

 

Det ena området är tillhörighet. Det innebär att eleven har rätt att ingå i ett socialt 

sammanhang, i en skola och därmed tillhöra en klass, men det är inte ett likhetstecken 

med att eleven upplever tillhörighet (SPSM 2015). Ett medvetet arbete för att eleverna 

ska känna trygghet, tillit och en naturlig tillhörighet i gruppen framhävs som 

betydelsefullt för att lyckas med delaktighet (Berry 2006). Även Hattie (2012) 

argumenterar för att en central roll för lärande är att eleven ska uppleva tillhörighet. Att 

arbeta med klassrumsklimatet är en av de starkaste påverkansfaktorerna för 

skolframgång vilket är en god förutsättning för upplevelse av tillhörighet (Hattie 2012).  

 

Begreppet erkännande handlar om omgivningens reaktion på en individs deltagande i 

en aktivitet. En elev som är delaktig upplever sig accepterad och är då erkänd av 

kamrater och lärare i aktiviteten. Att individer deltar i samma aktivitet har betydelse för 

hur alla i gruppen ser och uppfattar varandra. Det kan exempelvis ge dåliga signaler till 

övriga elever då en elev ofta blir exkluderad från gemensamma aktiviteter, vilket 

inverkar på erkännandet (SPSM 2015). Berry (2006) pekade i sin studie på att 

framgångsfaktorn för delaktighet är att kulturen i en grupp genomsyras av tolerans för 

olikheter och en accepterande kultur där individer bidrar på olika sätt och i olika 

omfattning. Detta styrks även av SPSM:s (2015) samt Hattie:s (2012) resonemang.  

 

Begreppet samhandling innebär att två eller flera personer gör något tillsammans och 

deltar i samma aktivitet, men alla bidrar på olika sätt i olika omfattning. I en studie som 

genomfördes av Berry (2006) undersöktes vad läraren menar med gemenskap, hur 

gemenskap etableras och hur eleverna förhåller sig till den. Lärarna i studien arbetade 

för att utveckla en kultur/anda där eleverna är socialt och pedagogiskt delaktiga. En 

viktig framgångsfaktor var samhandling. Att samarbeta och hjälpa varandra i gruppen 

framhålls som viktigare än att varje individs kunskap ska stå självständig (Berry 2006). 

Aktiviteternas tillgänglighet samt erkännande från andra har stor inverkan för möjlighet 

till god samhandling, vilket i slutändan inverkar på en elevs engagemang (SPSM 2015).  

 

Begreppet engagemang är något som individen själv kan uppleva av delaktighet. En 

individs engagemang påverkas av erkännande, samhandling och en aktivitets 

tillgänglighet. Exempelvis erkännande från lärare och andra klasskompisar är avgörande 

för hur individen upplever engagemang för skoluppgifter. Engagemanget kan avta då 

erkännandet är lågt (SPSM 2015).  
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Begreppet autonomi handlar om en individs möjlighet att kunna styra över sitt eget 

handlande, dvs. förmågan till att vara självständig och därmed ha ett eget inflytande i 

alla aktiviteter som erbjuds. Det kan handla om att få välja ett eget gymnasieprogram 

eller att bestämma hur mycket mat man vill äta på lunchen. Tillgänglighet påverkar i 

hög grad en individs autonomi. Hög grad av tillgänglighet ger förutsättningar till 

autonomi som i slutändan leder till hög grad av delaktighet (SPSM 2015).  

 

Begreppet tillgänglighet beskrivs mer under rubriken ”2.6 Tillgänglighet”.  

 

Det betonas att det är viktigt att besvara tre frågor då du uppfattar att eleven är delaktig; 

”Hur vet du det? I vilka sammanhang? Med vem?” (SPSM 2015, s. 12). Då kan det vara 

bra att göra en analys utifrån delaktighetsprincipens alla delar (SPSM 2015).  

2.6 Tillgänglighet 

2.6.1 Allmänt om tillgänglighet 

Tillgänglighet hänger bland annat ihop med en elevs engagemang och drivkraft. En elev 

som av omgivningen uppfattas som oengagerad kan befinna sig i en miljö som visar sig 

ha en otillräcklig tillgänglighet (SPSM 2015). Alla elever har rätt till en tillgänglig 

miljö. Alla elevers behov och förutsättningar är olika, men det är skolans utmaning och 

ansvar att ta hänsyn till det, vilket framkommer bland annat i skollag samt läroplan. 

Både Skolverket och Skolinspektionen lyfter också fram i sin rapport (2016) vikten av 

att se skolsvårigheter i ett större sammanhang än fokus på individuella brister och 

egenskaper. En framkomlig väg för att istället göra elever mer delaktiga är att göra 

lärandemiljön tillgänglig (SPSM 2016).   

 

Begreppet tillgänglighet innebär att alla elever har rätt till en tillgänglig lärmiljö där de 

ges förutsättningar till att kunna delta i skolans olika aktiviteter. Tillgängligheten 

beskrivs utifrån tre aspekter; fysisk tillgänglighet, tillgängligt meningssammanhang 

samt tillgängligt sociokommunikativt samspel.  Fysisk tillgänglighet handlar om att 

exempelvis skapa ramper för rullstolsburna. Tillgängligt meningssammanhang innebär 

att undervisningen ska bli begriplig och därmed meningsfull för alla elever. 

Sociokommunikativ tillgänglighet innefattar bland annat att det ges kommunikativa 

förutsättningar för alla elever att förstå det som uttrycks samt att uttrycka egna åsikter 

och tankar (SPSM 2015).  

 

Skolans tillgänglighet inverkar på andra delaktighetsbegrepp såsom samhandling, 

erkännande, engagemang och autonomi. Hög tillgänglighet inverkar starkt på elevernas 

förmåga till samhandling samt individens möjlighet till att genomföra en uppgift 

självständigt. Det ger också goda förutsättningar för gruppmedlemmars erkännande och 

acceptans för varandra (SPSM 2015).  

2.6.2 Explicit undervisning  

Eleverna behöver en undervisning av hög kvalitet där man fokuserar både på språk och 

ämneskunskaper. En språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där 

såväl de ämnesmässiga som språkfärdighetsmålen är explicita. Det innebär i stora drag 

att undervisningens språk och ämnesinnehåll är kontextrika, fulla av rika möjligheter till 
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interaktion och innehåller mycket språklig stöttning. Det gynnar också alla elever då 

skolspråket är avancerat för de flesta och utan språk fungerar inte undervisningen 

(Gibbons 2013, Hajer & Meestringa 2014, Bruce et al. 2016).  

 

En viktig aspekt i tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt är att språkandet och 

kunskapandet sker tillsammans (Hajer & Meestringa 2010, Löthagen et al. 2014, Bruce 

et al. 2016, Gibbons 2016). Detta kan även styrkas av Hatties (2012) slutsats där 

heterogena grupper är att föredra framför nivågrupperingar. Poängen med heterogena 

grupper är att elever blandas i en vanlig klass och några ger draghjälp till andra. Det 

visar sig att det har hög påverkan både på dem som har kommit längre i sitt lärande och 

på för gruppen som helhet (Hattie 2012). Bruce et al. (2016) menar även att elever med 

normal språkutveckling kan fungera som stödjande språkliga förebilder, vilket är 

gynnsamt för elever med språkstörning. Detta resonemang styrks av Skolverket (2014) 

som betonar att nivågruppering bör undvikas och vid fall då det är nödvändigt bör det 

regelbundet utvärderas och omprövas för att förebygga negativa effekter. 

 

Att lärandet bör ske i ett gemensamt sammanhang styrks också av ny forskning som 

visar på den viktiga rollen talet spelar i läs- och skrivutvecklingen (Gibbons 2013, 

Levlin 2014). Levlin lyfter bland annat fram vikten av att utveckla språkliga förmågor 

på samtalsnivå för elever med språkförståelseproblematik. Hajer & Meestringa (2014) 

lyfter fram att muntligt och skriftligt språk kompletterar varandra. Talet är nödvändigt 

för att ge eleverna ämnesinnehållet och aktivera deras tänkande, vilket leder till goda 

förutsättningar för att sedan uttrycka sig skriftligt alternativt muntligt.  

 

Det förebyggande arbetet sker med fokus på utvecklandet av förståelsestrategier, 

ordförståelse samt grammatisk kompetens på samtalsnivå (Hajer & Meestringa 2014), 

vilket stärks av Levlins (2014) slutsats i sin studie att detta är viktigt för elever med 

förståelseproblem. 

2.6.3 Språklig stöttning i kombination av höga förväntningar 

Då skolspråket är kognitivt mycket mer komplext och abstrakt än vardagsspråket är det 

viktigt med en hög språklig stöttning som genomsyrar hela undervisningen. Språklig 

stöttning är då elever kan ”kroka fast” språket och tänkandet så att inlärningen blir 

tydligare. Att bygga upp en undervisning som är konkret samt ge inlärningsstrategier 

som är nödvändiga för kunskapandet är viktigt (Hajer & Meestringa 2010, Gibbons 

2016). Sammantaget visar forskning på att rikliga stödjande åtgärder i kombination med 

höga förväntningar/utmaningar är en gynnsam blandning för kunskapande och växande 

(Hajer & Meestringa 2010, Bruce 2010, Nilholm 2012, Gibbons 2016). Gibbons (2013) 

framhåller att lektionsinnehållet bör planeras utifrån att elevernas tänkande är på en 

högre nivå jämfört med deras språkliga förmåga. För att utvecklas till en högre nivå, 

språkligt och kunskapsmässigt, är en viktig faktor att eleverna får möta engagerande 

uppgifter i kombination med språklig stöttning. Fokus är på elevernas möjligheter till 

utveckling snarare än brister i den språkliga förmågan (Gibbons 2013). Nilholm (2012) 

kom också fram till att eleverna förbättrade sina studieresultat och upplevde sig som 

inkluderade med stöttning i kombination av höga förväntningar. Andra studier har också 

påvisat att sådan undervisning minskar klyftorna mellan eleverna och att alla elever når 

högre nivåer (Thomas & Colliers1999). 
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Det är också viktigt att de höga förväningarna kopplade till hög språklig stöttning är 

lagom höga så att de leder till framgång för eleven. Exempelvis Kadesjö (2000) hävdar 

att framgång är avgörande för en elevs motivation att genomföra arbetsuppgifter. Med 

framgång menas att eleven upplever att han lyckas utifrån sina förutsättningar. Kadesjö 

(2000)  beskriver att om en elev upprepade gånger misslyckas blir individen osäker och 

får därmed sämre självkänsla. Då kommer kravsituationer att mötas med bristande 

tilltro till den egna förmågan. Onda cirklar uppstår då lätt, med dåligt självförtroende, 

ineffektiv inlärningsstil och bristande förmåga att hålla sig till uppgiften. Vidare menar 

han att upplevelser av framgång då är nödvändigt för att bryta ett destruktivt mönster. 

För att då möjliggöra framgång är förutsättningen att kraven ställs utifrån barnets 

förmåga och att dess prestationer bedöms i relation till vad barnet har klarat av sedan 

tidigare (Kadesjö 2000). Detta resonemang och ställningstagande kan kopplas till 

Vygotskys utvecklingsteori (2001) där den närmaste utvecklingszonen är ett 

nyckelbegrepp. Zonen betecknar utrymmet mellan den nivå barnet redan nått och den 

nivå den är på väg mot. Det gäller då att finna elevens utvecklingsnivå och stimulera 

eleven att nå framåt utifrån där den befinner sig. Utmaning är då också viktigt, men 

utifrån barnets egna förutsättningar. Vygotsky framhäver också stöttning som ett viktigt 

redskap för att uppgifter ska kunna utföras med framgång. Han resonerar också om att 

stödet ska vara adekvat och kan minskas med tiden då behoven förändras (Vygotsky 

2001). 

2.6.4 Stödstrukturer – scaffolding 

Bruner är skaparen av begreppet scaffolding, vilket handlar om hur läraren på bästa sätt 

kan stödja eleven i en inlärningsprocess. Scaffolding innebär att barnet i en pedagogisk 

verksamhet erbjuds språkliga stödstrukturer. Stödet bör ges i alla ämnen och syftet med 

stödet är att eleven ska nå upp till nästa nivå i sitt lärande och med hjälp av stödet 

tillägna sig kunskaper. Stödstrukturen gör att eleven klarar av mer än vad den hade gjort 

utan stöd. Olika slags stödstrukturer i undervisningen avlastar arbetsminnet hos elever 

med språkstörning (Wood, Bruner & Ross, 1976). Nedan ger jag förslag på 

språkstödjande stödstrukturer utifrån rubrikerna ”Förförståelse”, ”Individuell 

konstruktion”, ”Samhandling”, ”Allmänna språkligt stödjande strategier.” 

Förförståelse  

Dessa fyra språkstödjande verktyg Gibbons (2013), Bruce et al. (2016), Hajer och 

Meestringa (2010) förespråkas av: 

 

➢ Att utgå ifrån det som eleven redan vet inom ett nytt område och sedan bygga 

vidare på det och med små steg möta det nya ämnesinnehållet. 

➢ Lyfta elevernas förkunskaper genom att exempelvis knyta teorin till ett 

vardagssammanhang. 

➢ Bearbeta ämnet tillsammans genom att bearbeta ord och begrepp. 

Uppmärskamma språkliga aspekter i texter, dvs. ord, meningar och 

textuppbyggnad. 

➢ En inledande start där undervisningen tydliggör ämnesmål, språkliga mål samt 

förväntningar, vilket är särskilt viktigt för språkligt sårbara elever. 

Individuell konstruktion 

Nedan kommer förslag på språkstödjande verktyg vid eget arbete för eleverna.  
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➢ Att tala: Språkligt stödjande åtgärder som möjliggör att eleverna kan uttrycka 

sig muntligt (Hajer & Meestringa 2010, Gibbons 2013). 

➢ Att skriva: Mallar och modeller för hur man exempelvis skriver olika texttyper 

(Hajer & Meestringa 2010, Gibbons 2013). SPSM (2015) lyfter fram att en 

fördel är om uppgifterna har återkommande upplägg, vilket kan kopplas till 

mallar och modeller. Hajer och Meestringa (2010) framhåller också att 

skrivstödet är ett frivilligt stöd, dvs. eleverna bör känna sig fria att anpassa 

mallen till sitt eget, men det bör erbjudas till alla. 

➢ Anpassa aktiviteter och uppgifter: Motivationen reduceras om eleverna 

upplever att de sällan får gjort det de ska under lektionerna. Motivationen kan då 

främjas om uppgifterna är konkreta och att de för eleven åskådliggörs och 

avgränsas i ett steg i taget.  Allt för undvikande av en känsla hos eleven av 

oöverstiglighet, vilket kan leda till utagerande uttryckssätt (Kadesjö 2010). Att 

dela upp uppgifter i små steg rekommenderar även SPSM (2015) för elever med 

språkstörning.  

➢ Vad, hur och hur länge: En arbetsinstruktion är komplett då elever vet vad de 

ska göra, hur de ska göra och hur länge de ska hålla på. Att använda 

tidshjälpmedel för att tydliggöra arbetstiden föreslås (Hajer & Meestringa 2014).  

➢ Inlärningsstrategier: Inlärningsstrategier är viktigt att utveckla och lära ut för 

att ge goda förutsättningar till en god kunskapsutveckling. Inlärningsstrategier 

kan kopplas till att eleverna explicit får lära sig att arbeta med olika textgenrer 

samt läsförståelsestrategier (Hajer & Meestringa 2014). 

Samhandlingar  

Ett gemenskapsorienterat arbetssätt för att främja inkludering. Det är arbetsformer som 

bygger på ett utbyte mellan deltagarna, till exempel grupparbeten eller diskussioner i 

helklass där alla elever blir delaktiga (Nilholm 2012). Forskning visar på att 

samhandling bör prioriteras, allt för att fler ska komma till tals och vara aktiva i sitt 

lärande (Hajer & Meestringa 2010, Gibbons 2013, Bruce et al. 2016). Hajer och 

Meestringa (2014) lyfter fram att halva undervisningstiden bör gå till samhandling. 

Viktigt att tänka på då är språklig stöttning och en medveten undervisningsplan så att 

alla kan delta i interaktionen och bidra med sitt utifrån sin förmåga. Målsättningen är att 

alla inblandande ska vara aktiva och involverade, trots olika förutsättningar (Gibbons 

2013, Hajer & Meestringa 2014).    

Allmänna språkstödjande strategier  

Nedan kommer allmänna förslag som är bra i arbetet med elever i språklig sårbarhet. 

 

➢ Dela upp information i olika steg för att avlasta minnet (SPSM 2015).  

➢ Tala långsamt, tydligt och korta ner instruktioner och genomgångar samt 

använda ett tydligt kroppsspråk, bland annat gester och mimik. Tecken som stöd 

kan även vara förstärkande (SPSM 2015). 

