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”…trädgårdsmästaren inverkar på blommans växande genom att höja temperaturen, reglera 

fuktigheten, avlägsna växter intill, gallra och tillsätta jord och gödning. På samma sätt 

uppfostrar pedagogen barnet genom att förändra miljön”. Lev Vygotskij om pedagogens 

förhållningssätt till barnet (Lindqvist, 1999, s. 21).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 
The overall aim of the study was to describe and analyze pedagogical beliefs about how 

successful teaching in the classroom by pupils with language difficulties can look like. 

Qualitative interviews and observations form the basis of the study's discussion and analysis. 

The result shows that the focus should not be solely on teaching in the classroom, but that the 

educators need to start from the school as a whole in the form of an inclusive view of 

teaching, as it is in the encounter between pupil and environment that language difficulties 

arise. In the same way that students need to feel well-being and participation in the classroom, 

the educators need to feel well-being and participation in the school in order to be able to 

develop in their profession. To succeed with this, clearer and common goals are needed and 

that there is the possibility of discussion at and between all levels in the school. In these 

discussions, it is important that the special educators are present as they have the knowledge 

of participating in the preventive work of removing obstacles and difficulties in the school's 

learning environments for pupils with linguistic difficulties. 
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Sammanfattning 
Studiens övergripande syfte var att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om hur 

framgångsrik undervisning i klassrummet av elever med språkliga svårigheter kan se ut. 

Kvalitativa intervjuer och observationer ligger till grund för studiens diskussion och analys. 

Resultatet visar att fokus inte bör ligga endast på undervisning i klassrummet utan att 

pedagogerna behöver utgå från skolan som helhet i form av en inkluderande syn på 

undervisning, då det är i mötet mellan elev och miljö som språkliga svårigheter uppstår. På 

samma sätt som eleverna behöver känna trivsel och delaktighet i klassrummet behöver 

pedagogerna känna trivsel och delaktighet i skolan för att kunna utvecklas i sin profession. 

För att lyckas med detta behövs tydligare och gemensamma mål samt att det finns möjlighet 

till diskussion på och mellan alla nivåer i skolan. I dessa diskussioner är det viktigt att 

specialpedagogerna finns med då de har kunskapen om att medverka i det förebyggande 

arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i skolans lärmiljöer för elever med språkliga 

svårigheter. 

 

Nyckelord: språkutveckling, språkstörning, inkludering, specialpedagog, lärmiljö och 

kollegialt lärande. 
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Inledning 
För de allra flesta elever fungerar skolan utan svårigheter medan andra elever behöver olika 

anpassningar eller extra stöd. Det finns därför förväntningar på specialpedagogen att denne på 

olika sätt ska stödja både pedagoger och elever i deras svårigheter. Vi som snart 

färdigutbildade specialpedagoger behöver därför skaffa oss insikt i hur vi ska bemöta dessa 

svårigheter. Det innebär att ha kunskap om vilka verktyg som ska användas för att få alla 

elever och pedagoger att utvecklas. Det är också viktigt att sprida denna nya kunskap vidare 

till hela skolan så alla har de rätta verktygen för att hjälpa eleverna att nå sina mål, då 

undervisningen måste anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2017).  

I skolan är det viktigt att eleverna har ett fungerande språk för att kunna kommunicera och 

samspela med andra. Dock finns det elever som har språkliga svårigheter och därför har de 

sämre förutsättningar att ta till sig kunskaper i skolans lärmiljö. De har även sämre 

förutsättningar att hantera sina sociala relationer genom att de har svårare att göra sig 

förstådda. Det kan leda till att elevens självkänsla minskar och kan hämmas deras utveckling 

(Bruce, 2014). Forskningsresultat visar att ungefär fyra till sju procent av alla elever i en 

årskull har en svaghet i sin språkliga förmåga (Hallin, 2015). 

Skolan ska vara en plats där alla elever får möjlighet att tillsammans med andra utveckla sina 

språkliga kunskaper samt sina kommunikativa förmågor. Språket är en förutsättning för att 

klara vidare utbildning samt att fungera i dagens informationssamhälle. Det är genom språket 

vi framställer vår identitet, yttrar våra känslor och tankar samt förstår hur andra känner och 

tänker. Det är vårt viktigaste redskap för att kunna tänka, kommunicera och lära. Därför ska 

alla elever i skolan ges förutsättningar att utveckla dessa kunskaper genom att läsa, skriva och 

kommunicera på olika sätt (Skolverket, 2017).   

Utbildningen i skolan ska vidare vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vara 

kärnan i framgångsrik skolutveckling. Det är viktigt att pedagogen har rätt kompetens i skolan 

för att förstå, tillämpa och hitta ett samspel mellan dessa båda kunskapskällor. De 

kompletterar varandra och är enligt skollagen lika grundläggande för utbildning som för 

undervisning (SFS 2010:800). 

Pedagoger har i sin grundutbildning samt med hjälp av fortbildning stöd i sitt arbete att 

utforma en god undervisningsmiljö för alla elever. De kan också tillsammans med kollegor 

stötta varandra för att utveckla sin undervisning. Skolan kan inte vara statisk utan behöver 

hela tiden anpassas så att varje elev har möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga 

(Nilholm, 2016). Det är viktigt för att det är då eleven kan inkluderas i den demokratiska och 

sociala gemenskapen (Haug, 1998).  

Elevhälsan som är en del av skolans organisation kan också stötta pedagoger för att ge 

eleverna och sig själva en sådan bra undervisningssituation som möjligt. I elevhälsan finns 

bland annat specialpedagogen som har som främsta arbetsuppgift att stötta rektor, pedagoger 

och även elever för att de ska få möjlighet att uppnå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig 

undervisningen i skolan. I specialpedagogens examensbeskrivning står bland annat: 

-visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå.  
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- visa förmåga stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer. 

 - visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av 

det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. 

 (SFS 2011:688) 

Vi vill i denna studie fokusera de positiva metoderna och arbetssätten pedagogerna använder 

sig av i undervisningen för att främja elevers språkutveckling och lärande. För att få svar på 

våra forskningsfrågor kommer vi utgå ifrån pedagogers och specialpedagogers kunskap om 

språkliga svårigheter, deras syn på inkludering samt hur de utformar sin undervisning i 

skolans lärmiljö.  

För att ta del av deras uppfattningar av sin undervisningsverksamhet har vi använt oss av 

kvalitativ metod. Med hjälp av intervjuer och observationer har vi tagit del av vilka tankar de 

har och hur de vill och kan arbeta framgångsrikt i klassrummet och även observerat hur de 

implementerat dessa tankar i praktiken.   

Syfte  
Syftet är att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om hur framgångsrik 

undervisning i klassrummet kan se ut för elever med språkliga svårigheter.  

Frågeställningar 

Vad betyder begreppet språkliga svårigheter för pedagogerna? 

Vad betyder begreppet inkludering för pedagogerna? 

Vilken undervisning uppfattar pedagogerna är framgångsrik i arbetet med elever med 

språkliga svårigheter? 

Bakgrund  
Här beskrivs studiens styrdokument samt användning av olika begrepp och förklaringar. 

Styrdokument 
Läroplan 
Enligt Lgr 69 ska undervisningen vara språkfrämjande för att eleverna ska få kunskap om sin 

prestation och förmåga i sitt lärande. Diagnostiserande material ansågs kunna hjälpa eleverna 

i deras språkutveckling och även individualiserad undervisning infördes för att höja läs och 

skrivkunskaperna (Skolöverstyrelsen, 1969).  I Lpo 94 förstärks vikten av språket som en 

källa för identitet och vikten av att eleverna förstår och blir förstådda förstärks (Skolverket, 

2006b). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, står det att 

alla som arbetar i skolan måste uppmärksamma och ta hänsyn till alla elevernas olikheter. 

Även samverka för att skolan ska bli en så god miljö som möjligt för utveckling och lärande 

(Skolverket, 2017). 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en 

levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. [..]Varje elev har rätt i 

skolan att få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter.   (Skolverket 2017, s.10) 
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Det är av den anledningen viktigt att alla i skolan har ett gemensamt förhållningssätt till 

eleverna samt ett tillåtande klimat för att alla ska trivas och vara positiva till lärandet. För att 

uppnå det behöver lärarna tillsammans med eleverna utforma en miljö där alla har möjlighet 

att arbeta utifrån sina förutsättningar och behov.  

Skollag 
Skollagen säger att skolan måste ta hänsyn till elevers olika behov och även ge stöd och 

stimulans till att eleverna utvecklas så långt som möjligt mot skolan mål. Vidare ska det 

finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser kan tillgodoses om elever får svårigheter (SFS 2010:800). 

Diskrimineringslag 
I diskrimineringslagen står det att en person inte får diskrimineras på grund av sin 

funktionsnedsättning (SFS 2008:567). Detta innebär att elever som har språkliga svårigheter 

har rätt till en skolmiljö som är anpassad efter deras behov. 

Barnkonvention 
Det är FN:s konvention om barnens rättigheter som uppkom för att förstärka barnens 

mänskliga rättigheter. Den antogs i Genévedeklarationen 1924 av många länder. Sverige 

godtog den 1990 och band sig därmed att leva upp till den. Barnkonventionen innehåller 54 

artiklar som slår fast vilka rättigheter barn ska ha samt hur staterna ska arbeta med den. De 

artiklar som handlar om vilka rättigheter barn ska ha måste följas i sin helhet. Det går inte att 

lyfta ur en artikel, så kallad hel och odelbar (Unicef, 2009).  

Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 

föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 

övrigt.  

(UNICEF 2009, Artikel 2) 

Barnkonventionen gäller alla barn i världen under 18 år och slår fast att alla barn är lika värda 

och inte får diskrimineras samt att alla åtgärder som vidtas kring ett barn ska göras för barnets 

bästa. Den slår vidare fast att ett barn med funktionsnedsättning bör få ett fullvärdigt och 

anständigt liv och få möjlighet till hjälp för att aktivt delta i samhället på lika villkor som 

andra. Konventionsstaterna binder sig till att tillhandahålla alla barn utbildning samt att se till 

att skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter (ibid.). 

Salamancadeklaration 
Salamancadeklarationen är ett internationellt dokument som beskriver hur det på bästa sätt 

ska anordnas undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Det betyder att skolorna skall ge 

plats för alla slags barn. Oavsett vad de har för fysiska, intellektuella, emotionella, språkliga 

eller andra förutsättningar. Det skall också gälla funktionshindrade, såväl som andra barn, 

gatubarn och barnarbetare eller marginaliserade områden eller befolkningsgrupper (Svenska 

Unescorådet, 2006).  

Efter att Salamancadeklarationen godkändes har det startats utvecklingsarbeten inom flera 

skolsystem runt om i världen som arbetar för att alla barn ska ges möjlighet att finnas i den 

vanliga skolverksamheten. Det har på det viset ställts högre krav på många skolors 

inkluderingsarbete (Ainscow, Booth & Dyson, 2006). 
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Begrepp och förklaringar  
I vår studie kommer vi använda oss av begreppen språkliga svårigheter, språkstörning och 

språklig sårbarhet, inkludering och lärmiljö.  

 Språkliga svårigheter - Barn som har en nedsatt språkfunktion och uppvisar språkliga  

svårigheter på olika områden (Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius, 2016). 

 Språkstörning – Ett medicinskt begrepp som innebär att barn har en försenad eller 

avvikande språkutveckling (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

 Språklig sårbarhet – Hur elevens språkliga utveckling påverkas i samverkan med 

miljön runt omkring (Bruce et al., 2016). 

 Inkludering – Visar på att alla elever oavsett förutsättningar och behov ska ha 

möjlighet att utvecklas som människa i ett socialt sammanhang (Nilholm, 2005). 

 Lärmiljö – Skolans förhållningssätt till elever och deras lärande (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2017). 

I vårt arbete kommer vi i nedanstående genomgång av tidigare forskning använda oss av 

respektive forskares benämning på språkliga svårigheter medan vi i vår diskussion kommer 

att använda oss av språklig sårbarhet då vi fokuserar på positiva metoder och arbetssätt som 

används i skolans kontext 

Tidigare forskning 
Här presenteras forskning som rör studiens intresseområden språkutveckling, inkludering, 

lärmiljö och kollegialt lärande. För att underlätta läsandet har avsnittet delats in i 

underrubriker utifrån dessa fyra områden.  

Språkutveckling 
Språkförmåga 
Barn föds med en grundläggande biologisk förmåga att lära sig språk (Bruce, 2014). Språket 

har en stor betydelse då det är en del i att få förnyade kunskaper om sig själv och sin 

omgivning (Säljö, 2014).  

Språkförmågan är inte en förmåga utan den delas in fyra olika områden, domäner. Den 

klassiska indelningen är fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Fonologi innebär läran om språkljuden samt kunskapen att kunna använda 

dem på rätt sätt. När ljuden hamnar på rätt plats anammas kunskapen om att producera flera 

ord efter varandra och då sker det samtidigt en utveckling inom grammatiken. Den semantiska 

utveckling beskriver betydelsen av ord och satser och den pragmatiska utvecklingen bearbetar 

hur eleven använder sitt språk i samspel med andra (ibid.). Miljön har även den stor 

betydande för barnets språkliga utveckling. Det är i samspelet mellan människor som barnet 

lär sig språket. Brist på denna språkliga stimulans och detta samspel kan då visa sig ge barnet 

språkliga problem (Bishop, Snowling, Thompson & Greenhalgh, 2017). 

Det lilla barnet utvecklar sin språkförmåga tillsammans med människorna i sin närhet. Barnet 

behöver känna trygghet, förtroende och få uppmärksamhet av sin omgivning för att få 

möjlighet att bygga bilder av händelser och med hjälp av dessa bygga på sin språkutveckling 

senare i tiden. De flesta barn kan bemästra det språkliga symbolsystemet redan i treårsåldern 

och förstår och uttrycker sig i vuxenlika meningar och konversationer (Bruce, 2014). Vissa 

barn får dock kämpa hela livet med olika språksvårigheter. Den språkliga osäkerheten finns 

kanske inte i den vardagsmiljö som barnet vistas i hemma men när det dyker upp abstrakta 
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begrepp, främmande ord eller långa meningar i främmande miljö blir barnets språkliga 

osäkerhet synlig.  

När barnet medvetet börjar reflektera över språket exempelvis med rim och ramsor har barnet 

blivit språkligt medveten. Barnet visar att ordens form och funktion då är viktigare än själva 

ordets betydelse. Barn med god språklig förmåga kan dock ha en svag språklig medvetenhet 

medan ett barn med svag språklig förmåga kan ha en god språklig medvetenhet Det är 

skillnad på språklig förmåga och språklig medvetenhet och därför är det viktigt att det i skola 

och förskola sker ett pedagogiskt arbete som stimulerar språkutvecklingen för barnen 

(Svensson, 1998). 

Den språkliga medvetenheten spelar enligt forskning en stor roll för hur läs- och 

skrivförmågan utvecklas. Detta är ett stort och svårt steg i barnets språkutveckling och de 

behöver få hjälp med detta (Bruce, 2014). Det är viktigt att pedagogerna är medvetna om att 

det inte är den enda aspekten som visar elevers läs och skrivsvårigheter. Här är det viktigt att 

pedagoger kan och har möjlighet att ha kunskapen att välja mellan olika strategier och 

material för att vägleda eleverna då det visat sig att bra undervisning och duktiga pedagoger är 

den bästa metoden för barn som visar sig ha språkliga problem (Snow, Burns & Griffin, 

1998).  

Att förstå och kunna göra sig förstådd är viktigt i allt lärande samt också en förutsättning i 

sociala relationer. Om barnet inte kan förstå regler eller vad andra pratar och skrattar om kan 

det leda till att de känner sig utanför och ensamma och det gör att de också får svårt att följa 

med i skolarbetet. Om det blir svårt för andra barn att förstå kan det leda till missuppfattningar 

och då krävs det mod att förklara sig ytterligare en gång eller om andra fyller i eller härmar 

och fnissar. Det kan då leda till att barnets självkänsla minskar och det kan hämma deras 

utveckling i stort (Bruce et al., 2016). 

Språkstörning 
Begreppet språkstörning kan vara olika beroende på vilket perspektiv som används. Det kan 

liknas vid ett slags paraplybegrepp med flera underkategorier med olika termer och begrepp. 

Från forskarhåll är det viktigt med statiska begrepp för att kunna identifiera språkstörning. 

Där behövs striktare kriterier än vad det gör i det praktiska arbetet med eleverna. Den 

internationella forskningslitteraturen använder SLI-Specific Language Impairment som 

beteckning på språkstörning. De menar att det ska finnas en tydlig skillnad mellan den 

förväntade åldersnivån på barnets språkförmåga och barnets faktiska förmåga därför används 

termen ”specific” (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

Nettelbladt och Salameh (2007) menar vidare att det finns många termer både inom det 

engelska och svenska språket som används för att definiera språkstörning. De menar att 

användandet av ordet ”specific” har medfört att forskare inte uppmärksammat barn som har 

andra funktionshinder i kombination med sin språkstörning, till exempel ADHD/ADD. 

Samtidigt definieras diagnosen specifik språkstörning på olika sätt och blir då också svår att 

använda för alla slag av språkstörning eftersom det inte är en enhetlig diagnos.  

Språkstörning kan begränsas till primär (specifik), isolerad eller sekundär, beroende av andra 

utvecklingsavvikelser, till exempel utvecklingsstörning och samtidig språkstörning samt 

samtidigt förekomma med andra utvecklingsavvikelser (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
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Det diskuteras fortfarande inom forskarfältet om hur språksvårigheter bäst kan benämnas och 

beskrivas internationellt eftersom ord och fenomen ännu inte har fått konsensus inom området 

(Bishop et al., 2017).  

För att en elev ska få diagnosen språkstörning krävs det att det är en stor skillnad mellan den 

förväntade åldersnivån på elevens språkförmåga och elevens faktiska språkförmåga. 

Språkstörning behöver inte vara på samma sätt under hela elevens liv utan det kan förändras 

och därför är det svårt att definiera det här begreppet. Vissa elever kommer i kapp sina 

jämnåriga medan andra kan få andra symtom eftersom de fortfarande har svårigheter med sitt 

språk. Denna störning kan också visa sig på olika sätt hos olika elever beroende i vilken 

situation den befinner sig i (Bishop, 1997; Nettelbladt & Salameh, 2007).  

En elev som har en språkstörning kan ha svårigheter inom ett eller flera av språkets domäner, 

fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Varje del i dessa domäner är viktig i 

språkutvecklingen och beskriver både hur eleven förstår och uttrycker talat och skrivet språk 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Det finns olika grader av språkstörning. Lätt språkstörning innebär uttalsproblem som kan 

vara av övergående natur. Måttlig språkstörning innebär större problem med fonologin samt 

med grammatiken. Grav språkstörning och mycket grav språkstörning innebär betydande 

problem och svårigheter med alla delar i språket. Svårigheterna kan vara enbart expressiva, 

det vill säga drabba produktionen, eller enbart impressiva, och då drabba förståelsen. Många 

barn med språkstörning har både expressiva och impressiva svårigheter. Den vanligaste typen 

av språkstörning är den fonologiska språkstörningen (ibid.). 

Elever med ADHD/ADD uppvisar samma känslighet för miljörelaterade omgivningsfaktorer 

som barn med språkstörning och därför förekommer dessa funktionsnedsättningar ofta 

tillsammans, en slags komorbiditet, en långvarig sjukdom som bidragit till att en annan 

sjukdom uppkommit (NE, 2018). Även andra faktorer kan påverka elevers läs- och 

skrivförmåga till exempel psykiatrisk eller psykologisk problematik, allmän hälsa, 

miljöfaktorer, bristfällig undervisning och otillräckliga språkkunskaper (Pennington & 

Bishop, 2009). 

