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Abstract 
The purpose of this study was to investigate what efforts some teachers and special needs teachers at primary 
schools think are needed at the organizational, group and individual levels to provide support for students 
with Developmental Language Disorder (DLD). Furthermore, it was investigated which supportive strategies 
and teaching methods teachers and special needs teachers applied and how the learning environment could 
be favourably designed. The study was based on a qualitative method with semi structured interviews and 
observations. The result shows that principals' priorities and the presence of speech therapists at schools 
affect what support participants experienced they received. The participants are guided by a relational 
perspective where the focus is on how the linguistic and physical learning environment can support the 
students. To provide that support, students with DLD should be carefully charted and they are favored by a 
clarifying pedagogy. The adjustments aimed at students with DLD benefit all students. 
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Förord 
Denna studie har genomförts och skrivits av Frida Löfroth och Victoria Strandh. Vi har haft ett tätt 
samarbete genom hela skrivprocessen där vi ständigt har stöttat, uppmuntrat och hjälpt varandra. 
Inledningsvis delade vi upp forskningsbakgrunden och diskussionen i olika delar, men med tiden 
har vi skrivit och arbetat med alla delar gemensamt. Därmed är vi lika ansvariga för alla delar och 
vi har burit arbetet tillsammans. 
    Vi vill tacka alla lärare och speciallärare som har avsatt tid för att bli intervjuade så att vi har fått 
material till denna studie. Genom deras aktiva deltagande har de bidragit till ökad kunskap och 
förståelse kring studiens ämne. Vi vill även tacka vår handledare Ingmarie Mellenius på Umeå 
universitet, för all inspiration, goda råd, stöd i vårt arbete samt i skrivprocessen. Avslutningsvis vill 
vi även tacka våra familjer och vänner som på olika sätt har stöttat och uppmuntrat oss i vårt 
examensarbete. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle är förmågan att använda vårt språk och att kommunicera en central kunskap för 
alla. Det finns en tät koppling mellan elevers lärande, språk och identitetsutveckling (Skolverket, 
2017). Elever i skolan har dock olika språkliga förutsättningar. De förmågor som de flesta har 
automatiserat har elever med språkstörning svårigheter med. Dessa elever har behov av förståelse 
och anpassningar i skolmiljön samt har rätt till särskilt stöd enligt lagar och förordningar 
(Andersson, Fröding & Lundgren, 2018). I Salamancadeklarationen (Unescorådet, 2006) som 
Sverige undertecknat, fastställdes 1994 att alla barn har rätt till utbildning oavsett förutsättningar, 
olikheter och behov. De elever som har svårigheter att nå målen har skolan ett särskilt ansvar för. 
Skollagen (2010) framhåller att skolan är skyldig att erbjuda extra anpassningar som svarar mot 
elevens individuella behov vilket innebär att tillgängligheten ska förbättras inom den ordinarie 
undervisningen. Utifrån målet för utbildningen ska alla elever som bedöms vara i behov av extra 
stöd få detta (Skollagen, 2010:800). Trots att det finns tydliga förordningar kring vilket stöd elever 
med språkstörning ska få varierar stödet och kan på vissa skolor vara mycket begränsat eller 
saknas helt (SOU, 2016). 
    För att uppnå målen i grundskolans läroplan, oberoende av årskurs och ämne, är de viktigaste 
förmågorna språkligt krävande (Svanelid 2014). I statens offentliga utredningar (SOU, 2016) och 
specialpedagogiska myndighetens kartläggning (Andersson et al., 2018) framkommer det att elever 
med språkstörning når målen i lägre utsträckning än genomsnittet. Dessa elever tillbringar oftast 
större delen av skolgången i ordinarie klassrumsundervisning. Kartläggningen visar dessutom på 
skillnader mellan kommuner. Det handlar framförallt om att lärare, rektorer och huvudmän i 
Sverige saknar både resurser och kompetens i bemötandet av elever med språkstörning. Behovet 
av att stärka kunskapen om samt förståelsen för språkstörning är rent generellt stort. 
    I flera studier har det framkommit både internationellt och nationellt att det finns en 
kunskapsbrist hos lärare gällande språkstörning. Både i Dockrell och Lindsays (2001) och Sadlers 
(2005) studier framkommer det att lärarna har bristande kunskaper i vad språkstörning innebär 
och att de har liten eller ingen utbildning kring elever med språkstörning. Därutöver finns 
osäkerhet i hur elevernas behov ska tillgodoses i skolsituationen. Denna osäkerhet kring 
språkstörning har även vi upplevt hos oss själva och vi upplever även att det finns en generell 
osäkerhet hos skolpersonal kring vad språkstörning innebär, samt vilken stöttning dessa elever 
behöver. För att ge adekvat bemötande och hjälp till elever med språkstörning behövs således 
ökade kunskaper kring hur undervisningen samt lärmiljön kan anpassas och utformas på bästa sätt 
(Andersson et al., 2018; SOU, 2016:46; Svanelid, 2014). 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att belysa hur några lärare och speciallärare på låg- och mellanstadiet 
beskriver hur elever med språkstörning kan utvecklas och stödjas i sin språkliga förmåga.  
 
Utifrån syftet formulerades följande frågor: 
→ Vilka insatser anser några lärare och speciallärare på låg- och mellanstadiet behövs på 
organisationsnivå, gruppnivå och individnivå för att ge elever med språkstörning stöd? 
 
→ Vilka stödjande strategier och undervisningsmetoder tillämpar lärare och speciallärare i 
undervisningen för elever med språkstörning? 
 
→ Hur kan lärmiljön utformas så att elever med språkstörning stöds på ett fördelaktigt sätt? 
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2.  Forskningsbakgrund 
Här nedan behandlas först det sociokulturella, relationella samt det kategoriska perspektivet. 
Därefter redogörs det för vilka rättigheter elever med språkstörning har och begreppet 
språkstörning förklaras. Efter detta belyses stödjande strategier och undervisningsmetoder samt 
träning av språk-, läs- och skrivförmågan. 
 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 
Björklund (2000) och Säljö (2010) redogör för det sociokulturella perspektivet, som är ett 
perspektiv på lärande. Enligt Vygotskij formas människan av sociala och kulturella erfarenheter, 
vilket påverkar hur människan kommunicerar, interagerar samt uppfattar verkligheten. En social 
tillvaro är således förutsättningen för att människans språk och tänkande ska utvecklas och genom 
interaktion och samspel. 
    Enligt Hagland, Hedren & Taflin (2001) och Säljö (2010) är teorin om den närmaste 
utvecklingszonen centralt inom det sociokulturella perspektivet och innebär förhållandet mellan 
elevens faktiska utvecklingsnivå och elevens potentiella utvecklingsnivå. Den beskriver det 
kunskapsområde som eleven ännu inte behärskar på egen hand, men som eleven kan komma 
vidare till genom att få hjälp av någon som har större kunskaper inom området. 
    Biesta, (2007), Dysthe (2007), Hagland et al. (2011) och Säljö (2010) redogör för scaffolding 
som betyder stöttning och när eleven samspelar med den vuxne som har mer kunskaper än eleven, 
erövrar hen nya kunskaper. Därmed fungerar läraren som en dialogpartner och stöttar eleven i 
lärprocessen. Även elever kan hjälpa varandra genom att den elev som har mer kunskaper stöttar 
en annan elev, och på så sätt överlappas deras utvecklingszoner.  

 

2.2 Specialpedagogiskt perspektiv 
2.2.1 Det kategoriska och relationella perspektivet 
Enligt Egelund, Haug, och Persson (2006), Göransson (2105) och Sundqvist (2012) ses individen 
inom det kategoriska perspektivet som “problembärare”, och skolsvårigheter ses som brister, vilka 
formuleras i form av diagnoser och funktionsnedsättningar. Om detta perspektiv ligger till grund 
för den specialpedagogiska verksamheten riktas eventuella åtgärder direkt till eleven, där hen ska 
kompenseras för de individuella bristerna. 
    Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2018), Nilholm (2005), Runström Nilsson (2017) och 
Sundqvist (2012) belyser det relationella perspektivet som har växt fram under de senaste 
decennierna som kontrast till det kategoriska perspektivet. Det relationella perspektivet bygger på 
att läraren ser elevens utmaningar och inlärningssvårigheter som uppstår på grund av brister i den 
pedagogiska miljön, och därmed måste miljön anpassas utifrån eleven. När detta perspektiv ligger 
till grund för specialpedagogisk verksamhet riktas åtgärderna därför snarare till kontexten än mot 
eleven. 