➢ Tydlig lektionsstruktur där bland annat det talade ges i små steg med hjälp av 

visuellt stöd. Arbetspassen ska ha en tydlig början och ett tydligt slut.  (Hajer & 

Meestringa 2010, Gibbson 2013, Löthagen et al et al. 2014, SPSM 2015). 

➢ Använda olika metoder och material. Att förstärka det abstrakta med något 

konkret är att föredra – lek och spel, konkret arbetsmaterial, drama (SPSM 

2015). 



24 

 

➢ Att lärararen modellerar och visar hur exempelvis en skrivmall fungerar är 

avgörande för hur eleven tar sig an uppgiften (Gibbons 2013, Hajer & 

Meestringa 2014).  

➢ Upprepning och repetition är bra för att befästa kunskaper, framförallt för 

språkligt sårbara (Nettelbladt 2007, Hajer & Meestringa 2010, Bruce 2010, 

Gibbson 2013, Löthagen et al  et.al. 2014). 

➢ Att allmänt bygga upp ordförrådet är en viktig anpassning (Gibbson 2013, Hajer 

& Meestringa 2014, SPSM 2015, Bruce et al. 2016). 

➢ Bildstöd: Visuellt stöd hjälper elever att bland annat förstå uppgifter, 

instruktioner, scheman, information och regler. Ett visuellt stöd kan ges i form 

av fotografier, ritade bilder, diagram osv. (Tissot & Evans 2003). Visuellt stöd 

har positiv inverkan för elever med särskilda behov, exempelvis talsvårigheter, 

autism, kommunikationssvårigheter och språkstörning (Wellington 2011). Det 

har också visat sig att ett visuellt stöd gynnar förståelsen och 

kommunikationsförmågan, vilket är gynnsamt för elever med kognitiva 

svårigheter, men också elever med beteendeproblematik (Jaime & Knowlton 

2007). I en studie där det undersöktes hur verbal information i kombination med 

visuellt stöd fungerar för att avlasta arbetsminnet hos barn med språkstörning 

kom de fram till att visuellt stöd hade positiva effekter för den verbala 

uttrycksförmågan. Den visade även på att visuellt stöd hade positiva effekter för 

barn med typisk språkutveckling (Quail et al, 2009). Andra forskare framhäver 

också att användningen av bildstöd för att stötta upp och förstärka det talade och 

skrivna ordet samt hjälpa eleven att komma ihåg ord och begrepp är gynnsamt 

för lärandet och utvecklingen (Hajer & Meestringa 2010, Gibbons 2014, SPSM 

2015, Bruce et al 2016).  

Avslutningsvis vill jag understryka att vi inte får glömma bort att elever, allra minst 

elever i språklig sårbarhet, behöver vägledning och stödstrukturer under lång tid innan 

de kan släppas och klara av arbetet på egen hand (Bråten 2008, Bruce et al. 2016). 

  

”Det är mer lärorikt att lyckas med hjälp, än att inte lyckas alls. En bra analogi är ett                                                

brobygge, där man måste ha stöttor medan man bygger, men när bygget är färdigt tar                                          

man bort stöttorna och bron kan stå på egen hand. Samma sak med elever. Hjälp och                                        

stötta dem medan de lär, och ta bort stödet efter hand som de blir mer självständiga.”                                          
(Jönsson 2013, s.52) 

2.7 Ökad kunskap 

Forskare framhäver vikten av att sträva mot en inkluderande undervisning där alla bör 

undervisas inom ramen för den ordinarie undervisningen. Läroplanen är dock 

motsägelsefull. Uppdraget understryks med att utgå från varje elevs behov och 

förutsättningar, samtidigt som tydliga kunskapsmål är utgångspunkten för olika 

årskurser (Nilholm & Göransson 2014). Detta kan även relateras till Persson (2013) som 

menar att kunskapsmålen definierar elever som skall få specialpedagogiskt stöd. En risk 

är då att det specialpedagogiska stödet blir kompensatoriskt endast, vilket strider emot 

vad som är bra för individen (Nilholm & Göransson 2014).  

 

Det finns flera aspekter för att vi ska lyckas med undervisningen som forskning visar 

på. En aspekt är samsyn (Nilholm & Göransson 2014). En annan aspekt är lärares 
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kunskap och förståelse för språkstörning eftersom lärarna i slutändan är nyckeln till 

förändring mot en språkligt inkluderande undervisning (Bruce et al. 2016).  

2.7.1 Samsyn 

För att driva en process mot en inkluderande pedagogik handlar det om att rektorer och 

lärare har ett inkluderande tankesätt och då även agerar utifrån det. Om inte skolor 

arbetar medvetet med att implementera det tankesättet blir det istället ett 

individperspektiv på inkludering, vilket är samma sak som integrering (Säljö 2013). 

Nilholm och Göransson (2014) framhäver att samsyn är grunden för att en 

förebyggande inkluderande pedagogik ska bli möjlig att genomföra. Samsyn är samma 

sak som att ha en gemensam förståelse för uppdrag och mål, lärande och skolsvårigheter 

samt gemensam förståelse i arbetet med att möta elevers olika behov och 

förutsättningar. Skolor bör arbeta medvetet med detta och där har skolans ledning en 

avgörande roll för att bland annat ge förutsättningar till dialog mellan pedagoger och 

olika professioner (Nilholm & Göransson 2014).  

2.7.2 Kunskapsbehov  

Skolinspektionen kom fram till i sin granskning att om en utbildning ska bli tillgänglig 

för alla elever är det en nödvändighet att personal på skolorna har kunskap om enskilda 

elevers olika förutsättningar för lärande. De måste ha en förmåga att anpassa och variera 

de pedagogiska strategierna för att möta elevers olika behov och förutsättningar (SPSM 

2016). Forskning framhäver ofta lärares bristande kunskap och förståelse för 

pedagogiska behov för elever med språkstörning (Dockrell & Lindsays 2001, Crosskey 

& Vance 2011). Dockrell och Lindsays (2001) framhåller i sin studie att lärares 

bristande kunskap och osäkerhet om språkstörning minskar möjligheterna för 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen för dessa elever. Det 

framhålls även att tidsbrist blir ett hinder att planera upp för elever med språkstörning. 

Fortbildning och stöttning om ett språkligt inkluderande arbetssätt samt tillgång till tid 

är alltså viktiga framgångsfaktorer (Dockrell & Lindsay, 2001).  

 

Bruce et al. (2016) framhäver att språklig sårbarhet är ett komplext fenomen där alla 

kuggar är viktiga att ta i beaktande. Det ena kugghjulet är barnets språkförmåga som är 

individuell. Det andra kugghjulet handlar om själva barnet, dvs. vem barnet är och vad 

den kan bli utifrån sin språkfunktionella nedsättning. Det tredje kugghjulet handlar om 

skolans pedagogik vilken är avgörande för vilken riktning som barnet utvecklas emot, 

språk-, individ- och kunskapsmässigt. Utifrån detta efterfrågas kunskap så att goda 

lösningar i klassrummet möjliggörs (Bruce et al. 2016). Det är en utmaning för lärare 

och det som enligt Bruce et al. (2016) krävs är: 

 

➢ En ökad kunskap om språklig sårbarhet, dvs. kunskap om en 

språkutvecklingsproblematik. Vidare en medvetenhet om att symptomen på 

problem förändras över tid och att en språklig förmåga varierar i olika kontexter. 

Det innefattar också en medvetenhet om att en språkstörning inte alltid syns eller 

hörs och kan då misstolkas och förbli oupptäckt.  

➢ En ökad kunskap om språk och språkutveckling, att pedagoger bör bli mer 

språkligt medvetna och då ha förståelse för de grammatiska, fonologiska, 

semantiska och pragmatiska aspekterna av språkutveckling. En medvetenhet om 
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att impressiva och expressiva förmågor också har en inverkan på en läs- och 

skrivutveckling framhålls. 

➢ En ökad kunskap om pedagogik relaterat till språklig sårbarhet. Det innebär en 

kunskap om vilken pedagogik inom ramen för den ordinarie undervisningen som 

krävs för att reducera en språkstörnings konsekvenser. En pedagogik som ger 

dessa elever förutsättningar till lärande och kunskapande.  

För att lyckas med lärares ökade kunskap inom språklig sårbarhet krävs det även en 

samverkan inom, men också utanför skolan, där lärare, speciallärare/pedagoger, 

elevhälsan, rektor och ledning samt logopeder samverkar och tillsammans strävar mot 

samma håll (Bruce et.al. 2016). Detta bekräftas även av Starling, Munro, Togher och 

Arciuli (2012) som i en studie lyfter fram att lärare upplever att de saknar den kunskap 

som behövs för att jobba inkluderande med elever med funktionsnedsättningar.  En 

framgångsfaktor för att bli bättre på detta är att ett nära samarbete mellan olika 

yrkesgrupper såsom klasslärare, speciallärare/pedagoger och logopeder (Starling et al. 

2012). 

2.7.3 Fortbildning 

Hajer och Meestringa (2014) argumenterar för att lärare behöver ökad kunskap i att 

arbeta språkutvecklande och menar att en framkomlig väg är vidarutbildning där teori 

och praktik möts. Tjernberg (2013) framhåller att anställda bör ges möjlighet till 

professionell och kontextanknuten fortbildning. Enstaka fortbildningssatsningar har inte 

visat sig ge någon större effekt, men en framgångsfaktor är utifrån ett inifrånperspektiv. 

Det är samma sak som att det teoretiska förankras i form av konkreta pedagogiska 

lösningar i den egentliga verksamheten (Tjernberg 2013). Det har gjorts en studie då 

lärare fick fortbildning om visuellt stöd, som både innehöll teoretiska och praktiska 

inslag (Wellington 2011), vilket kan relateras till den kontextanknutna fortbildningens 

betydelse. I studien visade det sig att lärare använde sig av visuellt stöd i större 

utsträckning efter fortbildning. Efter utbildningen kände pedagogerna sig tryggare att 

använda sig av verktyget och använde sig av det i fler ämnen. Det framkom att lärare 

saknar kunskap om visuella stödstrategier och för att stärka lärares kunskaper inom 

ämnet lyftes även handledning fram som en strategi (Wellington, 2011).  

 

En annan studie kring fortbildning för lärare som Crosskey och Vance (2011) 

genomförde innefattade 120 elever och 11 lärare. Studiens fokus var på 

kompetensutveckling för lärare och fortbildningens konsekvenser i undervisningen. Det 

var ett utbildningspaket som både innehöll teoretiska inslag samt ett konkret 

arbetsmaterial att arbeta utifrån i den vanliga undervisningen. Syftet var att motivera 

elevernas deltagande och lyssnande genom interaktiva aktiviteter med ett urval av idéer 

och strategier för att stödja kommunikationen samt underlätta förståelsen. Strategier 

som det konkreta arbetsmaterialet innehöll var: visuellt stöd kopplat till ämnets innehåll 

samt kopplat till nya ord och begrepp, förståelsestrategier kopplat till det aktuella 

textinnehållet samt att läraren skulle tänka på talhastighet, språknivå och kroppsspråk. 

Studien visade på att eleverna upplevde att det gick bättre att lyssna och hänga med i 

undervisningen samt att utbildningen hade haft positiv inverkan på lärarens 

undervisning. En slutsats var att fortbildning har en positiv inverkan på undervisningens 

kvalitet, främst för elever med språkproblem.  

 



27 

 

Tjernbergs (2013) avhandling handlar om olika framgångsfaktorer för elevers läs- och 

skrivutveckling och en av framgångsfaktorerna handlar om lärares språkliga 

medvetenhet och hur det sätter sin prägel på hela undervisningen. En slutsats i studien 

var att fortbildning i form av reflektion och ett kollegialt samarbete är viktiga verktyg 

för att utveckla lärares kompetens i ämnet. Reflektion innebär att olika kompetenser 

möts och i det pedagogiska samtalet utmanas och stimuleras allas tänkande i nya banor. 

Det kollegiala samarbetet är då pedagoger uppmärksammar och delar med sig av 

pedagogiska frågor och erfarenheter där bland annat besök i varandras klassrum är ett 

viktigt inslag. En viktig förutsättning för reflektion och kollegialt samarbete är att 

ledning hittar former och avsätter tid (Tjernberg 2013). 

 

Avslutningsvis vill jag framhålla att forskning visar på att lärarnas förmåga att engagera 

sig i varje elev är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för skolframgång (Skolverket 

2013). Samsyn, kunskap och fortbildning kan nog väcka lärares engagemang. 
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3 ”Kompetenscentrum för språk och kommunikation” samt 

fortbildningens innehåll 

 

Umeå kommun har sedan 2011 startat igång ett nätverk, ”Kompetenscentrum för språk 

och kommunikation (KC). KC ombildades från det som var kommunens tal och 

språkklasser till ett kompetenscentrum med uppdrag att stödja lärare och elever på plats 

i skolorna. KC hjälper grundskoleelevers hemskola att se över undervisning, 

stödinsatser och organisation för att öka elevers förutsättningar för delaktighet. På KC 

arbetar två logopeder, en speciallärare och en specialpedagog. KC arbetar proaktivt då 

de håller i kurser, workshops, föreläsningar, handledning samt jobbar verksamhetsnära 

utifrån individärenden. Fokus är på elever i språklig sårbarhet där 

funktionsnedsättningen språkstörning ingår. KC handleder och håller i kurser utifrån 

skolors behov kring elever i språklig sårbarhet. Det är rektor som anmäler en skola och 

verksamheten är anslagsfinansierad, vilket innebär att budgeten finansieras centralt. KC 

jobbar även övergripande och utvecklande då de håller i kurs för hela skolor runt om i 

Umeå.  

 

Mina informanter har deltagit i en kurs, ”Språklig sårbarhet i skolan – Språkstörning, 

språklig tillgänglighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt”, som 

kompetenscentrum för språk och kommunikation har hållit i. Kursen tar sin 

utgångspunkt i skolans likvärdiga uppdrag och språkligt tillgänglig undervisning är ett 

ledord för innehållet. Utifrån det innehållet bearbetas skolans uppdrag att undervisa för 

att utveckla elevers förmågor likväl som att kompensera för svårigheter till följd av en 

funktionsnedsättning.  Kursen grundar sig på en undervisningsmodell, cirkelmodellen, 

som kan vara bra att utgå ifrån vid språkstödjande undervisning. Utifrån den modellen 

förmedlas verktyg kring hur lärare kan göra sina lektionsupplägg för att göra dessa 

elever socialt och pedagogiskt delaktiga. Kursens omfattning var tre tillfällen, 1,5 

timme varje gång.  

 

I detta avsnitt redogörs för kursens innehåll utifrån rubrikerna ”Språkstörning, språklig 

sårbarhet och lärarens språkliga medvetenhet”, ”Cirkelmodellen – Genrepedagogik”, 

”Språkligt inkluderande arbetssätt”, ”Verktyg för att göra språket tillgängligt” samt 

”Förebyggande arbete”. Jag väver även in konkreta exempel i texten utifrån en 

föreläsning som en lärare, Ulrika Aronsson, höll i. Det var ett inslag i kursen då Ulrika 

exemplifierade sin undervisning utifrån att tidigare ha deltagit i kursen samt fått 

handledning av KC.  

3.1 Språkstörning, språklig sårbarhet och lärarens språkliga 

medvetenhet. 

 

 

 

 

  
                                                                     

 

  

Figur 3. (Bruce et al. 2016, sid 17) 
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Kursen beskriver språklig sårbarhet utifrån tre kugghjul (Bruce et al. 2016). Det ena 

kugghjulet symboliserar barnet, som alla är olika och lär på olika sätt. Det andra 

kugghjulet är språket. Förutsättningarna gällande språket är också olika. Det kan vara 

allt från en utredd funktionsnedsättning till en högpresterande elev och ett spann 

däremellan med olika grader av språkliga förmågor och förutsättningar. En lärares 

språkliga medvetenhet kan också variera, vilket också ryms inom kugghjulet språk. 

Trots dessa olika förutsättningar är lärarens uppdrag att undervisa alla barn utifrån en 

likvärdighet. Därför bör pedagogiken och undervisningen ses som kontextuell och 

relationell, vilket symboliserar det stora kugghjulet. Det ska bland annat ske genom att 

skapa en språkligt tillgänglig lärmiljö i klassrummet, vilket leder till att eleverna ges 

bättre förutsättningar att utvecklas språkligt och kunskapsmässigt. 

3.2 Cirkelmodellen  

Den teoretiska modellen cirkelmodellen bearbetas, vilket kan relateras till ett 

språkutvecklande arbetssätt. Forskning om språkutvecklande arbetssätt grundar sig i 

arbetet med flerspråkighet (Hajer & Meestringa 2014, Gibbons 2016), men KC 

förespråkar att använda modellen i det språkstödjande klassrummet då olika 

ämnesinnehåll ska bearbetas. KC:s cirkelmodell innefattar fyra delar, förförståelse, 

modellering/gemensam konstruktion, samarbete och eget arbete. Med cirkelmodellen 

som grund bearbetas ett ämnesinnehåll i kombination med att språket och 

kommunikationen tydliggörs. Det ger goda förutsättningar för tillgänglig lärmiljö, god 

kunskapsutveckling samt pedagogisk delaktighet. Cirkelmodellen redogörs för i ”2.4 

Cirkelmodellen – Genrepedagogik”. KC lyfter i stort sett samma aspekter som bland 

annat Gibbons (2013) och Hajer & Meestringa (2014) gör.  