Då språkstörning är en medicinsk diagnos och fokuserar på en störning hos barnet används ett 

kategoriskt förhållningssätt när man talar om problemet, det är eleven som ses som bärare av 

problemet. Begreppet språkstörning kan enligt Nilholm (2012) stanna inom sjukvården som 

en medicinsk term och skolan bör istället använda sig av begreppet språklig sårbarhet. På det 

sättet ser man svårigheterna ur ett relationellt perspektiv där istället miljön är i fokus. Fokus 

läggs då på hur miljön påverkar eleven och utgår ifrån att det är i elevens möte med den 

specifika miljön som de eventuella svårigheterna uppstår inte i eleven själv (Bruce et al., 

2016).  

Om eleven har språkliga svårigheter är det svårare för eleven att komma in i gruppen och få ta 

del av gemenskapen. Det är när eleven kan se och förstå kompisens perspektiv som samspelet 

har möjlighet att utvecklas. De elever som har en språklig skicklighet tar eller tilldelas ofta ett 

större talutrymme än för de eleverna med språksvårigheter. Detta gör att elever med 

språksvårigheter får färre tillfällen att uttrycka sina åsikter än vad elever utan språksvårigheter 

får menar forskare (Bruce, 2014). 
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När eleven har språkliga svårigheter i den fonologiska domänen kan det visa sig genom att 

eleven har svårt med språkljudet, fonem, dela upp ord i stavelser och svårt att höra vilket ljud 

som ingår i olika ord. Vid svårigheter i den grammatiska domänen visar eleven svårigheter 

med olika böjningar, pronomen, prepositioner och hur ord kombineras till satser. När barnet 

har problem med semantiken brukar debuten med de första orden vara senarelagd och barnet 

utvecklar ett långsammare tal och ett mindre ordförråd som också är mer begränsat. Även 

förståelsen för språket är mindre. Eleven kan även ha svårt att plocka fram ord ur minnet eller 

uppvisar svårigheter att förstå instruktioner. I domänen pragmatik visar sig de eventuella 

svårigheterna genom att eleven har svårt att kommunicera och interagera med andra. De har 

svårigheter att tolka kroppsspråk, mimik, turtagning, förstå underförstådda meningar samt 

anpassa sitt språk efter olika situationer (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Orsaker till språkstörning 

Forskningen har inte kunnat hitta några direkta orsaker till språkstörning förutom ärftlighet. 

Mellan 30–40 procent av barnen som har språkstörning har också en nära anhörig som haft 

språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter. Det finns också riskfaktorer som inverkar 

negativt på språkutvecklingen. Det kan vara en tillväxthämning samt infektioner som modern 

har eller alkoholkonsumtion och rökning under graviditeten. Forskare tror också att barn med 

språkstörning har en ökad sårbarhet för ogynnsamma omständigheter i sin uppväxtmiljö, till 

exempel dålig kost, brist på mänskliga relationer och bristande språklig stimulans (Nettelbladt 

& Salameh, 2007).  

Förutom arv och miljö finns det många faktorer som kan förknippas med olika läs- och 

skrivsvårigheter, dessa omnämns i Jacobsons modell (figur x).   

 

 

Figur x. Faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (Jacobson, 2006) 
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Kvadraten som är markerad utanför cirkeln samt rätblocken symboliserar de samhälleliga och 

pedagogiska faktorerna som på olika sätt påverkar läs- och skrivproblematiken. Elevers olika 

svårigheter är inte lätta att ringa in eftersom en faktor ofta påverkar en annan. Ett språkligt 

problem kanske inte behöver relateras till begåvning utan kan också bero på för lite övning. 

Forskningen har dock visat att de fonologiska bristerna är ärftliga och en av de viktigaste 

faktorerna för att förklara dyslexi (Jacobson, 2006).  

Förebygga språkstörning 

Generell screening är en systematisk undersökning av en grupp av människor som är 

utformad för att urskilja personer med ett tillstånd som innebär hög risk för ohälsa i framtiden. 

Screeningen kan bestå av kliniska undersökningar, frågebatteri eller tester. Många fångas upp 

av den screening som görs på barnavårdscentralen, BVC, men inte alla. Målet är att identifiera 

barn i behov, dels för individen själv men även för samhällets resursanvändning 

(Socialstyrelsen, 2014). Språkscreening är en av de tester som görs på BVC för att upptäcka 

om barnet har någon språklig svårighet. Det görs för att fånga upp barn som eventuellt kan få 

svårigheter med språket i skolan. De kan få hjälp med förebyggande insatser innan 

svårigheterna har blivit för stora. Screeningen kan också vara ett stöd för elevhälsan att 

uppfylla sitt uppdrag enligt skollagen som är att verka förebyggande och hälsofrämjande 

(Hallin, 2015). 

Hattie (2014) visar också i hans forskning att det är viktigt att kunna läsa vid ca 8 års ålder i 

vårt västerländska samhälle. Därför måste det bli ännu viktigare att träna på språket både i tal 

och skrift och särskilt i åldrarna 0-3år, eftersom han menar att det är mycket svårt för elever 

att komma ikapp efter 8 års ålder.  

Barn som har fonologiska svårigheter kan upptäckas redan i förskoleåldern. Med systematiska 

språklekar och arbete med fonologisk medvetenhet i förskolan och skola kan de framtida läs- 

och skrivsvårigheter förebyggas eller åtminstone lindras (Jacobson, 2006). Det är viktigt att 

pedagogen bygger upp en god lärandemiljö där det råder höga förväntningar på eleverna. Då 

växer även elevernas självbild och det har en viktig roll i framgångsrik läs och skrivinlärning 

(ibid.). Det är viktigt att pedagogerna i skolan har kunskap om vilka svårigheter elever har och 

hur de ska undervisa dessa elever i skolans miljö. Istället för att se hur eleven misslyckas och 

sedan sätta in åtgärder ska man förebygga genom att anpassa språkkraven både när det gäller 

att läsa och skriva till eleverna samt sätta in stödåtgärder så de ger möjlighet för alla att lyckas 

(Jacobsson, 2006). 

Det behövs olika interventioner, vidare benämning av åtgärder, för att hjälpa barn med 

språkstörning. De betyder att den språkliga stimulansen är speciellt inriktat till barnets 

språkliga utvecklingsnivå, allmänna utveckling, personlighet, intresse och motivation. Det är 

inte desamma som undervisning utan riktar sig till de som behöver något mer utöver vanlig 

undervisning. Det kan utföras av olika slag av professionella som logoped och 

specialpedagog. De ingår i skolans elevhälsa som med sin kompetens och samverkan arbetar 

för att eleven ska nå så långt som möjligt mot de olika kunskapsmålen (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Skolverket (2017) menar att elever ska få stöd i klassrummet så långt det är 

möjligt.) Det måste finnas en samlad elevhälsa med psykologiska, psykosociala, medicinska 

och specialpedagogiska kompetenser och insatser. Elevhälsoarbetet ska enligt skollagen ha ett 

salutogent förhållningssätt vilket innebär att det bygger på det friska och utgår ifrån det som 

fungerar bra för eleven (Socialstyrelsen 2014; SFS 2010:800).                                        

https://www.spsm.se/stod/elevhalsa/arbeta-forebyggande-och-halsoframjande/
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Inkludering  
Från början av 60-talet användes begreppet integrering när elever från olika skolformer som 

särskola och specialskola fick börja i den vanliga skolan. Integrering betyder att något ska 

föras in i ett sammanhang, förenas med varandra (NE, 2018). 

Nilholm (2016) beskriver att med integreringen var det eleven som skulle formas efter skolans 

miljö, det räckte att eleven sattes i samma klass så skulle alla bli lika. När sedan begreppet 

inkludering introducerades under 80-talet var det istället skolans miljö som skulle formas runt 

eleven, skolan utgick från kollektivet istället från individen.  

Utgångspunkten för inkluderande lärmiljöer är att utveckla elever till demokratiska 

medborgare. Elevers olikhet är därför en tillgång för skolan (UNICEF, 2009; Svenska 

Unescorådet, 2006; SFS 2010:800). Nilholm (2003,2005) har studerat forskningsfältet runt 

begreppet inkludering och uppmärksammat olika perspektiv inom området. Han benämner 

dem som det kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet. 

Det kompensatoriska syftar till att kompensera för olika brister en person har. Det finns en 

tanke om normalutveckling hos eleven och de som halkat efter bedöms behöva 

extraundervisning för att komma ikapp. Psykologiska och neurologiska problem söks för att 

kunna kompensera problemet med en passande metod (Nilholm, 2003, 2005). 

I det kritiska perspektivet ifrågasätts specialpedagogik samt diagnostisering. Orsaken till 

problemen bör sökas utanför eleven istället till exempel i skolans miljö eftersom skolan anses 

vara en skapare av problem. Elevens olikheter ska ses som något positivt eftersom skolan ska 

ha ett demokratiskt synsätt och jobba för mångfald. Skolan ska anpassas till eleverna och inte 

tvärt om, det ska vara en skola för alla. På detta sätt finns alla elever inom samma skola och 

det ska inte behövas någon specialskola. Problemen finns inte hos eleven utan det är skolan 

som ska anpassas så eleven kan ingå i den demokratiska och sociala gemenskapen (Haug, 

1998). Om skolan arbetar med detta synsätt kommer det också sprida sig i samhället i stort så 

alla människor får liknande synsätt menar forskarna (Haug, 1998.; Barton, 1997). Inkludering 

är att skapa gemenskap inte bara i skolans organisation utan även i samhället runtomkring och 

i samhällets relation till skolan (ibid.).  

I de kompensatoriska och det kritiska perspektivet menar Nilholm (2003,2005) att det bygger 

på problem, diagnos och hot. I det kompensatoriska ska elever kunna hjälpas eller botas och i 

det kritiska ska alla elever kunna mötas utifrån sina behov, ett slags utopi. Han menar att det 

är orealistiska lösningar som inte kommer att kunna praktiseras. Dagens utbildningssystem i 

skolan står inför ett dilemma. I utbildningssammanhang ska alla elever behandlas som 

individer och inte kategoriseras men om vi inte gör det kan skolan missa att det finns elever 

med behov av särskilt stöd, då uppstår dilemman när skolan ska undervisa en grupp elever 

med olika förutsättningar och intressen och samtidigt ge dem en likvärdig utbildning. 

Nilholm (2016) lutar sig också mot Dyson som utvecklat dilemmaperspektivet och på så sätt 

fokuserat på komplexiteten i dagens utbildningssystem där fokus ligger på vilket sätt 

dilemman hanteras istället för att ge lösningar på hur de ska försvinna. Problemet är dock idag 

att forskare har olika syn på begreppet inkludering och menar olika saker när de talar om 

begreppet. Nilholm (2005) menar att det finns tre betydelser av begreppet och att alla TRE 

måste samverka med varandra:  
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 Placeringen – elever i svårigheter ska finnas i de vanliga klassrummen.  

 Individen – varje elev ska trivas, ha vänner och nå skolans samtliga mål.  

 Gemenskapen – Alla ska känna sig delaktiga i ett demokratiskt samarbete och en 

lärande gemenskap där olikhet ses som en tillgång. 

 

Enligt Dewey kan utbildning delas upp i en social del och en psykologisk del. Om skolan blir 

en del av elevens liv istället för att endast förbereda inför framtiden, blir resultatet att skolan 

får betydelse för elevens utveckling och blir en del av elevens erfarenheter (Kroksmark, 

2011). 

Dewey blev känd för sitt synsätt på lärande exemplifierat i frasen ”learning by doing” vilket 

visar på den starka relationen mellan praktisk erfarenhet och utbildning. Han menar att det är 

av stor vikt att skolans undervisning anpassas till aktuella förändringar i samhället genom att 

låta eleverna argumentera, resonera och pröva sina uppfattningar samt möta andras argument 

(ibid.). Dewey menade att skolan skulle vara en plats där eleverna skulle utvecklas till goda 

medborgare i ett demokratiskt samhälle. Han menade att det är i skolan som eleverna kan få 

den kunskap de behöver för att kunna ta del av samhället.  

Det är svårt att ändra de villkor som finns i samhället. Det krävs engagemang i både frågor 

om jämlikhet, politik och makt. Alla människor är olika och skolan måste, på ett 

professionellt sätt, ha förmågan att ge alla elever en meningsfull tid med hjälp till olika 

stimulans och uppmuntran. Det viktiga inte är var eleven är, fysisk placering, utan vilka 

avsikter skolan har för att få ett bättre samhälle Det är en del av demokratiseringsprocessen 

(Persson & Persson, 2012).  

Skolan ska även ha ett inkluderande arbetssätt där elever som har språkliga svårigheter ska ha 

möjlighet att utvecklas. Det har visat sig att de elever som blir inkluderade i skolan också blir 

inkluderade i samhället i högre grad (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2018). Därför är det viktigt att man hanterar de olika problemen som uppstår i 

lärmiljön för att alla ska ha möjlighet att nå målen. Den specialpedagogiska verksamheten 

måste vara en naturlig del i all pedagogisk verksamhet i skolan det är också viktigt att det 

synsättet finns i hela skolans verksamhet (ibid.). 

Nilholm och Göransson (2013) har skissat fram fem kriterier som ska känneteckna en skola 

som har inkluderande undervisning. De menar att det är viktigt att lyssna på eleverna om hur 

de upplever att de har det i lärandet tillsammans med andra i skolan för att ha möjlighet att 

vara delaktig.  

 gemenskap på olika nivåer 

 ett enda system som alla elever ingår i (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett 

för elever i behov av stöd) 

 en demokratisk gemenskap 

 delaktighet från eleverna 

 att olikhet ses som en tillgång 
(Nilholm & Göransson 2013,  s.28) 

I en studie som Nilholm & Alm (2010) genomfört kom de fram till att mycket av 

pedagogernas arbete idag i klassrummet handlar om att skapa en gemenskap samtidigt som 

varje elevs individuella rättigheter och behov uppmärksammas samt att samtidigt hitta en 

balans däremellan.  
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Nilholm (2016) samt Ahlberg (2009) menar vidare att för att få ett klassrumsklimat som är 

inkluderande är det av stor vikt att de inkluderande processer som sker i skolan diskuteras på 

de övergripande administrativa nivåerna i skolan. På det sättet genomsyra personalens 

förhållningssätt i klassrummet. Samt att om detta förhållningssätt genomsyrar hela skolan 

kommer det också ut i samhället och på det sättet blir dessa satsningar i skolan positiva också 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då fler människor ges möjlighet och mod att använda 

sina resurser. 

Lärmiljö 
Från att specialpedagogiken i skolan tidigare har dominerats av det kategoriska perspektivet 

och fokuserat på den enskilde elevens egenskaper behöver den nu, likt det relationella 

perspektivet, fokusera på sociala omständigheter och organisatoriska faktorer (Aspelin, 2010). 

Läraren måste försöka skapa goda förutsättningar i skolan så att de gemensamt kan bygga 

goda relationer. Skolans lärmiljö handlar om att alla elever ska ha möjlighet till en likvärdig 

utbildning. För att nå dit är det viktigt att skolan intar ett relationellt perspektiv och börjar 

analysera mötet mellan miljö och elev, utvärdera och starta en förändring (Ahlberg, (2013). 

Persson & Persson (2012) menar också att det är dags att skolan börjar koncentrera sig på att 

starta förändringsarbetet som bygger på att skapa bättre förutsättningar för alla elever. 

Genom Fischbein och Österbergs (2003) studie har förståelsen för den sociala lärmiljöns 

betydelse för elevens lärande ökat. De menar att det behövs en pedagog som är medveten om 

det gemensamma målet men även den individuella variationen som finns inom klassen. Det är 

viktigt att pedagogen tar hänsyn till alla elevernas förutsättningar, intressen och behov och 

uppmärksammar balansen mellan styrning och frihet för eleverna. En individualisering sker 

först när förutsättningarna gås igenom och anpassningarna i den pedagogiska miljön sker. 

Orsaker till svårigheter i en lärmiljö kan inte enbart bero på eleven eller miljön. Utan de 

uppstår i mötet mellan elevens förutsättningar och omgivningens krav på att eleven ska 

anpassa sig (Fischbein & Österberg, 2003). De menar vidare att människan hela tiden 

samspelar med den fysiska miljön runt om kring samtidigt som den sociala miljön samspelar 

med den fysiska. Det kan då uppstå svårigheter eftersom den fysiska miljön inte är anpassad 

till eleven. 

Skolan måste ses som en helhet där samarbetet mellan elev, pedagog och organisation har stor 

betydelse. Känner pedagogen att organisation inte fungerar så medverkar det till pedagogens 

undervisning och samspel med eleverna negativt (Björklid &Fischbein, 2011).  

För att fortsätta utveckla de lärmiljöer som finns i skolan mot att bli mer inkluderande kan 

skolan börja med att istället för att anpassa till de som behöver extra stöd anpassa till alla. 

Anpassningarna ska vara en självklar del av den vanliga undervisningen i skolan. Eftersom 

lärmiljö är ett förhållningssätt till elever och deras pågående lärande (Ifous, 2015).  Sveriges 

Kommuner och Landsting (2017) beskriver ordet lärmiljö som det sammanhang, den miljö 

som eleven befinner sig under sin skoldag och gör denna indelning: 
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Skolans olika lärmiljöer: 

 Psykosocial lärmiljö - Värdegrund, Socialt klimat, Trygghet och gemenskap i skolan 

samt undervisningsgruppen, Bemötande och relationer mellan pedagog, övrig personal 

och elever. 

 Pedagogisk lärmiljö - Arbetssätt, Metoder, Struktur, Tydlighet, Flexibilitet, Extra 

anpassningar, Särskilt stöd, Kompensatoriska hjälpmedel, Digitala lärarresurser, 

Schema, Bild- och teckenstöd. 

 Fysisk lärmiljö - Klassrum, Matsal, Korridorer, Omklädningsrum, Skolgård, Toaletter, 

Ljud- och ljusmiljö, Synintryck, Möbler och inredning. 

Psykosocial lärmiljö 

Det är viktigt att eleverna känner att det finns någon mening att gå i skola. Eleverna behöver 

förstå varför de går i skolan och för att kunna bygga en tro för framtiden (Smith, 2010). Att 

pedagogen lyssnar och är lyhörd inför eleverna och visar att denne bryr sig om dem är 

värdefullt för elevernas prestationer och skolframgångar (Skolverket, 2006a). Samtidigt är 

viktigt att utmana eleverna och framförallt göra eleverna delaktiga och uppmärksamma på sin 

inlärning (Scherp & Scherp, 2007). 

Ahlberg (2009) menar att samverkan mellan alla nivåer i skolan även inom lärarkåren är 

viktiga. Det krävs ömsesidig förståelse i hela skolans miljö för att eleverna ska känna sig 

delaktiga i sitt lärande. För att uppnå detta menar Scherp (2013) att det måste finnas en kultur 

på skolan av att vilja utvecklas. Det är viktigt att lärarna inte tänker för individualistiskt utan 

ser sig som ett kollektiv för att det ska leda till utveckling på skolan. Därför behöver 

pedagogen samtala och reflektera över sitt dagliga arbete tillsammans i kollegiet samt med 

vetenskaplig litteratur, de kan på så sätt skapa ett gemensamt språk och referensramar som gör 

att de utvecklas tillsammans och får en gemensam syn på lärandet (Ahlberg, 2007). Kollegial 

samverkan och olika lärarutvecklingsprogram tillsammans med externt expertstöd är det som 

leder till den bästa kompetensutveckling för lärare (Åman, 2011).  

Pedagogens inställning och klimatet i klassrummet betyder mycket för att elever ska utvecklas 

(Swärd, 2008; Aspelin, 2010). Det är viktigt att eleverna känner sig sedda och hörda och har 

en bra relation med sin pedagog (Fischbein & Östberg, 2003). Även Hattie (2014) ser i sin 

metastudie att en pedagog som har höga förväntningar på sina elever och som har byggt upp 

positiva relationer till eleverna får elever som presterar bättre, han benämner dem som 

”expertlärare”. Men han menar också att det krävs att pedagogerna vårdar sina relationer över 

tid till eleverna för att få ett varmt socioemotionellt klimat som gynnar alla elever över lång 

tid. Hans studie visar också att samma positiva effekt samtidigt gäller för pedagoger där 

rektorer har liknande förväntningar på dem som de har på eleverna. Rektorerna kan på så sätt 

påverka elevernas resultat.  