 

2.3 Alla elevers rätt till lärande och stöd 
2.3.1 Deklarationer och lagar 
År 1989 antog FN konventionen om barnets rättigheter, där Sverige var ett av de länder som 
undertecknade konventionen. Enligt konventionen har alla barn rätt till utbildning med lika 
möjligheter (Hammarberg, 2006; UNICEF Sverige, 2009). Sverige undertecknade även 
Salamancadeklarationen (Unescorådet, 2006) år 1994, där det fastslogs att elever i behov av 
särskilt stöd måste ha tillgång till den pedagogik där elevens alla behov tillgodoses. 
    Enligt Diskrimineringslagen (SFS, 2008) ska skolan främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, religion eller funktionsnedsättning. En diskrimineringsgrund är bristande 
tillgänglighet, vilket innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas ifall åtgärder för 
tillgänglighet inte har vidtagits. Personen med funktionsnedsättning ska alltså komma i jämförbar 
situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 
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2.3.2 Styrdokument 
Svanelid (2014) påvisar att de viktigaste förmågorna för att en elev ska nå målen för 
kunskapskraven i grundskolans läroplan är alla språkligt krävande, oavsett årskurs och ämne. 
Elever kan ha svårigheter med den språkliga förmågan samt ha andra svårigheter, vilket kan leda 
till att de behöver stöd. Skolan har ett tydligt kompensatoriskt ansvar för de elever som har 
svårigheter att nå utbildningens mål. Elevernas lagliga rätt till stöd har förtydligats i Lgr11, 
(Skolverket, 2017) samt i Skollagen (2010: 800) där det tydliggörs att skolan är skyldig att erbjuda 
extra anpassningar som svarar för elevens individuella behov. Anpassningarna handlar 
framförallt om förbättring av tillgängligheten inom ramen för den ordinarie undervisningen, men 
kan också handla om stöd utanför klassrummet av en speciallärare (Bruce et. al, 2018). Om extra 
anpassningar inte räcker till ska eleven erbjudas särskilt stöd, där åtgärderna specificeras i ett 
åtgärdsprogram (Skollagen, 2010:800). Trots att det finns tydliga förordningar kring vilket stöd 
eleverna ska få finns det elever som inte får det. Problematisk skolfrånvaro är associerat till 
otillräcklig anpassning av skolmiljö och lärsituationer (Bartonek, Borg, Hammar, Bölte och 
Berggren, 2018). 
 

2.3.3 Stöd och kartläggning på skol-, grupp- och individnivå  
Skollagen förtydligar vilka resurser och kompetenser som ska finna på skolnivå. Enligt Skollagen 
2010 (2 kap. 25 §) ska varje skola ha en elevhälsa som ska vara hälsofrämjande och förebyggande 
samt stötta elevernas utveckling mot skolmålen. Runström Nilsson (2018) framhåller att 
elevhälsan ska handleda övriga personalkategorier samt samverka för fortbildning. 
    Enligt Skollagen 2010 (2 kap. 25 §) ska elevhälsan innehålla skolläkare och skolsjuksköterska, 
psykolog och kurator samt: “... tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses…” Enligt Runström Nilsson (2018) innebär detta att 
elevhälsan ska ha tillgång till en specialpedagog och en speciallärare, eller bara en av 
professionerna. Hagström (2017) redogör för att det svenska logopedförbundet arbetar hårt för att 
en lagförändring ska ske som innebär att logopeder blir en lagstadgad del av elevhälsan. De 
rekommenderar i ett remissvar till regeringen ”… att logoped blir en obligatorisk profession...” För 
att eleverna ska nå skolmålen som poängterar språk och kommunikation anser logopedförbundet 
att logopeder har en viktig roll att fylla. I Tollerfields (2003) studie framkommer det att logopeder 
och lärare både har unika men också gemensamma förmågor, där båda yrkeskategorierna behövs i 
skolverksamheten. 
    Enligt Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) visar studier att 
specialpedagoger och speciallärare har en mer relationell förståelse för skolsvårigheter än övrig 
pedagogisk personal, då problematiken läggs på skolnivå eller lärarnivå, och mindre betydelse 
läggs på medicinsk diagnos. Individen ses därmed i sin helhet vilket gör att om en elev exempelvis 
har svårigheter i skrivande räcker det inte att uppmärksamma skrivandet, utan hela elevens 
situation måste beaktas där lärares förhållningssätt är betydande (Bladini, 2007).  
    Skollagen (2010:800) skriver att en pedagogisk kartläggning ska utföras när skolan under en 
tid arbetat med extra anpassningar och eleven trots detta inte utvecklas i riktning mot 
kunskapskraven. Kartläggningen ska således belysa elevens skolsituation utifrån skol-, grupp- och 
individnivå. Runström Nilsson (2017) och Sjölund och Henriksson (2018) belyser att på skolnivå 
ska skolan kartlägga vilka resurser som finns runt eleven samt vilka arbetsformer som används. På 
gruppnivå ska skolan se över hur gruppsammansättningen och klimatet är, samt hur eleven 
bemöts av lärare och elever. På individnivå ska elevens skolhistoria, intressen och måluppfyllelse 
kartläggas. Därutöver bör lärare, vårdnadshavare och eleven komma till tals. 
    Sjölund, Lindgren och Reuterswärd (2018) lyfter vikten av att utföra situationsanalyser av olika 
lärandesituationer och lärandemiljöer i kartläggningen. Därmed ges en ökad förståelse för vilka 
krav olika situationer ställer på eleven. Därefter bör svårigheterna analyseras och utredas och 
därefter sker en bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014).
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2.4 Tidigare forskning 
2.4.1 Vad innebär språkstörning? 
Enligt Bishop, Greenhalgh, Snowling & Thompson (2017), Levlin (2014) och Nettelbladt och 
Salameh (2013) har barn med språkstörning en intelligens över 80. De språkliga svårigheterna 
orsakas således inte av hörselnedsättning, hjärnskada, Down syndrom eller neurologisk sjukdom. 
Ifall barnet vid en språklig utredning av en logoped uppfyller vissa kriterier sätts diagnosen 
språkstörning. Det internationella begreppet är DLD som är en förkortning för “Developmental 
Language Disorder.” 
    Bishop et al. (2017), Bruce et al. (2018) och Hallin (2019) framhåller att riskfaktorer för 
språkstörning är att vara född pojke, att vara ett yngre syskon samt om andra i familjen har 
svårigheter inom språk, läsning och skrivning eller har andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Flerspråkighet är således inte en riskfaktor för språkstörning. Därmed är 
orsaker till språkstörningen biologiska, miljömässiga eller sociala faktorer som påverkar varandra. 
    Enligt Bishop et al. (2017) och Nettelbladt (2013) finns det prognostiska indikationer till att barn 
kan få diagnosen DLD. Några av dessa är om stavelsejollret blir sent eller uteblir, eller om barnet 
inte kombinerar ord efter 24 månader. Andra indikationer är om barnet har nedsatt 
språkförståelse vid tre års ålder och om dessa svårigheter finns kvar vid 5 års ålder. 
 