3.3 Språkligt inkluderande arbetssätt 

 

 

                          

                                    

 

 

 

 

 
 

 

                                             

 

 

                                                              Figur 4. Bild från kurstillfälle 3. (KC, 9/10–2017) 

 

En elev med språkstörning kan ha svårigheter med språkets form, innehåll och/eller 

användning (SPSM 2015). Detta lyfts också fram i kursen. Det betonas också vad som i 

varje del i undervisningen bör lyftas fram för att ett språkligt arbetssätt ska möjliggöra 

ett inkluderande (se figur 4).  
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Språkets form: Det är av betydelse att träna grammatik i ett relevant språkligt 

sammanhang som är kopplat till det aktuella ämnet. Det är viktigt att i denna del 

kompensera för svårigheter, dvs. att göra anpassningar som passar främst utifrån grupp-, 

men också utifrån individnivå.  

 

Språkets innehåll: I denna del är det viktigt att åskådliggöra och konkretisera. Det kan 

vara i form av minnesstöd för ord och begrepp samt att erbjuda flera uttryckssätt där 

elever får en möjlighet att associera till något konkret. Undervisningen bör erbjuda 

många tillfällen till att eleven får använda orden i eget språk.   

 

Språkets användning: Det innefattar förståelse och uttrycksförmåga för både muntliga 

och skriftliga uttryckssätt. Det underförstådda bör uttalas och tydligt förklaras eftersom 

elever i språklig sårbarhet oftast har svårt för att förstå sådant. Då elever med språkliga 

svårigheter kan ha svårt med samspel och samvaro bör även regler synlig- och 

tydliggöras. Detta bör göras explicit och medvetet.  

3.4 Verktyg i arbetet med att göra språket tillgängligt 

Kursen lyfter fram tre aspekter som genomsyrar en språkligt tillgänglig lärmiljö: 

repetition, explicit samt visualisering och konkretisering.   

 

– Repetition: Ett språkstödjande förhållningssätt bör också innefatta repetition så att 

elever, framförallt elever i språklig sårbarhet, får en möjlighet till att befästa kunskaper.  

 

– Explicit: Den språkstödjande undervisningen bör vara explicit. Det hjälper att 

tydliggöra och den uttryckliga undervisningen i en gemenskap är avgörande för elever i 

språklig sårbarhet. Alla elever utvecklas gynnsamt av en explicit undervisning.   

 

– Visualisering och konkretisering: Att visualisera och konkretisera genomgående i 

undervisningen understryks. Då språket är flyktigt är det viktigt att genom visualisering 

och konkretisering ”hänga upp språket på krokar” för att öka förståelsen. Verktyg, dvs. 

stödstrukturer för att visulisera och konkretisera kan vara:  

 

➢ Bildstöd: Förstärka det som sägs med bilder. Det viktiga är dock inte bilderna i 

sig utan hur du som pedagog tänker kring att tydliggöra språket. Bilderna ska 

förstärka det sagda och det skrivna ordet. De ska vara ett komplement till det 

som sägs, så en rekommendation är att begränsa antalet bilder. Därför kan det 

vara bra att återkommande bilder används, då det skapar hög 

igenkänningsfaktor. En programvara som de rekommenderar skolor är Inprint, 

som på olika sätt förstärker språket med hjälp av bilder.  

 

➢ Strukturstöd: Det är ett stöd där ord kopplat till bild besvarar frågan, ”Vad ska vi 

göra?”. Verktyget ger ett minnes- och planeringsstöd.  
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                            Figur 5. Exempel på strukturstöd kurstillfälle 1. (Ulrika Aronsson, 11/9–2017) 

 

➢ Strategistöd: Det är ett stöd där ord kopplat till bild besvarar frågan, ”Hur ska vi 

göra?”. Verktyget ger stöd till eleven att lyckas genomföra en uppgift. Framtida 

strategier utvecklas för att individen lättare ska förstå och kunna ta till sig 

kunskap. Samma struktur bör återkomma då det skapar trygghet och en hög 

igenkänningsfaktor hos eleverna.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                            Figur 6. Exempel på strategistöd kurstillfälle 1. (Ulrika Aronsson, 11/9–2017) 

 

➢ Kommunikationsstöd: dvs. stöd där ord kopplat till bild ger ett stöd för eleven 

att aktivt, skriftligt alternativt muntligt, kunna delta i interaktionen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                     

                              
                          Figur 7. Exempel på kommunikationsstöd kurstillfälle 1. (Ulrika Aronsson, 11/9–2017) 

 

➢ Forumspel och kroppsspråk: Förstärka exempelvis klassrumsregler alternativt 

socialt samspel med hjälp av forumspel. Att använda sitt kroppsspråk för att 

tydligöra språket framhålls.  
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3.5 Förebyggande arbete 

 

 

 

 

 

 
SPSM (2015), triangelmodell 

 

 

 

 
                                                   Figur 8. SPSM: triangelmodell (2015, sid 9) 

 

Kursen avslutas genom att ”knyta ihop påsen” och då utgå ifrån SPSM:s triangelmodell 

som symboliserar konsekvensen av en tillgänglig lärmiljö (SPSM 2015). KC 

sammanfattar kursens innehåll med att en språkligt tillgänglig lärmiljö bygger en 

bredare och stabilare grund, vilket symboliserar den breda triangeln. En konsekvens blir 

då också att antalet elever i behov av särskilt stöd minskar och blir färre. En 

inkluderande språkligt tillgänglig miljö försäkrar därmed alla elevers rätt till en 

likvärdig utbildning, förutsättningar till att lyckas samt delaktighet. Detta gynnar 

framförallt elever i språklig sårbarhet, men kursen framhåller också att det är bra för 

alla. Elever i behov av särskilt stöd ska få det de har rätt till, men genom en språkligt 

tillgänglig miljö får skolan med sig ”fler på tåget”. Språket är betydelsebärande vilket 

medför att det måste involveras hela skoldagen, i alla ämnen, vilket även kan kopplas 

till cirkelmodellens grundtanke. Det man gör i klassrummet har också den största 

betydelsen eftersom barnet vistas i klassrummet största delen av dagen. 
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4 Metod  

 

Metodavsnittet innehåller en beskrivning av studiens metodval, urval, etiska 

överväganden och genomförande. Avslutningsvis beskrivs analys och bearbetning. 

4.1 Etiska överväganden 

Vid vetenskapliga studier är det viktigt att uppvisa god etik (Stukat 2011). Under 

studiens gång följde jag de forskningsetiska riktlinjer som finns, vilket innebar att jag 

höll mig till det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets föreskrifter 

(HSFR Etikregler, http://www.vr.se/etik) om informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Individens skydd har därför hela tiden relaterats 

mot kunskapsinhämtningen.  

 

Konfidentialitet, dvs. hänsyn till informanternas anonymitet beaktas. I uppsatsen 

avidentifierades därför namn och skolor. De inspelade intervjuerna raderade jag bort så 

fort studien och uppsatsen var slutförd och godkänd. De medverkande erbjöds även att 

få läsa den transkriberade intervjun för att få en möjlighet till att ta bort alternativt lägga 

till information.  

 

Samtycke, dvs. deltagarna har rätt att styra över sitt eget deltagande. Därför är 

deltagandet frivilligt och kan när som helst avbrytas, utan närmare förklaring. Jag 

förklarade detta via brev samt förde fram det vid intervjusituationen.  

 

Nyttjande, dvs. information som samlas in ska endast nyttjas för ett 

undersökningsändamål.  Resultatet presenterades i form av en muntlig presentation 

inför andra speciallärarstuderande samt i form av ett examensarbete i januari 2018. 

Examensarbetet kommer att finnas i en databas vid Umeå Universitet. 

 

Information, dvs. framförandet av rimlig och nödvändig information innan intervjun 

startas. Jag förklarade studiens innehåll samt information via brev med innehåll utifrån 

riktlinjerna konfidentialitet, samtycke och nyttjandekravet (Bilaga 1). Det framkom 

även att deltagarna kunde ta del av det färdiga arbetet om de så önskade. 

  

Utifrån ovannämnda aspekter uppfattar jag att det genomsyrande är trovärdigheten som 

intervjuare, att genom dessa olika aspekter få deltagarna att uppleva sig som trygga, 

säkra och därmed inte utelämnande.  

4.2 Urval  

Fyra utbildade lärare valdes ut för att uppfylla studiens syfte. Alla arbetade som 

klasslärare på lågstadiet. Det gjordes ett målinriktat urval då det kändes viktigt att 

urvalet stämde överens med forskningsfrågorna och därmed kunde ge relevanta svar 

(Bryman 2011). Det var även ett målinriktat urval utifrån aspekten att de hade deltagit i 

en kurs samt handledning som ”Kompetenscentrum för språk och kommunikation” hade 

hållit i. De som höll i kursen delgav mig namn som de visste hade kommit igång bra 

med ett arbete som genomsyrades av kursens innehåll.  

http://www.vr.se/etik
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4.3 Metodval 

Starrin et al. (1994) hävdar att syfte och frågeställningar hänger ihop vid ett 

undersökande arbete för att kunna härleda till kvalitativ alternativt kvantitativ metod. 

Studiens syfte och frågeställningar visade tydligt att de ledde in på en kvalitativ 

inriktning och kvalitativ metod. Utifrån att kvalitativa metoder rymmer större 

möjligheter till att djupgående gå in i något än vad de kvantitativa metoderna förmår 

(Starrin et al. 1994) ansåg jag att sådan inriktning var att föredra vid denna 

undersökning.  

 

För att besvara forskningsfrågorna har jag valt kvalitativa forskningsintervjuer som 

syftar till att belysa intervjupersonernas livsvärld och relation till den. Avsikten var att 

göra halvstrukurerade intervjuer vilket är en kombination mellan öppna samtal och 

utfrågningar, baserade på mina framarbetade intervjufrågor (Kvale & Brinkman 2014). 

De framarbetade frågorna såg jag därmed som ett stöd och intervjuerna gestaltade sig 

mer som en dialog, men där informanternas uppfattningar var i fokus. Metodvalet 

grundar sig på att syftet och frågeställningarna är inriktade på att ta reda på lärares 

förhållningssätt, uppfattningar och erfarenhet utifrån att ha genomgått kurs via 

”Kompetenscentrum för språk och kommunikation” i avsikt att sedan tolka deras 

beskrivningar, vilket är poängen vid en intervjustudie (Kvale & Brinkman 2014). Jag 

deltog även själv i kursen för att ta del av innehållet, vilket därför blir ett 

kompletterande metodval.  

 

Min uppfattning är att observation också hade varit en passande metod med tanke på 

studiens syfte. Enligt Stukat (2011) är observation den lämpligaste metoden för att 

undersöka hur människor agerar, inte bara vad de uttrycker att de gör. Detta kan även 

kopplas till Chiriac och Einarsson (2014) som beskriver att observation delger 

information om ett handlande i den direkta miljön. Jag valde ändå bort observation som 

metod utifrån två aspekter. Den ena aspekten var mitt urval. Mitt urval var lärare som 

enligt ”Kompetenscentrum för språk och kommunikation” hade kommit igång bra med 

sitt arbete efter kurs och handledning från dem. Den andra aspekten var min avsikt att 

under intervjuerna fråga upp om och därigenom ta del av konkreta exempel, utifrån 

deras beskrivningar. Utifrån dessa två aspekter var min uppfattning att det utan 

observation som metod gavs fina möjligheter till bra djupintervjuer och goda 

förutsättningar till att få fram bra datainsamling. 

4.4 Genomförande 

Frågornas kvalitet är avgörande för vilken information man får fram vid en intervju 

(Stukat 2011). Utifrån det var min avsikt att se arbetet som en process. En process där 

bland annat inläsning av böcker, vetenskapliga artiklar och tidigare forskning i ämnet 

samt deltagande i kurs blev viktiga förberedelser inför bland annat planerandet av 

intervjuerna. Utifrån den förberedelsen utkristalliserades olika temaområden som jag 

sedan kunde utgå ifrån då jag skapade rubriker till intervjuguiden samt utifrån 

rubrikerna bröt ner till relevanta och genomtänkta frågor, vilket Kvale och Brinkman 

(2014) även förespråkar. Detta kan även kopplas till Stukats (2011) uppfattning om att 

förberedelserna skapar ”… en teoretisk referensram som det egna problemet kan 

relateras till.” (sid. 41). De rubriker i intervjuguiden som skapades var; ”Allmänt (i 

relation till tillgänglighet)”, ”Förförståelse”, ”Modellering/Gemensam konstruktion”, 
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”Eget arbete”, ”Samhandling”, ”Fortbildning” samt ”Fortsatt stöd” (bilaga 2 och 3). 

Rubrikerna ”Förförstålse”, ”Modellering/Gemensam konstruktion”, ”Eget arbete” samt 

”Samhandling” kan relateras till forskningsfrågan som berör undervisningsstrategier. 

Jag har delat upp dessa delar utifrån cirkelmodellen som bearbetades på kursen. Till 

varje rubrik skapade jag en huvudfråga som jag sedan bröt ner till underfrågor, dvs. 

stödfrågor för mig som intervjuare.  För att även lärarna skulle vara bekanta med 

frågorna valde jag att skicka intervjuguiden i förväg, men med endast huvudfrågorna i 

bilagan (Kvale & Brinkman 2014). 

 

Alla informanter hade via e-post tillfrågats om medverkan samt tidpunkter för samtalen. 

Alla samtal utfördes på de skolor där lärarna arbetade. Samtalen varade mellan 45–65 

minuter. I alla samtal användes studiens intervjuguide. Vid samtalen tänkte jag 

medvetet på att inledningen skulle bli bra då det kan vara avgörande för intervjuns 

kvalitet.  Inledningsvis småpratade vi om något allmänt samt information om de etiska 

riktlinjerna framfördes. Under samtalet tänkte jag också medvetet på att låta tystnanden 

få informanten att få tid till att besvara frågorna, vilket är en rekommendation (Kvale & 

Brinkman 2014).  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades noggrant i nära anslutning till intervjun, 

vilket rekommenderas (Stukat 2011). Under denna fas upptäckte jag luckor där jag ville 

veta mer, vilket resulterade i att jag skapade följdfrågor som jag ställde via mejl. Någon 

följdfråga skapades till alla, men med lite olika innehåll och detta bidrog till att 

datainsamlingen blev av bättre kvalitet. Sedan analyserades resultaten och mönster 

utkristalliserades. Slutligen kopplades resultatet till tidigare forskning och 

forskningsfrågorna i en diskussion. 

4.5 Analys och bearbetning 

En tolkning börjar egentligen redan under intervjuerna, menar Kvale och Brinkman 

(2014). Därför var det en bra intervjuteknik att ofta omformulera det som jag som 

intervjuare hade uppfattat för att försäkra mig om att jag hade tolkat den intervjuade 

rätt. Tolkningen fortsatte sedan under, men framförallt efter transkriberingen, vilket 

Kvale och Brinkman (2014) redogör för i ett av sina analyssteg. Jag färgkodade 

resultaten utifrån mina tre forskningsfrågor: undervisningsstrategier, fortbildning och 

handledningens påverkan samt fortsatt stöd. Nästa steg blev att placera resultat för 

undervisningsstrategierna utifrån studieguidens rubriker som kan kopplas till 

cirkelmodellens fyra olika delar. Slutligen försökte jag hitta mönster, skillnader och 

likheter och utifrån det strukturera upp resultaten del för del. Då bearbetningen följde 

intervjuguidens struktur, underlättades sammanställningen och analyseringen avsevärt. 

Den slutgiltiga analysen blev sedan utifrån hur det strukturerade materialet besvarade 

forskningsfrågorna.   
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5 Resultat och analys  

 

Inledningsvis presenterar jag studiens fyra informanter. Alla har fått namn, men av 

etiskt hänsynstagande är de fingerade.  

 

➢ Lena: Lena har jobbat som lärare i femton år. Hon har jobbat i tal- och 

språkklass i sex år, men övrig tid har hon arbetet på lågstadiet. Just nu är hon 

mentor för en årskurs tvåa där en elev i språklig sårbarhet ingår. Hennes elev i 

språklig sårbarhet har i grunden en diagnos i form av språkstörning, men har 

även diagnosen aspberger. Lena har undervisat sin elev sedan årskurs ett. Hon 

deltog i kursen hösten 2016 och fick handledning av ”Kompetenscentrum för 

språk och kommunikation” vid tre tillfällen ´1,5 timme.  