Slutligen menar också Hattie (2014) att lärare måste ha kunskaper, empatisk förmåga samt 

verbal förmåga och saknas någon av dessa delar minskas effektiviteten i lärandet med så 

mycket som en hel tredjedel. Även Langelotz (2017) menar att det är ytterst betydelsefullt att 

lärare tillsammans får diskutera undervisningen för att på så sätt utforma den bästa 

undervisningssituationen i skolan. 
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Pedagogisk lärmiljö 

Pedagogens kunskap och kompetens är viktigt för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas 

i skolan. Det är viktigt att pedagogerna i skolan arbetar förebyggande för att så många elever 

som möjligt ska lyckas i sin läsinlärning (Torgesen, 2007) Det är också viktigt att pedagogen 

har kunskap om olika läs- och skrivmetoder och olika arbetssätt för att kunna lära ut på många 

sätt till eleverna beroende på vilka svårigheter de har (Hattie, 2014). Men samtidigt är det 

viktigt att lärarna har förståelse för vilka språkutvecklingsmekanismer som ligger bakom 

metoderna eftersom det har betydelse hur de används i undervisningen (Torgesen, 2007). Det 

är vanligt att en metod blir speciellt populär och då används av många pedagoger i skolan det 

är då betydelsefullt att pedagogen har kunskap om den teoretiska förankringen samt att de tar 

hänsyn till att olika elever lär sig på olika sätt (Dysthe, 2003). 

När eleven utvecklar sin läs- och skrivförmågan påverkas den också av elevens genetiska arv 

samt miljöfaktorer runt omkring dem det är därför viktigt att miljön runtomkring dem är 

tillrättalagd på rätt sätt (Myrberg, 2007). Det betyder att de har tillgång till böcker, får lyssna 

på högläsning samt andra aktiviteter som utvecklar skriftspråket samt att undervisning är 

välstrukturerad då övas den fonologiska medvetenheten, den alfabetiska principen samt 

ordförråd och ordförståelse (Byrne, 2007).   

Platin skriver i Bruce (2016) att pedagogens motivation av elever är en av de viktigaste 

faktorerna, något som även Hattie (2014) påpekar. För att minska de individuella lösningarna 

kan pedagogen ge det ”speciella” i specialpedagogiken till alla. På detta sätt ökar ett 

gemensamt lärande samt att utanförskap minskas. I detta kan specialpedagogen vara en hjälp i 

samtalen och använda dennes kunskap att vara kvalificerad samtalspartner (SFS 2011:688). 

Pedagogen som har framgång i sin undervisning är duktiga på att förmedla kunskap men 

också att ge stöd då eleven har svårigheter. Eleven kan då behöva enskilda instruktioner eller 

en till en undervisning (Torgesen, 2007). För att lyckas med detta har ämnesövergripande 

undervisning visat sig vara positivt men också att det finns ett samarbete mellan pedagogerna 

i skolan samt specialpedagogerna (ibid.). Det har visat sig att om en expert tidigt urskiljer vad 

som är problemet för en elev i läs- och skrivinlärningen och sätter in specifika metoder för att 

avhjälpa problemen kommer sannolikt de specialpedagogiska insatserna i framtiden kunna 

minskas (Myrberg, 2007). 

Det är viktigt att tydliggöra målen för eleverna och vad som krävs för att nå dem. För detta är 

det viktigt med struktur i klassrummet och en pedagog som leder eleverna framåt (Hattie, 

2014). Olika metoder och alternativa förklaringar ger bra förutsättningar för att eleverna ska 

nå målet (ibid.). Pedagogen har också en viktig uppgift med att ge lagom svåra uppgifter. För 

lätta uppgifter kan vara tråkigt och för svåra kan skapa ångest (Myrberg, 2007).  

Vygotskij menar också att elever behöver olika kommunikativa stöttor i sitt lärande. Det är 

något som kan fungera som byggnadsställningar för att hjälpa barn i deras lärande. Det barnet 

ännu inte klarar av på egen hand kan utföras och klaras av om det finns en vuxen som stödjer 

barnet i lärandet. Det kan liknas vid att den vuxna bär barnet framåt i lärandet på samma sätt 

som en byggnadsställning stöttar ett hus under byggprocessen. Stödet som ges är dock endast 

tillfälligt. När barnet senare lärt sig kommer stödet eller byggnadsställningen att tas bort, och 

behovet av stöttning blir ett annat. Stödet kan finnas för att stötta barnens förståelse men 

också när barn samspelar med varandra och uttrycker sig på olika sätt i olika situationer 

(Säljö, 2014). 
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Det är samtidigt viktigt att pedagogen ser vilka förutsättningar och behov varje elev har så de 

kan arbeta med det eleven behöver bli bättre på. Även att pedagogen ser elevens styrkor och 

kan med hjälp av dessa ge eleven självförtroende att fortsätta sin utveckling. Vidare behöver 

eleven få styrning, struktur och vägledning på ett bra sätt av pedagogen och eget utrymme, 

uppmuntran och engagemang på ett balanserat sätt så hen kan ta tillvara på den hjälp hen får 

på ett bra sätt (Fischbein & Österberg, 2003).  

Då Hattie (2009) byggt vidare på sin metastudie med resultat från fler studier har fler orsaker 

till elevers skolresultat hittats. En av de viktigaste faktorerna han kommit fram till på senare 

tid är att om lärarna på en skola är övertygade om att de med gemensamma krafter kan lyckas 

med att få eleverna att nå målen tillsammans då finns det också en chans att de gör det. Det 

betonar hur viktigt det är att alla i kollegiet har en gemensam strategi och att alla arbetar 

tillsammans åt samma håll. Pedagoger, speciallärare/specialpedagoger, elevhälsan, rektor och 

ledning behöver arbeta tillsammans mot samma mål för att öka kunskaperna för elever med 

språkliga svårigheter (Bruce et al. 2016).  

Trots pedagogens anpassningar kan det behövas specialpedagogiska insatser. Enligt forskare 

har det här visat sig att det tar för lång tid innan dessa insatser sätts in för de elever som 

behöver det och att det är för få hjälptillfällen (Torgesen, 2007). Det har också visat sig att de 

som får i uppdrag att göra specialpedagogiska insatser för elever med läs- och 

skrivsvårigheter ofta har lägre utbildning än den vanliga pedagogen i klassrummet då det 

många gånger inte finns specialpedagoger eller speciallärare tillgängliga för den uppgiften 

(Gustafsson & Myrberg, 2002).   

Specialpedagogens uppdrag är att arbeta med skolproblem på alla nivåer i skolmiljön men det 

råder fortfarande en utbredd skolkultur att denne ska inrikta sig på den individuella eleven 

med problem. Det anses att arbete på andra nivåer än elevnivå tar viktig tid från elevens som 

har problem i sin utveckling. Det försvåras av att pedagoger inte heller vill ändra sina 

arbetssätt för att se till en förändring av undervisningen samt att specialpedagogen inte har 

tillräcklig hög status för att få igenom en förändring (Nilholm, 2012).  

En pedagogs kunskap vilar oftast på en grundläggande lärarutbildning samt positiva 

erfarenheter från sin egen skoltid för att sedan byggas på med egna erfarenheter som pedagog 

och utbildning i skolans värld (Hattie, 2014). Det är viktigt att pedagogen har en bra grund att 

stå på med en grundutbildning, regelbunden fortbildning samt att de får information om 

aktuell forskning regelbundet. Det som utmärker en god pedagog är att de använder sig av 

olika tillvägagångssätt för att få så en varierande undervisning som möjligt (Swärd, 2008). 

Det erbjuds fortbildning via skolans kanaler och också via skolverkets olika lyft för att 

utveckla pedagogers kompetens. Forskning visar att eftersom kollegialt lärande och samarbete 

inte uppstår automatiskt utan pedagogerna måste få tid och möjlighet att samverka har skolor 

möjlighet att få stöd av Myndigheten för skolutveckling för att en sådan utveckling ska kunna 

äga rum och få genomslag (Blossing, 2003). 

Fysisk lärmiljö 

Den fysiska miljön kan beskrivas som självklar, men är inte alltid det. De som arbetar i skolan 

tänker inte alltid på hur miljön är utformad. Den fysiska miljön nämns inte nämnvärt i 

skollagen, den nämns överhuvudtaget inte alls i läroplanen (Björklid & Fischbein, 2011). 

Eftersom större delen av Sveriges skolbyggnader inte har gjort några större förändringar 
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under lång tid så ser de ut ungefär likadana som när de byggdes. Långa korridorer kantade 

med klassrum på sidorna. Det finns inte alltid rum för små grupper eller enskilt arbete. Denna 

stela modell är ett hinder för förändring av skolans arbetsformer. De olika rummen innebär 

både möjligheter men också begränsningar. Det är viktigt hur de är utformade för det 

gemensamma sociala samspelet (ibid.). Andra forskare menar att storleken på klassrummen 

eller klasstorleken inte har så stor betydelse när det gäller elevers lärande däremot har 

pedagogens undervisning mycket större betydelse (Hattie, 2014).  

Elever och lärare behöver genom en gemensam reflektion tillsammans hitta nya sätt att 

utveckla klassrummet. Det är viktigt att eleverna får vara med och utforma sin fysiska lärmiljö 

för att de ska få en känsla av delaktighet samt att det skapar en känsla av meningsfullhet 

menade Vygotskij (Strandberg, 2009).   

Skolans traditionella utformning med skolbänkar i olika formationer i klassrummen begränsar 

eleverna eftersom de då inte har möjlighet att röra sig fritt efter sina behov menar Dewey. Han 

ansåg också att skolan är utformad efter lärarens och skolans behov istället för att utgå ifrån 

elevernas behov. Det finns en risk att eleverna blir passiva lyssnare om läraren inte utgår ifrån 

elevernas erfarenheter och intressen. Dewey ansåg att klassrummet behöver stimulera 

eleverna för att utveckling och lärande ska kunna ske (Sundgren, 2005).   

Den fysiska omgivningen ska tillfredsställa elevers behov både psykiskt och fysiskt menade 

också Maria Montessori, 1870–1952, hon hade en stark tro på barnets förmåga och betonade 

att även eleverna själva ska få välja vad de vill arbeta med och att material och miljö har ett 

stort inflytande på barnet. I montessoripedagogiken låter pedagogerna eleverna själva ta stort 

ansvar för sin undervisning och menar att genom att de tror på att eleverna klarar det 

utvecklas deras förmågor (Montessori, 1949/1999). 

Kollegialt lärande 

Skolverket (2018) menar att kollegialt lärande är en framgångsfaktor för att skolorna ska 

utvecklas, flera vetenskapliga studier stöder detta. Kollegor som formulerar egna problem 

som de granskar tillsammans med kollegor där det både ges och tas återkoppling. En metod 

som används till detta är handledning. Handledning sätter igång processer kring pedagogens 

egna tänkande och lärande då frågeställningarna kommer från pedagogerna själva (Cederberg- 

Scheike, 2016). Hon redovisar även Vygotskijs slutsats om att lärandet sker genom språket 

och kan därför inte vara en tyst process utan lärandet sker när man kommunicerar med andra. 

Här menar Cederberg- Scheike (2016) att handledning som metod följer Vygotskijs idé.   

Genom att höra andras tankar, pröva dem och formulera nya frågor. Det är i denna process 

responsen och reflektionen från pedagogerna i gruppen ger utveckling för alla. Gruppen blir 

ett verktyg för ett problematiserande av pedagogernas egen vardag. Det kollektiva lärandet 

kan beskrivas som en process där pedagoger i sin yrkesutövning utvecklar sin kompetens i 

samverkan med sina kollegor. Som ett resultat av denna lärprocess skapar de sedan 

gemensamma föreställningar och handlingsalternativ. Pedagogerna utvecklar inte enbart det 

egna lärandet de utvecklar en gemensam förståelse och kunskap för hur arbetet tillsammans 

med sina kollegor kan utformas, detta är centralt för ett kollektivt lärande (Larsson, 2018). 

Även Tjernberg (2013) anser att det är samarbetet mellan pedagogerna och annan personal 

med specialkompetens som gör det kollegiala samarbetet framgångsrikt, exempelvis kollegial 

handledning av specialpedagogen. Hon menar att de olika kompetenserna stimulerar till 

nyskapande. För att säkerställa denna samverkan måste organisationen ge förutsättningar för 
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detta. Organisationen måste ha gemensamma mål och visioner för att utveckla samarbetet i 

skolan.  

Skolutveckling är när skolan medvetet implementerar förbättringar i den dagliga 

verksamheten. Scherp och Scherp (2007) menar att det har genom åren riktats kritik mot att 

olika förändringar som kommit uppifrån (top-down). Dessa förändringar grundar sig inte i den 

enskilda skolans behov. De förespråkar begreppet bottom- up. Då kan pedagogerna själva 

utifrån sin egen skolvardag utveckla sin verksamhet. 

Traditionellt har fortbildning endast gett pedagogen själv något i sin egen lärarprofession. 

Forskningen har visat att hela lärarkollektivet måste systematiskt få fortbildning och detta bör 

fortgå under en längre tid. Här är det viktigt att skolledningen visar stöd för detta. 

Forskningen menar vidare att det är viktigt att all personal på en skola måste få vara delaktig i 

fortbildningen för att alla ska få ta del av det professionella lärandet. Professionellt lärande 

menar är den inre process där pedagogen skapar professionell kunskap genom att interagera 

med andra och provocera tidigare uppfattningar och på så sätt förändra undervisningen på 

djupet (Timperley, 2014). 

Langelotz (2017) visar genom sin forskning att om pedagogerna i skolan startar upp med 

kollegialt lärande i arbetslaget kan det leda till att undervisningen i klassrummet utvecklas. 

Genom att pedagogerna arbetar fram ett gemensamt arbetssätt som fungerar på likvärdigt sätt 

i de olika klasserna blir också eleverna tryggare och det blir lugnare i klassrummen. Hon 

menar även att när skolledningen och pedagogerna kan samarbeta och eleverna märker det så 

blir de positiva förebilder för eleverna.  

Heargreaves och Fullan (2012) beskriver att det är kombinationen mellan att utvecklas genom 

samtal med kollegor och genom reflektion som pedagogen får det professionella kapitalet/ 

förhållningsättet. De nämner tre kapital som har betydelse för att det ska uppstå en 

professionell kultur som är fördelaktig för alla, dessa är: 

 Mänskligt kapital – Pedagogen håller sig uppdaterad och har en vilja att stötta eleverna 

och utgår från eleverna både kunskapsmässigt och socialt. 

 Socialt kapital – Pedagogens förmåga att skapa goda relationer med elever och 

kollegor. Diskuterar undervisning och ser kollegornas olika kvalité som en tillgång. 

 Beslutskapital – Pedagogens förmåga att fatta kloka beslut och lösa olika problem 

utifrån tidigare erfarenheter. 

Larsson (2018) anser dock att kollegialt lärande inte alltid är tillräckligt för att det ska ske en 

skolutveckling eftersom det inte bara är pedagogens arbete som behöver utvecklas i skolan 

utan utvecklingen behöver ske gemensamt på alla nivåer, så alla är delaktiga och har 

förståelse för syftet med utvecklingen. Tjernberg (2013) menar att när pedagoger kan samtala 

och reflektera över sin undervisning och dela med sig av sina erfarenheter med andra 

pedagoger så utvecklas praktiken. Däremot anser hon dock att det inte alltid är lätt då 

pedagoger upplever att de har alldeles för många administrativa uppgifter och att det hindrar 

deras möjlighet för samtal och reflektion och det är då viktigt att få den möjligheten av 

skolledningen. Även Larsson (2018) nämner en förklaring till att kollegialt lärande inte alltid 

får genomslag i praktiken. Han påtalar vikten av att tolka begreppen. Han menar att det är 

viktigt att pedagoger samarbetar på olika sätt men det är inte tillräckligt. Inte om hela skolan 

ska utvecklas och inte bara vissa pedagoger. 
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Teoretisk utgångspunkt  
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som hjälper oss att tolka resultatet 

av intervjuerna och observationerna. 

Sociokulturellt perspektiv 

Det finns många sätt att se på lärandet, i denna studie har vi valt att utgå från det 

sociokulturella perspektivet. Vi utgår från de tankar som Lev Vygotskij (1896 – 1934) hade 

om lärandet (Säljö, 2014). Vygotskij menar att lärandet sker tillsammans med andra samt att 

omvärlden runt eleven hjälper till. Vidare menar han att det är först i samspel med andra som 

utveckling sker och i andra hand som tankar i människan. Vygotskij menar att elev och 

pedagog genom gemensam reflektion tillsammans kan hitta nya sätt att utvecklas.  

Säljö (2014) menar att Vygotskij såg människans psykiska funktioner förändras och utvecklas 

med hjälp av de verktyg som kulturen i omgivningen ger. Genom att tillägna sig ett kulturellt 

sätt att tänka och handla utvecklar människan sina psykiska funktioner (minne, perception och 

tänkande). Han menar att all psykologisk utveckling utgår ifrån ett gemensamt handlande för 

att sedan utföra det själv. Han nämner den proximala utvecklingszonen som skillnaden mellan 

det handlande man kan utföra själv och det man kan göra tillsammans med andra. På det sättet 

betonar Vygotskij att det sociala samspelet mellan omgivningen och barnet är väsentligt för 

barnets utveckling. 

Säljö (2014) skriver vidare att Vygotskij menar att barnen tolkar världen med hjälp av olika 

medierande redskap, intellektuella (språkliga) samt materiella (artefakter) till exempel tv, 

radio, skriven text med mera. De är beroende av olika redskap för att förstå världen. De 

hanterar olika sociala kontexter med hjälp av dessa redskap och kan tolka omvärlden, ta 

ställning till den och handla på olika sätt. De blir delaktiga i en begreppsvärld som de senare 

använder när de tänker och kommunicerar mellan varandra och med andra människor. För att 

få syn på lärandet måste medieringen som sker mellan individer och artefakter i olika sociala 

situationer synliggöras. I denna interaktion mellan barnets utvecklingsnivå och dess lärande är 

det viktigt att pedagogen skapar processer och aktiviteter som stimulerar och ger barnet 

möjlighet till aktivitet.   

När Vygotskij talar om begreppet utvecklingszoner betonar han att det behövs en ojämlikhet i 

deltagarnas kunskaper och förutsättningar för att en förändring ska utvecklas. Han menar att 

när man i dessa möten med barnet försöker hjälpa dem att förstå gör man det genom att till 

exempel förenkla eller visa på mallar på olika sätt. Säljö (2014) benämner det att man ger dem 

olika kommunikativa stöttor, så kallade scaffolding, en slags vägräcken som håller dem på 

banan och korrigerar kursen i deras handlingar.  

Säljö menar att det är inte bara individen som tar in kunskap utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, det krävs tre samverkande faktorer. Den första faktorn är konsten att använda 

språket. Den andra är konsten att utveckla och använda ett fysiskt redskap och sista faktorn är 

vikten av att kunna studera kommunikation i och olika former för samverkan. Han menar 

vidare att det är genom kommunikation som individen blir delaktig till olika kunskaper. 

Skolan får inte ses som ett avskilt fenomen i sig. Skolan måste liknas vid andra lärandemiljöer 

där inte bara lärandet är målet utan lärandet är en del av den mänskliga verksamheten. Säljö 

menar att med det perspektivet kan det han kallar kunskap betraktas som en del av 

samhällsutvecklingen (Kroksmark,2011). 
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Även Dysthe (2003) menar att det som är avgörande för lärande är motivation och 

engagemang oavsett grundsyn. Hon nämner att behavioristerna trodde på yttre motivation 

som belöningar och straff, kognitivisterna ansåg att den inre motivationen hos eleven var 

avgörande. I det sociokulturella perspektivet menar man att motivationen som finns inbyggd i 

samhället och kulturens förväntningar på dess olika platser är en del men också hur skolan 

lyckas skapa en god lärmiljö och situationer som lockar eleven att delta aktivt är också viktigt. 