2.4.2 Språkliga svårigheter vid språkstörning  
Enligt Bruce et al. (2018), Eriksson et al. (2018) och Nettelbladt et al. (2014) kan språkstörningen 
visa sig inom ett eller flera av språkets olika delar: språkets form, dvs språkljud och grammatik, 
eller inom innehåll, alltså förståelse av ord och meningar och användning. Elever kan således ha 
impressiv språkstörning som påverkar språkförståelsen och hörförståelsen. De kan även ha 
expressiv språkstörning som påverkar förmågan att uttrycka sig. Vanliga problem är att fonem, 
alltså språkljud faller bort, byts ut eller kastas om, vilket kan skapa frustration och 
missuppfattningar. En generell språkstörning innebär svårigheter med både expressiva och 
impressiva färdigheter. 
    Bruce et al. (2018), Eriksson et al. (2018) och Nettelbladt et al. (2014) redogör att pragmatiska 
svårigheter kan förändras över tid och innebär problem att använda språket på ett lämpligt sätt i 
en viss kontext. Därmed kan det vara svårt att identifiera vid traditionell språktestning. 
Utmaningarna kan bli tydliga i särskilt belastade situationer, såsom att förstå sammanhängande 
tal med komplexa meningar och abstrakta begrepp i ett gruppsammanhang eller 
klassrumsundervisning. Därmed kan konflikter ske på raster då få vuxna är närvarande som kan 
förklara och förebygga missuppfattningar. Svårigheter i kamratrelationer kan leda till utanförskap 
och en känsla av att vara dum. En stöttande strategi är att vuxna finns nära eleven på rasterna och 
förklarar hur kompisar kan känna, antingen muntligt eller via sociala berättelser. 
    I SOU (2016) framkommer att elever med språkstörning ofta har inlärningssvårigheter och 
upplever mycket kamp i vardagen. Bruce et al. (2018), Eriksson et al. (2018), Levlin (2014), 
Nettelbladt och Salameh (2014) belyser att svårigheterna kan förändras över tid, men 
funktionsnedsättningen förblir bestående livet ut. I takt med att de språkliga kraven i skolan blir 
högre ökar belastningen på språket. Om språkstörningen inte innefattar uttalssvårigheter blir den 
mer dold. Därmed kan språkproblem i skolåldern vara svårare att upptäcka och att kompensera. 
Det gäller att identifiera var, när och hur svårigheterna uppstår, för att sedan kompensera och 
främja språkutvecklingen. Sammantaget har 6-8 % av alla barn språkstörning (Andersson, Fröding 
& Lundgren, 2018). 
 

2.4.3 Språkstörningens påverkan på ordförråd och läs- och skrivförmågan 
I Holmströms (2015) studie framkommer det att barn med språkstörning har ett oorganiserat 
ordförråd. Enligt McGregor, Oleson, Bahnsen och Duffs (2013) är ett bristande ordförråd, både 
vad gäller bredd och djup, vanligt förekommande vid språkstörning. Ordförrådets bredd är till stor 
hjälp vid läsavkodningen och ordigenkänningen, medan ordförrådets djup påverkar läsförståelsen. 
    Enligt Levlin (2014) definieras läsförståelse i läsmodellen Simple View of Reading som beroende 
av visuell ordavkodning och språkförståelsen. Gemensamt för Lerv och Hulmes (2018) och 
Levlins (2014) studier är att förbättringar av muntliga språkkunskaper, inklusive grammatik, 
ordförråd och berättandefärdigheter, kan leda till förbättringar av läsförståelse. Resultaten påvisar 
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även att små förbättringar av avkodningsförmågan märkbart kan påverka läsförståelsen, samt att 
språkförståelsen bör inkluderas i arbetet med läsförståelsen. Elwer, Keenan, Olson, Byrne och 
Samuelsson (2012) belyser i sin studie att om elever har läsförståelsesvårigheter som beror på 
språkförståelsesvårigheter blir detta inte märkbart förrän barnen börjar i årskurs 4.  
    I Dockrell, Ricketts, Charman, Lindsays (2014) studie tydliggörs att elever med språkstörning 
har bristande ordförråd, vilket leder till svårigheter i att producera texter med grammatisk 
korrekthet och de skriver med färre ord. 
 

2.5 Stödjande strategier och undervisningsmetoder 
2.5.1 Lärares kunskaper kring språkstörning och bemötande 
Studier har utförts internationellt och nationellt för att undersöka lärares kunskaper om 
språkstörning. Dockrell och Lindsays (2001) och Sadler (2005) framhåller i sina studier att lärarna 
har liten eller ingen utbildning kring språkstörning, samt har bristande kunskaper i diagnosens 
innebörd. Kunskaperna förvärvades främst genom erfarenheter i skolpraktiken eller genom 
litteratur. Större delen av lärarna upplevde också en osäkerhet i att tillgodose elevgruppens behov. 
    I Cunningham, Purdy och Hands (2010) studie undersöktes hur lärares kunskaper kring 
språkstörning utvecklades genom tre timmars fortbildning. Fortbildningsprogrammet bestod av 
kunskaper kring vad språkstörning innebär samt strategier och undervisningsmetoder lärare kan 
använda. Den korta fortbildningen ökade lärarnas kunskap om språkstörning och lärarnas samspel 
med elevgruppen påverkades positivt. 
    Specialpedagogiska myndighetens kartläggning (Andersson & Lundgren, 2018) och Statens 
offentliga utredningar (2016) problematiserar att lärare, rektorer och huvudmän i Sverige saknar 
både resurser och kompetens i bemötandet av elever med språkstörning. Därmed är behovet av att 
stärka kunskapen samt förståelsen för språkstörning stort. Kunskaper kring språkstörning kan 
därmed ses som avgörande för att elevgruppen ska få adekvat bemötande och hjälp (Bruce et al., 
2018). 

2.5.2 Tillgänglig lärmiljö 
Enligt Aspeflo och Almsenius (2019) och Asp-Onsjö (2017) är den effektivaste åtgärden för att 
elever ska lyckas en god lärandemiljö vilket innefattar lärares arbetssätt och förhållningssätt. 
Läraren ansvarar därmed för att skapa en tillitsfull, trygg och stabil relation med eleverna.  
    Aspeflo och Almsenius (2019), Bruce et al. (2018) och Hallin (2019) redogör för att pedagogik 
som anpassas för elever som har språkstörning gynnar alla. Eftersom visuellt stöd stöttar 
arbetsminnet och ökar förförståelsen är det fördelaktigt om detta finns. Begreppet “visuellt stöd” 
innefattar tydliga instruktioner med centrala begrepp kopplat till bilder, tankekartor, tecken, 
dagsschema med bilder, filmer och experiment. Läraren kan även ge sammanfattningar i 
punktform med tydliga rubriker och underrubriker, använda stödtecken (TAKK) samt sänka sitt 
taltempo. Därutöver kan läraren betona centrala begrepp och ta längre pauser. 
    Enligt Aspeflo och Almsenius (2019), Bruce et al. (2018) och Hallin (2019) är det fördelaktigt om 
klassrumsmiljön är avskalad med få visuellt störande intryck. Läraren kan använda mikrofon för 
att förstärka rösten och det kan finnas Time Timer som stöttar tidsuppfattningen så att energin 
riktas mot rätt saker. För att upprätthålla energibalansen är det fördelaktigt om uppgifter anpassas 
och att regelbundna pauser planeras in. För att öka förutsägbarheten är det fördelaktigt om 
lektionsstrukturen är likadan i alla ämnen. 
    Bruce et al. (2018) och Hallin (2019) belyser vikten av att få möjlighet till mer provtid och för att 
minska kraven på ordframplockning kan prov med flervalsfrågor stötta. Det är gynnsamt om 
eleverna får tillgång till alternativa lärverktyg och visuellt stöd vid prov och redovisningar. 