 

➢ Sara: Sara har jobbat som lärare i cirka nio år. Hon är mentor för en årskurs fyra 

och undervisar i engelska och svenska i årskurs fyra och fem. Hennes elev i 

språklig sårbarhet har en diagnostiserad språkstörning. Sara har undervisat 

eleven sedan årskurs två. Sara har deltagit i kursen våren 2016 och fick 

handledning vid några enstaka tillfällen, men hon minns inte exakt antalet.  

 

➢ Åsa: Åsa har jobbat som förskollärare i förskoleklass i åtta år och som lärare i 

tolv år. Just nu är Åsa mentor för en årskurs trea där en elev i språklig sårbarhet 

ingår. Hennes elev i språklig sårbarhet har en diagnostiserad språkstörning och 

Åsa har undervisat eleven i tre år. Hon deltog i kursen våren 2016 och fick 

handledning vid två tillfällen.  

 

➢ Pia: Pia har jobbat som lärare i tjugo år. Just nu är hon mentor för en årskurs 

tvåa där en elev i språklig sårbarhet ingår. Hennes elev i språklig sårbarhet har 

en diagnos som kallas för dyspraxi. Dyspraxi innebär uttalssvårigheter då 

kopplingen grafem och ljud inte synkroniserar med varandra. De uppträder ofta i 

kombination med en språklig nedsättning och kan bidra till en långsam läs- och 

skrivutveckling. Pia deltog i kurs hösten 2016 samt fick handledning under 

hösten, men även en bit in på vårterminen, uppskattningsvis vid fem tillfällen.  
 

Resultaten presenteras utifrån rubrikerna ”Undervisningsstrategier”, ”Fortbildning” 

samt ”Fortsatt stöd”. 

5.1 Undervisningsstrategier 

Denna resultatdel svarar på studiens frågeställning: ”Vad är lärarnas uppfattningar, 

synpunkter och erfarenheter gällande gynnsamma faktorer för att göra språket i den 

pedagogiska miljön tillgängligt för elever i språklig sårbarhet?” 

 

Resultaten rörande undervisningsstrategier är uppdelad utifrån kursens cirkelmodells tre 

första delar; dvs. förförståelse, modellering/gemensam konstruktion samt samarbete 

(som jag har ändrat namn på till samhandling). Inledningsvis börjar jag dock med lite 

resultat gällande allmänna verktyg/förhållningssätt som är språkstödjande.  
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5.1.1 Allmänt – språkstödjande verktyg relaterat till aspekten tillgänglighet 

Denna del har jag delat upp i fyra rubriker: ”Bildstöd”, ”Taltempo och taltid”, 

”Strukturstöd” samt ”Strategistöd”. Alla dessa språkstödjande verktyg har stor 

betydelse för en undervisnings tillgänglighet. Denna del avslutas med en 

”Resultatanalys”. 

Bildstöd 

Alla lärarna framhäver att bildstöd är viktigt i arbetet med elever i språkliga svårigheter. 

Bilderna förstärker och kompletterar det talade ordet eftersom eleverna får något att 

hänga upp det abstrakta skolspråket på. Alla lärarna poängterar hur avgörande verktyget 

är för elever i språklig sårbarhet, men att det även är ett viktigt språkstödjande verktyg 

för alla elever: ”Inprint bildstöd är ju fantastiskt att jobba med och det är bra för alla i 

klassen. (Lena)”, ”Jag får med andra på tåget också. Genom elever som bara har svårt 

att lyssna. De glömmer bort. De tar inte in auditivt och då funkar bildstöd även för dom 

(Sara)”, ”Att ha bildstöd, det är bra för alla barn kan man säga (Åsa)” eller som Pia 

uttryckte det; ”…Jag tycker att Inprint är fantastiskt. Det hjälper alla elever att hänga 

med och att förstå…”. Alla använder bildprogrammet Inprint. De beskriver att 

igenkänningsfaktorn blir hög eftersom att bilderna återkommer och eleverna känner då 

igen bilderna. 

 

Åsa, Lena och Pia framhåller att de jobbar med bildstöd till alla ämnen; ”Jag tänker 

bildstöd, i alla ämnen, slöjd och badhuset, att ha bildstöd i alla ämnen helt enkelt och 

hela dagen, även fritids… Det är bra för alla barn kan man säga.”. Sara använder 

mestadels bildstöd till sin svenskundervisning, men delger att hon också ska börja 

använda det i engelska undervisningen.  

 

Lena poängterar också vikten av en tydlig undervisning kopplat till bildstöd är ett 

viktigt verktyg att genomgående i hela grundskolan använda sig av som en röd tråd. 

”Annars kan det vara att lärare på mellanstadiet tänker att det här ska eleverna kunna, 

men nej, det behövs förstärkas med bilder även då… Ända upp till högstadiet behövs det 

också, ja säkert på gymnasiet också” (Lena).   

Taltempo och taltid 

Åsa framhåller vikten av att hålla ner taltiden vid genomgångar samt instruktioner; 

”...Att inte prata så mycket runtomkring. Då orkar de inte lyssna. Jag försöker prata 

mindre, minimera orden…”. Lena lyfter fram att taltempot är viktigt, dvs. att ta det 

lugnt och inte prata för snabbt. Det är viktigt för att hennes elev i språklig svårighet ska 

hänga med i undervisningen, hävdar hon. 

Strukturstöd 

Ett strukturstöd svarar på frågan ”Vad?” och skulle även kunna placeras under delen 

som handlar om förförståelse, då detta verktyg är viktigt i denna fas.  

 

Åsa, Lena och Pia berättar att de varje dag går igenom hur dagen ska se ut med hjälp av 

inprintbilder kopplade till text. Det hjälper eleverna till en förförståelse och trygghet 

rörande hur dagen ska se ut i stora drag. Åsas bilder var i mindre storlek och en pil 

markerade var på dagen de befann sig.  I Pias klassrum var bilderna över dagen 

placerade på en stor tom vägg och bilderna som visade ämnena var stora i storlek, cirka 

A4-storlek. Lena har dagens schema på väggen, men börjar dagen med att visa 
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strukturschemat över dagens innehåll även på smartboarden. Lena vänder på varje 

dagsbild då lektionen är genomförd för att tydliggöra för eleverna hur dagen minskas i 

omfång och vart på dagen klassen befinner sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Figur 9. Exempel strukturstöd (Pia, Åsa och Lena) 

 

Lena och Pia beskriver att de använder smartboarden frekvent då de visar strukturstödet. 

De inleder lektionen med att gå igenom lektionens innehåll som kopplats till 

inprintbilder. Lektionens planering finns redan framme då eleverna kliver in i 

klassrummet så de i förväg kan läsa och försöka bilda sig en uppfattning om vad  

som kommer att ske; ”Varje lektion så har vi gjort planeringen, vad det är vi ska jobba 

med under lektionen. När dom kommer in i klassrummet kan eleverna läsa vad som ska 

hända.”(Pia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Figur 10. Exempel strukturstöd (Lena och Pia) 

 

Lenas strukturstöd är exempel på vad de ska jobba med i de olika arbetsböckerna. Pia 

skapar ett strukturstöd som mer visar steg för steg vad som ska hända (figur 10).  

 

Pia – strukturstöd dagen Lena – strukturstöd dagen 

Strukturstöd i form av dagsschema (Åsa) 

 

 Åsa – strukturstöd dagen 
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Sara och Åsa använder whiteboardtavlan där det står vad som ska hända under en 

lektion. Saras strukturstöd av lektionens innehåll är inte kopplat till bilder. Åsa skriver 

alltid ner målet med den aktuella lektionen, vad som ska hända steg för steg samt vad 

eleverna ska göra då de är klar. Till vissa steg är det kopplat någon bild.  

Strategistöd  

Efter genomgång av lektionens innehåll startar en genomgång där både Lena och 
Pia bland annat går igenom hur något ska genomföras, dvs. strategistöd. Detta gör 
de alltid via smartboarden. 

 

”…Det är lite hur man ska göra, annars har man fem händer i luften, vad ska vi göra, 

vad ska vi göra, så därför är jag noga med att gå igenom, det ska ni göra och hur de 

ska göra… Det underlättar för min elev jättemycket men även för alla andra. Dom 

behöver inte fråga vad de ska göra. Det gör ju att man har mer tid att ägna sig åt de 

som behöver extra hjälp då man inte behöver gå runt och förklara vad de ska göra” 

(Lena).  

 

Lena och Pia uppgav att de frekvent använder Inprint kopplat till olika genomgångar 

som då visas på smartboarden. Vid genomgångar beskriver Lena att hon använder 

smartboarden då hon noggrant visar hur något ska göras i olika arbetsböcker, både i 

matematiken, men också på svenskan. Hon kan exempelvis på smartboarden visa upp 

fråga för fråga för att ge förförståelsen innan eleverna på egen hand ska besvara eller 

lösa uppgiften i arbetsboken.  

 

Då Lenas elevgrupp arbetar med andra saker än arbetsböckerna gör hon strategistöd på 

Inprint där orden stöds av bilder, vilket även Pia beskriver att hon frekvent använder 

som verktyg. Figur 11 visar två exempel på strategistöd: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båda Lena och Pia poängterade att bilderna i strategistödet bara förstärker och hjälper 

elever, framförallt deras elev i språklig sårbarhet, att minnas och förstå det som sägs. Då 

Figur 11. Exempel strategistöd (Lena och Pia) 
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bilderna förstärker det talade ordet kan exemplet med ”Karusellen” bli svår att tolka. 

Arbetet med ”Karusellen” beskrivs i bilaga 6.  

 

Åsa brukar som strategistöd scanna in arbetsblad och visa gemensamt hur arbetsbladet 

ska lösas. Hon brukar också förstärka lektionens innehåll med bilder som visar om 

arbetsuppgiften ska genomföras enskilt, i par alternativt i grupp.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 12. Exempel strategistöd (Åsa) 

 

Resultatanalys 

Alla lärarna framhäver att bildstöd är mycket viktigt i arbetet med elever i språkliga 

svårigheter, men att det också är ett viktigt redskap som gynnar alla elevers lärande. 

Detta styrks av forskning som visar att ett visuellt stöd stödjer elever att bland annat 

förstå uppgifter, instruktioner, scheman, information och regler (Tissot & Evans 2003). 

Visuellt stöd gynnar förståelsen och kommunikationsförmågan hos elever med 

kognitiva svårigheter, men också elever med beteendeproblematik (Jamie & Knowlton 

2007). Det visar sig att det är gynnsamt för elever med språkstörning, men också 

visuellt stöd har positiva effekter hos barn med typisk språkutveckling (Quail et al. 

2009). Åsa, Lena och Pia framhåller också att de jobbar med bildstöd i alla ämnen, 

vilket även forskning styrker är viktigt. Många forskare framhäver att användningen av 

bildstöd stöttar upp och förstärker det talade och skrivna ordet samt hjälper eleven att 

komma ihåg ord och begrepp. I slutändan är det gynnsamt för lärandet och 

kunskapsutvecklingen genomgående i samtliga ämnen (Hajer & Meestringa 2010, 

Bruce, Gibbons 2014, et.al 2016). Utifrån detta är det bra att Sara utökar bildstöd i sin 

undervisning och har för avsikt att även börja med bildstöd i sin engelskundervisning.  

 

Lena menar att tydliggörande med hjälp av bildstöd oftast glöms bort högre upp i 

åldrarna. Hon poängterande att det är ett viktigt verktyg att genomgående i hela 

grundskolan använda sig av som en röd tråd, till och med på gymnasiet, vilket kan ses 

som ett utvecklingsområde för dagens skola. Lenas resonemang styrks även av 

forskning som lyfter att språkproblem hos äldre barn kan vara svårupptäckta då de är 

mer komplexa och då övergår till att bli mer dolda. Oftast är det förståelseproblem som 

också inverkar på uttrycks- och skriftförmåga (Bruce 2010, Bishop et al. 2016). Utifrån 

den aspekten är det viktigt med ökad kunskap om språklig sårbarhet och 

undervisningsstrategier hos samtliga pedagoger. Då kan elever genom hela skoltiden 

ges de rätta förutsättningarna inom ramen för den ordinarie undervisningen (Bruce et al. 

2016).   
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SPSM (2015) lyfter också fram vikten av att som pedagog tala långsamt och tydligt 

samt inte ha för långa instruktioner och genomgångar, vilket Åsa och Lena visar att de 

är medvetna om.  

 

Alla lärarna har mer eller mindre kommit igång med att tydliggöra vad och hur något 

ska genomföras. Detta kan jämföras med forskning som visar på att en lektionsstruktur 

bör ges i små steg med visuellt stöd (Gibbons 2013, Hajer & Meestringa 2014, 

Löthagen et al et.al. 2014). SPSM (2015) framhåller också att uppdelning av 

information i olika steg avlastar minnet för elever med språkstörning. Pia och Lena har 

utifrån sina beskrivningar kommit längre i arbetet med att tydliggöra/tillgängliggöra vad 

och hur något ska genomföras, vilket gör att deras kommentarer dominerar under 

avsnitten ”Strukturstöd” och ”Strategistöd”. De beskriver att de frekvent använder sig 

av struktur- och strategistöd kopplat till bilder för att tydliggöra och därmed ge en 

förförståelse. Detta upplägg styrks av Hajer och Meestringas (2014) framhållande av att 

en arbetsinstruktion är komplett då elever vet vad de ska göra, hur de ska göra och hur 

länge de ska hålla på. Det är en viktig förutsättning för att en elev ska få förutsättningar 

att lyckas genomföra arbetsuppgifter. Kadesjö hävdar att motivationen främjas om 

uppgifterna är konkreta och att de för eleven åskådliggörs och avgränsas ett steg i taget.  

Ingen av lärarna framhöll dock att de tydliggjorde hur länge eleverna ska hålla på, vilket 

isåfall kan ses som ett utvecklingsområde för att ytterligare tydliggöra instruktionerna.  

5.1.2 Förförståelse 

I detta avsnitt beskrivs resultat rörande hur lärarna inleder nya ämnesinnehåll samt hur 

de bearbetar nya ord och begrepp inför nya områden. 

 

Alla fyra lärarna beskriver att de vill fånga elevernas intresse inledningsvis inför nya 

ämnesinnehåll, ”Börja med nånting som fångar dom. Nu ska vi ut och titta på träden 

och se vad som hade hänt…samla tankar…” (Pia). Åsa beskrev bland annat att de inför 

arbetet med vårblommor inledde arbetet med att gå på en promenad och ta bilder på 

vårblommor som de sedan samtalade utifrån. Sara, Åsa och Lena berättade att de rätt så 

ofta brukar inleda med att göra en gemensam tankekarta kring elevernas tankar och 

idéer samt vad de redan kan. Åsa och Sara framhöll metoden att samtala kring en bild 

eller inleda med att titta på en film för att sedan samla elevernas tankar och idéer innan 

ett nytt arbetsområde startas.  

 

Alla beskrev att de brukade lyfta nya ord och begrepp inför nya ämnesområden och 

lektionsavsnitt. Sara, Åsa och Pia kopplade bilder till nya ord, antingen via Inprint eller 

hämtat från Internet. Sara och Åsa beskrev att de arbetade medvetet med att bearbeta 

nya ord och begrepp kopplat till bildstöd. Sara beskrev bland annat:  

 

”Bildstöd är ett viktigt verktyg och framförallt att förklara nya och främmande ord. 

Främmande ord som alla behöver träna på. Man tror att de vet vad man pratar om men 

det gör de inte så de förstår bara hälften av vad man sagt… Då skriver jag liksom ordet 

på Inprint och då kommer det en bild fram och så pratar vi i hela klassen om det. Och 

det gör ju nånting som gynnar hon som har språkstörning väldigt väldigt mycket och 

även alla andra, men framförallt henne då”.  
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Åsa beskriver att hon i förväg inför nya avsnitt brukar välja ut ett antal ord som hon 

sedan delar ut till eleverna i form av en begreppslista. Då får de använda färgade pennor 

för att markera orden som de kan, är osäker på eller inte kan betydelsen alls. Utifrån den 

”ordbarometern” brukar Åsa lyfta ord som elever inte kan eller är osäkra på gemensamt 

i klassen. Hon brukar medvetet koppla bilder till orden, men vissa ord får klara sig utan 

bild då det ibland är svårt att hitta passande bilder: ”Till exempel utomstående, det finns 

ju som ingen bild till. Ord till NO och religion, Islam exempelvis, då är det lättare att 

hitta bilder… Det är väldigt viktigt för min elev, men väldigt viktigt för alla”.  

Resultatanalys:  

Alla lärarna beskrev att de på olika sätt arbetade för att starta igång elevernas tankar då 

ett nytt ämnesinnehåll inleddes. De uppgav flera goda exempel såsom att samtala till 

bilder, film, men också att samla elevernas tankar kring vad de redan kan och vad de vill 

lära sig. Detta styrks av forskning som förespråkar att utgå ifrån det som eleven redan 

vet inom ett nytt område och sedan bygga vidare på det och med små steg möta det nya 

ämnesinnehållet (Hajer & Meestringa 2010, Gibbons 2013, Bruce et al. 2016). Något 

som inte framkom i lärarnas beskrivningar var att i förförståelsen knyta an teorin till ett 

vardagssammanhang. Bruce (2015) poängterar vikten av att lyfta elevernas 

förkunskaper genom att knyta teorin till ett vardagssammanhang, dvs. ”öppna varje 

barns ryggsäck”. Hon menar att varje barn har varsin ryggsäck med erfarenheter, 

kunskaper och tankar om olika saker. För att ”startmotorn ska gå igång” är det viktigt 

att väcka ett intresse hos var och en. Med det som grund blir det lättare att nå eleven och 

då påverka ett barns språk-, läs- och skrivutveckling samt kunskapande (Bruce 2015).  