Dysthe (ibid.) menar vidare att det i skolan är betydelsefullt att skapa interaktionsformer och 

miljöer där eleven känner sig accepterad och för att forma den lärandes identitet. Viljan att 

lära beror på att det känns meningsfullt i de grupper man ingår i, till exempel hemmet och 

klassen. Därför är det viktigt att skapa en klasskultur som värdesätts av alla, inte bara av 

läraren. 

Praktikarkitekturteorin  
I vår studie har vi använt oss av begreppet praktikarkitekturer som grundades av Stephen 

Kemmis och Peter Grootenboer. Den kan ge oss en möjlighet att förstå och få syn på vad som 

möjliggör och begränsar vad som kan ske i en viss praktik till exempel i skolan (Rönnerman 

& Olin, 2013). I studier av pedagogiska verksamheter används praktikarkitekturteorin 

(Kemmis, 2010) för att ge en gemensam bild av de förutsättningar för utbildning och lärande 

som finns. Det innebär att fokus ligger på vad som sker ”i praktiken”, på vad som görs och 

vad som sägs. Detta perspektiv har också använts i en avhandling som handlar om kollegialt 

lärande och dess förutsättningar (Langelotz, 2017). Det handlar om att förstå och analysera 

hur olika faktorer och de dagliga pedagogiska aktiviteterna begränsar eller ger möjligheter i 

lärarnas undervisning och även elevernas lärande. Olika modeller på det är till exempel 

lokalernas utformning, kollegiets kompentens, lärarnas syn på elevernas möjligheter att lära 

sig och hur möjligheten till samarbeten mellan lärare är. Teorin har en dialektisk grund vilket 

innebär att den tar hänsyn till hur både yttre förutsättning och det som sägs och görs av de 

som arbetar i verksamheten skapar det som är möjligt att göra, och det som händer i 

verksamheten. De dagliga pedagogiska aktiviteterna påverkas alltså av vad det finns för 

materiella och ekonomiska resurser, lärarnas utbildning, kollegiets sammansättning och 

möjligheter till fortlöpande kollegialt lärande, vad det finns för samarbeten med andra, hur 

undervisningen genomförs, vilka möjligheter det finns för individanpassning med mera.  
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Figur y. Praktikarkitekturer (Kemmis, Wilkinson, Edwards - Groves, Hardy och Grootenboer 2014, s.34)  

 

Cirklarna i figur y. visar att dimensionerna (arrangemangen) påverkar och påverkas av 

varandra. Till exempel kan relationer påverka språket mellan varandra i praktiken.  

Det kollegiala samarbetet i denna studie uppfattas här som professionella praktiker som 

beskrivs i tre parallella dimensioner: den semantiska, den fysiska och den sociala 

dimensionen. Här utgörs praktiken av de inblandades diskurs (sayings), handlingar (doings) 

och relationer (relatings). Ordet diskurs kan förklaras som ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen på ett sätt som regleras genom det sociala samspelet. En poststrukturalistisk 

användning av diskursbegreppet utgår från den franske sociologen Michel Foucaults 

definition av diskurser som det sätt på vilka olika människor talar, kommunicerar eller skriver 

om något som får betydelse för vad som är möjligt att ”säga” det vill säga reglerna för det 

som Foucault beskriver som ”diskursens ordning” (Foucault, 1993).  

Foucault (2000) menar att individen formas med tre teknologier. Först genom vetenskaplighet 

och institutionalisering då han menar att läraren arbetar inom en praktik (skolan) och formas 

då genom vetenskaplighet (kompetensutveckling) i praktiken. Där kategoriseras vissa 

handlingar eller individer som normala eller onormala, på så sätt formas dualistiska och 

diskursiva begreppspar. Till sist formas individen av individen själv genom att den övertar 

kategoriseringar som skapas i en praktik och används av individen själv. Kemmis (2010) 

menar vidare att i praktiken formas diskurser men diskurser formar också praktiken. 

Kemmis (2010) menar att en praktik kan ändras på grund av yttre påverkan och för att 

förändra och förbättra en praktik är flera faktorer viktiga. I skolsammanhang kan det vara: 

 Kulturellt-diskursivt arrangemang - Det kan krävas en förändring av språket (sayings) 

i det semantiska rummet, eftersom lärare har olika språk beroende på vilken 

utbildningsbakgrund de har. Det kan vara språkliga normer eller diskurser inom en 
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viss praktik, till exempel i ett visst ämne, arbetsområde, undervisningsmoment eller på 

annat ställe inom skolverksamheten.  

 Material-ekonomiska arrangemang - Det kan krävas en förändring praktikens 

materiella-ekonomiska (doings) i det fysiska rummet, de aktiviteter och praktiska 

handlingar som sker i klassrummet och skolan. Till exempel tid, rum, digitala verktyg, 

personalstyrka och läromedel.  

 Social-politiska arrangemang - Det kan krävas en förändring av relationerna 

(relatings) som sker mellan människor och saker, sociala relationer mellan kollegor 

och skolledning samt ekonomiska förutsättningar och materiella resurser och även 

kompetensutveckling.  

Utifrån denna teori beskriver Langelotz (2013) att kollegialt lärande gör att utvecklingen av 

undervisningen går framåt med hjälp av diskussioner pedagoger emellan eftersom de 

tillsammans diskuterar positiva och negativa erfarenheter av kunskap och färdigheter i den 

dagliga praktiken. 

Metod 
Här har vi beskrivit valet av forskningsansats och hur vi gått tillväga för att samla in studiens 

empiriska material. Detta gäller val av metod, metodologisk utgångspunkt, metoder för 

datainsamling, urval och avgränsningar, genomförande/procedur, studiens tillförlitlighet samt 

forskningsetiskt överväganden.  

Val av metod 

Det finns två huvudkategorier i forskningssammanhang, kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Förenklat beskrivs den kvantitativa forskningen bland annat ge siffror och mängder som svar. 

Medan den kvalitativa forskningen försöker förklara hur, vad och varför saker och ting sker. 

Detta får sedan analyseras och tolkas utifrån en given kontext (Bryman, 2011). 

Då huvudvikten i vår studie lagts på pedagogers uppfattning av framgångsrik undervisning 

menar vi att den kvalitativa metoden har en bättre konsensus med våra forskningsfrågor.  En 

kvalitativ studie har en tyngd mot att få en förståelse av en verklighet som deltagaren i en viss 

miljö tolkar som sin verklighet (Bryman, 2011; Trost, 2010). Även Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att när forskningsfrågan formuleras med ordet ”hur” så passar den kvalitativa 

intervjun bra då får intervjupersonen veta hur något upplevs eller hur något görs. I vår studie 

ville vi veta hur pedagoger och specialpedagoger arbetar för en framgångsrik lärmiljö en 

kvalitativ metod kan då ge ett mer uttömmande svar än en kvantitativ metod eftersom de 

svaren inte kan följas upp med följdfrågor på samma sätt. Vi anser inte att det råder något 

motsatsförhållande mellan dessa verktyg. Enkäter hade sannolikt förtydligat våra 

forskningsresultat, men vi valde bort detta inslag eftersom fasta enkätsvar inte ger samma 

möjlighet till en nyanserad helhet. Vi har av dessa anledningar valt att använda oss av en 

kvalitativ studie då vi anser att det är den mest relevanta metoden för att få svar på vårt syfte.  

Studien har delats in i en teoretisk och en empirisk del. Den teoretiska delen vill ge en 

bakgrund till den empiriska undersökningen och bygger på avhandlingar och litteratur om 

forskning kring ämnet vi studerade. Den empiriska undersökningen är i sin tur indelad i två 

delar - en intervjustudie och en observationsstudie. Syftet med denna studie, att beskriva, 

analysera pedagogers och specialpedagogers uppfattningar om undervisningen i klassrummet 

för elever med språkstörning, innebär därför att se verkligheten utifrån en social konstruktion. 
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”Verkligheten som social konstruktion, där fokus ligger på tolkning av och förhandlingen om 

den sociala världens mening.” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 76). Tyngdpunkten ligger här på 

det lokala sammanhanget, på den sociala och språkliga konstruktionen där kunskapen 

bekräftas av praktiken (Kvale & Brinkmann, 2014).    

Metodologisk utgångspunkt 

Studiens metodologiska utgångspunkt är den fenomenografiska ansatsen. Den beskriver hur 

fenomen och företeelser uppfattas av människor framförallt i den pedagogiska miljön. Det är 

det människan uppfattar som är det centrala (Bryman, 2011; Kroksmark, 2011).  Kroksmark 

(2011) beskriver fenomenografin som en empirisk ansats och en analys av 

begreppsförståelsen. Det är en ansats som skildrar hur människor uppfattar saker i olika 

situationer. Genom att använda en fenomenografisk ansats får vi möjlighet att ta reda på hur 

pedagoger upplever sin värld och försöka tolka deras handlingar utifrån deras eget perspektiv. 

Då vi är två författare till denna studie och kommer från samma verksamhetsområde och 

erfarenhetsvärld som våra respondenter är det viktigt att vi som forskare möjliggör att de kan 

medvetandegöra sin förförståelse för sig själv för att på detta sätt kunna distansera sig och 

öppna sig för andra perspektiv på fenomenet (Bryman, 2011). 

Metoder för datainsamling 

Denna studie består av kvalitativa intervjuer och icke-deltagande observationer. Vi har 

intervjuat 6 pedagoger, 2 specialpedagoger och observerat i 4 klassrum. Vid intervjuerna med 

respondenterna växte en bild fram över vilken undervisning som var framgångsrik i lärmiljön 

för elever med språkliga svårigheter och den bilden utvecklades och förverkligades när vi 

sedan observerade hur pedagogerna arbetade i klassrummen. 

Intervju 

Bryman (2011) beskriver två intervjutyper som är vanliga i den kvalitativa forskningen, 

ostrukturerade och kvalitativa, semistrukturerade, intervjuer. Den ostrukturerade intervjun där 

forskaren kan använda sig av en anteckning för att komma ihåg, kanske till och med bara en 

fråga, sedan får respondenten associera fritt. Den semistrukturerade intervjun beskrivs som en 

öppen kvalitativ intervjumetod där forskaren i förväg har arbetat fram frågor, teman, i en så 

kallad intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden följs men intervjuaren har möjlighet att lägga 

till uppföljningsfrågor för att uppmuntra respondenten att ge ytterligare information (Bryman, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Fördelen med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren kan 

ställa ytterligare frågor om något är oklart men det finns även nackdelar med dessa. Det kan 

finnas tillfällen där respondenten inte berättar allt som den egentligen tycker. Kanske kan det 

vara något känsligt eller en önskan att resultatet ska se bättre ut än vad det i verkligheten är 

(Bryman, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer öppnade upp för att få respondenterna att berätta mer fritt om 

vilka uppfattningar de har om arbetssätten och metoderna i undervisningen. Eftersom studien 

finns i vår egen praktik kan det finnas en risk för en viss subjektivitet. Men vi vill mena att 

fördelarna med att känna till forskningsområdet överväger till fördel för studien. Vid 

intervjuerna finns möjlighet att se olika nyanser i innebörder som formuleras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Kvalitativa intervjuer kan riskera att inte bli helt opartiska då intervjuaren 

kan påverka respondenten beroende på hur frågorna formuleras under intervjun. Det är inte 

heller med säkerhet respondenten svarar likadant om intervjuaren ställer samma fråga igen 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Detta hade vi i åtanke vid intervjutillfällena och bad ibland 

respondenten om konkreta beskrivningar, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menade ibland 
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kunde ge en bild av respondentens antaganden.  Det finns en skillnad att induktivt lyssna mer 

allmänt på respondenterna eller att fokusera på mer förutbestämda frågor, likt innehållet i 

deduktiv metod (Bryman, 2011). Studien utgick från människors erfarenheter av olika 

fenomen. Den lutar sigs mot en induktiv ansats vilket betyder att ingen hypotes gjordes innan 

insamlingen av empirin (ibid.). I intervjuguiden ställde vi öppna frågor om respondenternas 

verklighet inom det område vi undersökte för att sedan följa upp med mer specifika 

följdfrågor i syfte att kunna fördjupa oss i respondentens svar (Bryman, 2011). 

I studien användes Kvale och Brinkmann (2014) forskningsintervjuns sju steg inför och under 

intervjun: 

 Tematisering - Litteraturläsning och funderingar angående olika hypoteser med 

underlag från tidigare studier i ämnet därefter formulerades syfte och frågeställningar. 

 Planering - Planerade för de sex intervjuerna, fyra pedagoger och två 

specialpedagoger. Även planering för de fyra observationerna genomfördes utifrån 

syfte och etiska aspekter. 

 Intervju - Intervjuguide skrevs och intervjuerna påbörjades när syftesfrågeställningen 

var klar och respondenterna givit sitt godkännande utifrån missivbrevet.  

 Utskrift - Intervjuerna genomlyssnades och svaren nedtecknades. De kategoriserade in 

under olika teman utifrån de givna svaren. 

 Analys - Vi tolkade och bearbetade de respondenterna delgett oss samt det vi 

observerat vid observationerna utifrån syfte och frågeställning. 

 Verifiering - Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet var i åtanke under hela 

studien. Både under intervjuerna och under observationerna. 

 Rapportering - Studien kan komma att publiceras i databasen Diva enligt gängse 

vetenskapliga kriterier och etiska aspekter. 

 

Observation 
Vi använde oss av observationer då det är en metod som innebär systematiska iakttagelser av 

individers beteenden (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). Att använda sig av 

observationer tillsammans med intervjuer kan vara en bra kombination av metoder om man 

vill upptäcka vad en viss grupp tar för givet (Kvale & Brinkmann 2014). Observationer, 

strukturerade som ostrukturerade kräver att observatören är väl insatt i det som ska observeras 

(Trost, 2010). Observationsmetoden som valdes var en strukturerad observation. Bryman 

(2011) beskriver en strukturerad observation där man använder sig av ett observationsschema, 

(bilaga 4). På schemat finns olika kategorier av det som ska observeras. Det är av stor vikt att 

det är ett tydligt fokus på vad som ska observeras annars är det svårt för observatören att se 

allt som händer i miljön just då. Eftersom observationerna i denna studie var riktad mot en 

pedagog i klassrummet så fanns möjligheten att också notera hur denne undervisade.  

Vid observationerna användes icke-deltagande observationen. Det innebär att forskaren 

befinner sig i miljön de observerar men de deltar inte i det som sker (Bryman, 2011). Vi ansåg 

att vi inte ville påverka det som hände i miljön, för att få en så klar bild av respondentens 

arbetssätt i klassrummet som möjligt. Vi hade i en mer deltagande observation kunnat påverka 

skeendet i klassrummet, genom att det då funnits fler pedagoger i klassrummet. Detta hade 

eventuellt också påverkat vårt resultat. Om ett deltagande observation sker så krävs mycket 

stor reflektion över sitt eget deltagande i klassrummet (Bryman, 2011). 
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Klassrumsobservationer det vill säga våra upplevelser av pedagogernas verklighet i form av 

observationsschema och anteckningar ger upphov till olika tolkningar på samma sätt som 

andra texter och kompletterar och vidgar på det sättet ytterligare förståelsen av pedagogernas 

undervisning. 

Urval och avgränsningar 

Urval  

Två skolor i norra Sverige valdes ut. Valet av skolor var delvis målinriktat. Eftersom studien 

riktades in på elever med språkliga svårigheter ville vi intervjua pedagoger som har erfarenhet 

av att undervisa dessa elever. De utvalda pedagogerna är extra betydelsefulla för just de 

forskningsfrågor som formulerats till studien (Bryman, 2011). 

Den ena skola fanns i grannkommunen. Denna skola hade tidigare haft språkklass endast för 

elever med språkstörning. Den språkklassen fanns inte vid tiden för denna studie men flera av 

pedagogerna arbetade kvar på skolan. Den andra skolan som valdes ut var en skola som vi 

genom personlig kännedom visste hade elever med språkstörning. Rektorerna i de båda 

skolorna kontaktades inför uppgiften och tillfrågades om deras skola ville vara deltagare i en 

studie. Vi kontaktade med hjälp av rektor pedagogerna som hade erfarenhet att arbeta med 

elever med språkstörning. Efter detta kontaktade vi även specialpedagogerna på dessa skolor 

via mail. Alla de tilltänkta på dessa skolor, sex pedagoger och två specialpedagoger, tackade 

ja till att delta i studien. Alla som medverkar hade lång erfarenhet av pedagogiska uppdrag i 

och med sina respektive bakgrunder som förskollärare och grundskollärare. 

Antalet intervjupersoner som behövs för att uppfylla syftet i en studie ska vara lagom (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Det har framkommit att en studie med många intervjupersoner inte 

alltid behöver betyda att den blir mer vetenskaplig än en med färre intervjupersoner. Det som 

är viktigt är just att förbereda intervjuerna och att analysera dem (ibid.). Teoretisk mättnad är 

ett begrepp som beskriver att när intervjuerna inte tillför något ny information eller nya 

tolkningsmöjligheter så behövs det inga fler intervjuer. Bättre med kvalitet, bra förberedelse 

och analys, än kvantitet, många respondenter (Bryman, 2011). 

Vi har valt att intervjua pedagoger, specialpedagoger samt observera pedagogerna i lärmiljö 

för att öka tillförlitligheten på vår studie. Genom att använda flera metoder i studien innebär 

det att studien blir mer tillförlitlig, en så kallad triangulering. Triangulering kan förklaras som 

en kombination av metoder som leder till en ökad tillförlitlighet om resultaten bestyrker 

varandra (Bryman, 2011). Resultaten från denna studies intervjuer stärktes genom att även 

observera vissa av respondenterna i undervisningsmiljön.  

Avgränsningar 

De avgränsningar som gjordes i urvalet av denna studie var antalet intervjuer av pedagoger 

och specialpedagoger. Ett större antal hade kanske förändrat vårt resultat men det är inte 

säkert. Intervjufrågorna samt analysen av dessa är av stor vikt (Bryman, 2011). Vi försökte få 

en hög andel respondenter med erfarenhet av det vi sökte och valde då skolor med 

välinformerade respondenter som vi ansåg ha stor kunskap om det vi ville veta mer om. 

Genomförande/ procedur 

Intervju  

Forskningsfrågor utarbetades med tanken att få svar på vårt syfte. När studiens 

forskningsfrågor var framtagna skapades frågor till en intervjuguide (bilaga 2,3). I en 
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intervjuguide finns alla ämnen som ska behandlas. Frågorna ställdes strukturerade i 

punktform så det fanns möjlighet för följdfrågor. Detta för att möjliggöra att få syn på hur 

respondenterna upplever sin sociala verklighet (Bryman, 2011). När intervjuguiden var färdig 

så utprovades den i en pilotintervju med en pedagog i vår närhet, med erfarenhet av det syfte 

vi hade. Pilotintervjun utfördes utifrån bekvämlighetsurval. När pilotintervjun var avklarad så 

analyserades intervjun och det framkom vissa brister i frågeformuleringarna. Detta ledde till 

förändringar i frågeställningarna. Några frågor justerades och formulerades om och någon 

fråga togs helt bort. Detta gjorde intervjuguiden mer genomarbetad till denna studie. Kvale 

och Brinkmann (2014) visar vikten av att pröva forskningsfrågorna i en pilotstudie för att av 

den anledningen säkerställa frågornas riktighet samt tidsaspekten på intervjun. Beroende på 

vilken yrkeskategori som intervjuades ändrades frågeställningarna något men de båda 

intervjuguiderna hade liknande teman. 

Ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut till alla respondenter. Där framfördes att all 

datainsamling skulle hanteras enligt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. 

Information lämnades även ut skriftligt vid intervjutillfället. I missivbrevet stod det att var 

frivilligt att delta och att intervjudeltagarna hade rätt att när som helst avbryta medverkandet 

om de ville. Det framkom även i brevet att studien enbart var tänkt att användas i forsknings/ 

utbildningssyfte.  