2.5.3 Cirkelmodellen, kooperativt lärande och EPA-modellen 
Aspeflo och Almsenius (2019) och Johansson och Sandell Ring (2015) redogör för cirkelmodellen 
som ingår i den så kallade genrepedagogiken där lärare och elever samtalar och undersöker ämnen 
och texter. Modellen är indelad i fyra faser och arbetet utgår från elevernas kunskaper samt 
förförståelse kring olika texter och genrer. Genom cirkelmodellen får eleverna explicit stöd i sitt 
skrivande. 
    Aspeflo och Almsenius (2019) och Fohlin och Wilson (2018) framhåller kooperativt lärande där 
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grundtanken är att samarbetet ska utveckla elevers kunskaper och sociala förmågor. Läraren har 
en styrande roll och lärandet sker i grupper eller par med fokus på elevinteraktion där strukturerna 
stöttar upp. 
    En av de stöttande strukturerna är EPA-modellen som står för enskilt, par, alla. Arbetsgången i 
EPA inleds med att läraren ställer en fråga som eleverna funderar på enskilt. Sedan pratar eleverna 
i par om detta och sist får eleverna berätta sina tankar för klassen. Kooperativt lärande leder till 
högre inkludering samt mer engagemang och aktivitet från eleverna, enligt Fohlin och Wilson 
(2018). 

 
2.6 Insatser och träning 
Elever med språkstörning behöver explicit undervisning inom flera delar av skolspråket då dessa 
elever inte lär sig språk implicit lika effektivt som jämnåriga elever. Med explicit undervisning 
menas att läraren överför färdigheter och kunskap direkt till eleverna på ett målmedvetet och 

strukturerat sätt (Hallin, 2019).  
  
2.6.1 Utveckling av läsförståelseförmågan 
Westlund (2017) redogör för att forskning visar att det inte finns någon quick fix för att utveckla 
elevernas läsförståelse. Enligt Emanuelsson och Reichenberg, (2014) och McKeown et al. (2009) 
tränas eleverna i Reciprocal Teaching (RT) att ställa hypoteser, göra inferenser som innebär att 
läsa mellan raderna, där frågor ställs före, under och efter läsningen samt svåra ord diskuteras. 
Slutligen sammanfattas texten med egna ord. I Questioning the Author (QtA) är fokus på 
textprocessandet i samtalet, där eleverna tränas i att bli aktiva läsare som ifrågasätter författaren. 
Enligt Emanuelsson och Reichenberg (2014) och Westlund (2017) är det gemensamma för båda 
metoderna det gemensamma samtalet där samtalet ska fungera som “scaffolding” för att utveckla 
elevernas metakognitiva färdigheter där stödet kommer från lärarna och kamraterna. Därmed 
fungerar samtalet som “verktyg” för att strukturera tänkandet. 
    Enligt Bruce et al. (2018) och Hallin (2019) kan läsförståelsestrategier öka läsförståelsen hos 
elever med språkstörning, men de behöver mycket vägledning i hur strategierna används samt 
repetition. Innehåller texten för många komplexa ord och formuleringar som eleven inte förstår 
hjälper strategierna inte hela vägen. Då kan eleverna stöttas genom förförståelse, visuellt stöd samt 
att läsa tillsammans och föra textsamtal. 

 
2.6.2 Utveckling och stöttning av avkodningsförmågan 
Enligt Hallin (2019) och Westlund (2017) har många elever med språkstörning 
avkodningssvårigheter. Elever som är i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter gynnas av 
strukturerad läsinlärning från ljudbaserade metoder. Därmed är systematisk undervisning med 
koppling mellan bokstäver och språkljud (phonics) fördelaktig. 
    Bruce et al. (2018) och Hallin (2019) belyser att om en elev har avkodningssvårigheter bör hen få 
tillgång till inlästa böcker. För elever som har språkstörning hjälper det inte att “läsa med öronen”, 
då inläsningstjänsten bara tar bort kraven att avkoda flytande. Eleven behöver utöver detta hjälp 
med den språkliga bearbetningen. Det är därför mer fördelaktigt om eleven får följa med i texten 
samtidigt som hen lyssnar för att sedan stanna upp efter varje stycke för tankepaus. 
 
2.6.3 Utveckling av grammatik samt muntlig och skriftlig uttrycksförmåga 

Saddler, Behforooz och Asaros (2008) studie har kommit fram till att elever med skrivsvårigheter 
utvecklar sitt skrivande med hjälp av riktad träning i att kombinera ord till meningar som därmed 
förbättrar kvaliteten på texten i sin helhet. Petersen (2011) redogör för att en explicit undervisning 
om vilka delar en berättelse innehåller, och ett parallellt arbete med grammatik och ordförråd 
utvecklar både språkförståelsen och uttrycksförmågan. Först studeras berättelsens struktur med 
visuellt stöd för delar såsom start, tid, plats, huvudpersoner, handling, konsekvens och avslut. 
Därefter arbetar man med det berättande språket, till exempel med sambandsord och därefter sker 
repeterande träning. Eleverna får därmed beskriva hur en berättelse är uppbyggd och producera 
berättelser både muntligt och skriftligt. 
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    Bruce och Hanssons (2019) belyser i sin studie att barn med språkstörning har behov av 
scaffolding, d.v.s. stöd av en mer strukturerad kontext där eleven får hjälp att hålla sig till ämnet. 
Detta understryker vikten av att lärare är medvetna om barnets språkliga profil och anpassar sin 
kommunikation utifrån elevernas behov. 

 
2.6.4 Utveckling av ordförråd  
Enligt Castles och Nation (2018) och McGregor, Oleson, Bahnsen och Duff (2013) är det 
fördelaktigt om elever med språkstörning får arbeta med ordförrådets bredd och djup, då detta 
ökar möjligheter till bättre sociala kontakter, lyckad läsning samt förbättrade skolresultat. Steele 
och Mills (2011) framhåller att det är gynnsamt om elever med språkstörning får repetera ord vid 
upprepade tillfällen. Hallin (2019) poängterar att i samband med detta är det fördelaktigt om 
eleverna får visuellt stöd i form av anteckningar, tankekartor och bilder då inlärningen och 
arbetsminnet stöttas. Lärare kan återkoppla till lektionen innan för att bygga på elevernas 
förförståelse samt sammanfatta lektionen på slutet. 
    Steele och Mills (2011) redogör för att läraren kan välja målord från tre nivåer som bearbetas i 
klassen och orden kan kopplas till läroplanen. Nivå ett är högfrekventa ord som exempelvis 
“klocka”, och dessa ord behöver inte vara med vid träningen. Nivå två ord är funktionsord med 
flera betydelser, exempelvis “överväga”. Dessa är viktiga för läsförståelsen och bör vara i 
huvudfokus. Nivå tre är ämnesspecifika ord, exempelvis “ekonomi”. Orden kan introduceras med 
en enkel förklaring och för att fördjupa ordens betydelse kan eleverna få träna på synonymer, 
motsatser samt likheter och skillnader. 
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3. Metod 
I detta avsnitt redogörs för vilken metod vi använde oss av för att besvara studiens syfte, vilket är 
att belysa hur några lärare och speciallärare på låg- och mellanstadiet beskriver hur elever med 
språkstörning kan utvecklas och stödjas i sin språkliga förmåga. Därefter beskrivs studiens 
datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt och procedur. Avslutningsvis beskriver vi studiens 
forskningsetiska principer. 
    En kvalitativ metod innebär att forskaren försöker tolka och förstå vad informanterna förmedlar 
samt hur de förstår och upplever sin sociala tillvaro (Bryman, 2018). Hermeneutiskt perspektiv 
innebär att forskaren använder sig av en kunskapssyn som är tolkande (Lind, 2014). Studien utgår 
från en kvalitativ undersökningsmetod och är inspirerad av hermeneutiskt perspektiv, eftersom vi 
ville få en ökad förståelse kring hur lärarna och speciallärarna stöttar och utvecklar elever med 
språkstörning i deras språkliga förmåga. Vi ville ta del utav deras tankar utifrån den skolkontext de 
befann sig i. Därmed utförde vi semistrukturerade intervjuer med alla sju lärare och speciallärare 
som vi i denna studie ibland benämner som informanter. 
    Då vi strävade efter att få en bredd i studien kompletterades intervjuerna med kortare 
observationer av klassrummen eller arbetsrummen för att ta del utav de lärmiljöer informanterna 
arbetade i. Vid intervjutillfällena satt vi i klassrummet eller arbetsrummet där informanterna 
kunde peka på hjälpmedel eller hämta arbetsmaterial som vi fotade av. Därmed genomfördes 
observationerna i samband med intervjuerna och vi ställde frågor utifrån observationsprotokollet 
(Dockrell, Sullivan & Waldmann, 2015. Se bilaga 3). På så sätt fick vi en bredare uppfattning av 
lärmiljön samt de stöttande undervisningsmetoder och strategier de arbetade utifrån. 