 

I en förförståelse är det även viktigt att bearbeta nya ord och begrepp, framförallt för 

elever i språklig sårbarhet. Denna fas bygger även ut ordförrådet, vilket framförallt är en 

viktig anpassning för elever i språklig sårbarhet (Hajer & Meestringa 2010, Gibbons 

2013, Bruce et al. 2016). Alla lärarna beskrev att de arbetade med detta inför nya 

ämnesområden och lektionsavsnitt. Åsa lyfte fram ett bra exempel, ”ordbarometer”, då 

eleverna involverades i att fylla i framarbetade ordlistor med olika färger beroende av 

om de kunde orden väl, var osäker eller inte kunde alls. Åsa, Sara och Pia kopplade ofta 

bilder till orden, vilket är ett bra tillvägagångssätt då det förstärker information och ger 

goda förutsättningar till en förståelse (Jamie & Knowlton 2007, Quail et al. 2009).  

5.1.3 Modellering/gemensam konstruktion  

Modellering/gemensam konstruktion handlar om att läraren på olika sätt visar på 

funktion och form med hjälp av passande texter till det aktuella ämnesinnehåll som ska 

bearbetas. Detta görs i olika konstellationer tillsammans. Då Pia beskrev så utförligt 

kring denna fas samt delgav flera exempel i arbetet med skrivmallar/stödstrukturer har 

jag valt att dela upp texten i två delar; ”Sara, Åsa och Lenas beskrivning” samt ”Pias 

beskrivning och exempel på stödstrukturer”.   

 

Sara, Åsa och Lenas beskrivning  

Sara beskriver och sätter ord på att hon modellerar innan eleverna arbetar självständigt. 

Ett exempel hon delade med sig av var ett kommande arbete kopplat till förmågan att 

skriva beskrivande texter. Då blir ett första steg att studera och bearbeta texter 

tillsammans samt att skriva en gemensam faktatext om ett djur; ”De måste få veta hur 

de ska göra och det gör vi tillsammans”. Nästa steg blir att eleverna arbetar två och två 
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efter bearbetning av fakta i helkass: ”Det blir ju inte stöd av mig då, men det blir ju stöd 

av varann. Då kan de tillsammans hjälpas åt att få ihop en faktatext”. Ett sista steg blir 

att eleven själv ska skriva en beskrivande text om ett djur. Sara beskriver modellandet 

som en väldigt viktig del i arbetsprocessen, dvs. att gå ”från det stora till det lilla”. 

  

Åsa och Lena beskriver även den här fasen till viss del, även fast de inte sätter ord på 

modellering. Åsa berättar bland annat att hon exempelvis brukar visa på whiteboarden 

hur man kan skriva olika saker. Ett exempel var ”Om sin godaste glass” då hon på 

whiteboarden började med att visa och resonera kring hur början av meningar då kan se 

ut, ex. ”Jag tycker om… Min bästa glass är… När jag var på glasskiosken så…”. Hon 

berättar att hon även brukar scanna in arbetsblad och tillsammans på kanonen går hon 

då igenom hur de ska ta sig an stencilen, vilket blir en form av modellering över hur de 

ska genomföra själva arbetsbladet. Lena beskriver att hon alltid går igenom hur de ska 

göra olika arbetsuppgifter. I både svenskan och matematiken går hon noggrant igenom 

uppslag i arbetsböckerna på smartboarden.  

 

Pias beskrivning och exempel på stödstrukturer  

Pia beskriver cirkelmodellen som att det är ett levande genomsyrande verktyg i hennes 

pedagogiska vardag och poängterar att fasen modellering är viktigt för att ge 

förutsättningar för elever generellt att klara av uppgifter på egen hand; ”Öva öva öva, 

träna tillsammans och sedan prova själv… Man kan aldrig öva för mycket och ge dem 

de här ramarna. De som är duktiga behöver man inte bekymra sig över. De kan skriva 

mer.”..  

 

Pia framhåller även att hon på olika sätt använder sig av skrivmallar och olika språkliga 

stödstrukturer under själva modelleringsfasen Ett exempel hon beskrev var i arbetet med 

att skriva beskrivande text. Då har Pia använt sig av en skrivmall som hon kallar för ”6-

fältaren” (Bilaga 8 samt figur 13). Arbetet var relaterat till stannfåglar. Skrivmallen, var 

indelad i sex rutor och en rubrik fanns i varje ruta med startmeningar: Utseende, Föda, 

Bo, Ungar, Miljö och Vad gillar den. Då modellerade hon på lite olika sätt och hade 

skrivmallen som ett språkligt stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia berättar att modelleringen skedde på detta sätt med stöd av skrivmallen; 

Figur 13. Exempel skrivmall – ”6-fältaren” (Pia) 
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1. Bearbetning av fakta tillsammans. Gemensam konstruktion, dvs. modellering, 

med hela klassen utifrån skrivmallen.  

2. Bearbetning av fakta i helklass. Gemensam konstruktion i en grupp om fyra 

utifrån skrivmallen. 

3. Bearbetning av fakta i helklass. Gemensam konstruktion parvis utifrån 

skrivmallen. 

4. Bearbeta fakta tillsammans. Individuellt arbete med stöd av skrivmallen.  

5. Nästa steg var att ta ut nyckelord om andra djur och göra processen från början, 

men utifrån nyckelord istället, vilket blev en progression.  

”De var 28 elever här inne.  Alla jobbade. Alla var knäpptyst och alla jobbade. För mig 

var det “wow”. När man har modellerat, när man har tränat och gett dom den här 

förförstålsen. Det blev så tydligt… Man kan aldrig öva för mycket och ge dom de här 

ramarna.” (Pia).  

 

Pia gav även ett exempel på en stödstruktur som kallades för ”stödtrappa” som hon 

använde sig av då eleverna skulle träna på förmågan att skriva meningar i hennes tvåa. 

Arbetet skedde med modellering/gemensam konstruktion i helklass och även i 

pararbete. Hon arbetade fram två ”stödtrappor” då eleverna utvecklades och kunde 

utmanas under arbetets gång: ”Det var fullständigt superfokus. Alla skrev för brinnande 

livet...”, beskrev Pia.  Stödtrapporna och en följande beskrivning av arbetet finns i 

bilaga 8.   

 

Resultatanalys: 

Pia och Sara sätter ord på själva fasen modellering och beskriver att det är en mycket 

viktig arbetsprocess för att eleverna sedan ska vara väl förberedda till att genomföra en 

arbetsuppgift individuellt. Detta styrks av Gibbons (2016) beskrivning av 

cirkelmodellens andra fas, modellering, dvs. att läraren explicit bör visa och studera 

färdiga mallar, textgenrer osv.. Det är viktigt för en förförståelse, framförallt för 

språkligt sårbara. Pia lyfte och visade på två goda exempel, då hon använde sig av 

skrivmallar som språkligt stöd, ”6-fältaren” och ”Stödtrappan”. Skrivmallar är verktyg 

som förespråkas under modelleringsfasen (Gibbons 2016). SPSM (2015) lyfter också 

fram att en fördel är om uppgifterna har återkommande upplägg, vilket kan kopplas till 

att skrivmallen ”6-fältaren” samt ”stödtrappan” återkom i Pias undervisning. Både Sara 

och Pia poängterade att fasen modellering är viktig för att ge förutsättningar till elever 

att klara av uppgifter på egen hand, vilket även styrks av Gibbons (2016) samt Hajer 

och Meestringa (2014).  

5.1.4 Samhandling 

Samhandling är en viktig aspekt gällande att göra undervisningen tillgänglig och tydlig. 

Deltagarna i en grupp kan ses som språkstödjande verktyg för varandras kunskaps-, men 

också språkutveckling. Alla lärarna framhåller vikten av att tillsammans i helklass ha 

tydliga instruktioner och genomgångar. De menar att i helklassen byggs en förförståelse 

upp som har betydelse för deras elever i språklig sårbarhet att hänga med bättre i 

undervisningen. Alla lärarna poängterar att det gemensamma är avgörande för att 

eleverna ska lyckas genomföra individuella arbetsuppgifter.  
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Jag uppfattar att Sara, Åsa och Pia, mer eller mindre, använder gruppen och gruppens 

individer som stödjande verktyg i sin undervisning. Lena beskriver att hon mestadels på 

matten jobbar i par eller i mindre grupper, men i övriga ämnen har de mestadels 

gemensamma genomgångar som sedan övergår till individuellt arbete, vilket gör att jag 

inte väver in henne i denna del. Då Pias beskrivningar visar på att hon arbetar mer 

konsekvent än Åsa och Sara med gruppens olikheter som språkstödjande verktyg har 

jag valt att dela in texten i två delar; ”Sara och Åsa – samhandling” samt ”Pia - 

samhandling”. Jag avslutar denna del med en resultatanalys.  

 

Sara och Åsa – samhandling  

Sara beskriver att de arbetar utifrån basgrupper. Vid gruppuppgifter kan basgrupperna 

lösa en uppgift tillsammans. Vid tillfällen då två elever ska arbeta/reflektera 

tillsammans används en parkonstellation i basgruppen. Systemet ger trygghet, beskriver 

Sara.  

 

Åsa använder sig av EPA som strategi vid genomgångar, vilket gör att eleverna 

använder sig av varandra som språkstödjande verktyg, dvs. att få tänka enskilt en stund 

(E = enskilt) för att sedan reflektera kring det aktuella med en kompis (P = par) innan 

det lyfts i helklass (A= alla). Generellt upplever hon att EPA är ett bra verktyg för att 

aktivera och engagera samtliga elever.   

 

Pia – samhandling  

Pia beskriver att hon medvetet använder klassens olikheter för att sätta igång allas 

tänkande. Ett syfte är att komma ifrån att endast några enstaka är aktiva vid 

genomgångar eller gemensamma aktiviteter. Pia beskriver sitt arbete med 

lärgrupper/lärkompisar: Klassen har delats in i olika lärgrupper. I varje lärgrupp finns 

fyra elever och Pia har en medveten tanke bakom sammansättningen. Hon färgkodar 

eleverna och ser till att det finns med någon elev från ”överskiktet”, dvs. någon som har 

kommit lite längre i sitt lärande, någon från ”underskiktet”, dvs. någon elev som är lite 

sårbar i sitt lärande samt några från ”mellanskiktet”, dvs. där de flesta i gruppen 

befinner sig kunskapsmässigt. ”De växeldrar och lär av varandra (Pia)”, är hennes 

syfte bakom arbetssättet. Hon lyfter att alla är olika, men att olikheter behövs i en 

grupp. Det är ett bra förhållningssätt att jobba utifrån för att de ska se fördelarna och 

syftet med lärgrupperna, menar Pia. Vid olika slags gruppuppgifter brukar lärgrupperna 

få lösa uppgifter tillsammans. 

 

Då elever parvis ska arbeta alternativt reflektera tillsammans används en 

parkonstellation i lärgrupperna, där alla har en lärkompis som är förutbestämd. Att 

jobba just i par är något som hon använder aktivt och frekvent i sin undervisning: 

”Jobba och prata med en kompis, prata matte, prata inlärning. Dom blir som tvingad 

att tänka, tvingade att ta del av andras tankar”. 

 

Lärgruppen och lärkompisar används ofta vid modelleringsfasen då en förförståelse 

byggs upp innan något ska genomföras individuellt.  

 

Vidare beskriver Pia att hon använder sig av olika strategier för att alla elever i 

lärgrupperna och med sin lärkompis ska vara så aktiva som möjligt. Ett exempel är att 

de medvetet har tränat och hela tiden tränar på hur de ska jobba i en grupp genom att ge 
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olika stödstrukturer. En stödstruktur utgår ifrån olika samarbetskort där eleverna 

tilldelas olika roller vid grupparbete, exempelvis ”Läsa”, ”Skriva”, ”Se till att alla 

kommer till tals” osv.: ”Vi har jobbat så mycket med hur de ska göra i grupp så att de 

är så trygga med hur de ska jobba i grupp”. Pia har tagit inspiration från 

cooperativ.com. Exempel på samarbetskort finns i bilaga 9. 

 

Resultatanalys  

Nilholm (2012) argumenterer för att en genomsyrande aspekt i en inkludering är 

gemenskap. I gemenskapen möts olika erfarenheter och i samhandling med andra har 

individen möjlighet att förändras och utvecklas som individ. Alla lärarna poängterar att 

det gemensamma är avgörande för att eleverna ska lyckas genomföra individuella 

arbetsuppgifter. Berry (2006) visar i sin studie att en framgångsfaktor för att skapa en 

studiemiljö där elever är pedagogiskt delaktiga är att eleverna samarbetar och hjälper 

varandra i gruppen i motsats till att en individs kunskap ska stå självständigt. Två 

beskrivna strategier kan kopplas till Berrys slutsats: Åsa lyfte EPA som 

tillvägagångssätt, vilket verkar vara ett verkningsfullt verktyg då eleverna involveras 

med varandra genom att först få tänka enskilt en stund, sedan reflektera med en kompis 

för att sedan reflektera tillsammans i hela gruppen. Saras beskrivning av basgrupper och 

parkompisar i basgruppen uppfattade jag som ett bra arbetssätt utifrån Berrys slutsats. 

Pia använder sig av samma system som Sara i form av lärgrupper och lärkompisar, men 

hon beskriver ett mer medvetet arbete med arbetsformen. Pias lärgrupper grupperas om 

fyra elever då hon medvetet sammansätter gruppen utifrån olika nivåer som eleverna 

befinner sig på. Detta kan relateras till Hatties (2012) slutsats att heterogena grupper är 

att föredra framför nivågrupperingar. Poängen är att elever blandas och några ger 

draghjälp till andra. Det visar sig att det har hög påverkan både på de som har kommit 

längre i sitt lärande likväl som för gruppen som helhet (Hattie 2012), vilket Pias 

medvetna arbete syftar till. Hon använder grupperingarna vid olika grupp- och 

paruppgifter, reflektion i olika konstellationer samt under modelleringsfasen. Pia 

beskriver framgång och ser tillvägagångssättet som ett fungerande verktyg till att få alla 

elever aktiva och få igång allas tänkande.   

5.2 Fortbildning 

Jag har delat upp resultaten i två delar: ”Förändrat tankesätt” samt ”Inverkan på 

lektionsupplägg” utifrån de frågeställningar som föreligger i denna studie kopplat till 

fortbildning.  

5.2.1 Förändrat tankesätt 

Nedan kommer resultat som besvarar denna frågeställning: ”På vilket sätt beskriver 

lärarna att de har förändrat sitt sätt att tänka kring undervisningsstrategier efter att ha 

genomgått kursen?”  

 

Efter handledning och deltagande av kurs kunde jag se en gemensam nämnare hos 

samtliga lärare kring tankesätt och undervisningsstrategier. Det som genomsyrade 

svaren var att de nya undervisningsstrategierna hade inverkat positivt på alla barn, inte 

bara eleverna i språklig sårbarhet: ”Ingen av de andra vet varför vi använder oss av det 

här. Ingen tänker på att det är för vår elev. Det blir liksom bra för alla (Lena)” eller 

som Sara uttryckte det; ”Jag försöker att anpassa för den eleven som har språkstörning 
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och de andra får ju hänga på. Det passar ju alla barn. Det passar ju inte bara de som 

har språkliga svårigheter utan jag har ju elever som har nytta utav det här”.  

 

Åsa, Lena och Pia beskriver att det nya arbetssättet och tänket bör spridas till övriga 

kollegor. Pia beskrev det så här:  

 

”Att jobba med språklig sårbarhet blir liksom bra för alla… Det tänker jag att man gör 

genom fortbildning, men också genom kollegialt lärande och diskussioner i arbetslagen. 

Att en kurs kan vara en start och sen liksom… Hur omsätter vi det tillsammans nu 

liksom? Hur omsätter man det i praktiken?... Fortbildning är viktigt, men sen måste 

man ta det i kollegiet.”. 

 

Åsa uttryckte sig så här:  

 

”Jag tänker att Elin och Ulrika skulle kunna ha en föreläsning på, antingen så tänker 

jag på en föreläsning på APT, kvällstid. För det gäller ju fritids, det gäller ju allt, hela 

dan, så jag tänker någonting typ av att de kan komma ut till skolor och ha 

miniföreläsningar tänker jag också, för alla. Bildstödet ska ju vara lika viktigt på fritids 

när man gör saker så nu men ja, vi hade ju tur som fick gå kurs. De kan ha 

föreläsningar för kompetensdagar till hösten, varför inte då, skulle ju kunna vara 

jättebra.”.  