Bokning av datum och tider för intervju och observation gjordes tillsammans med 

respondenterna, i personliga möten och via mail. Innan intervjutillfället förklarade vi att 

respondenterna skulle se oss som forskare istället för andra pedagoger. Detta för att vi skulle 

kunna distansera oss från respondenterna och kunna lyssna ut deras tankar utan att behöva 

bekräfta dem på olika sätt. Vi ville inte att vår förförståelse om undervisning av elever med 

språkliga svårigheter skulle påverka respondenterna i intervjusituationen. 

Intervjun skedde i både grupprum och arbetsrum beroende på vad som var ledigt för tillfället. 

Enskildhet beaktades. Varje intervju tog mellan 35 och 60 minuter att genomföra. För att 

skapa trygghet och informell anda beslöt vi att bara vara en som intervjuar varje respondent.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har det blivit en standard för kvalitativa forskare att 

skriva ut sina intervjuer. Men de menar att en intervju även kan lagras i en intervjuares minne. 

Vi valde att spela in intervjuerna via mobiltelefonens röstinspelningsfunktion och spara dem 

som ljudfil. De lyssnades igenom ett antal gånger efter intervjutillfället och samtidigt gjordes 

korta minnesanteckningar löpande. Detta gjordes i anslutning till att de enskilda intervjuerna 

färdigställdes. Redan under intervjutillfället påbörjades första delen av tolkningen. Då det 

ställdes kontrollfrågor för att säkerställa förståelsen av respondenternas svar (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Vi sammanställde  materialet som kom in.  Vi analyserade sedan 

vidare var och en för sig genom att lyssna igenom intervjuerna ett antal gånger och plockade 

på så sätt ut viktiga nyckelord. Nyckelorden delades in i ”högar” beroende på ordens 

betydelse, ordens underliggande meningar, frekventa ord och vilka ord som hör ihop. Sedan 

satte vi oss tillsammans och gjorde jämförelse mellan våra ”högar”. Vi hade ungefär samma 

nyckelord i ”högarna” och anser att detta ger en trygghet i fortsatt bearbetningen av 

materialet. Efter den gemensamma bearbetningen hade vi ett antal ”högar” framför oss och 

dessa ”högar”, teman, utgick vi ifrån när vi analyserades vidare. Vid analysen upptäcktes ett 

överraskat mönster. För att ytterligare belysa detta mönster lyssnades intervjuerna igenom 

ytterligare en gång. En sådan bearbetning av intervjumaterialet gjorde att bara det relevanta 
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från intervjun togs med, det vill säga innehållet i det svar intervjufrågorna gav (Trost, 2010). 

Då denna omfattande analys visade på ett tydligt mönster så valde vi bort transkribering med 

rädsla för att övertolka materialet (Trost, 2010).  

Observation  

Fyra icke deltagande observationer gjordes för att studera pedagogernas undervisning i 

skolans lärmiljö. Dessa tog mellan 40 - 60 minuter.  

Innan observationen startades så informerades eleverna i klassrummet vem observatören är 

och att observatören skulle sitta längre bak i klassrummet och anteckna i sin anteckningsbok. 

Det tydliggjordes att det bara var pedagogen som observatören tittade på.  Under 

observationen användes ett observationsschema (bilaga 4) för att enklare kunna analysera 

resultatet. Även enskilda noteringar gjordes parallellt med användandet av schemat (Bryman, 

2011). De icke-deltagande observationerna gjordes i ett undersökande syfte. Syftet var att, 

som den kvalitativa forskningsmetodiken påbjuder, söka samla så många intryck som möjligt 

ur helheten i klassrummet. Fokusera på pedagogens undervisning för alla i klassen men 

speciellt för de med språkliga svårigheter. Utifrån observationsschemat analyserades 

pedagogens undervisning. 

Studiens tillförlitlighet  

I den kvalitativa forskningen tar Guba och Lincoln (Bryman,2011) upp fyra 

tillförlitlighetskriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. I det här avsnittet har vi utgått från dessa delkriterier och diskuterat hur 

tillförlitlig vår studie är. Guba och Lincoln nämner även några kriterier på äkthet men 

eftersom det fokuserar på effekterna av en insats, likt aktionsforskning, enligt Bryman (2011) 

har vi av den anledningen valt att inte använda äkthet i studien.  

Trovärdighet 

Trovärdighet innebär att det är viktigt att följa de regler som finns samt kontrollera att 

respondenternas verklighet uppfattats på rätt sätt. (Bryman, 2011). Vi har använt oss av en 

pilotstudie för att säkerställa att frågorna var relevanta för ämnet samt att vi följt riktlinjerna 

för Vetenskapsrådet (2017). Genom att respondenterna svarade på frågorna som de har mött i 

sin verklighet så gjordes denna studie mer trovärdig (Bryman, 2011) Vid intervjuerna så 

spelades intervjuerna in och på så sätt kunde vi lyssna igenom svaren flertalet gånger, så alla 

nyanser i intervjun hördes. Även detta ger enligt Bryman (2011) högre trovärdighet i studien.  

Överförbarhet 
En kvalitativ studie är ofta svår att generalisera till andra miljöer. Den viktigaste 

bedömningen av generaliserbarhet i en kvalitativ studie är kvalitén på slutsatserna i studien 

(Bryman, 2011). Vår studie med åtta intervjuer och fyra observationer var en liten studie men 

vi anser att vi i tillräcklig omfattning har lyckats beskriva hur våra respondenter upplever det 

som omfattas i den. Då vi i vårt arbete tagit del av andra forskares resultat inom området ser 

vi att vår studie till viss del kan vara överförbar till något mer än bara till sig själv.  

Pålitlighet  
Enligt Bryman (2011) handlar begreppet pålitlighet om att det är viktigt att tydlig visa alla 

forskningssteg, problemformulering, val av respondenter med mera, som gjorts i studien så 

processen kan följas. Vi anser att vi visat forskningsprocessen i vår studie och därmed 

fastställt en viss pålitlighet eftersom vi följt ovanstående forskningssteg. 
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Möjlighet att styrka och konfirmera 

Under denna rubrik säkerställer forskaren att de agerat i god tro. Det ska enligt Bryman 

(2011) vara säkerställt att forskaren inte medvetet lagt in egna värderingar som påverkar 

slutsatserna i studien. Vi har i vår studie försökt vara så objektiva som möjligt genom att inte 

medvetet lägga in egna värdering i arbetet.  

Forskningsetiska överväganden  

Alla som deltar i en forskningsprocess bör aktivt delta i diskussioner angående olika etiska 

frågor. Vetenskapsrådet (2017) har gett ut en skrift där syftet ligger i att väcka tankar och 

bidra till olika diskussioner om ansvar som underlättar för att ta genomtänkta forsknings och 

forskningsetiska beslut. Forskningsetiska överväganden handlar om att hitta balansen mellan 

de olika intressena. De etiska riktlinjerna är något som forskaren måste vara medveten om, 

etiken kan sägas vara en medveten, reflekterad och motiverad moral. (ibid.). Forskning är 

viktigt och kan bidra till framsteg i samhället. Det är viktigt att följa riktlinjerna som både ser 

till de medverkandes intressen men också till att hjälpa fram viktig och bra forskning för 

samhället. Högskolorna har en uppgift som säger att de inte bara ska samverka i det 

omgivande samhället utan också verka för att forskningsresultat som kommer fram vid 

högskolan kommer till nytta för samhället (Vetenskapsrådet, 2017). 

För att forskare ska kunna utföra sin forskning på ett lagligt och etiskt sätt måste forskaren 

känna till en mängd olika lagar, förordningar, direktiv, riktlinjer och kodexar, samling av 

regler. 

Vetenskapsrådet (2017) sammanfattar bland annat några allmänna regler som kan sägas 

motsvara allmänna levnadsregler. Dessa är: 

 Du ska tala sanning om din forskning. 

 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

 Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

 Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering. 

 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 

 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

 

I denna studie har vi varit medvetna om dessa regler och tagit hänsyn till dessa i 

genomförandet av intervjuerna, observationerna och i den efterföljande analysen. Allt detta 

genom att öppet redogöra för våra olika ställningstaganden i studien. Det är viktigt att 

forskningen följer de forskningsetiska kodexarna. Här står det skrivet vad forskaren ska göra 

före, under och efter genomförandet. Före genomförandet är det viktigt att forskaren ger 

information till de berörda om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De pedagoger som tackade ja för att delta i studien fick information genom ett 

missivbrev (bilaga 1) där de fick ta del av bland annat syftet med studien. Där synliggjordes 

även att det var frivilligt att deltag samt var studien skulle offentliggöras.  

Pedagogerna i vår studie har möjlighet att bestämma över sin medverkan i studien. 

Pedagogerna informerades att de kan avbryta intervjun/ observationen närsomhelst utan att 
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det medför negativa påföljder för dem. Eftersom studien innehöll observationer i klassrum där 

minderåriga elever fanns bestämdes det att observatören skulle berätta muntligen om varför 

hen var där samt tydligt påtala att det bara är pedagogen som observeras och ingen annan.  

Vi berättade även att all information som vi får ta del av ska förvaras på ett sätt som inger 

trygghet samt att inga obehöriga kan ta del av det insamlade materialet. Detta står även tydligt 

i Vetenskapsrådet (2017). Pedagogerna informerades om att avidentifiering av både namn och 

kommun skulle ske så att det försvårades för utomstående att identifiera enskilda individer. 

Då ett igenkännande kanske kunde få konsekvenser för pedagogen i sitt arbete i skolan.  

Under genomförandet ska forskaren välja metod för datainsamling, hur det ska analyseras/ 

tolkas, undersökningens validitet och reliabilitet, design, samt att forskaren inte får ta onödiga 

risker. När forskningen är avslutad ska den möjligen publiceras i databasen Diva för att 

eventuellt kunna användas till samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2017). Efter 

forskningens genomförande ska materialet förvaras på lämpligt sätt.  

Analysmodell 

Vi har som tidigare beskrivits valt att använda oss av praktikarkitekturer (Kemmis, 2010) som 

analysmodell. Modellen känns relevant för studien och dess frågeställningar då den kan ge 

svar på vad pedagoger och specialpedagoger har för tankar om sin undervisning samt hur de 

iscensätter den på ett positivt sätt för elever med språkliga svårigheter i lärmiljön. För att 

kunna synliggöra de olika arrangemangen i lärmiljön så används begreppen: 

Sayings – Det kan krävas en förändring av språket i det semantiska rummet, eftersom lärare 

har olika språk beroende på vilken utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet de har. 

Studiens analys har därför uppmärksammat förändringar i pedagogerna- och 

specialpedagogernas sätt att använda begrepp som beskriver språkliga svårigheter, exempelvis 

nämner pedagogerna språkstörning utifrån elevernas svårigheter likt den medicinska 

definitionen där de vill kompensera eleven med hjälpmedel medan specialpedagogerna ser 

elevens svårigheter utifrån skolans terminologi ”språklig sårbarhet” och ser miljön runt eleven 

som problemet. Inkludering var också det ett begrepp som pedagogerna hade olika förståelse 

för men som de upplevde alla förstod på samma sätt.  

Doings – Det kan krävas en förändring av praktikens materiella-ekonomiska i det fysiska 

rummet, de aktiviteter och praktiska handlingar som sker i klassrummet och skolan. Studiens 

analys har därför uppmärksammat förändringar i pedagogerna- och specialpedagogernas sätt 

att beskriva sina arrangemang av lärmiljön som påverkar lärandet på ett positivt sätt för elever 

med språkliga svårigheter i lärmiljön. Pedagogernas önskan lutade sig mot att få 

specialpedagoghjälp mot den enskilda eleven medan specialpedagogens önskan var att 

samarbeta med pedagog för att se helheten kring alla elevers behov. Specialpedagogen såg 

vikten av iordningställandet av miljön för att undervisningen kunde anpassas till alla inte bara 

för någon enstaka elev. 

Relatings – Det kan krävas en förändring av relationerna som sker mellan människor och 

saker, sociala relationer mellan kollegor och skolledning samt materiella resurser och även 

kompetensutveckling. Studiens analys har därför uppmärksammat förändringar i 

pedagogerna- och specialpedagogernas sätt att beskriva dessa relationer, exempelvis ansåg 

pedagogerna att samsyn i kollegiet behövs och därför var det viktigt med kollegiala 

diskussioner. Specialpedagogerna hade en vidare syn då de också nämnde att diskussionerna 
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bör inkludera eleverna och skolans ledning som de ansåg viktiga för att få en samsyn som 

gällde i hela skolan. 

Resultat  
Här presenteras resultatet utifrån forskningsfrågorna. 

Vad betyder begreppet språkliga svårigheter för pedagogerna?  

Alla pedagoger visar en förståelse för begreppet språkliga svårigheter. De har alla en bild av 

vilka svårigheter som kan visa sig och hur de kan vara behjälpliga i sin undervisning. Även 

om den bilden skiljer sig mellan pedagogerna. Alla pedagoger kopplar ihop språkstörning 

med elever som har svårigheter med att läsa och skriva. Pedagogerna påtalar även att det är 

viktigt att de använder sig av tydlig struktur i klassrummet för att tydliggöra när elever med 

de svårigheterna finns i elevgruppen. De nämner också olika hjälpmedel som kommer alla 

elever till gagn såsom schema på tavlan och att ha en tydlig struktur för den aktuella lektionen 

så eleverna kan se lektionsförloppet. Pedagogerna nämner även att det är viktigt att ”modella” 

uppgiften först till alla elever så att de får en förförståelse för arbetet de ska göra samt att dela 

upp uppgifterna tydligt i korta instruktioner så det blir lättare för eleven att utföra uppgiften 

själv. Detta såg vi under observationerna att de flesta pedagoger använde sig av. Pedagogerna 

nämner även att diagnos ofta gör det lättare att få stöttning i sin roll samt stöttning till eleven 

bland annat för att få olika resurser till lärmiljön. 

Begreppet språklig sårbarhet har inte alla pedagogerna någon uppfattning om däremot så 

nämner specialpedagogerna att det är det begreppet som de använder sig av när de talar om 

elever med språkliga svårigheter i skolan. Specialpedagogerna visar också en djupare 

förståelse för begreppet då de relaterade det till att det är svårigheter i samband med miljön 

som problematiseras. De beskriver även hur skolan kan arbeta förebyggande på olika nivåer 

för att underlätta för elever som hade dessa svårigheter.  

Ingen av pedagogerna eller specialpedagogerna har en tydlig utbildning riktad mot just 

begreppen språkliga svårigheter, språkstörning eller språklig sårbarhet även om några arbetat 

under flertalet år speciellt med elever som hade dessa svårigheter. 

Vad betyder begreppet inkludering för pedagogerna?  

Inkludering var ett välkänt begrepp bland pedagogerna. Alla kände till begreppet men 

betydelsen för begreppet varierade. Någon associerade det till integrering, att alla skulle vara i 

klassrummet, alltid, oavsett vilken svårighet eleven hade. Några svarade att det fanns 

möjlighet att eleverna kunde jobba i mindre grupper i men även utanför klassrummet i korta 

perioder. Det synsättet som utmärktes var elevens problem som skulle lösas med hjälp av 

någon metod som de skulle utforma tillsammans med specialpedagogen ofta utifrån en 

diagnos som eleven fått i likhet med det kompensatoriska perspektivet. Här finns det också de 

som nämnde att många av dessa utredningar tog tid och flera pedagoger kände sig rådvilla 

inför hur de skulle gå tillväga medan de väntade. Men om elevens utredning leder till diagnos 

ärr det ofta enklare att få olika slags stöd. Här lägger några av pedagogerna ett stort ansvar på 

specialpedagogerna att det skulle komma med en lösning under tiden eleven är under 

utredning. 

Det kritiska perspektivet berördes då pedagogerna talar om hur den fysiska miljön påverkade 

elever med olika diagnoser. De anser att skolan är byggd efter gamla undervisningsmetoder 

med statisk miljö. Det finns inte så många möjligheter att ändra klasstorleken eftersom det 
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saknas grupprum och klassrummet är inte heller så flexibelt. Däremot finns tankar på hur 

eleverna placeras i rummet samt hur klassrummet kan möbleras samt vilka olika stöd man 

använder sig av i de olika situationerna. Till exempel schema på tavlan, olika mallar vid olika 

ämnesuppgifter samt olika hjälpmedel för elever som är mer rörliga och så vidare. Det kan till 

exempel vara sittkuddar, speciella stolar, lutande bänkskivor, stressbollar, timetimer, 

timstock, balansbräda, skärmvägg och mycket annat.  

Observationerna visar på olika typer av metoder som används för att inkludera elever. I några 

klassrum finns extra resurs för de som behöver mer hjälp samt att pedagogen har vissa tecken, 

för att avlasta arbetsminnet, som hjälper elever att förstå vad som ska hända i undervisningen. 

Det kan till exempel vara längre ögonkontakt och visuella uttryck som miner och 

huvudrörelser som visar vad eleven ska göra.  

Flertalet pedagoger svarar dock att inkludering var ett rörligt begrepp. De menade att de 

kunde arbeta på många olika sätt. Undervisningssituationen kan se olika ut vid olika 

tidpunkter och för olika elever beroende på vilket behov de har, det kan också variera både 

under lång och kort tid.  

På frågan om pedagogerna har en samsyn i förståelsen av begrepp och undervisning svarade 

de lite olika. Någon tror att de inte har samsyn medan andra tror att alla kollegor har det när 

det gäller förståelsen av begreppet inkludering. Vi fick många olika tolkningar av begreppet 

trots att flera av pedagogerna jobbar på samma skola och ingick i samma arbetslag.  

Specialpedagogerna tog också upp att det är viktigt att hela organisationen har en samsyn när 

det gäller inkludering och det är viktigt att de styrande i organisationen har förståelse för 

begreppet och ger pedagogerna möjlighet att diskutera det för att få en samsyn. Någon 

specialpedagog nämner också vikten av att sitta ner i kollegiet och diskutera tillsammans om 

olika dilemman som uppstår i undervisningen eftersom de där lättast har möjlighet att 

diskutera svagheter och hjälpa varandra samt också delge varandra nya undervisningsmetoder 

som fungerar bra. En pedagog påtalar också hur viktigt det är att pedagogerna inte är rädda för 

att ta in andra pedagoger i klassrummet. Pedagogen menar på att det är viktigt att de 

gemensamt kan prata om olika dilemman och våga ta hjälp av varandras yrkeserfarenheter. 

Specialpedagogerna nämner också att det var viktigt att arbetslaget diskuterar 

undervisningssituationerna återkommande för att kunna arbeta fram en så bra undervisning 

som möjligt utefter elevernas utveckling, de menar att behoven förändras över tid så samtalen 

kan aldrig avstanna.  

Vilken undervisning uppfattar pedagogerna är framgångsrika i arbetet med elever med 

språkliga svårigheter? 

När vi frågade om vad som är viktigt i lärmiljön svarar samtliga pedagoger att man behöver 

ha en helhetssyn i klassrummet så man tänker på alla tre delar av lärmiljön. Den psykosociala, 

pedagogiska och fysiska lärmiljön (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017) 

Psykosocial lärmiljö: 

När vi analyserar svaren fann vi att pedagogerna anser att det viktigaste i lärmiljön var det 

psykosociala. De menar att om inte eleverna trivs i skolan har de också svårt att nå några bra 

resultat. De menar att de satsar mycket på en trygg miljö för eleverna. De bygger in 

gruppaktiviteter på många olika sätt i undervisningen för att skapa en vikänsla i klassrummet. 

Pedagogerna försöker också få in aktiviteter mellan lektionerna för att bygga gruppen trygg. 

De flesta vi intervjuar menar att olika elever lär sig på olika sätt och att det var viktigt att lära 
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känna eleven för att på så sätt få möjlighet att se och lära sig hur eleven tar till sig ny kunskap 

på bästa sätt. Allt för att eleverna ska känna trygghet i klassrummet och våga göra fel utan att 

känna sig utanför. Flera nämner att de i början av läsåret fokuserade på att jobba ihop gruppen 

med olika lekar och göra roliga saker tillsammans. De arbetar med detta även periodvis under 

hela året för att hålla ihop gruppen. På det sättet blir det ett tillåtande klimat i klassrummet. 