 

3.1 Deltagare 
Ett målinriktat urval innebär att forskaren väljer ut deltagare, platser och organisationer på ett 
strategiskt sätt så att de som väljs ut är relevanta för de formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 
2019). Utifrån detta gjorde vi ett målinriktat urval. Urvalet av informanter i denna studie var låg- 
eller mellanstadielärare som hade elever med språkstörning i sin klass samt speciallärare som 
undervisade minst en elev som har språkstörning. Lärarna samt speciallärarna arbetade i fem olika 
skolor i tre svenska kommuner från norr till söder. Med lärare och speciallärare avsågs i denna 
studie de som undervisade i särskilt språkbelastande ämnen såsom svenska, naturkunskap eller 
samhällskunskap. Informanterna fick ingen form av ersättning för deltagandet i studien. 
    Inom gruppen elever med språkstörning finns stora skillnader och variationer i elevers 
förmågor. Det finns olika typer av språkstörningar, exempelvis expressiv, impressiv, pragmatisk, 
grav och generell språkstörning (Bruce et al., 2018; Eriksson et al., 2018; Nettelbladt & Salameh, 
2014). Vi valde i denna studie en avgränsning som innefattade lärare och speciallärare i låg- och 
mellanstadiet som har elever med någon form av språkstörning. Orsaken till detta var att vi ville se 
vilka språkutvecklande strategier och undervisningsmetoder lärare och speciallärare ansåg var 
fördelaktiga för elever med språkstörning.  
    Inledningsvis kontaktade vi rektorer för att på den vägen få informanter, men då vi inte fick 
respons kontaktade vi speciallärare och lärare personligen. De lärare och speciallärare vi 
kontaktade tackade ja till att delta i studien och fick i samband med detta missivbrev med 
information om studien (se bilaga 1).  
    Vi hade från början tänkt ha med sex informanter i studien, men det blev i slutändan sju. 
Orsaken till detta var att en av oss kontaktade tre informanter men när den ena dröjde med svar, 
hörde hon av sig till en annan skola där en speciallärare ställde upp på intervju. Strax därefter 
hörde den tidigare kontaktade specialläraren av sig och ville delta i studien vilket ledde till att en 
av oss intervjuade fyra informanter. 

 

3.2. Material 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar blev datainsamlingsmetoden kvalitativ i form av sju 
semistrukturerade intervjuer samt observationer av lärmiljöerna. Bryman (2018) och Kvale och 
Brinkmann (2017) framhåller att forskaren har i samband med en semistrukturerad intervju en 
intervjuguide över förhållandevis specifika teman, där intervjupersonen har stor frihet att utforma 
svaren på sitt eget sätt. Därmed ställde vi frågor utifrån den ursprungliga ordningen i 
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intervjuguiden, men vi följde inte alltid strikt intervjuguidens ordning (se bilaga 2). Intervjuerna 
spelades in med dubbla inspelningsverktyg på datorer och mobiler och därefter genomfördes 
transkribering av intervjuerna. Vi strävade efter att informanterna skulle känna sig trygga i att 
uttala sig om sina tankar och upplevelser.  
    Intervjuerna kompletterades med kortare observationer i klassrummen eller arbetsrummen för 
att ta del utav de lärmiljöer informanterna arbetar i. Vi utgick från en del utav en observationsmall 
som hade fokus på språkinlärningsmiljö och berörde den fysiska miljön och lärandekontexten. 
Observationsprotokollet heter “Det kommunikationsstödjande klassrummet; 
observationsprotokoll” (Dockrell,Sullivan & Waldmann, 2015. Se bilaga 3).  
Resultatet från observationsprotokollets anteckningar och intervjutranskriberingarna 
sammanställdes i samband med den efterföljande bearbetningen av datan. 

3.3 Procedur 
Innan genomförandet av intervjuerna genomförde vi varsin pilotintervju för att testa våra frågor. 
Vi upptäckte då flera frågor som behövde förändras eller tas bort, samt information vi ville 
förtydliga i inledningen av kommande intervjuer. Enligt Hedin (2011) finns det många fördelar 
med att genomföra en pilotintervju för att se hur frågorna fungerar samt hur svaren gestaltar sig.  
Vid genomförandet intervjuades lärarna och speciallärarna på deras skolor där varje 
intervjutillfälle tog ca 45 -75 minuter (se bilaga 2). Samtalet spelades in på en diktafon så att en 
efterföljande transkribering kunde ske. Enligt Kvale och Brinkmann (2017) fångar en inspelad 
intervju upp tonfall, ord och pauser som möjliggör för intervjuaren att återigen få lyssna på 
samtalet. När samtalet spelas in kan en adekvat transkribering av intervjun ske utifrån det 
inspelade materialet så att teman kan hämtas utifrån datainsamlingen (Bryman, 2018). Efter 
intervjuerna genomfördes en kortare observation utifrån observationsprotokollet. 

3.4 Bearbetning av analys och data 
Hedin (2011) redogör för hur data kan bearbetas samt hur nyckelord kan synliggöra mönster samt 
skapa teman med underkategorier. Utifrån de transkriberade intervjuerna och svaren från 
observationsprotokollet togs nyckelord fram och vi skapade därefter teman utifrån de mönster som 
framträdde. Vi valde att ha ett hermeneutiskt synsätt där vi ville vara trogna vårt material och låta 
nyckelord komma fram oavsett om de kunde förknippas med våra frågeställningar eller inte. I 
huvudsak framkom teman utifrån våra frågeställningar men det framkom även nya teman som vi 
inte kunde förutse. Vi skrev 300 nyckelord vardera på lappar som vi sedan la i varsina burkar och 
tog därefter slumpvis ut 20 % av dessa som vi gav till varandra. Utifrån dessa 20 % skapade vi 
teman som vi till sist jämförde med varandra. Många teman vi fick fram var snarlika, vilket hjälpte 
oss i kategoriseringsprocessen. 

3.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
Studien följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Bryman (2018) redogör för 
dessa fyra grundläggande etiska principer som är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att studiens informanter 
får skriftlig och muntlig information om studiens syfte samt vilka metoder forskaren kommer 
använda sig av för att samla in data. Samtyckeskravet innebär att deltagarna informeras om att 
deltagandet i studien är frivilligt och att de utan att ange skäl närsomhelst kan avbryta sin 
medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som deltar i studien deltar 
anonymt genom att varken deras namn eller arbetsplats kommer uppges i studien. Det handlar 
även om att deltagarna får information om att personuppgifterna kommer hanteras och förvaras så 
att obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in 
endast kommer användas till ändamålet för forskningen (Bryman, 2018). 
    Utifrån informationskravet fick studiens informanter skriftlig information om undersökningens 
syfte via missivbrev och mail. Deltagarna fick reda på att undersökningen innefattade en intervju 
med besök i informanternas klassrum eller arbetsrum. Utifrån samtyckeskravet informerades 
deltagarna om att deras deltagande var frivilligt och att de, utan att ange skäl, när som helst kunde 
avsluta sin medverkan om de ville. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla informanter 



14   

 

som deltog i studien anonymiserades. Fiktiva namn har använts, där varken deras namn, namnet 
på skolan de arbetar på eller namnet på kommunen nämns i studien. Därutöver fick deltagarna 
också information om att personuppgifterna hanterades och förvarades så att obehöriga inte 
kunde komma åt dem. Nyttjandekravet uppfylldes genom att de uppgifter som samlades in endast 
användes till ändamålet för forskningen.  
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4. Resultat 
4.1 Presentation av deltagare 
Studiens sju informanter presenteras i denna del. Utifrån ett etiskt hänsynstagande har de alla fått 

fingerade namn. 