 

Resonemanget ovan handlar om att skapa en pedagogisk samsyn i att möta elever i 

språklig sårbarhet, dvs. att ändra ett tänk även hos övriga kollegor.  

5.2.2 Inverkan på lektionsupplägg 

Nedan kommer resultat som besvarar denna frågeställning: ”Hur beskriver lärarna att 

kursens innehåll samt handledning inverkat på deras lektionsupplägg för dessa elever? 

Vilka verktyg har de tagit till sig och utvecklat?” 

 

Lärarna var generellt nöjda med kursen och handledningen och skulle rekommendera 

andra kollegor att ta del av fortbildningen. Sara beskrev det på detta sätt: 

 

 ”Ja, men det är att få gå fortbildning och kurser. Det är det enda. Det är ju inget man 

kan utantill. Man måste få veta hur det är. Fick ju veta hur en elev med språkstörning 

uppfattar och då förstår man ju hur svårt det är att förstå och att uttrycka sig. Man 

behöver fortbildning.”. 

 

Generellt hade samtliga lärare tagit till sig av verktyget bildstöd. Alla tyckte att 

programvaran Inprint var ett väldigt bra bildprogram att använda sig av i 

undervisningen. Alla lärarna var överens om att det talade behöver förstärkas av ett 

visuellt stöd, vilket avlastar arbetsminnet för eleverna. Det leder till att de lättare kan ta 

till sig av instruktioner och gemensamma genomgångar: ” Att jobba ännu mer med 

bilder. Att vara övertydlig. Att använda bildstöd i genomgångar… Jag tog till mig det 

mest. ” (Åsa).   

 

Lena framhöll att hon fick nya kunskaper om struktur- och strategistöd. Kursen lärde 

henne att använda dessa stöd på annat sätt än tidigare samt skillnaden mellan verktygen 
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tydliggjordes. Pia lyfte också fram att hon fått med sig strategi- och strukturstöd.  Hon 

framhöll att det även var svårt att skilja på dessa verktyg efter kursen, men att 

handledningen tydliggjorde användandet.  

 

Sara och Pia framhöll att de lärde sig att arbeta utifrån cirkelmodellen, där de 

poängterade modelleringens betydelse.  

  

Alla lärarna framhöll att de blev inspirerade av läraren som föresläste om sina 

erfarenheter i arbetet med språklig sårbarhet. De upplevde att det blev konkret och 

kunde då relatera till sin egna pedagogiska vardag:  

 

”Åh, gör hon så, det vill jag också göra. Det blev så konkret som jag kunde ta till mig 

till min vardag. Den förläsningen var inspirerande och drev mig framåt. För mig blev 

det också, ja, det där är vägen att gå. Det blev en konkret bild av det som de pratade 

om” (Pia).  

 

Alla lärarana hade, mer eller mindre, fått kompletterande handledning till kursens 

innehåll, vilket alla var positivt inställda till. Sara, Åsa och Lena hade fått handledning 

vid något enstaka tillfälle, medan Pia hade fått handledning under en längre tid och vid 

fler tillfällen. Pia uttryckte det såhär: ”Handledningen var superbra. Det har gett mig så 

mycket redskap och tankar. Att jobba mycket mer med språket rakt av i alla ämnen…” 

Pia framhöll att mycket var nytt för henne och att kursen och handledningen påverkade 

henne starkt i positiv riktning: ”…Handledningen tog mig flera steg längre på kort tid. 

Jag tror inte att jag annars hade kommit så långt på så kort tid. Dom bara matade i mig 

och jag processade… Handledningen hjälpte mig framåt” (Pia).  

 

Lena, Åsa och Pia framhöll att en svaghet var att kursen går lite för fort fram och att det 

blir lite för allmänt hållet då det ska passa många. Det gör att det till viss del kunde vara 

lite svårt att översätta idéerna till sin egen vardag: ”Ibland går det för fort. Asså jag 

hade jobbat lite med det här förut, då blir det lättare att ta till sig för det är ju många 

grejer du ska tänka på” (Lena). Åsa uttryckte sig så här: ”Om jag skulle gått kursen nu 

skulle jag nog ha sett andra saker än vad jag såg då jag gick kursen”.  

 

Resultatanalys:  

Efter handledning och deltagande i kurs framkom en gemensam nämnare hos samtliga 

lärare kring tankesätt och undervisningsstrategier. Det var att strategierna och 

undervisningsverktygen hade inverkat positivt på alla barn, inte bara för eleverna i 

språklig sårbarhet. Detta styrks av Gibbons (2016) och Hajer & Meestringa (2010) 

poängterande av att då skolspråket är kognitivt mycket mer komplext och abstrakt än 

vardagsspråket är det viktigt med en hög språklig stöttning som genomsyrar hela 

undervisningen. Det gynnar främst elever i språklig sårbarhet, men är bra för alla (Hajer 

& Meestringa 2010, Gibbons 2016). Många forskare är också överens om att 

förebyggande insatser i ett klassrum är att föredra framför kompensatoriska åtgärder, 

vilket kan relateras till lärarnas förändrade tankesätt efter kursen. Pedagogiska lösningar 

som passar alla passar även för elever i svårighet, men också det omvända, att 

pedagogiska lösningar som passar elever i svårighet fungerar också för alla (Haug 1998, 

Mitchell 2008, Nilholm 2012). Åsa, Lena och Pia resonerade även om att sprida 

kunskapen vidare till övriga kollegor, dvs. skapa en samsyn på skolan i undervisningen 
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som gäller språklig sårbarhet. Nilholm och Göransson (2014) framhäver att samsyn är 

viktigt för att skolor ska bli bättre på att möta olikheter i undervisningen.  

 

Att förstärka det talade och konkretisera det abstrakta skolspråket med hjälp av bilder 

var genomsyrande inslag i kursens innehåll. Generellt hade samtliga lärare tagit till sig 

av verktyget bildstöd. Alla tyckte att programvaran Inprint var ett väldigt bra 

bildprogram att använda sig av i undervisningen.  

 

Kursen lyfte fram struktur- och strategistöd i den språkstödjande undervisningen. Lena 

och Pia hade tagit till sig av verktygen struktur- och strategistöd, vilket bearbetades 

under kursen. Lena beskrev att hon efter kursen förstod mer skillnaden på dessa verktyg 

och hade börjat använda dem på ett tydligare sätt än tidigare. Pia framhöll att det även 

var svårt att skilja på dessa verktyg efter kursen, men att handledningen hjälpte henne 

med att förtydliga skillnaden. Efter handledningen blev även redskapen tydligare för Pia 

att använda sig av i undervisningen. Pias beskrivning visar på att handledningen betytt 

mycket för henne. Wellington, (2011) framhåller också att handledning är ett bra 

verktyg för att stärka lärares kunskaper inom ämnet visuellt stöd. 

 

Kursen framhöll cirkelmodellen i det språkstödjande arbetet, dvs. att följa cirkelns 

arbetsprocess med förstärkande av visuellt stöd och stöd- och skrivmallar. 

Modelleringsfasen poängterades. Sara och Pia framhöll att de tagit till sig av 

cirkelmodellens alla delar, framförallt modelleringens betydelse.  

 

Ett inslag i kursen var att en lärare föreläste om hennes arbetssätt efter att tidigare ha 

gått kurs samt fått handledning. Alla lärarna framhöll att det gav mycket inspiration 

samt att de kunde relatera det till sin egen praktik: ”Åh, gör hon så, det vill jag också 

göra. Det blev så konkret som jag kunde ta till mig till min vardag…” (Pia). I 

Tjernbergs (2013) studie framkom att fortbildning i form av kollegialt samarbete är en 

framgångsfaktor för att utveckla lärares kompetens. Kollegialt samarbete är då lärare 

delar med sig av pedagogiska frågor och erfarenheter, vilket detta inslag kan vara ett bra 

exempel på. 

 

Lena, Åsa och Pia framhöll att en svaghet var att det gick lite för fort fram, det blir lite 

för allmänt hållet då det ska passa många. Det gjorde att det kunde vara lite svårt att 

översätta alla idéerna till sin egen vardag.  Detta kan visa på att det behövs fler steg för 

att lärare ska kunna göra kunskapen de får genom fortbildning till sin egen. Exempel 

kan vara genom handledning som Wellington (2011) förespråkar alternativt reflektion 

samt kollegialt samarbete mellan pedagoger som Tjernberg (2013) framhåller. Åsas ord: 

”Om jag skulle gått kursen nu skulle jag nog ha sett andra saker än vad jag såg då jag 

gick kursen”, visar på att processen och kunskapandet inte tar slut efter att ha genomgått 

en enstaka kurs.  

5.3 Fortsatt stöd 

Denna del svarar på följande frågeställning: ”Vilket stöd anser lärarna att de är i fortsatt 

behov av?” 
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Åsa uttrycker att övergången till mellanstadiet för hennes elev till hösten bör vara 

genomtänkt. Nu har Åsa startat igång ett arbets- och förhållningssätt som utvecklar och 

fungerar för hennes elev. Hoppet till årskurs fyra är stort då undervisningen oftast blir 

mer ämnesinriktad och faktatexterna är mer avancerade. Hon tänker att lärarna på 

mellanstadiet skulle kunna få handledning: ”… Stöd i överlappning vore bra. Kanske i 

början i hösten på fyran skulle Ulrika kunna komma hit och ha liksom handledning mot 

dom, ja så tänker jag. För det är ju ett annat sätt att jobba på, ännu mer faktatexter, 

ännu mera du vet, delat upp i olika ämnen”.  

 

Både Sara och Lena ser ett behov av att få mer tid för att möjliggöra en undervisning 

som passar för elever i språklig sårbarhet. De upplever båda två att det tar mycket tid, 

allra helst inledningsvis då arbetssättet är nytt. Sara beskriver att hon vet vad hennes 

elev behöver, men tiden räcker inte till för att göra det som krävs. Lena beskriver att hon 

jobbar hårt och lägger ner mer tid än vad hennes arbetstid räcker till. Utifrån Saras och 

Lenas behov blir alltså tiden en viktig förutsättning för att förändra sin undervisning 

mot en mer språkligt inkluderande pedagogik.  

 

Pia beskriver att hon inte är i behov av fortsatt stöd i arbetet med att tillgängliggöra 

undervisningen. Hon beskriver att hon har fått med sig så mycket nya verktyg, både från 

handledningen och ifrån kursen, som hon nu på egen hand kan fortsätta omsätta och 

utveckla i den pedagogiska praktiken.  

 

Resultatanalys:  

Åsas uttryckte ett behov av att överlämningen till årskurs fyra blir genomtänkt för 

hennes elev. Hon beskriver att de nya lärarna bör få handledning för att få kunskap 

kring språklig sårbarhet kopplat till undervisningen. Detta styrks av forskning som visar 

att ökad kunskap om språklig sårbarhet kopplat till pedagogik är viktigt för lärare som 

jobbar i grundskolan (Bruce et al. 2016). Wellington (2011) lyfter också fram 

kontextanknuten fortbildning samt handledning som ett verkningsfullt verktyg för att 

öka sin kunskap.  

 

Lena och Sara beskriver tidsbristen som ett hinder för att arbeta tillgängliggörande, 

vilket även styrks av forskning (Dockrell & Lindsay, 2001).  
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6 Diskussion 

 

Diskussionen är indelad i tre olika delar. ”Förebyggande arbete” relateras till 

forskningsfrågan som i huvudsak handlar om undervisningsstrategier.” Ökad kunskap – 

fortbildningens och handlednings betydelse samt fortsatt stöd” kopplas till 

fortbildningens verkan på lärarnas undervisning och tankesätt samt behovet av fortsatt 

stöd. Avslutningsvis förs en ”Avslutande diskussion”. 

6.1 Förebyggande arbete 

Denna studie visar på fyra lärares beskrivningar av framgångsfaktorer i ett inkluderande 

sammanhang för elever i språklig sårbarhet utifrån ett förebyggande arbete. Alla lärarna, 

inklusive jag, har även deltagit i en kurs som KC höll i. Kursens innehåll belyser viktiga 

verktyg för elever i språklig sårbarhet inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Teoretiska förhållningssätt som genomsyrade kursen var delaktighet med fokus på 

tillgänglighet, cirkelmodellen samt relationellt förhållningssätt. Utgångspunkten för 

diskussionen kring förebyggande arbete är kursens innehåll relaterat till tidigare 

forskning samt studiens resultat. 

6.1.1 Tillgänglighet 

Delaktighetsprincipen är en teoretisk modell vilken innefattar aspekterna tillgänglighet, 

tillhörighet, engagemang, samhandling, autonomi och erkännande. Den speglar ett 

gemensamt språk för skolpersonal för att skapa en inkluderande undervisning (SPSM 

2015). Kursen lyfte främst upp aspekten tillgänglighet i delaktighetsprincipen och fokus 

var då på verktyg för att göra undervisningen språkligt tillgänglig. Kursen lyfte fram tre 

aspekter som genomsyrar en språkligt tillgänglig lärmiljö: visualisering och 

konkretisering, explicit undervisning samt repetition. Jag tänker utifrån de aspekterna 

dela in avsnittet i ”Visualisera och konkretisera”, ”Explicit undervisning” samt 

”Repetition”.  

 

Visualisera och konkretisera  

Att visualisera och konkretisera genomgående i undervisningen understryktes på 

kursen. Då språket är flyktigt är det viktigt att genom visualisering och konkretisering 

”hänga upp språket på krokar” för att öka förståelsen. Lärarna delade med sig av flera 

goda exempel på verktyg i undervisningen som de upplever ökar tillgängligheten och 

tydligheten i undervisningen. Sammantaget tänker jag lista ner några av lärarnas verktyg 

och samtidigt dra paralleller till kursens framhållande av språkstödjande verktyg i 

relation till tidigare forskning:  

 

– Bildstöd: Alla lärarna poängterade användandet av bildstöd. Att förstärka det som 

sägs med hjälp av bilder är bra både för deras elev i språklig sårbarhet, men också för 

alla. Kursen framhöll att det viktiga dock inte är bilderna i sig utan det viktiga är att 

bilderna förstärker det sagda och det skrivna ordet. Detta styrks av forskning som 

framhåller att användningen av bildstöd för att stötta upp och förstärka det talade och 

skrivna ordet är gynnsamt för lärandet och utvecklingen, framförallt för elever i språklig 

sårbarhet (Hajer & Meestringa 2010, Gibbons 2014, SPSM 2015, Bruce et al 2016). En 

programvara som kursen rekommenderade är Inprint, vilket alla lärarna i denna studie 
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framhöll att de arbetade frekvent med. Inprint förstärker språket med hjälp av bilder på 

lite olika sätt.  
 

– Strukturstöd: Det är ett stöd där ord kopplat till bild besvarar frågan, ”Vad ska vi 

göra?” (se exempel bilaga 5). Enligt kursen ger verktyget ett minnes- och planeringsstöd 

som skapar goda förutsättningar för trygghet, vilket Hajer och Meestringa (2014) också 

framhåller. Alla lärarna framhöll att de arbetade med detta verktyg. Utifrån två av 

lärarnas beskrivningar användes verktyget mer kopplat till bildstöd uppkopplat mot 

smartboarden, vilket är att föredra utifrån forskning som beskrivs ovan samt kursens 

framhållande av visuellt stöd. 

 

– Strategistöd: Det är ett stöd där ord kopplat till bild besvarar frågan, ”Hur ska vi 

göra?”. Verktyget ger stöd till eleven att lyckas genomföra en uppgift samt framtida 

strategier utvecklas för att individen lättare ska förstå och kunna ta till sig kunskap. 

Forskning framhåller att i en arbetsinstruktion är det viktigt att elever vet hur de ska 

göra. Inlärningsstrategier är också viktigt att utveckla och lära ut för att ge goda 

förutsättningar till en god kunskapsutveckling (Hajer & Meestringa 2014). Alla lärarna 

jobbade med detta på lite olika sätt. Två av lärarna framhöll att de alltid noggrant och 

tydligt visade på strategistöd kopplat till bild. Det framkom också att arbetsboken 

uppkopplades på smartboard där uppgifter noggrant gicks igenom, vilket blir en form av 

strategistöd. Pia delgav flera goda exempel på skrivmallar som hon återkommande 

arbetade utifrån, exempelvis ”6-fältaren” (bilaga 9). Mallen återkom och blev därför 

bekant för eleverna, vilket kan kopplas till att mallen hjälper eleverna att utveckla 

framtida strategier.  

 

– Kommunikationsstöd: Kursen beskrev att det är ett stöd där ord kopplat till bild ger 

ett stöd för eleven att aktivt, skriftligt alternativt muntligt, kunna delta i interaktionen. 

Detta verktyg framkom inte tydligt i resultatdelen, men i arbetet då nya ord och begrepp 

kopplades till bild blir en form av kommunikationsstöd, vilket tre av lärarna gjorde. 