De nämner också att de har återkommande diskussioner om olikheter och att inte alla 

människor är lika samt att man lär sig på olika sätt i skolan. Däremot är de få som nämner 

vikten av elevernas förståelse om varför de går i skolan, hur viktigt det är att utmana dem till 

högre kunskap samt delaktigheten i deras lärande. Pedagogerna fokuserar istället på att 

eleverna ska trivas i skolan lärmiljö. Här nämner också flera pedagoger hur viktigt tillfällena 

är när det flyttar in nya elever i klassen. Då stannar kunskapsinlärningen upp och arbetet med 

gruppen måste intensiveras under en tid tills de nya eleverna känner sig tryggare. 

Vid observationerna i klassrummen kan vi se att eleverna får vara delaktiga i klassrummens 

utformning genom de många bildarbeten som finns uppe på väggarna men också genom de 

gemensamma regler som de gjort tillsammans. Pedagogerna försöker peppa eleverna samt ge 

komplimanger och använder sig av ett positivt kroppsspråk för att skapa en positiv atmosfär. 

De uppmanar också eleverna att hjälpa varandra om de stötte på problem. 

Pedagogerna menar att för att eleverna ska trivas i skolan behövs även här en samsyn hos 

kollegorna för att de ska ha en trygg bas att utgå ifrån när de undervisar. Flera nämner att 

ledarskapet i klassrummet är viktigt samt att det finns tydliga och återkommande rutiner för 

hur undervisningen skulle gå till. De menar att olika regler eller regler som är otydliga smittar 

av sig till eleverna så de också blir osäkra. Pedagogerna menar att för att de ska ha en trygg 

bas måste rektorerna och skolcheferna också ge med klara och tydliga regler/förhållningssätt 

annars är det svårt för dem att vara enade. Pedagogerna har också en önskan att regelbundet 

kunna mötas för att diskutera sådant så de har en samsyn i hela skolan. Något pedagogerna 

också saknar är möjlighet att få sitta ner och diskutera olika arbetssätt i undervisningen och 

menar att de ofta själva fick läsa på eller gå kurs för att komma fram till någon lösning som 

kanske skulle fungera i klassrummet. 

Specialpedagogerna anser också att samsyn behöver finnas i hela skolan även när det gäller 

undervisningen med eleverna med språkliga svårigheter. En specialpedagog nämner att man 

alltid borde utgå från miljön runt eleven när man diskuterade olika anpassningar för att eleven 

skulle lyckas i lärandet i lärmiljön i skolan. Hen menar att det är tillsammans i arbetslaget runt 

eleven som diskussionerna bör ske då eleven vistas i olika slags miljöer i skolan, inte enbart 

av klasslärare och specialpedagog. Hen menar också att man inte får glömma bort elevens 

egna åsikter när det gäller lärandet. Hen menar att det var vanligt att inte eleven fick komma 

till tals när man diskuterade anpassningar och det är lätt att se eleven som den som brister om 

man inte har en helhetsbild av hela skolans lärmiljö och hur man på bästa sätt kan göra miljön 

bättre i samverkan med eleven. 

Pedagogisk lärmiljö:  

Det näst viktiga i lärmiljön är den pedagogiska. Där upplever vi att pedagogerna känner att de 

har stora kunskaper om hur man ska göra för att hjälpa de elever som har språkliga 

svårigheter. Vid observationerna visar de att de ger eleven olika förslag för att utföra vissa 

uppgifter. Pedagogerna har anpassat arbetsuppgifterna så att alla skulle förstå och klara av 

dem. Vissa klassrum har tydliga mål uppsatta för lektionerna/temaområdena medan det i 

andra klassrum inte finns några. Däremot framkom det vid intervjuerna och observationerna 
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att kunskapen om hur man förebygger för dessa elever var väldigt olika. Vi upplever att 

pedagogerna har olika kunskapsområden som de tagit till sig mer och studerat själva på egen 

hand eller byggt upp genom arbetslivserfarenhet. På de områden som de har samsyn var där 

de studerat via de olika lyften i skolans regi, på de andra områdena var de mer olika 

individuella kunskaper. Där nämner de både pedagoger samt specialpedagogerna att de önskar 

mer tid för diskussioner av pedagogiska frågor eftersom de upplever att de då får stöd i hur de 

ska arbeta, de får utvärdera sina arbetsmetoder och får hjälp att tänka hur de ska gå vidare. De 

kunskaper som pedagogerna nämner att de har var hämtade från de grundläggande 

lärarutbildningarna de har samt de böcker som de själva läser när de känner att de behöver 

guidning i problem som uppstått i klassrummet. Några pedagoger har på egna initiativ 

studerat någon kortare kurs parallellt med arbetet för att få mer kunskap över vissa 

pedagogiska områden. De saknar resultat från forskning bakom de metoder som de provar och 

önskar där också fler diskussioner med förstelärarna. I intervjuerna fick vi en bild av att 

pedagogerna ofta jobbade i det tysta med sina problem i klassrummet och försöker lösa dem 

på egen hand. Alla nämner de lyft från Skolverket som skolan haft samt också bokcirklar i 

kollegiet som positiva och hur träffarna blivit en arena för de pedagogiska samtalen de sällan 

annars har möjlighet till. De anser dock att de skulle behöva ske i större omfattning. Här är det 

även flera pedagoger som nämner att mycket av planeringstiden försvinner då dessa viktiga 

samtalsmöten är på planeringstid. Detta upplevs som sorgligt men även med förståelse för att 

det är svårt att lägga dem på annan tid. Vidare menar pedagogerna att specialpedagogen har 

stor betydelse för både eleverna och dem själva. Specialpedagogerna ger dem ett stort stöd för 

att de ska klara av sin undervisning. 

Fysisk lärmiljö:  
Det tredje viktiga i lärmiljön upplever pedagogerna är den fysiska. Här kan vi märka i 

intervjuerna och observationerna att de har kunskaper om hur de ska forma miljön för att det 

ska bli en bra undervisningssituation. Vi ser tydliga scheman på tavlan i klassrummet som 

visar bilder och klockslag för när de olika aktiviteterna ska utföras. De nämner många olika 

hjälpmedel både digitala och fysiska samt olika pedagogiska arbetssätt och 

undervisningsmetoder för att få elever med språkliga svårigheter att ta till sig kunskapen med 

många olika sinnen. Vidare kan vi också se att klassrummens möblering var tillrättalagd för 

att också hjälpa till. Däremot framkom det i intervjuerna att själva skolans utformning var ett 

hinder, i klassrummen fanns inte möjlighet att göra olika slags undervisningsplatser samt att 

tillgången till grupprum saknas i många fall. Pedagogerna önskar att det finns större utrymme 

samt mer flexibilitet i hela skolans miljö så man kan avskärma sig från till exempel ljud eller 

ha möjlighet att dela upp klassen i små grupper om det behövdes. 

Analys 
Vi kommer här att lägga upp en analys utifrån praktikarkitekturens begrepp ”sayings”, 

”doings” och ”relatings” (Kemmis, 2010) för att förstå och få syn på vad som möjliggör och 

begränsar vad som sker i en viss praktik. Vi har utifrån analysmodellen och teorin 

praktikarkitekturer belyst hur pedagoger och specialpedagoger beskriver sina tankar om 

undervisning och hur de iscensätter den i lärmiljön för att det ska upplevas positivt för elever 

med språkliga svårigheter. Genom att synliggöra de begränsningar och möjligheter som kan 

finnas i en lärandemiljö samt hur det kan leda till att utveckla och förbättra verksamheten. 
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Sayings 
Språkstörning 

När vi frågade pedagogerna i vår studie vad begreppet språkstörning betyder för dem så fick 

vi en bild av att alla pedagogerna hade stött på själva begreppet och även ansåg att de visste 

vad begreppet stod för. Men när de sedan förklarade dess innebörd framstod det att de hade en 

otydlig bild av det. De olika synsätten på begreppet tolkades ofta ur det kategoriska 

perspektivet, där eleven var bärare av problemet. Specialpedagogerna använde sig dock av det 

mer relationella synsättet och såg miljön som problem. Nilholms (2005,2006) synsätt ur ett 

dilemmaperspektiv berörde endast av en av specialpedagogerna där hen nämnde att man 

måste titta på problemen utifrån komplexiteten i dagens utbildningssystem och fokusera på 

hur man hittar lösningar tillsammans i lärmiljön på alla nivåer utifrån elevens bästa. Samt att 

följa upp och utvärdera fortlöpande så elevens utveckling går framåt. Den otydliga förståelsen 

för begreppet visar på de stora svårigheterna med att ha samma synsätt som finns i skolan 

idag. Kanske är det inte så förvånande eftersom det även inom forskarfältet diskuteras om hur 

språkstörning ska benämnas och förklaras för att även där få ett tydligare synsätt (Bishop et 

al., 2017).  

Nettelbladt och Salameh (2007) tar upp bredden på vilka språkliga svårigheter som eleverna 

kan ha. Det kan vara svårigheter på många olika sätt. Även Jacobsson (2006) nämner 

problemet i att ringa in språksvårigheterna eftersom det förutom arv och miljö finns så många 

andra olika faktorer som kan spela in. Elever med språkliga svårigheter har även svårigheter i 

den sociala gemenskapen på skolan (Bruce et al.,2016; Nettelbladt & Salameh, 2007). Några 

av pedagogerna vi intervjuade såg dock endast att elevernas svårigheter fanns i att tala och 

skriva. Medan andra också nämnde att eleverna hade svårigheter i den sociala interaktionen 

med andra. Någon pedagog upplevde att begreppet språkstörning ofta fanns hos de elever som 

även hade andra NPF-diagnoser. Här kunde vi upptäcka att pedagogerna hade vissa brister i 

kunskapen om själva följderna som språksvårigheterna kunde ge. Bruce (2014) tar upp att det 

är viktigt att pedagogerna är medvetna om att elevers läs och skrivsvårigheter inte är den enda 

aspekten i språkstörningen utan det är bara en del av den och att det kan visa sig i andra 

sammanhang också.   

I vår studie visade det sig att pedagogerna hade en viss förståelse för eleverna med språkliga 

svårigheter men de har inte alltid fått möjlighet att fördjupa sina kunskaper i denna svårighet. 

Några pedagoger hade individuellt och på frivillig basis satt sig in i vad språksvårigheter 

innebär genom att läsa litteratur på egen hand. Snow, Burns och Griffin (1998) menar att 

duktiga pedagoger är det viktigaste för elever som har språkliga problem då har de redskapen 

att vägleda eleverna genom en god undervisning men för att få den kunskapen ska det inte 

vara upp till pedagogen utan skolledningen ska stötta och ge den kunskapen, utifrån 

intervjusvaren i vår studie verkade våra pedagogerna sakna detta och tog då på egen hand 

initiativ till detta. 

Specialpedagogerna beskrev det som en utmaning att se vilken svårighet som finns i en 

diagnos och såg svårigheterna i ett större perspektiv. Bishop et al. (2017) nämner att 

språkstörning är en diagnos som ofta förekommer med andra utvecklingsavvikelser så som 

ADHD eller ADD. Det är det som gör det svårt att definiera just delen språkstörning. Flera 

olika faktorer kan påverka elever med en språkstörning eller annan NPF-diagnos (Bishop et 

al., 2017; Nettelbladt & Salameh, 2007). Det kanske också var därför var svårt för 
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pedagogerna att utskilja problemen medan specialpedagogerna med djupare utbildning kunde 

se svårigheterna i ett större perspektiv. 

Specialpedagogerna benämnde språkstörning som ”funktionsnedsättningen språkstörning” 

och ”språksvårigheter”. De upplevde också att många inte riktigt vet vad begreppet betyder. 

Gemene man tror bara det har med uttalet, men de kan prata hur fint som helst men de har ingen 

språkförståelse (Dagny, specialpedagog). 

Specialpedagogernas syn på begreppet var att det är vanligt förekommande i skolan. De 

beskrev att språkstörning inte ser lika ut hos alla elever, den ändras till och med hos den 

enskilde eleven under uppväxten. Diagnosen språkstörning har en stor bredd menar även 

forskarna (Bishop et al.,2017; Nettelbladt & Salameh, 2007). Specialpedagogerna upplever att 

det finns elever med dessa svårigheter i alla klasser men det visar sig på olika sätt. Några 

elever hade små språkliga svårigheter medan andra hade större. Även Nettelbladt & Salameh 

(2007) beskriver de stora skillnaderna som finns i förståelsen för begreppet språkstörning.  

När eleven möter främmande ord och begrepp i en ny miljö så märks elevens språkliga 

osäkerhet. Denna osäkerhet kanske inte synts innan skoldebuten då det är den nya miljön som 

gör sig synlig (Bruce, 2014). Det är i den språkliga stimulansen tillsammans med andra 

människor som språket utvecklas (Bishop et al., 2017) Här menar Svensson (1998) att 

pedagogen har en stor roll i arbetet med språkutvecklingen. Det kanske är så att det är viktigt 

att specialpedagogerna tillsammans med organisationen arbetar med denna fråga så att 

begreppet språklig sårbarhet kan bli en gemensam benämning för elever med denna 

problematik och också kunskapen om hur problemen kan uppträda hos eleverna. På så sätt 

stöttar specialpedagogerna och organisationen pedagogerna i sin vidare utveckling (SFS 

2011:688). 

Även vi studiens författare reagerade då vi insåg hur olika syn pedagogerna och forskarna 

hade på begreppet språkstörning. Av egna erfarenheter i skolans kultur så förstår vi hur viktigt 

det är med ett gemensamt begreppstänk. Det underlättar kommunikationen i gemensamma 

samtal, diskussioner och reflektioner med varandra. Här menar Cederberg-Scheike (2016) att 

handledning är en metod man kan använda sig av för att detta ska ske. Eftersom handledning 

är en del i den specialpedagogiska examensbeskrivningen (SFS 2011:688) så är det viktigt att 

specialpedagogen arbetar för att dessa möten kommer till stånd. Även Tjernberg (2013) menar 

på att det är samarbetet mellan pedagoger och pedagoger med specialkompetens som gör det 

kollegiala samarbetet framgångsrikt. Däremot är det inte tillräckligt. Det är inte bara 

pedagogen som behöver utvecklas utan det är viktigt att en utveckling sker på alla nivåer i 

skolkulturen. Organisationen i skolan måste då ge möjlighet för pedagogerna att samtala och 

reflektera över deras verklighet. Det är viktigt att pedagogerna har ett gemensamt 

förhållningssätt men inte bara de, hela skolan behöver ha ett gemensamt förhållningssätt. Hela 

skolans organisation måste börja arbeta gemensamt och på det sättet få till ett möte mellan 

skolan och eleven samt utvärdera detta (Ahlberg, 2013). När skolledningen och pedagogerna 

samarbetar så sprider det positiva visioner även till eleverna och de kan få en förståelse för sin 

egen utveckling och varför den sker. (Langelotz, 2017).  

Nilholm (2012) anser att begreppet språkstörning kan stanna kvar inom sjukvården medan 

begreppet språklig sårbarhet kan användas i skolan. Inom det medicinska verksamhetsområdet 

behövs det ett statiskt begrepp för att på så sätt kunna identifiera språkstörning och sätta en 

diagnos medan de inom det pedagogiska verksamhetsområdet inte är lika angeläget 
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(Nettelbladt & Salameh, 2007). Det är viktigt att skolan använder sig av ett relationellt 

perspektiv när skolan arbetar med elever i svårigheter. Vi i skolan måste arbeta med eleven i 

fokus när vi ser på miljön runt omkring dem för att stötta alla elever (Nilholm, 2012). Även 

Bruce et al. (2016) anser att skolan måste fokusera på miljön runt eleven, det är där 

svårigheterna uppstår. Flera pedagoger i studien visade en oförståelse för de olika begreppen 

och upplevde att onödig tid togs i anspråk när ord ändrades. 

Nu vill dom ju byta begrepp på det så det inte kallas språkstörning. Elever i språkliga svårigheter 

är nog den officiella titeln. Det där kan jag ibland känna att ja nog är det väl bra på ett sätt …Det 

är lite snömos kan jag känna ibland sånt där att man byter ord på det. Man ska inte utmärka 

någon men det som utmärker dom är ju när dom inte får hjälp (Anna, pedagog). 

    

Några pedagoger nämnde några satsningar, bland annat Skolverkets där de har möjlighet att 

diskutera de olika begreppen. Pedagogerna menar att satsningarna tillsammans med 

arbetslaget är bra men det kom ofta så sporadiskt och de upplevde att det sällan fanns en röd 

tråd i utvecklingsarbetet. Pedagogerna kände att de inte hade någon förståelse för varför de 

skulle göra detta, just nu. Alla pedagogerna ville ha möjlighet att samtala och reflektera över 

sin egen undervisning regelbundet.  

Man behöver sådana där pedagogiska det är ju det man skulle vilja ha. Inte sitta med den ena 

planen efter den andra (Berit, pedagog).  

När pedagoger reflekterar och delar med sig av sin undervisning så utvecklas praktiken menar 

också forskare (Tjernberg, 2013). Här är det nog viktigt att organisationen blir tydligare om 

bakgrunden till varför vissa satsningar ska göras och ge pedagogerna möjlighet att få 

förståelse för detta. Ett bra samarbete mellan organisation och pedagog är viktigt för att 

utvecklingen ska gå framåt (Björklid & Fischbein, 2011). 

Detta är också något som vi som pedagoger själva har upplevt. Det läggs stort fokus på många 

administrativa uppgifter på sådant som händer i verksamheten medan fokus på samtal och 

utvärdering pedagoger emellan prioriteras bort då det finns för lite tid. Tjernberg (2013) 

nämner vikten av att pedagogerna måste få känna att de får fokusera på rätt uppdrag och inte 

hindras av den stora administrativa bördan som finns i skolan.  

Inkludering 
Ytterligare ett begrepp i denna studie är inkludering. På vår fråga om vad begreppet betydde 

för pedagogerna svarade de på olika sätt trots att de ansåg att de hade en likvärdig förståelse 

för begreppet i kollegiet. Några likställde det med integrering som var ett begrepp som var 

vanligt på 60-talet i svensk skola då man ansåg att om man förde alla elever samman i samma 

lokaler skulle de formas lika i skolans miljö (Nilholm, 2016). Läroplanen, Lgr 69, syftade då 

på att elevers svårigheter synliggjordes med hjälp av tester och resulterades i individuell 

undervisning(Skolöverstyrelsen, 1969). Dilemmat som kan uppstå då är att eleverna ses som 

orsak till sina problem och diagnoser efterfrågas för att en specifik metod ska kunna sättas in 

av pedagogerna (Nilholm, 2012). På de skolor vi besökte var det till viss del det synsättet som 

trädde fram. Pedagogerna nämnde att det många gånger var diagnoserna som var avgörande 

för vilka resurser man skulle få och fick inte eleven en diagnos måste man istället anpassa 

själv på något sätt. Det kan vi också förstå då det är många pedagoger idag som anser att det 

till viss del är enklare att få hjälp att skaffa exempelvis olika hjälpmedel eller assistenter till 

de elever som fått en diagnos.  
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De flesta pedagoger vi tillfrågade ansåg att inkludering var ett rörligt begrepp.  

Det handlar inte om fysisk placering! Man kan vara delaktig på sitt sätt och att man är en person 

som är lika självklar som alla andra (Dagny, specialpedagog).  

Sen finns ju då olika sådana där inkluderingar (Berit, pedagog).  

Jag blir bara irriterad när jag hör det ordet (Gabriella, pedagog).    

Pedagogerna ansåg att de kunde utforma undervisningen på olika sätt och i olika grupper. 