Lärare ”Lisa” 
Lisa är utbildad grundskollärare för de tidigare skolåren, årskurs 1-6. Hon har arbetat som lärare i 
7 år. De kunskaper hon har förvärvat kring elever som har språkstörning är dels utifrån erfarenhet 
av att ha jobbat med ett barn som har diagnosen språkstörning, vid möte med en centralt anställd 
logoped samt utifrån samtal och samarbete med skolans speciallärare. 
 
Lärare ”Kristina” 
Kristina är utbildad grundskollärare i åk 1-7 och har jobbat som lärare i 21 år. Hon har förvärvat 
erfarenheter av språkstörning genom att ha flera elever med språkstörning, utifrån 
fortbildningskurser och artiklar som handlar om elevgruppen samt logopeden på skolan.  

Lärare ”Marie” 
Marie är utbildad grundskollärare från förskoleklass till årskurs 6 och har jobbat som lärare i 9 år. 
Hon har lärt sig om språkstörning utifrån erfarenheter av att arbeta med elever som har 
språkstörning, externt konsultativt stöd samt från specialläraren och logopeden på skolan.  

Speciallärare ”Susanne” 
Susanne är utbildad speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Hon har arbetat 
inom skolan i totalt 16 år, varav 13 år som klasslärare och 3 år som speciallärare. Hon har förvärvat 
kunskaper kring elever med språkstörning dels utifrån erfarenheter från arbetet med barn som har 
språkstörning, vid föreläsningar, möten med kommunens centralt anställda logopeder samt 
utifrån utbildningen till speciallärare. 

Speciallärare ”Rut” 
Rut är utbildad lärare i åk 1-7 och har jobbat som lärare i 25 år. Sedan två år tillbaka studerar hon 
till speciallärare och från hösten 2018 har hon arbetat som speciallärare på halvtid. Rut har 
förvärvat kunskaper om elever med språkstörning genom att arbeta med elever som har 
språkstörning, genom speciallärarutbildningen, fortbildningskurser, artiklar som handlar om 
språkstörning samt logopeden på skolan. 

Speciallärare ”Carin”  
Carin är utbildad speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Hon har arbetat 
inom skolan i 24 år, varav som lärare i 13 år och som speciallärare i 5 år. Övriga år har hon arbetat 
som elevassistent. De kunskaper hon har kring elever med språkstörning är dels genom erfarenhet 
av att ha arbetat med många barn som har språkstörning, kunskaper hon erövrat från utbildningen 
till speciallärare och från en fortbildningskurs, samt även genom en tät kontakt med kommunens 
centralt anställda logopeder.  

Speciallärare ”Elsa”  
Elsa är utbildad grundskollärare i åk 1-3 och har jobbat som lärare i 31 år samt som speciallärare i 
6 år. Hon har förvärvat kunskaper om elever med språkstörning utifrån att hon har arbetat med 
elever som har språkstörning, fortbildningskurser och logopeder som besökt skolan. 
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4.2 Stöd och samarbete på skol-, grupp och individnivå 
I denna resultatdel beskrivs hur stödet kan variera på olika skolor samt hur skolans professioner 
kan samarbeta vid kartläggning och genom skolans elevhälsoteam (EHT). 

 

4.2.1 Stöd och samarbete på skolnivå 
Det finns, enligt samtliga informanter, en styrka i att känna att rektorn stöttar och har en 
förståelse för elever i svårigheter. En informant upplever att det inte finns stöd och förståelse från 
rektorer vilket blir en stor utmaning i skolpraktiken då ekonomin prioriteras före elevers behov av 
stöd. Carin beskriver detta utifrån följande: ”Och ibland har vi inte fått göra det för att eeh... 
Ekonomiskt så ser dom att vi ska prioritera på andra sätt. Så det se... Det har sett lite olika ut.” 
På en skola har en språkverkstad startats, där en logoped och en speciallärare arbetar, och där 
känner de ett starkt stöd eftersom det var rektorn som beslutade att detta skulle inrättas. Trots att 
det är kostsamt ser rektorn fördelarna med delgivning av kompetens och stöttning i 
arbetsmetoder. 
    När alla samlas i EHT förmedlar samtliga informanter att det är betydelsefullt att ha ett öppet 
klimat där utmaningar och svårigheter löses tillsammans. De anser att det är betydelsefullt att ha 
olika professioner i EHT där alla delger råd utifrån sina kompetenser. Specialläraren Susanne 
uttrycker en oro över att elevhälsan krymper, då nedskärningar av personal sker. Istället får de 
kontakta kommunens stödteam för råd och stöd.  
    Finns det funderingar kring om en elev har språkstörning anser samtliga informanter att det är 
fördelaktigt om flera professioner på skolan samarbetar så att ”pusslet” kan läggas tillsammans i 
kartläggningen. Susanne berättar att då kan en observation av det sociala genomföras, då elever 
med språkstörning ofta kan ha svårigheter med sociala koder. Vid observationen menar hon att 
observatören ska titta på vilka typer av lekar som eleven är med i. Deltar eleven i lekar där regler 
kan ändras eller enbart i lekar som har tydliga och fasta regler? Två informanter säger även att det 
är fördelaktigt att göra eleven delaktig i kartläggningen och fråga hur hen trivs och vem hen jobbar 
bäst med. Genom att föra en reflekterande dialog med eleven och sammanföra lärarens, 
speciallärarens och förälderns bild kan en fördelaktig kartläggning ske. 

 
4.2.2 Stöd och samarbete mellan olika professioner 
På Kristinas, Maries samt Ruts skola är logoped anställd och knuten till lärarna och specialläraren. 
Lärarna får stöd vid utvecklingssamtal, lektionsplaneringar, konkreta arbetsmaterial och 
åtgärdsprogram. Kristina uttrycker: ”Jag känner att jag har hittat ett sätt att jobba kring barnen 
och dom trivs, är nöjda och gör framsteg.”  
    Specialläraren Rut berättar att hon och logopeden kontinuerligt träffar de lärare som har elever 
med språkstörning för samarbetsmöten. Där får lärarna prestigelöst berätta vad som fungerar, om 
utmaningar samt att extra anpassningar revideras. Därutöver ger logopeden och specialläraren 
konkreta råd, samt arbetsmaterial såsom exempelvis bildstöd och stödmallar. Rut betonar styrkan 
i att ha ett tätt och nära samarbete med logopeden Olivia (fingerat namn) där de planerar 
lektioner, skriver åtgärdsprogram, gör utvärderingar har föräldrakontakter ihop och ibland arbetar 
de tillsammans med eleven: ”... och det är jättevärdefullt. För då kan Olivia lyssna med sitt 
logopedöra kring grammatik, och jag är inne på att stötta eleven inne i övningen, så…” 
    Det framkommer dock att stödet på informanternas skolor varierar, bland annat huruvida det 
finns logopeder anställda på skolan eller inte. De två lärare och tre speciallärare som 
inte har logopeder på skolorna känner sig mer ensamma och uttrycker ett större behov av att få 
extern hjälp utifrån utav det konsultativa stödet eller ”kommunens stödteam.” Teamen består utav 
speciallärare, logopeder och psykologer och kommer ut till skolor där de delar med sig av sina 
kunskaper samt ger råd om det finns funderingar om eleverna har språkstörning. Det fungerar på 
liknande sätt på Elsas, Susannes, Carins och Lisas skola där ”kommunens stödteam” antingen 
kommer ut vid behov eller så får lärarna åka till dem. Informanterna uttrycker en frustration över 
att det tar mycket tid att samla lärarna vid en tid då alla kan, för att sedan ta sig till mötesplatsen. 
Susanne och Elsa saknar stöd i form av konkreta råd och tips: ”... när vi hade då våra 
talpedagoger som kom ut och faktiskt visade ‘hands-on’, dom kompensatoriska hjälpmedlen.” 
(Susanne)  
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    De informanter som har logoped på skolan berättar att de får det stöd de behöver. Marie 
beskriver den stora förändringen som uppstod då språkverkstaden startades på skolan:   

”…Jo men eftersom den här språkverkstan har ett uppdrag från skolledningen 
att förstärka och bistå oss klasslärare i undervisningen, för att kunna bygga upp 
en så bra lärandemiljö som möjligt för eleven så tycker jag idag att jag behöver 
inte söka kompetens utanför, utan jag kan luta mig mot språkverkstan och 
förlita mig på att den kollen har dom…”   

 

4.3 Tillgänglig lärmiljö 
I denna resultatsdel kommer den språkliga och fysiska lärmiljön samt betydelsen av bildstöd 
beskrivas. 
 