Även i arbetet med nyckelord och börjanmeningar med stöd av ”6-fältaren” (bilaga 9) 

blir ett kommunikationsstöd i arbetet att skriva beskrivande text.   

Repetition  

Kursen framhöll att språkstödjande förhållningssätt också bör innefatta repetition så att 

elever, framförallt elever i språklig sårbarhet, får en möjlighet till att befästa kunskaper. 

Detta kan kopplas till forskning som visar på att upprepning och repetition är bra för att 

befästa kunskaper, framförallt för språkligt sårbara (Bruce 2010, Nettelbladt 2007, 

Hajer & Meestringa 2010, Gibbson 2013, Löthagen et al  et.al. 2014). Pia gav flera 

exempel då hon under modelleringsfasen med hjälp av skrivmallar repeterade och 

övade: ”Öva öva öva, träna tillsammans och sedan prova själv… Man kan aldrig öva 

för mycket och ge dem de här ramarna…”. Lärarna framhöll att användande av Inprint 

var bra då eleverna känner igen bildsystemet och då igenkänningsfaktorn blir hög är det 

bra för eleverna, vilket kan kopplas till repetition. 

 

Explicit undervisning  

Kursen poängterade att den språkstödjande undervisningen bör vara explicit. Det hjälper 

att tydliggöra och den uttryckliga undervisningen i en gemenskap är avgörande för 

elever i språklig sårbarhet, men är bra för alla elever. Detta styrks av Nilholm (2012) 
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som argumenterer för att en genomsyrande aspekt i en inkludering är gemenskap. I 

gemenskapen möts olika erfarenheter och i samhandling med andra har individen 

möjlighet att förändras och utvecklas som individ. Detta kan även relateras till 

Vygotskys syn där barnet behöver vägledning, lär sig tillsammans med andra som sedan 

leder till att barnet gör kunskapen till sin egen, inom sig själv (Vygotsky 2001, Nilholm 

2012). Alla lärarna poängterar att det gemensamma är avgörande för att eleverna ska 

lyckas genomföra individuella arbetsuppgifter. Berry (2006) visar att en 

framgångsfaktor för att skapa en studiemiljö där elever är pedagogiskt delaktiga är att 

eleverna samarbetar och hjälper varandra i gruppen, i motsats till att en individs 

kunskap ska stå självständigt. Utifrån Berrys slutsats vill jag lyfta Pias arbete med 

lärgrupper och lärkompisar. Alla tillsammans hjälptes åt att förstå, tänka och utvecklas 

med en målsättning att eleverna ska lyckas genomföra arbetsuppgifter på egen hand. 

Pias lärgrupper omfattar fyra elever då hon medvetet sammansätter gruppen utifrån 

olika nivåer som eleverna befinner sig på. Detta kan relateras till Hatties (2012) slutsats 

att heterogena grupper är att föredra framför nivågrupperingar. Poängen är att elever 

blandas och några ger draghjälp till andra (Hattie 2012). Pia använder grupperingarna 

vid olika grupp- och paruppgifter, vid reflektion i olika konstellationer samt under 

modelleringsfasen, vilket kan ses som språkstödjande verktyg.  

6.1.2 Cirkelmodellen  

Cirkelmodellen kan användas som undervisningsmodell i det förebyggande arbetet, 

vilket bearbetas på kursen. Att utifrån cirkelns fyra olika delar arbeta språkutvecklande 

och språkstödjande framhölls. Med cirkelmodellen som grund bearbetas ett 

ämnesinnehåll i kombination med att språket och kommunikationen tydliggörs. Det ger 

goda förutsättningar för tillgänglig lärmiljö samt pedagogisk delaktighet. Kursen lyfter i 

stort sett samma aspekter som är viktiga för varje del i cirkelmodellen som bland annat 

Gibbons (2016) och Hajer och Meestringa (2014) gör. Utifrån inspiration från kursens 

innehåll, litteraturläsning samt studiens resultat har jag modifierat cirkelmodellens fyra 

delar. Förändringen är inte stor då grundprincipen är densamma, men delarna är lite 

förändrade och jag har även i cirkeln vävt in språkstödjande verktyg som lyfts fram i 

kursen och i föreliggande studies resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Fritt tolkat från Hajer & Meestringa, Gibbons 2016, resultat samt utifrån kursens innehåll 
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Vid del ett, två och tre byggs en förförståelse upp innan eleven ska genomföra en 

arbetsuppgift självständigt.  

 

Del 1 - Förförståelsens start 

Delen ”Förförståelsens start” stämmer överens med Gibbons (2016) ”Bygga upp fältet” 

samt kursens ”Förförståelse”, dvs. att bygga upp kunskap inom området, vilket är syftet 

med del ett (Hajer & Meestringa 2014, Gibbons 2016). Att bygga upp kunskap innebär 

dels att läraren utgår ifrån varje elevs förkunskaper. (Gibbons 2016, Hajer & Meestringa 

2014), vilket alla lärarna försöker göra bland annat genom att göra gemensamma 

tankekartor. Kursen framhåller även att i denna fas jobba med språkets form, vilket 

innebär att träna grammatik i relevant språkligt sammanhang som är förenat med det 

aktuella ämnet. Gällande språkets innehåll lyfter kursen att det är viktigt att 

åskådliggöra och konkretisera ord och begrepp samt erbjuda många tillfällen till att 

eleven får använda orden i egenproduktion. Denna fas bygger även ut ordförrådet, vilket 

framförallt är en viktig anpassning för elever i språklig sårbarhet (Gibbons 2013, Bruce 

et al. 2016, Hajer & Meestringa 2010). Alla lärarna bearbetade nya ord och begrepp på 

lite olika sätt. Ett exempel var ”ordbarometer”. Då involverades eleverna att fylla i 

framarbetade ordlistor med olika färger beroende av om de kunde orden väl, var osäkra 

eller kunde inte alls. Sedan lyftes nya ord och begrepp gemensamt i klassen. 

Undervisningen i del ett bör göras explicit. Syftet med att bygga upp kunskap är att med 

små steg närma sig det abstrakta skolspråket och därmed förbereda eleverna inför 

följande tre steg i cirkelmodellen (KC, Hajer & Meestringa 2014, Gibbons 2016). Jag 

har i denna del vävt in språkstödjande verktyg i form av struktur- samt 

kommunikationsstöd.  

 

Del 2 – Modellera/gemensam konstruktion  

Både kursen och Gibbons (2016) kallar denna del för ”Modellera”. Läraren visar och 

studerar färdiga mallar, textgenrer osv. explicit. Jag har ändrat namn till 

”Modellera/gemensam konstruktion” då jag uppfattar att den gemensamma 

konstruktionen i kombination med att visa och studera färdiga mallar, textgenrer osv. 

hör ihop. Den gemensamma konstruktionen i helklass med lärarens vägledning 

uppfattar jag blir en form av modellering. I denna del har jag även lagt till de 

språkstödjande verktygen: strategi- samt kommunikationsstöd och mallar. En av lärarna 

beskrev flera exempel på modellering med hjälp av skrivmallar (se bilaga 9).  

 

Del 3 – Gemensamt arbete  

Det tredje steget kallar Gibbons (2016) för ”Gemensam konstruktion” medan jag har 

ändrat namn till ”Gemensamt arbete”, vilket stämmer överens med kursens namn. 

Uppgiften som gjorts gemensamt i fas två kan göras tillsammans i olika 

gruppkonstellationer, exempelvis grupp om tre till fyra alternativt i par. Detta styrks 

även av kursen samt var något som Pia jobbade medvetet med genom lärgrupper och 

lärkompisar. Pia såg kompisar som stödjande verktyg inför att eleverna i slutändan 

skulle lyckas att göra något på egen hand. Utifrån det forsätter modelleringen i form av 

att kompisar modellerar och konstruerar tillsammans. I denna fas är eleverna stödjande 

lär- och språkverktyg för varandra, vilket även kursen förespråkar. Detta styrks av 

forskning som argumenterer för att en genomsyrande aspekt i inkludering är gemenskap 

och samhandling (Hajer & Meestringa 2010, Gibbons 2016, Bruce et.al. 2016). I den 
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tredje delen har jag lagt till de språkstödjande verktygen strategi- samt 

kommunikationsstöd samt även mallar vid behov. KC poängterar att dessa verktyg är 

viktiga i arbetet med elever i språklig sårbarhet, vilket också Hajer och Meestringa 

(2014) samt Gibbons (2016) understryker.  

  

Del 4 – Individuellt arbete 

Vid delarna ett, två och tre byggs en förförståelse upp inför det sista steget. Då ska 

eleven göra uppgiften individuellt och därmed göra kunskapen till sin egen. Detta styrks 

även av forskning (Hajer & Meestringa 2014, Gibbons 2016) samt kursens 

poängterande: att alla tre delarna är avgörande för hur eleven ska lyckas i det sista 

steget. Jag kallar denna del för ”Individuellt arbete” medan Gibbons (2016) samt kursen 

kallar den för ”Eget arbete”, men syftet är detsamma. Enligt Gibbons (2016) bör läraren 

i mesta möjliga mån försöka få alla elever i sin klass, oavsett förkunskaper, att göra 

samma eller liknande uppgifter. Det enda som bör variera är den typ av stöttning som 

läraren ger (Gibbons 2016). Detta innebär att jag vävt in språkstödjande verktyg såsom 

strategi- och kommunikationsstöd samt mallar vid behov, vilket kan vara verktyg som 

stöttar upp för elever vid behov.  

6.2 Ökad kunskap – fortbildning och handledningens betydelse samt 

fortsatt stöd 

Bruce et al (2016) framhäver att språklig sårbarhet är ett komplext fenomen där 

pedagogiska lösningar i klassrummet är avgörande för hur det ska bli för eleven. Det 

efterfrågas kunskap i ämnet så att goda lösningar i klassrummet möjliggörs. Det är en 

stor utmaning för lärare. Det som enligt Bruce et al. (2016) krävs är ökad kunskap om 

språklig sårbarhet, vilka uttryck den kan ta sig samt om pedagogik relaterad till språklig 

sårbarhet. Hajer och Meestringa (2014) och Gibbons (2013) argumenterar också för att 

lärare behöver ökad kunskap i att arbeta språkutvecklande och menar att en framkomlig 

väg är fortbildning. Informanterna i min studie fick fortbildning och handledning av 

KC. Resultaten visar att lärarna tog till sig lite olika saker och i olika omfattning. Två av 

lärarna jobbade genomgående lite mer medvetet. Den tidigare erfarenheten av arbete 

med språkklasser bidrar säkert till att Lena tog till sig mer och arbetade mer medvetet. 

Pia hade gjort den största utvecklingen och hon beskrev att hon arbetade genomgående 

utifrån kursens alla delar. Hon berättade också att allt var nytt för henne innan kursstart 

och utifrån den utgångspunkten blev hon som ”en svamp”, som hon uttryckte sig själv.  

 

Vad var det som gjorde att Pia tog större kliv än de andra, trots hennes utgångspunkt av 

att allt var nytt? Pia själv framhöll handledningens betydelse; ”Kursen och 

handledningen var en stark inspiration… Handledningen tog mig flera steg längre på 

kort tid. Jag tror inte att jag annars hade kommit så långt på så kort tid. Dom bara 

matade i mig och jag processade.”. Det visar att teorin bör få en anknytning i den 

praktiska vardagen. Handledningen gjorde att hon kunde konkretisera kursens innehåll i 

sin egen verksamhet. Att hon fick handledning under längre tid än de andra är säkert en 

orsak till hennes positiva och snabba utveckling. Detta visar att processen inte är slut 

när kursen är slut, utan det behövs fler steg för att göra den nya kunskapen till sin egen. 

Detta kan relateras till Tjernbergs (2013) framhållande av att anställda bör ges möjlighet 

till kontextanknuten fortbildning. Enstaka fortbildningssatsningar har visat sig inte ge 

någon större effekt, men en framgångsfaktor är fortbildning utifrån ett inifrånperspektiv. 
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Det är samma sak som att det teoretiska förankras i konkreta pedagogiska lösningar i 

den egentliga verksamheten (Tjernberg 2013). Även Crosskey och Vance (2011) 

påpekar att fortbildning blir verkningsfullt då den kan kopplas till ett konkret 

sammanhang, vilket kan jämföras med att handledningen var ett verkningsfullt verktyg 

för Pia. Fortbildningen med hjälp av handledningen kopplades för henne till ett konkret 

sammanhang. Wellington (2011) lyfter även upp handledning som en bra strategi att 

stärka lärares kunskaper inom visuella stödstrategier.  

 

Sammantaget fick jag en känsla av att alla hade kommit igång bra med arbetet att 

tillgängliggöra undervisningen, men Pia hade absolut kommit längst utifrån kursens 

innehåll. Det var kursen, men främst handledningen som inverkade starkt på hennes 

positiva utveckling.   

 

Alla lärarna beskrev att de hade förändrat sitt sätt att tänka kring undervisningen efter 

kursen. Ett hinder som framkom var brist på tid till att planera och utveckla sin 

verksamhet mot en språklig tillgänglighet. Detta kan jämföras med forskning som visar 

på att tidsbrist för planering av undervisning i arbetet med elever med språkstörning ses 

som ett hinder (Dockrell & Lindsay, 2001).  

6.3 Avslutande diskussion 

Att tillbringa över tio år, ibland femton år av sitt liv i miljöer där 

man inte trivs och där man misslyckas på olika sätt är ju närmast 

förödande.                                                                                                                                                          
(Nilholm 2012, sid. 11) 

Jag håller med Nilholm (2012) att det som citatet beskriver inte får hända. Att lyckas i 

skolan är en stark skyddsfaktor mot personliga lidanden (Kadesjö 2010). Detta kan även 

kopplas till socialstyrelsens rapport där det framkommer att just skolmisslyckanden 

innebär hög risk för framtida psykosociala problem, oavsett ekonomisk bakgrund. 

Socialstyrelsen framhåller skolframgång som en skyddsfaktor mot grov kriminalitet, 

bidragsberoende, missbruk och självmordsbeteende (Social rapport 2010). Bruce (2010) 

hävdar att elever i språklig sårbarhet riskerar att halka efter i kunskapsinhämtningen då 

för mycket kraft går åt till att förstå. Några av dessa elever riskerar att uppleva 

skolmisslyckanden vilket kan resultera i olyckliga konskevenser för individen och kan 

säkerligen också kosta samhället en hel del pengar. Hur ska vi då förebygga 

skolmisslyckanden och personliga lidanden för elever i språklig sårbarhet? 

 

Forskare framhäver vikten av att sträva mot en inkluderande undervisning där alla bör 

undervisas inom ramen för den ordinarie undervisningen utifrån en likvärdighet och 

rättighet som eleverna har (Nilholm & Göransson 2014), även språkligt sårbara (Hajer 

& Meestringa 2014, Löthagen et al. 2014, Bruce et al, Gibbons 2016).  I Sverige finns 

en tillgänglighetslag för personer med funktionsnedsättning som styrker detta. 

Tillgänglighetslagen innebär att bristande tillgänglighet betraktas som en nedsättande 

behandling av en individ.  Bristande tillgänglighet innebär att den omgivande miljön 

inte har anpassats så att personer med en funktionsnedsättning får likvärdiga möjligheter 

till delaktighet (Regeringskansliet 2010). Nilholm (2012) beskriver att en viktig 

förutsättning i en inkluderande pedagogik är att anpassa undervisningen till alla elevers 
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olika behov och förutsättningar. En annan kriterie är att elever lär sig i en gemenskap. 

Utifrån dessa kriterier kan förutsättningar skapas för att elever blir pedagogiskt 

delaktiga, vilket är huvudsyftet med inkludering (Nilholm 2012). Föreliggande studie 

beskriver flera möjliga framgångsfaktorer där undervisningen anpassas för elever i 

språklig sårbarhet med cirkelmodellen som utgångspunkt. Det som också lyfts fram i 

studien som framgångsfaktor är att elever lär sig i en gemenskap. Eleverna i gruppen 

och gemenskapen kan bli språkligt stödjande verktyg som ger goda förutsättningar för 

en tillgänglighet (KC, Bruce et al 2016, Gibbons 2016, Hajer & Meestringa 2014).  

 

Vad krävs för att vi ska lyckas med en språkligt tillgänglig inkluderande undervisning 

för elever i språklig sårbarhet? En aspekt är samsyn och en annan är en generellt ökad 

kunskap bland skolpersonal.  Tre av lärarna lyfte behovet av att utveckla en samsyn 

kring elever i språklig sårbarhet på deras skola. Samsyn är samma sak som att ha en 

gemensam förståelse för uppdrag och mål, lärande och skolsvårigheter samt gemensam 

förståelse i arbetet med att möta elevers olika behov och förutsättningar. För att få en 

samsyn bör den traditionella synen på undervisning förändras eftersom forskning visar 

på att ett bristtänkande fortfarande dominerar. Vi behöver istället arbeta mot att 

möjliggöra en inkluderande pedagogik genomgående. Skolor bör arbete medvetet med 

detta och skolans ledning har en avgörande roll. Ledningen bör bland annat ge 

förutsättningar för dialog mellan pedagoger och olika professioner (Nilholm & 

Göransson 2014). Den andra aspekten är att lärarna generellt behöver ökad kunskap och 

förståelse för elever i språklig sårbarhet. Lärarna är i slutändan nyckeln till förändring 

mot en språkligt inkluderande undervisning men behöver kunskap för att kunna ge 

förutsättningar till sina elever (Bruce et al. 2016). Hur kan då lärare få ökad kunskap? 