Ingenting skulle vara statiskt, de nämnde det som en pågående process där de anpassade 

undervisningarna utifrån det som fungerade bäst för eleven med svårigheter just då. Där 

menade de att de planerade undervisningen utifrån klassen och eleverna som hade svårigheter 

fick en anpassad uppgift likt det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2003,2005). Det var 

elevens problem som skulle lösas. Här kunde vi däremot ana en förståelse då pedagogerna 

ansåg att de provade sig fram till olika lösningar men att de fortfarande har blicken riktad mot 

elevens som bärare av problemet. Flera pedagoger menade att eleven måste få lagom stor 

uppgift, på sin nivå. Alla elever måste få lyckas i sin inlärning. Forskare menar att det är 

viktigt att pedagoger ser elevernas förutsättningar och behov för att utöver undervisningen 

även ge eleven självförtroende och viljan att fortsätta sin utveckling (Fischbein & Österberg, 

2003) och pedagogerna i denna studie visade kunskap på att miljön var viktig för eleverna. 

Vi prövar oss fram på lite olika saker, ibland ändrar vi om en del saker för att det inte funkar 

(Carin, pedagog). 

Ett annat perspektiv som framkom i intervjuerna med pedagogerna var det kritiska (Nilholm 

2003,2005). Detta perspektiv var det mest vanliga och syftade på hur skolans miljö kunde 

utformas så alla elever skulle utvecklas så långt som möjligt. Pedagogerna talade om olika 

hjälpmedel de anskaffat sig för att underlätta för både elev och pedagog i undervisningen. 

Pedagogerna talade om att alla elever ska känna att de får en möjlighet att utvecklas så långt 

som möjligt på sina villkor (Skolverket, 2011; SFS 2010:800). De nämner här vidare olika 

arbetssätt i undervisningen samt läromedel och specialpedagogiska hjälpmedel de använder 

sig av för att stötta elever med språklig sårbarhet i inhämtandet av kunskap. När pedagogerna 

talar om elevers svårigheter så trycker de på att skolan har en gammal utformning och miljö 

samt avsaknad av ytterligare en utbildad pedagog i klassrummet för att på det sättet kunna 

vara ännu mer flexibel i undervisningen. De saknar även anpassade klassrum, grupprum samt 

specialpedagogiska hjälpmedel. Skolan ska vara tillgänglig för alla och om vi kan möta alla 

elever på deras nivå utifrån deras förutsättningar kommer det leda till en skola för alla (Haug, 

2005; Svenska Unescorådet, 2006). Pedagogerna hade önskemål om hur de skulle vilja arbeta 

men det var inte alltid de hade möjlighet att arbeta så. 

 Önskar man kunde göra lite mer rum i rummet (Fredrika, pedagog).  

Specialpedagogerna vi intervjuade såg inkludering i ett något större perspektiv. De talade om 

att det är viktigt att få en samsyn om inkludering i skolan på alla nivåer, från organisations-, 

grupp- och individnivå. De menade att om inte de på organisations- och gruppnivå förstår 

betydelsen av begreppet är det svårt för pedagogerna att få gehör och undervisa utifrån dessa 

begrepp.  
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Organisationen måste ge pedagogerna tid till diskussioner för att de ska ha möjlighet att få 

samsyn.  

 Vi ska ju kontinuerligt utvärdera och reflektera om det är bra eller inte. Det behöver vi nog bli 

 bättre på att hela tiden följa upp vad var det vi gjorde och att få rutin till att göra det 

            (Henny, specialpedagog). 

  Har man en framgångsfaktor i ett ämne ska man överföra den till så många ämnen som möjligt   

           (Dagny, specialpedagog). 

Samtidigt behöver också rektorerna och annan personal som elevhälsan också ha samma syn 

och det är då viktigt för dem att delta i gemensamma diskussioner med pedagogerna. (Bruce 

et al., 2016). Nilholm (2016) och Ahlberg (2009) menar att det är viktigt att diskutera de 

inkluderande processerna på administrativa nivåer i skolan eftersom det först då kommer att 

genomsyra undervisningen också. De menar också att på det sättet kan dessa processer också 

föras vidare ut i samhället och där kan människor på grund av detta ges möjlighet och mod att 

använda sina resurser.  

Även Hattie (2014) menar att regelbunden fortbildning samt information från aktuell 

forskning är en bra grund för pedagogen. Detta för att kunna ge en så varierad undervisning 

som möjligt (Swärd, 2008). Vid våra intervjuer kom det fram att pedagogerna till stor del 

själva försökte ta tag i sin fortbildning eftersom flera berättade om att de läste pedagogisk 

litteratur på fritiden. 

Jag har några böcker jag håller på att förkovra mig i (Fredrika, pedagog). 

Persson och Persson (2012) menar att inkludering inte är en fråga om fysisk planering utan att 

syftet är att bygga ett bättre samhälle, på samma sätt som Kroksmark (2011) menar att Dewey 

anser att för att uppnå detta måste eleverna ges möjlighet att utvecklas till goda medborgare i 

ett demokratiskt samhälle. För att åstadkomma demokrati i skolans miljö måste det finnas tid 

för samtal då det är en viktig del i en demokratisk process eftersom där tas olika dilemman 

upp. Skolan måste därför gå mot en mer inkluderande undervisning för att alla elever ska få 

möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt. Därför är det viktigt att hela skolan formas så 

alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen eftersom de elever som är inkluderade i skolan 

blir även inkluderade i samhället (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2018). 

Då vi lyssnat till pedagogerna och specialpedagogerna i vår studie gällande deras uppfattning 

om betydelsen av språkstörning och inkludering få vi ett intryck om att pedagogerna gör sitt 

bästa i arbetet i klassrummen för att inkludera elever med språkliga svårigheter. Pedagogerna 

saknar den fulla förståelsen för begreppen och det gör att de får det svårare att hitta lösningar 

på problemen. Det sätter i sin tur tilltro till specialpedagogen som i sin tur efterlyser tydligare 

direktiv från ledningen. Ledningen å sin sida försöker bistå pedagogerna med möjlighet till 

mer kunskap med hjälp av fortbildning trots att det istället kanske skulle behövas mer 

kollegialt lärande på skolan för att få en gemensam samsyn och på det sättet få en gemensam 

syn på problemen och även diskussioner runt dem.  Nu söker de istället kunskap individuellt 

och då kan det nog kännas som en pedagog uttalade sig angående ny kunskap: 

Ju mer man läser ju mer förstår man vad lite man vet (Carin, pedagog). 
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Doings 
När vi frågade pedagogerna om den pedagogiska lärmiljön fick vi en bild av att de hade stor 

kunskap om hur de skulle utforma en bra undervisning för elever med språklig sårbarhet. I 

deras svar kunde vi också ana deras kunskap om de bakomliggande faktorerna till elevens 

svårigheter. Respondenterna talade om hur viktigt det är att utforma undervisningen så det 

stimulerade den språkliga förmågan samt att eleverna skulle bli språkligt medvetna. Vi kunde 

i både intervjuerna och observationerna upptäcka många olika metoder och arbetssätt som de 

använde sig av när de utformade sin undervisning.  

Vi jobbar med cirkelmodellen men använder oss också av VÖL, EPA och ja, det finns hur 

mycket som helst. Det beror helt och hållet på gruppen (Eva, pedagog).   

De berättade om hur och med vilka material de arbetade med och hur de utgick från gruppen 

när de valde strategi. I observationerna såg vi också hur de i diskussionerna med eleverna 

ändrade strategi om det var några som inte förstod tillvägagångsättet som också Swärd (2008) 

nämner. Allt för att få med så många som möjligt i lärandet. Vi såg här en koppling mellan 

det Snow, Burns & Griffin (1998), Pennington (2009) och Jacobsson (2006) menar att en 

duktig pedagog undervisar utifrån vilka strategier som fungerar bäst för gruppen. De 

undervisade på många olika sätt och använde sig av många olika hjälpmedel. Vi har också 

själva upplevt att pedagoger idag lägger stor vikt vid att ta hjälp av de olika hjälpmedel som 

finns tillgängliga men att reflektionen och utvärderingen för att synliggöra på vad som 

fungerar bäst för gruppen uteblir ofta på grund av tidsbrist för samarbete.  

Vi såg också att miljön i klassrummen var tillrättalagda och språket stod i centrum. Det är en 

viktig del i undervisningen för elever med språklig sårbarhet (Myrberg, 2007; Byrne, 2007). 

Fischbein och Österberg (2003), Ifous (2015), SKL (2017). Säljö (2014) nämner scaffolding 

eller stödstrukturer som hjälp i undervisningen på samma sätt nämnde några pedagoger också 

i intervjuerna att de i sin undervisning använde sig av olika stödstrukturer där eleverna kunde 

se hur en uppgift skulle utföras och sedan kunde de använda sig av det när de själva skulle 

göra uppgiften. Det överensstämmer också med det Hattie (2014) och Torgesen (2007) säger 

att för att kunna undervisa för dessa elever krävs det struktur och kunskap om hur man lär ut 

men också om hur elevens språkutvecklingsmekanismer fungerar. Här berättade också 

pedagogerna att eleverna varit delaktiga och utforma klassrummet både fysiskt och 

pedagogiskt. Många elever kanske kände en trygghet i att ha stödstrukturer för att få hjälp i 

sitt lärande.  Däremot kunde vi i våra observationer uppleva att det var många mallar och 

modeller på väggarna blandat med elevernas egna teckningar och det upplevdes nästan lite 

förvirrande för oss observatörer men kanske upplevdes på ett annat sätt av eleverna och 

pedagogerna då de gemensamt utformat dessa. Vi funderade om det kanske också var ett 

resultat av att pedagogernas utbildning runt hur klassrummet ska utformas för elever med 

språkliga svårigheter inte var fullständig. Pedagogerna konstruerade av den anledningen 

miljön i klassrummet utifrån sin förståelse av detta.  

Många av pedagogerna sa sig också medvetna om betydelsen av att den fysiska miljön 

behöver vara tillrättalagd på rätt sätt i skolan i undervisningssammanhang.  De berättade och 

visade på varför och hur de utifrån elevernas behov ställt iordning miljön. De hade ofta 

tillsammans med eleverna skapat klassrummets miljö för att det skulle fungera 

språkutvecklande då de ansåg att eleverna trivdes bättre då de fick vara delaktiga i det arbetet, 

likt Vygotskijs tankar (Strandberg, 2006).  
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Till exempel en elev har suttit på samma plats i två år för hen känner sig trygg och vill det 

medan de andra flyttat runt lite olika (Carin, pedagog).   

Dock menar Dewey (Hattie, 2014; Sundgren, 2005) att det ibland styrs av pedagogen hur 

klassrummet ska utformas. Det vi här ställde oss fundersamma till var att nästan alla klassrum 

vi observerade såg likadana ut med rader av bänkar och lärarens bord längst fram. Kan detta 

vara utformat utifrån elevernas önskemål? Å andra sidan är eleverna i svensk skola kanske 

vana vid att se skolmiljön på detta sätt och då kan det vara svårt att se det på ett annat sätt.   

Pedagogerna i denna studie lyfte också fram vikten av att eleverna ska ha möjlighet att arbeta 

med många olika sinnen i sin inlärning och även genom återkoppling få ett större ansvar för 

sin inlärning på samma sätt som Montessori (Montessori 1949/1999) och Dewey (Sundgren 

2005) menade. Däremot såg de ett problem i att skolans lokaler var gamla och inte utformade 

för den undervisning som bör ske idag och de saknade mer flexibilitet.  

Ibland hade det varit bra med stående så de kan stå faktiskt ett tag (Berit, pedagog).  

Men här var det några pedagoger som nämnde att de också använde sig av utomhuslektioner 

för att få variation på undervisningen. Den fysiska skolmiljön nämns dock inte i skollagen 

eller läroplanen och meningarna går lite isär i den frågan inom forskningen. Skolmiljön anses 

dock som ett problem av vissa (Björklid & Fischbein, 2011) medan andra inte anser att det har 

så nämnvärd betydelse (Hattie, 2014). Pedagogerna vi intervjuade nämnde vidare att 

elevernas förståelse om varför de går i skolan samt att också utmana dem till högre kunskap 

var betydelsefullt för en god lärmiljö. Dysthe (2003) samt Scherp & Scherp (2007) menar på 

samma sätt vikten av att inte glömma bort delaktigheten i skolmiljön men också att det är 

viktigt att de blir uppmärksamma på sin inlärning och förstår målet med det.  

Jag ställer kanske höga krav på mina elever men jag är så vetgirig och vill lära mig mycket så 

jag vill att eleverna ska få möjlighet till det också (Eva, pedagog).  

Pedagogerna nämner också likt, Dysthe (2003), att vissa undervisningsmetoder kan bli 

populära en kort stund för att de är i ropet just då men att pedagogerna sedan byter om det inte 

fungerar på ett bra sätt i undervisningen. Eftersom det framkom att pedagogernas vidare 

utbildning ofta bestod av enskilda kurser utifrån pedagogens eget intresse kanske det inte är så 

förvånansvärt att det kommer fram många olika undervisningsmetoder då de inte har så stor 

forskningsförankring och inte heller har möjlighet att diskutera tillsammans. Pedagogerna 

försöker läsa in sig på nyheter som kommer. 

Jag läser ganska mycket…försöker alltid prova något nytt varje termin (Eva, pedagog).

  

Några pedagoger nämnde även hur viktigt det är att arbeta ihop gruppen. Precis som Bruce 

(2014) nämner är det viktigt att alla elever får ta del av gruppgemenskapen. Eleverna med 

språklig sårbarhet behöver träna för att förstå kompisens syn på arbetet eller leken och med 

hjälp av detta utvecklas samspelet i klassen och i den övriga sociala miljön (Bruce 2014). 

Några pedagoger nämnde även vikten av att ha en bra lärmiljö i klassrummet för att arbeta 

förebyggande så att eleven är en i gruppen tillsammans med sina klasskamrater då forskning 

visar hur viktigt det är med en bra miljö där elevens självbild får växa (Jacobsson, 2006).  

Pedagogerna ansåg lärarlyften positiva, likt Blossing (2003) och att det där fanns möjlighet 

för diskussioner men det behöver ske oftare. Pedagogerna saknade vidare mer information 

från förstelärarna om nya forskningsrön då de inte själva ansåg att de hann hålla sig 
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uppdaterade inom det området. Då vi också arbetar inom skolan har vi funderat på 

förstelärarnas roll och kanske också saknat diskussioner om den forskning som finns inom 

skolan idag som vi trodde skulle komma då förstelärartjänsterna infördes. Dock framträdde 

det i intervjuerna att förstelärarna höll i de olika lyften och att de där diskuterades om än i 

mindre omfattning än pedagogerna önskade.   

Specialpedagogens roll i undervisningen tar pedagogerna upp som en stor hjälp genom att 

stötta och ger råd om någon elev har svårigheter. Myrberg (2007) menar också att tillgången 

till specialpedagogen är en viktig del i arbetet med de yngre eleverna. På de skolor vi besökt 

och med de pedagoger och specialpedagoger vi talat med verkar arbetet upplevas naturligt i 

de årskurser där det går elever som ska lära sig läsa. Både pedagog och specialpedagog 

upplevdes jobba mycket tillsammans med läsinlärning för att eleverna skulle knäcka läskoden 

innan de gick ut år 1. Specialpedagogerna själva upplevde dock en brist på tid för att hinna. 

Specialpedagogen tar ut vissa elever några gånger i veckan och läser lite extra för att de ska få 

lite extra träning (Carin, pedagog). 

Det kan jag känna en stress för mig också. Det finns i varje grupp finns det många…och lärarna 

gör sitt yttersta (Dagny, specialpedagog).    

Specialpedagogen är ju så uppbokad (Berit, pedagog).   

I år 2 och 3 upplevde vi i vår lärarprofession att specialpedagogen hjälpte till då det 

upptäcktes att en elev hade svårigheter i ett ämne och insatserna inriktades på hur elevens 

problem skulle avhjälpas, vi kunde här känna att det lutade åt det kompensatoriska 

perspektivet (Nilholm, 2003,2005).  Specialpedagogen blev satt att hjälpa eleven med 

svårigheter istället för att titta på hela miljön som eleven befinner sig i och försöka förändra 

miljön. Några pedagoger nämnde dock att de precis startat upp ett nytt arbetssätt när elever 

fick svårigheter. De samlas då hela arbetslaget tillsammans med elevhälsoteamet och 

diskuterar tillsammans hur det ska hjälpa eleven. Detta sätt ansåg pedagogerna var ett mer 

effektivt sätt och de kunde då också ge stöd åt varandra då de hade mer insyn i de andra 

pedagogernas svårigheter i undervisningen. Rektorn satt också med i dessa möten och kunde 

på det sättet också ta del av områden som hen kunde påverka för att organisera miljön runt 

eleven positivt. 

Det kom fram i intervjuerna att specialpedagogerna efterlyste mer tid för samarbete 

tillsammans som också Torgesson (2007) menar behövs i större omfattning i skolan, istället 

kanske skolan anställde en elevassistent för den elev som har svårigheter och då blev det mer 

att eleven får enskild undervisning i annat rum och kanske också på ett annat sätt än om 

pedagog skulle varit med. Gustafsson & Myrberg (2002) har också sett att specialpedagoger 

är en bristvara samt att det då istället blir outbildade personer som anställdes för att klara den 

uppgiften. Nilholm (2012) menar också att specialpedagogens nya uppdrag inte är 

uppmärksammat i skolmiljö idag samt att deras status inte heller är lika hög. Det kan vi som 

pedagoger också hålla med i eftersom specialpedagogens uppdrag blivit tydlig för oss först nu 

när vi själva läst i utbildningen vad deras arbetsuppgift är (SFS 2011:688). Vi upplever att 

pedagogerna samt även skolledningen fortfarande anser att specialpedagogens roll ses som 

experten som ska sitta med en elev och fixa dess svårigheter helt själv istället för att arbeta 

tillsammans med alla nivåer i organisationen för att eleven ska ha möjlighet att utvecklas 

vidare i samarbete med andra (Nilholm, 2016). 
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Relatings 
När vi intervjuade pedagogerna för att ta del av vilka undervisningsmetoder de ansåg vara 

framgångsrika för elever med språkliga svårigheter nämnde de undervisning som berörde den 

psykosociala-, pedagogiska- och fysiska lärmiljön. Den psykosociala lärmiljön framstod dock 

som den viktigaste pusselbiten för att uppnå detta. Pedagogerna menade att det var viktigt att 

få eleverna att trivas i klassrummet med sina kamrater och även med pedagogen för att lyckas, 

på samma sätt som Dysthe (2003) och Jacobsson (2006) anser och därför satsade pedagogerna 

på många gruppaktiviteter för att bygga gruppen trygg med varandra. Det krävs mod hos 

eleven för att förklara fler än en gång och också att inte tappa modet när andra fnissar och 

härmar om eleven gör eller säger fel. Det krävs samspel i gruppen för att elever ska kunna se 

andra elevers perspektiv och förstå varför de gör som de gör och acceptera det (Strandberg, 

2009; Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016; Hattie, 2014). Pedagogerna menade att 

det också var avgörande för att nå kunskapsmålen.  

Grunden är att få lugn och ro och för att få de behöver man få ihop gruppen (Eva, pedagog).

  

Pedagogerna menade vidare att för att få alla och trivas utgick de ofta från elevernas intresse 

när ett arbetsområde tog form. De menade vidare att olika elever lär sig på olika sätt och att 

det var viktigt att också lära känna eleven för att på så sätt få möjlighet att se och lära sig hur 

eleven tar till sig ny kunskap på bästa sätt. Pedagogen styrde arbetsområdets mål utifrån 

läroplanen men även att de gemensamt i klassen diskuterade om hur de skulle nå dit, och på 

vilket sätt (Fischbein, 2012; Österberg 2003). Pedagogen kände också att det var 

betydelsefullt att koppla målen till verkligheten så eleverna fick en insikt i varför de måste 

lära sig detta. Då upplevde pedagogerna ofta att intresset för ämnet ökade. 

På samma sätt som pedagogerna nämner också Smith (2010) samt Scherp & Scherp (2007) att 

det är viktigt att det behöver tydliggöras för eleverna varför de går i skolan. Ämnets innehåll 

får en mening och även de som har svårigheter motiveras att försöka. Denna syn har de 

gemensamt med Ahlberg (2013) och Persson & Persson (2012) som menar att det behövs 

starta förändringsarbeten på skolan som gör att det skapas förutsättningar att nå målen för alla 

elever genom att göra dem mer delaktiga i undervisningen. 