4.3.1 Fysisk och språkligt tillgänglig lärmiljö 
Samtliga speciallärare och lärare betonar vikten av att skapa en tillgänglig och avskalad lärmiljö 
där intrycken minimeras eftersom de inte vill att eleverna ska tappa fokus och koncentration. 
Därmed eftersträvar informanterna att inte ha för mycket teckningar eller tavlor på väggarna samt 
rena whiteboard-tavlor. Rut beskriver att hon har tänkt på att väggar, gardiner och möbler ska 
vara i en lugn och samstämmig färgskala.  
    Fyra av informanterna har valt att eleverna ska sitta framåtvända så att de tydligt ska se 
munrörelser och att de ska slippa vrida på sig. Kristina berättar: ”Det ser lite gammaldags ut, men 
jag tycker det är bra!” Samtliga informanter eftersträvar att skapa rum i rummen där olika 
aktiviteter är möjliga att utföra. I ett klassrum finns exempelvis en läshörna med soffa eller fåtölj, 
vid ett runt bord kan flera barn skriva och skärmar och hörselkåpor finns tillgängligt. Därmed 
formar informanter lärmiljön så att eleven vid behov kan sätta sig bakom en skärm (se bilaga 10). 
Rut har liksom övriga informanter utformat rum i rummet och hon har fått positiv feedback av 
både lärare och elever.  
    Det är dock inte alla informanter som är nöjda med alla delar i lärmiljön. Tre informanter 
berättar att de skulle vilja ha stängda skåp med luckor som skymmer innehållet, men ekonomin 
tillåter dem inte att köpa nya. Fem informanter är inte är nöjda med klassrumsstorleken och skulle 
vilja möblera på annat sätt. Därutöver upplever samtliga informanterna brist på tillgängliga 
grupprum och utmaningar i de långa avstånden mellan speciallärarnas rum och elevernas rum. 

 
4.3.2 Bildstöd 
Samtliga informanter lyfter fram att de använder sig av bildstöd i sitt arbete. På fyra skolor har 
skolledningen bestämt att alla ska använda sig av samma typ av bildstöd och att de ska följa 
samma norm i alla klassrum. Bildstöd gynnar, enligt Lisa, alla elever och inte bara elever med 
språkstörning. Rut berättar att alla lärare på skolan får tillgång till bildstödsprogram för att kunna 
använda bildstöd under sina lektioner. Marie använder sig av bildstöd med morgonhälsningar (se 
bilaga 9) där eleverna, utifrån bildstödet, får bestämma hur de vill hälsa på morgonen. Bland annat 
Lisa och Elsa fotar arbetsböcker och har dessa som bildstöd på tavlan för att tydliggöra vilken bok 
de ska arbeta med (se bilaga 4).   
    Susanne använder sig av bildstöd till lektionens huvudmoment, men hon har inte bilder för varje 
delmoment om hon inte vet att hon absolut måste. ”Hur jag ser på det är att jag är klu.. Jag är 
inte helt såld till hundra procent i alla lägen. Därför att jag vet att det finns barn som inte mår 
bra av bildstöd.” Susanne förklarar vidare att bildstöd ibland kan stjälpa istället för att hjälpa och 
att de elever som inte stöds av bilder istället behöver det muntliga stödet och har behov av en 
väldigt avskalad miljö. Även Carin förmedlar att hon sett att en del elever inledningsvis visar 
motstånd i att använda sig av bildstöd kopplat till arbetsschemat. I kontrast till Susanne lyfter 
Carin fram betydelsen av att inte ge upp utan att fortsätta använda bildstöd. Med tiden har hon 
sett hur elevernas inställning förändrats, samt att de som tidigare visat motstånd kring detta 
efterfrågar arbetsschemat om det saknas. 
    Bildstöd hjälper, enligt Lisa, även läraren att bli mer genomtänkt: ”Ja [...] även för sig själv, 
vad hade jag tänkt den här lektionen?” Carin använder sig av bildstöd i form av foton på boken 
och menar att även bilder på miljöer eller platser med fördel kan användas i bildstöd. Genom att 
visa bilder på hur klassrummen och andra skolmiljöer ser ut kan trygghet skapas. Carin menar 
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också att det är bra att inledningsvis använda sig av foton istället för bilder från ett 
bildstödsprogram: ”...Men när dom är riktigt små så tänker vi bilder. Alltså foton från början. 
Från förskoleklass och ettan, och sen ser man...” 

 

4.3.3 Generella anpassningar 
Samtliga informanter beskriver att de använder sig av generella anpassningar i sitt arbete med 
elever som har språkstörning. Rut menar att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och inte ett 
individperspektiv där lösningen anses vara att plocka ut eleven ur klassrummet där någon annan 
ska ta hand om eleven: ”ja men kan inte bara du ta eleven och lösa det här så kan jag hålla på och 
pula med mitt […] det är ju också en ganska stor fallgrop, därför att vi måste ha helheten.” Rut 
beskriver vidare att fler lärare börjar inse att speciallärare eller logopeder inte kan “fixa” något på 

20 minuter utan förändringen måste ske genom extra anpassningar i klassrummet.  
 

”…utan det handlar väldigt mycket om vad som händer i den stora gruppen. 
Med dom här generella extra anpassningarna, att man möter eleverna i 
undervisningen där, och det är där vi vill vara ett bollplank, så att det blir bra 
för eleven hos oss här men också inne i den stora gruppen.”  

 
    De anpassningar som görs för elever med språkstörning mår alla barn bra av. Carin säger att 
oavsett om en elev har språkstörning eller inte så är många anpassningar bra för alla. Kristina är 
inne på samma ämne och menar att även andra elever med andra diagnoser kan ha behov av 
samma typ av hjälp och stöd som barn med språkstörning har behov av: ”Men sen är det andra 
delar jag tänker på, det finns andra diagnoser, alltså det finns hörselnedsättning och man 
behöver ofta samma typ av hjälp då.”  
    Carin säger att de brukar anpassa proven så att eleverna kan få göra dessa muntligt och med 
hjälp av bildstöd. Efter förhöret har de utgått från vad som behöver tränas mer på och inte vad som 
saknas. Eftersom det är svårt att både lyssna på muntliga genomgångar och skriva samtidigt ger 
Kristina färdiga anteckningar inför prov.  

 
4.3.4 Alternativa verktyg 
Samtliga informanter belyser betydelsen av att elever som har språkstörning får ta del av olika 
alternativa verktyg. Specialläraren Rut anser dock att alternativa verktyg bör kallas för 
standardverktyg då elever oavsett om det finns en diagnos eller inte gynnas av hjälpmedlen. 
    Samtliga informanter beskriver hur deras elever får ta del utav inläsningstjänst till läroböcker 
samt skönlitterära böcker. Elsa säger:”...att kunna lyssna på böcker, eftersom dom själva kanske 
inte läser så mycket eller förstår”. Marie ser komplexiteten med inläsningstjänsten: ”...men för 
hans del är det för kompakt fakta, så han kan lyssna på det men han får inte behållningen…” och 
förklarar vidare att eleven inte har så stort ordförråd vilket minskar förståelsen. Även Carin 
beskriver att en ljudbok inte alltid är fördelaktig för elever med språkstörning: ”...men då ska de 
också förstå vad dom hör, för det är ju ingen som förklarar begreppen där, så då måste man ju 
veta… att de vet vad dom lyssnar på…” 
    Samtliga informanter låter elever med språkstörning få skriva på dator med talsyntes för att 
underlätta skrivandet:  
 

”att när eleverna trycker ner tangenterna så hör man ‘Sss’ ´o´ ´l´ ´sol´ För 
det hjälper både arbetsminne, att hålla en på banan och koncentration. Och 
även upprepning av egna ord och meningar, de kan höra sin text i efterhand.” 
(Rut). 