 

Föreliggande studie visar på att fortbildning är en framkomlig väg. Alla lärarna var 

nöjda med den fortbildning som de fick och samtliga tog till sig nya 

undervisningsstrategier. Det framkom dock tydligt att en av lärarna hade utvecklats i en 

större utsträckning än de andra och hon poängterade handledningens betydelse. 

Tjernberg (2013) samt Long (2011) framhåller också att fortbildning kopplad till den 

egentliga verksamheten är verkningsfullt, vilket kan relateras till handledningens 

betydelse för Pia. Utifrån det tänker jag att fortbildning skulle kunna ges i en samverkan 

med exempelvis KC, rektor och speciallärare på en skola. Tillsammans kan det arbetas 

fram ett utbildningsprogram där exempelvis KC håller i fortbildningen, men att 

förutsättningar också skapas för att varva detta med ett prövande av idéerna och 

teorierna. Ett utbildningsprogram där även tid skapas till kollegialt utbyte i den 

egentliga verksamheten.  Forskning framhåller också att en samverkan krävs för att 

lärare ska få en ökad kunskap inom språklig sårbarhet. Det innebär en samverkan både 

inom, men också utanför skolan med lärare, speciallärare/pedagoger, elevhälsan, rektor 

och logopeder (Starling et al. 2012, Bruce et al. 2016). För att göra detta möjligt krävs 

att ledningen ger förutsättningar och avsätter tid (Tjernberg 2013). Där har 

specialläraren ett viktigt uppdrag att försöka påpeka behovet av ökad kunskap inom 

området språklig sårbarhet.  

   

Läroplanen är dock motsägelsefull på så sätt att uppdraget är att utgå från varje elevs 

behov och förutsättningar, samtidigt som tydliga kunskapsmål är inskrivna (Nilholm & 

Göransson 2014). Detta kan även relateras till Persson (2013) som menar att 

kunskapsmålen definierar elever som skall få specialpedagogiskt stöd. En risk är då att 
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det specialpedagogiska stödet blir endast kompensatoriskt, trots att forskning visar att 

förebyggande åtgärder inom ramen för den ordinarie undervisningen är att föredra för 

ett lärande, men också för en individs växande (Nilholm & Göransson 2014). Utifrån 

detta anser jag det vara viktigt att som speciallärare arbeta förebyggande, inkluderande 

och att arbeta för att tillgänggöra undervisningsmiljön för elever i språklig sårbarhet. 

Det är inte bara elever som ska nå kunskapsmålen vi möter i skolan utan det är 

framförallt individer som har rätt till att utvecklas utifrån sina förutsättningar i en 

gemenskap tillsammans med andra. Det får vi inte glömma bort. Jag säger inte att det är 

enkelt, för det är det inte. Det går inte att plötsligt avbryta åtgärdande insatser på 

individnivå i väntan på att något annat tar över. Istället behöver förmodligen rektor och 

personal under en längre tid arbeta lika mycket med båda delar, fram till dess att det 

förebyggande arbetet fått så mycket försprång i den pedagogiska verksamheten att 

utbildningen övergår till att vara delaktig och språkligt tillgänglig istället för 

kompenserande då elever inte når målen. Det går inte heller att abrupt arbeta utifrån ett 

fortbildningspaket som jag resonerar om ovan. Jag kan dock som speciallärare försöka 

verka mot det genom att implementera idén på organisationsnivå då ledningen är en 

viktig förutsättning för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för elever i språklig 

sårbarhet. Säljö (2012) och Nilholm och Göransson (2014) hävdar just att ledningen har 

en avgörande roll för att utveckla ett inkluderande arbetssätt genom att bland annat ge 

rätta förutsättningar till att en dialog mellan pedagoger och olika professioner blir 

möjlig. Fram till dess är enstaka fortbildningar ett mycket bra tillfälle för många 

pedagoger att börja ändra sin undervisning mot en större tillgänglighet. Det gäller att ta 

små steg i rätt riktning och med lite tålamod kanske vi kan lyckas i större utstäckning än 

tidigare eller till och med fullt ut.  

 

”Vad du säger om mig, det du tror om mig, sådan du är mot mig, hur du ser på mig, hur 

du lyssnar på mig, sådan blir jag” (okänd källa). Detta citat tycker jag förmedlar så 

mycket och är så kärnfullt, även i detta sammanhang kring begreppet tillgänglighet.  

 

Avslutningsvis vill jag framhålla att forskning visar att lärarnas förmåga att engagera 

sig i varje elev är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för skolframgång (Skolverket 

2013). En del lärare har det ändå, men samsyn, kunskap och fortbildning kan nog väcka 

lärares engagemang. 
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7 Studiens relevans för speciallärarens yrkesroll 

 

Enligt examensordningen ska jag som speciallärare utifrån mina fördjupade kunskaper 

inom språk-, skriv- och läsutveckling ha redskap att analysera elevers möjligheter till att 

utvecklas och utifrån det hitta arbetssätt som anpassas efter deras behov. Det uppdraget 

kan ske utifrån organisations- grupp eller individnivå.  

 

Det kan innebära att jag på organisationsnivå, med forskning som stöd, arbetar för att 

lärare bör få en ökad kunskap inom området för att ges förutsättningar till att skapa 

tillgängliga lärmiljöer. Det kan också innebära att jag poängterar vikten av att lärare 

behöver få avsatt tid till att kunna förändra sin undervisning till sätt som passar fler eller 

helst alla.  

 

Det kan utifrån gruppnivå innebära ett förebyggande arbete genom att undanröja hinder 

som då ger bättre förutsättningar för elever i språklig sårbarhet att utvecklas tillsammans 

med sina klasskamrater och undervisande lärare i klassrummet. För att möjliggöra detta 

är det viktigt att utifrån egen kunskap inom området stötta och handleda pedagoger på 

skolan, men också vid ett kartläggnings- och analysarbete framhålla vad eleven är i 

behov av. För att lyckas med detta är det också viktigt att samverka med andra 

professioner externt och internt.  

 

I mitt uppdrag ingår även att utifrån individnivå stötta och handleda enskilda elever i 

språklig sårbarhet då de vid behov kommer att behöva enskilt alternativt stöd i liten 

grupp. Det kan vara i form av intensivperioder (exempelvis med avkodningsträning) 

eller i arbetet med förförståelse, repetition osv. Det kan ske i form av extra anpassningar 

eller utifrån särskilt stöd som framkommit efter kartläggning.  
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8 Fortsatt forskning  

 

De flesta av eleverna i språklig sårbarhet går i vanliga klasser. Det är helt omöjligt för 

en speciallärare att kompensera för exempelvis en språkstörnings konsekvenser då 

eleven tillbringar den största delen av sin tid i klassrummet. Därför är det av stor vikt att 

ta reda på hur undervisningen bör utformas för att dessa elever ska ges bättre 

förutsättningar att lyckas. Inte bara att lyckas med att nå målen, utan också 

förutsättningar att växa som individer. Det är trots allt individer vi möter i skolan och 

inte bara elever som ska nå kunskapsmål. Alla har rätt att växa utifrån sina 

förutsättningar i ett sammanhang tillsammans med andra. Vidare forskning kring hur en 

språkligt tillgänglig lärmiljö kan se ut samt tillvägagångsätt för att göra den 

förändringen möjlig är därför angeläget.   

 

Hejlskov (2014) beskriver i sin bok ”Beteendeproblem i skolan” att människor som kan 

uppföra sig gör det. Han hävdar vidare att beteendeproblem uppstår när pedagoger 

förväntar sig förmågor som eleven inte har. Det skulle vara intressant med studier av 

detta samband, utagerande uttryckssätt samt elever i språklig sårbarhet med fokus på 

bemötande/förhållningssätt och pedagogiska lösningar i ett inkluderande sammanhang.  
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Bilagor 

 

 

 

 

Hej, under höstterminen 2017 genomför jag en studie för mitt examensarbete på 

speciallärarutbildningen. Har tänkt inrikta mig på problematiken språkstörning och 

elever i språkliga svårigheter. Då jag mött flera av dessa elever i min dagliga 

verksamhet och därmed själv upplevt utmaningen i att stötta dessa elever i sitt lärande är 

min avsikt att lära mig mer om problematiken. Allt för att kunna förstå mer och därmed 

i mitt framtida yrke kunna bidra till att ge dessa elever bättre förutsättningar till lärande.  

Vet att ni som får det här brevet har genomgått en kurs via ”Kompetenscentrum för 

språk och kommunikation”. Vill du delta i min studie? Vi kommer då isåfall att ses för 

en intervju. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av att undervisa 

elever i språklig sårbarhet och beräknas ta cirka 45 minuter.    

 

Intervjun kommer att spelas in samt skrivas ut i text. Du har möjlighet att i efterhand ta 

del av den skrivna texten för att försäkra dig om att du står för det som är nedskrivet 

innan jag bearbetar resultaten. Den information som du lämnar kommer att behandlas 

säkert så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet 

kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i 

form av en muntlig presentation till andra speciallärarstuderande samt i form av ett 

examensarbete i januari 2017. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det 

att finnas i en databas vid Umeå Universitet. Inspelningarna och den nedskrivna 

intervjun kommer då att förstöras. Du kommer också ha möjlighet att ta del av mitt 

examensarbete genom att få en kopia av arbetet. Deltagandet är helt frivilligt och du kan 

när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.  

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig på telefon:           eller mail:  

 

Hoppas du vill och har möjlighet att delta i min studie. Hör av dig till mig isåfall. Du 

kan ju också se det som en möjlighet till att lära dig ännu mer om elever i språkliga 

svårigheter.  

 

Vänliga hälsningar  

Anna-Karin Bäcklund 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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              Intervjuguide 

 

1. Undervisningsstrategier 

 

- Allmänt (relaterat till tillgänglighet samt aspekten erkännande): 
Berätta om något som är viktigt när ett barn med språkstörning/språkliga 

svårigheter undervisas. (talhastighet, kroppspråk, underförstådda, 

bildstöd) 

• Umeå kommun har ju installerat bildprogrammet inprint på alla datorer. Hur ser 

du på att använda bildstöd i undervisningen? I hur stor omfattning använder du 

inprint? 

• Hur ser du på de skilda förutsättningarna i en klass? Hur lyckas du med att få 

med alla ”på tåget”? 

- Samspel/samverkan/samhandling: 
Hur ser du på arbetsuppgifter i helklass, i smågrupper, parvis alternativt 

enskilt? (vad är vanligast – grupp/individuellt, hur förläggs tiden 

par/grupp/enskilt/helkass?)  

• Du har ju skilda förutsättningar i din elevgrupp. På vilket sätt hjälper eleverna 

varandra i klassrummet? 

• Hur aktiv är din elev vid exempelvis en gemensam genomgång alternativ 

gemensam aktivitet i helklass? Hur kan din elev bli mer aktiv? 

• Hur fungerar det för din elev vid en gruppuppgift? Hur tänker du för att göra din 

elev delaktig vid en gruppaktivitet?  

- Förförståelse: 
Hur ser ett lektionsupplägg ut för dig i stora drag?  

• Vad gör du för att säkra upp att din elev med språkliga svårigheter förstår 

innehållet av en genomgång?  

• Vad är viktigt för din elev gällande att förstå en instruktion? Hur presenterar du 

det som ska göras under en lektion?  

• Vad anser du är viktigt för att få din elev intresserad av nytt ämnesinnehåll? 

• Då ni jobbar med exempelvis NO/SO, hur startar du då upp ett nytt 

ämnesinnehåll?  

- Modellering samt Gemensam konstruktion: 
Vilka faktorer anser du är viktiga att tänka på för att stötta upp din elev 

innan en arbetsuppgift ska genomföras? 

• Hur säkerställer du att din elev ska förstå innehållet av en gemensam text som 

ska bearbetas, exempelvis en faktatext?  

• I läroplanen framkommer att elever ska kunna skriva en faktatext, instruerande 

text samt berättande text i årskurs tre. Vilka strategier är viktigt att tänka på inför 

att din elev exempelvis ska skriva en egen faktatext? Berättande text. 

 

 

 

 

Bilaga 2 



67 

 

- Individuellt arbete (kopplat till autonomi):  
Hur upplever du att din elev klarar av att genomföra enskilda uppgifter 

efter genomgångar? Hur kommer det sig, tror du? 

• Hur gör du för att säkerställa att din elev vet vad som ska göras under en 

lektion? 

• Hur gör du för att säkerställa att din elev vet hur en arbetsuppgift ska 

genomföras?  

• Vad behöver din elev för stöd för att kunna uttrycka sig muntligt i helklass, 

grupparbete?  

• Vad behöver din elev för stöd för att kunna uttrycka sig skriftligt?  

2. Fortbildningens verkan på undervisning 

 
• På vilket sätt har du kunnat tillämpa kursinnehållet i din pedagogiska vardag? 

• Vilka nya metoder/verktyg har du använt efter kursen? Handledningens 

betydelse? 

• Hur tänker du kring undervisning före och efter kurs? 

• Vilka var kursens främsta styrkor? Svagheter? Förslag till förbättringar? 

• Skulle du rekommendera fortbildning till pedagoger som har behov av att 

utveckla sin undervisning gällande språk och kommunikation? Hur kommer det 

sig? 

• Hur tycker du att skolor kan göra för att få ökad kunskap inom området 

språkliga svårigheter? 

 

3. Behov av fortsatt stöd 

 

• Hur upplever du ditt jobb generellt i arbetet med att undervisa en grupp med så 

olika förutsättningar och förmågor? Hur gör du för att få med ”alla på tåget”? 

• Vad behöver du för fortsatt stöd för att kunna hjälpa din elev framåt i sitt lärande 

och i sin utveckling? 

• Hur anser du att skolan kan ge stöd till personal som undervisar elever med 

språkliga svårigheter?  
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Exempel på strukturstöd – dagens innehåll 
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Litter  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Förslag på strukturstöd som svarar på ”Vad?” 
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Förslag på strategisstöd som svarar på frågan ”Hur”? 
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”Karusellen” – beskrivningar sagoskrivande 

1. Arbetet utgick ifrån sju olika bilder (en bild på varje gruppbord). 

2. De arbetade i grupp. Varje grupp började vid sitt bord och skulle under en 

bestämd tid skriva så många ord de kunde komma på som beskrev bilden. 

När Pia sa; ”Byt bord” bytte alla grupper bord i en bestämd ordning. Vid det 

nya bordet läste de igenom vad gruppen innan hade skrivit för ord och fyllde 

sedan på med nya ord. På så vis fylldes alla bilder med ord från alla grupper.  

3. Då strukturen karusellen var färdig och de passerat alla sju bord fick alla 

grupper använda sin startbild och med hjälp av nyckelorden som stod på 

papperet skulle de sedan gemensamt skriva beskrivningar som sedan skulle 

bli en saga. 

 

Forts. strategistöd  
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6. Modelleringen skedde med hela klassen med skrivmallen som grund.  

7. Modelleringen skedde i en grupp om fyra elever efter bearbetning av fakta i 

helklass. Skrivmallen som grund. 

8. 

Rollkort vid grupparbete  

Cooperativ.com – kooperativt lärande  

Exempel rollkort (Inprint) - inspiration från cooperativ.com  
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1. Modelleringen skedde med hela klassen efter bearbetning av fakta i helklass. 

Skrivmallen som grund. 

2. Modelleringen skedde i en grupp om fyra elever efter bearbetning av fakta i 

helklass. Skrivmallen som grund. 

3. Modelleringen skedde i par efter bearbetning av fakta i helklass. Skrivmallen som 

grund.  

4. Bearbeta fakta tillsammans. Individuellt arbete med stöd av skrivmallen.  

5. Nästa steg var att ta ut nyckelord om andra djur och göra processen från början, 

men utifrån nyckelord istället, vilket blev en progression. Skrivmallen som grund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Utgick ifrån en bild. Tog ut stödord tillsammans.  

Med hjälp av stödorden skapade de gemensamma meningar.  

2. Efter modelleringen fick eleverna ”stödtrappa 1” där de individuellt bestämmer sig för 

vilken nivå de ska ligga på då de skriver meningar. 

3. Nästa steg blir att ta ut stödord tillsammans till ytterligare en bild och börja processen 

från början.  

4. Trappstegen utvecklades (”stödtrappa 2). Sedan gjordes processen igen från början.  

Bilaga 9 

Exempel på skrivmallar 

6-fältaren 

Stödtrappa 