Om pedagogen har förståelse för den sociala miljön så ökar elevens lärande därför att de då 

tar hänsyn till elevernas förutsättningar i högre utsträckning (Aspelin, 2010; Fischbein & 

Österberg, 2003; Swärd, 2008).  

Här fick vi en bild av att pedagogerna ansåg att individen och gemenskapen var viktig vid 

undervisningen i klassrummet. Nilholm (2005) nämner också ett tredje alternativ för att 

dilemman i skolan ska hanteras och lösningar ska nås och det är att elever med svårigheter ska 

få finnas inkluderade i klassen utan att särskiljas. Detta synsätt var inte lika framträdande i 

våra intervjuer med pedagogerna och vi fick en känsla av att det inte var alla pedagoger som 

ansåg att det var lika viktigt att arbeta med inkluderade miljöer som med individen och 

gemenskapen.  

Det framkom sedan längre fram i vår studie att pedagogerna hade olika synsätt när det gällde 

begreppet inkludering samt att de saknade kollegiala diskussioner och information om ny 

forskning som även Björklid och Fischbein (2011) påtalar.  

Nej tyvärr pratar vi inte så mycket kollegor emellan...det känns som att vi bara springer från ena 

mötet till det andra, förut gjorde vi det men inte nu (Gabriella, pedagog). 
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Nej, tyvärr utvärderar jag sällan med kollegor, rektor eller specialpedagog, vet inte varför 

egentligen (Fredrika, pedagog). 

Kanske var det av den anledningen vi inte kunde utskilja någon förståelse för hur viktigt 

elevens placering i gruppen var när de har särskilda behov. Specialpedagogen betonade dock 

att det är viktigt att ha samsyn och vissa pedagoger berättade att ett nytt arbetssätt med 

kollegiala samtal i elevhälsomöten precis startat så de upplevde att de var på väg att få en 

samsyn. Det kanske inte var förvånansvärt att de hade olika förståelse då de flesta pedagoger 

saknade möjlighet att prata med varandra. Detta menar även forskare är ett problem (Hattie, 

2014).  

Skolverket (2018) betonar hur individens kunskap är viktig i samarbete med andra för att 

sedan tillsammans kunna skapa något gemensamt. Om kollegiet får en bra sammanhållning 

kan man hjälpa och stötta varandra och det är en framgångsfaktor för att skolan ska kunna 

utvecklas (Skolverket, 2018). Det är viktigt att skolan ses som en helhet som fungerar. Om en 

organisation inte fungerar medverkar det till pedagogernas undervisning och samspel med 

eleverna blir negativt (Björklid & Fischbein, 2011; Fischbein, 2012; Langelotz, 2017). 

Pedagogerna menade att för att de ska få en trygg gemensam bas måste rektorerna och 

skolcheferna också komma med klara och tydliga regler/förhållningssätt annars är det svårt att 

vara enade. Det är också viktigt att pedagogerna får regelbundna möjligheter att mötas för att 

diskutera för att få en samsyn i hela skolans lärmiljö.  Pedagogerna menade vidare att för att 

eleverna ska trivas i skolan behövs en samsyn hos kollegorna för att de ska ha en trygg bas att 

utgå ifrån när de undervisar. Ahlberg (2007) visar också på att pedagoger behöver få 

möjlighet till reflekterande samtal i kollegiet för att det är i dessa möten de har möjlighet att få 

en gemensam syn på det egna lärandet.  

Pedagogerna ansåg att rektorerna försökte göra sitt bästa och var lyhörda för de önskemål de 

hade om utveckling. Men pedagogerna kände även att de inte blev förstådda av skolledning 

och rektor utan önskemålen de hade utformades på fel sätt. Dock menar Larsson (2018) och 

Tjernberg (2013) att utvecklingen inte bara behöver ske mellan lärare utan att det behöver ske 

gemensamt på och mellan alla skolans nivåer i organisationen. Specialpedagogerna försökte 

dock arbeta utifrån sitt mål (SFS 2011:688), att vara behjälplig med specialpedagogisk 

kunskap, på alla nivåer i skolan. De kände dock också att möjligheten till samtal var för liten 

för att det skulle kunna leda till en större förändring.  

I vår studie framgick det ganska tydligt att pedagogerna ansåg att skolans ledning var positiv 

till utveckling men pedagogerna ville att det kanske skulle ske på ett annat sätt. Istället för att 

pedagogerna enskilt skulle fokusera på olika utvecklingsmöjligheter ville de istället få 

gemensamma utvecklingsområden att arbeta med tillsammans i skolans kollegium. De 

menade att då får alla en möjlighet att arbeta mot samma mål och känna sig gemensamt 

delaktiga som även forskare påvisat ger bra resultat (Hattie, 2014; Säljö, 2014).  

Diskussion 
Går det att få en framgångsrik undervisning i skolan för elever med språkliga svårigheter?  

Vi vill mena att vår studie ger en bild av hur grundskolor idag strävar efter att bli skolor där 

alla känner sig inkluderade likt det sociokulturella perspektivet för att det ska leda till 

utveckling, för både elev och pedagog. De medverkande pedagogerna och specialpedagogerna 

anser att det är det som möjliggör för ett högre lärande för de elever som har språkliga 
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svårigheter och även för andra elever som har svårigheter. Hattie (2014) menar att det är 

viktigt att pedagogerna har en stor vilja att ge alla elever möjlighet att trivas och utvecklas i 

skolan så de kan bli goda demokratiska medborgare. Den känslan vi fick i vårt arbete i studien 

var att de flesta pedagogerna såg det som sitt uppdrag men att deras arbete för att uppnå detta 

uppdrag var olika och en stor anledning till det var att de inte talade ett gemensamt språk. Det 

visade sig i förståelsen av elevers problematik samt hur de ska hantera det i lärmiljön. Vårt 

resultat i studien visar att pedagogerna behärskar många metoder och arbetssätt och 

undervisar på ett bra varierande sätt i klassrummet men att de behöver få ett tydligare och mer 

gemensamt mål att arbeta mot tillsammans.   

På samma sätt som eleverna behöver känna trivsel och delaktighet i klassrummet behöver 

också pedagogerna känna trivsel och delaktighet i skolan för att det ska kunna utvecklas i sitt 

yrke. På samma sätt som pedagogerna organiserar för att ha en samsyn i klassrummet behöver 

också rektor och skolchef organisera sig för att få samsyn i kollegiet. Nilholm (2005) menar 

även att placeringen av elever med svårigheter ska ske i den gemensamma gruppen där de kan 

ta stöd av varandra, och på samma sätt behöver pedagoger känna trivsel och stöd av sina 

kollegor för att kunna utvecklas. I vår studie framträder specialpedagogen som den yrkesroll 

som fanns mittemellan pedagoger och skolledning, med stor kunskap om hur skolan kan nå 

dessa mål men att de inte fått de sistnämndas förtroende att försöka visa att de kan det. Detta 

kanske kan bero på okunskap hos skolledningen eftersom varken specialpedagogens yrkesroll 

(2011:688) eller nya forskningsrön om skolvärlden får så stort fokus i skolan som det kanske 

borde få (SFS 2010:800). 

Regeringen har nu startat den nya specialpedagogutbildningen som har fått ett utökat innehåll 

men en kurs som innehåller kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det gör att 

specialpedagogerna får en djupare insikt av elevens svårigheter och kanske kan möjliggöra 

utökad förståelse för att kunna stötta dem. Men utifrån vår studie var det den yrkesgruppen 

som redan hade kunskapen.  Kanske den nya utbildningen istället förstärker synen på att det 

är eleven som är bärare av problemet? Vi anser utifrån vår lilla studie att det istället kanske är 

så att vi behöver lyfta blicken och se på hela skolan som helhet. Vad behöver vi förändra där 

för att eleverna ska bli så inkluderade som möjligt, då det är i mötet mellan elev och miljö 

som problemen uppstår (Fischbein & Österberg, 2003). Det kanske istället behövs mer 

utbildning för skolledningen om de olika inkluderingsperspektiven (Nilholm, 2016) eftersom 

det är viktigt att de också har ett gemensamt synsätt tillsammans med pedagogerna och det är 

de som styr verksamheten (Hattie, 2014). 

Ett annat specialpedagogiskt dilemma för skolan är att den medicinska forskningen och den 

pedagogiska forskningen behöver närma sig varandra (Bruce et al., 2016). Det viktigaste ska 

inte vara att eleven ska få en diagnos för att få tillgång till stöd i skolan. Skolan och eleven 

ska tillsammans få möjlighet att utforma en bra lärmiljö i mötet mellan elev och skola. För att 

eleven på bästa sätt kan ta till sig kunskapen för att bli en fullvärdig medborgare i det 

demokratiska samhälle som finns i Sverige (Persson & Persson, 2012; Haug, 1998). 

Skolan ska bli en del i elevens liv inte bara förbereda för framtiden menar Dewey 

(Kroksmark, 2011). För att uppnå detta behöver vi nog diskutera inkludering på alla nivåer i 

skolan och också i samhället. Det kan ligga något i det Nilholm (2016) och Dyson menar att 

vi nog inte kommer att hitta en lösning på problemet eftersom förutsättningarna hela tiden 
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förändras men det är viktigt att diskutera det på alla nivåer i skolan hela tiden likt ett 

dilemmaperspektiv. 

Fick vi då svaret på våra frågor? Jo det tycker vi nog. Detta var en liten studie med ett fåtal 

respondenter men trots det fick vi många olika svar i våra intervjuer och observationer som 

gjorde att vi kände att vi hade en bred grund att stå på när vi analyserade svaren mot 

forskningslitteraturen. Vi anser att om vi hade haft fler respondenter hade nog resultatet sett 

liknande ut. 

Hur såg då den framgångsrika undervisningen ut? Eftersom vi i starten av vårt arbete var 

fokuserade på vilka metoder och arbetssätt pedagogerna använde så blev vi lite överraskade 

när vi bearbetade våra svar från empirin. Där såg vi att det egentligen inte var specifika 

arbetssätt som pedagogerna använde sig som hade betydelse för elever med språkliga 

svårigheter utan det var istället det gemensamma förhållningssättet. Respondenternas svar 

pekade hela tiden mot att det var skolans miljö som måste förändras då det är miljön mellan 

eleven och skolan som gör att elever hamnar i svårigheter. För att skolan ska kunna förändras 

så är det viktigt att alla kan diskutera förändringarna som sker. Alltså gemensamma 

diskussioner om skolans lärmiljö i kollegiet samt på alla skolans nivåer i organisationen. 

Dessa samtal saknade alla pedagoger vi intervjuade och här ser vi något som behöver 

utvecklas i skolan. Vi behöver samtala för att få ett gemensamt språk så vi förstår varandra 

och även utvecklas tillsammans. I vår profession som specialpedagoger kan vi här medverka i 

det förebyggande arbetet med hjälp av kollegiala och organisatoriska samtal undanröja hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer samt att utveckla dessa. Allt för att elever med språkliga 

svårigheter ska känna sig inkluderade samt ha möjlighet att nå målen i skolan (Skolverket, 

2017). 
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Vidare forskning 
Det hade varit intressant att ta del av hur skolledningen ser på hur undervisningen för elever med 

språkliga svårigheter ska utformas. Denna studie pekar på att det är skolledningen som har ett stort 

ansvar för att undervisningen med elever i språkliga svårigheter ska ge ett bra resultat. Enligt vår 

uppfattning lägger skolledningen en stor del av ansvaret på den enskilde pedagogen idag.  

Vidare kan vi i vår studie se att inkludering är en viktig faktor för att hela skolan ska utvecklas då det 

är i mötet mellan elev och miljö som de språkliga svårigheterna skapas. Här hade det även varit 

intressant och lärorikt att ta del av elevernas tankar om hur de upplever möjligheter och hinder i mötet 

med skolans lärmiljö. 
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Bilagor  
Bilaga 1. Missivbrev      

        
Hej 

Vi heter Åsa Nordlund och Ann-Catrin Nordlund Sildeman och läser sista terminen på 

specialpedagogprogrammet på Umeå universitet. Det innebär att vi just nu arbetar med vårt 

examensarbete på avancerad nivå. 

Studien vi ska göra handlar om att ta reda på vilka metoder och arbetssätt pedagogerna 

upplever är positiva för elevernas måluppfyllelse och hur de använder sig av dem i 

klassrummet för att få alla elever att lyckas nå målen i år F-3 med fokus på bl.a. 

språkstörning.  

För att få svar på detta är vi i behov av att intervjua både pedagoger och specialpedagoger. Vi 

vänder oss till er och er verksamhet för ett medgivande till att göra intervjuer och 

observationer. Din kunskap och erfarenhet är mycket värdefull för studien. Intervjun beräknas 

ta ca 45 min och kommer att spelas in på ljudfil för att underlätta vid analysarbetet. Under de 

eventuella observationerna kommer vi endast att skriftligen anteckna i ett 

observationsprotokoll. Detta protokoll kommer inte att synas i den färdiga studien. 

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). Det är frivilligt att delta 

och du kan när som helst avsluta intervjun/ observationen. All information som namn och 

skola kommer att avidentifieras. 

Examensarbetet kommer bli en offentlig handling som publiceras på DIVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet).  

Vi hoppas att ni känner att ni vill vara med i denna studie. 

Vid frågor kan ni maila eller ringa: 

asanordlund@xxxxx.com 

070-0000000 

anncatrin.nordlund@xxxxx.com 

070-0000000 

Tack på förhand 

Vänliga Hälsningar  

Åsa Nordlund och Ann-Catrin Nordlund Sildeman 

 

 

mailto:asanordlund@xxxxx.com
mailto:anncatrin.nordlund@xxxxx.com
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Bilaga 2. Intervjuguide pedagog     

  

1. När utbildade du dig till lärare? 

Läste du någon speciell inriktning? 

2. Hur många elever har du i din klass idag? 

Hur många pedagoger? 

3. Vad innebär ordet språkstörning för dig? 

Diagnos? 

Annat? 

4. Har du någon utbildning när det gäller att arbeta med elever med språkstörning? 

5. Har ni fått fortbildning vad gäller olika arbetssätt/metod för elever med språkstörning?  

6. Vilka svårigheter skulle du beskriva en elev med språkstörning har? 

7. Om jag skulle få en elev med språkstörning i klassen. Vilka råd skulle du ge mig?  

a. vilka arbetssätt i klassrum 

b. hur ordnar jag rummet/miljön 

c. vilka metoder i de olika ämnena 

d. vilka stöd för eleven (hjälpmedel, spec.hjälp, assistent mm) 

8. Hur väljer du nivå på undervisningen i helklass om du har elev med språkstörning?  

9. I vilken undervisningssituation upplever du att det märks tydligast att en elev har en 

språkstörning? 

10. Vilken metod har du inte provat? 

a. Varför skulle du vilja prova den? 

b. Varför har du inte provat den? 

11. Tycker du att klasstorlek har betydelse när du bestämmer undervisningsmetod? 

12. Upplever du att dessa elever känner sig utanför/annorlunda i klassrummet? 

13. Har eleven samma stöd på alla lektioner eller är det olika?  

a. Musik 

b. Slöjd 

c. Idrott 

14. Utvärderar ni arbetssätten/metoderna i undervisningen? 

15. I så fall: 

Hur utvärderar du det språkutvecklande arbetssättet med eleven/eleverna i 

klassrummet tillsammans med? 

a. specialpedagog 
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b. logoped 

c. arbetslaget 

d. rektor 

e. hela skolan 

f. klassen 

16. Förändras dina undervisningsmetoder om du har ytterligare resurser i klassrummet?  

a. Person 

b. Hjälpmedel 

17. Delger ni varandra arbetssätt som fungerar bra? Hur?  Till vem? 

 

18. Får du stöd i din undervisning av specialpedagog? Hur? 

19. Känner du att du har stöd av rektor/skolchef/språkutvecklare?  

Hur? (extra tid, resurs, kompetensutveckling, annat) 

20. Vad betyder begreppet inkludering för dig? 

21. Har er skola en gemensam syn på hur pedagogerna ska arbeta medinkludering i 

klassen? 
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Bilaga 3. Intervjuguide specialpedagog      

Intervjufrågor  

1. När utbildade du dig till specialpedagog?  

a. Har du varit lärare tidigare?  

b. Om du varit lärare, när utbildade du dig till det? 

 

2. Vad innebär ordet språkstörning för dig? 

a. Vilka svårigheter tänker du att en elev har då?  

 

3. Har du i din utbildning fått kunskap om hur du kan arbeta med elever med 

språkstörning eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

 

4. Har du fått någon vidare fortbildning vad gäller olika arbetssätt/metoder för elever med 

språkstörning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

 

5. Vilka svårigheter skulle du beskriva en elev med språkstörning har? 

 

6. Upplever du att dessa elever känner sig utanför/annorlunda i klassrummet? 

 

7. Om jag skulle få en elev med språkstörning i klassen. Vilka råd skulle du ge mig för att 

uppfylla det? 

a. Hur ska jag lägga upp en lektion?  

b. Vilka arbetssätt i klassrum?  

c. Hur ordnar jag rummet/miljön?  

d. Vilka metoder i de olika ämnena? 

e. Vilka stöd för eleven (hjälpmedel, specialpedagog hjälp, assistent mm) 

f. Hur ser min roll ut som lärare (ledartyp) 

g. Hur interagerar jag med elever som har språkstörning? (bildstöd, teckenstöd mm.) 

 

8. I vilken undervisningssituation upplever du att en elev med språkstörning behöver mest 

hjälp? 

 

9. Vilka arbetssätt/metoder upplever du fungerar mindre bra i klassrum med elev med 

språkstörning, varför? 

 

10. Vilken metod har du inte provat?  

a. Varför skulle du vilja prova den?  

b. Varför har du inte provat den? 

 

11. Upplever du att du behöver ge eleven samma stöd på alla lektioner eller är det olika i 

de praktiska ämnena?  

 

12. Utvärderar ni arbetssätten/metoderna som ni arbetar med? 
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a. med elever  

b. med pedagoger  

c. med arbetslaget 

d. med rektor 

e. med specialpedagog 

 

13. I så fall hur utvärderar du? 

a. Elev 

b. Pedagoger 

c. Arbetslaget 

d. Rektor 

e. Specialpedagog 

 

14. Hur utvecklar du det vidare? 

 

15.  Delger ni varandra arbetssätt som fungerar bra?  

a. I skolan 

b. I arbetslaget 

c. förstelärare 

16. Känner du att du har stöd av rektor/skolchef/språkutvecklare i ditt arbete?  

 

a. Hur? (extra tid, resurs, kompetensutveckling, annat)  

 

17. Vad betyder begreppet inkludering för dig?  

 

18. Tycker du att ni i skolan har en gemensam syn på inkludering och hur ni ska arbeta 

med det i er skola?  

 

19. Har ni arbetat i skolan/arbetslaget för att få en gemensam syn?  
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Bilaga 4. Observationsschema   

    

Observationsprotokoll Person: Datum: 

Lektionens början: 

Tydlig start, 

gemensamt/flytande start 

Eget arbete direkt 

Schema¨ 

Ind schema bänk 

  

Återkoppling: 

Start av lektion 

Under lektion 

Individuellt/Gruppen 

Vägledande 

Summativ 

Koppling till kunskapskrav 

  

Genomgång av 

uppgift/arbete 

Tydlig 

Strategi för hur de ska jobba 

Tidsåtgång 

Modella 

Ind. instruktion 

 

  

Olika anpassningar 

Tid 

Sidantal/Sidangivelse 

Paus/Rörelse/Variation 

Hörlurar 

Lärplatta 

Sittkudde/Skärmar 

Assistent 
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Ledarskap 

Tydlig 

Säker 

Tillåtande 

Flexibel 

Problemlös 

  

Avslutning 

Reflektion 

Framåtblick 

Återkoppling/Beröm 

 

  

Övrigt: 

Gruppstorl/ Delad? 

Magiska ord 

Tillåtande klass 

  

 

 