 
Kristina och Marie får hjälp av logopeden och specialläraren att initiera talsyntes och 
inläsningstjänst i helklass och på så sätt avdramatiseras användandet av hjälpmedlen. Logopeden 
hjälper även eleverna att hitta intressanta böcker via inläsningstjänst och lägger in böckerna i 
deras digitala bokhylla. För att träna färdigheter inom svenska och matte spelar både Elsas och 
Susannes elever matte- och svenskaspel på Ipads. Susanne uttrycker en frustration över att deras 
Ipads inte fungerar mot nätet, men även att de enbart får ladda ned oinspirerande gratis-appar: 
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”...det finns vissa kompensatoriska hjälpmedel men det känns som att det området är jätte-
eftersatt.”.  
    Samtliga informanter eftersträvar även anpassningar genom kompensatoriska hjälpmedel i 
lärmiljön. I Kristinas klassrum finns röstförstärkare med mikrofon till både läraren och elever. 
Både Elsa och Marie använder sig av Time Timer för att synliggöra hur länge eleverna ska arbeta 
på lektionerna och i Maries klass får den elev som har språkstörning gå undan bakom skärmen och 
spela Ipad för att få en paus och fylla på sin energibalans.  

 

4.4 Stöttande strategier och undervisningsmetoder 
Denna resultatsdel handlar om stöttande undervisningsmetoder, strategier och stödstrukturer som 
lärare kan använda sig av i undervisningen. 

 
4.4.1 Proximala utvecklingszonen 
Samtliga informanter lyfter fram vikten av att finna rätt nivå där eleven utmanas men samtidigt 
inte är för svår. Ett sätt att finna en rimlig nivå är att göra VÖL diagram i helklass. Diagrammet 
innebär att läraren checkar av vad gruppen redan vet, vad de önskar att veta och på slutet får 
eleverna visa vad dem har lärt sig. Därmed kan läraren finna vilken nivå eleven är på innan de 
börjar undervisa i ett nytt ämne.  Kristina säger: ”...ibland smackar jag bara upp ordet och 
frågar: ‘Vad betyder det här?’ och man checkar av lite hur bra koll dom har...” 
    Samtliga informanter säger att eleven har behov av att känna att det som händer inne i 
klassrummet eller arbetsrummet inte ligger på för hög nivå så att samarbetet med eleven blir så 
gynnsamt som möjligt. Marie uttrycker ” ...utan att eleven ska kunna känna att den kan vara med 
på den nivån jag är.” Därutöver förmedlar samtliga informanter betydelsen av att anpassa språk, 
läs- och skrivuppgifter och läxor utifrån deras elever nivå för att de ska känna att de klarar av det 
och lyckas. 
  
4.4.2 Förförståelse och repetition 
Samtliga informanter berättar att de startar lektionerna med att prata om vad de lärde sig på 
lektionen innan, för att att återkoppla till förförståelsen. När de inleder nya ämnen börjar de med 
att gå igenom ämnesspecifika ord för att ge förförståelse för eleverna. Rut beskriver en utveckling 
på skolan som innebär att många lärare gör eget bildstöd med Widgitbilder, där de går igenom 
svåra begrepp. Hon ser dock ett behov utav att inte bara gå igenom ämnesspecifika ord utan även 
abstrakta ord såsom exempelvis ”bildas.” Om eleven exempelvis inte förstår vad ”bildas” betyder 
har betydelsen av meningen utgått. 
    Tre informanter brukar även gå igenom bärande begrepp inför att klassen ser film så att 
förförståelse skapas. Carin påpekar att för att förstärka förståelsen brukar hon eller läraren pausa 
filmen regelbundet för att prata om begrepp och sammanfatta. 
    Enligt samtliga lärare har elever med språkstörning även ett stort behov av repetition. Carin 
anser att vissa saker, såsom bokstavsinlärning, behöver ”nötas in”. Repetition kan också användas 
i form av en sammanfattning och repetition av dagens lektion på slutet vilket Marie använder sig 
av: ”Återknyta lektionen; ’vad lärde vi oss?’ [...] ’Vad har vi gjort på lektionen?’” Även Carin 
framhåller vikten av att läraren sammanfattar, gärna med hjälp av bilder, och upprepar så att 
eleverna känner sig delaktiga och hänger med. 

 

4.4.3 Vikten av förberedelse och förutsägbarhet 
Samtliga informanter talar om betydelsen av att arbeta med förberedelse. En stöttande faktor kan, 
enligt Susanne, vara att förbereda nya arbetsuppgifter dagen innan så att eleven är delaktig på 
lektionen dagen efter:  

”Kanske sitta med mig, imorgon kommer det att vara det här papperet [...] Alla får det här 
papperet. Vi kan titta i förväg. Vet du vad du ska göra? Och sen när det barnet får samma 
papper som alla andra, då är den lugn och trygg och gör det i helklass.” 
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Susanne säger även att denna typ av förberedelse kan bli en stödjande faktor vid exempelvis ett 
prov. Carin nämner också att förförståelse behövs inför en gruppuppgift för att eleven ska ha en 
chans att följa med och vara delaktig. Lisa förbereder sina elever inför annorlunda dagar, när de 
exempelvis ska gå på teater, med hjälp av ritprat.  
    Samtliga informanter förmedlar att när skoldagarna, i grunden, ser likadana ut så skapas en 
trygghet för både lärare och elever. Susanne säger ”Ja, och det ska vara samma lika i alla 
klassrum. Vilket då gör att... Kliver det in en ny fröken eller jag ska gå i ett annat klassrum så 
ska man ändå känna sig hemma.” Kristina berättar att tydliga rutiner bör finnas så att dagen 
börjar på samma sätt varje dag och hon går då alltid igenom schemat för dagen på morgonen. 
Marie säger att hon alltid har samma rytm på hennes lektionsstruktur och dagen ser alltid likadan 
ut där eleverna får börja med egen läsning varje morgon. Rut menar att förutsägbarhet är en 
stöttande strategi och att varje lektion börjar och avslutas på samma sätt. Även Elsa lyfter fram 
vikten av att dagarna ser likadana ut: ”Jag tror nog att det är kontinuiteten för många av de här 
barnen, det ska vara lika. Det ska vara samma. De är ju ganska fyrkantiga många barn, man 
ska inte ändra för ofta.” 

4.4.4 Tydlighet 
Samtliga lärare framhåller det positiva med av att bryta ner den muntliga genomgången och inte 
låta den vara för lång, så att alla elever hänger med och kan ta del utav den. Därutöver beskriver de 
vikten av att på olika sätt visualisera genomgången genom filmer, bilder och tankekartor. För att 
tydliggöra för eleverna vilken sida de ska vara i läroböckerna brukar alla lärare scanna in böckerna 
och ta fram sidorna på skärmen medan eleverna också har böckerna framför sig. Kristina 
uttrycker: ”...så jag kan peka och stryka under och sådär…” Marie beskriver att vid varje lektion 
har hon powerpoint på storbilden för att förtydliga genomgången, men även för att visualisera 
lektionens aktiviteter. På så sätt upplever eleverna en tydlighet och struktur i vad som förväntas av 
dem. 
    Samtliga informanter talar om betydelsen av att inte ha för många instruktioner i flera led utan 
att ha korta och tydliga instruktioner med bildstöd eller egenritade bilder bredvid.  
 Kristina beskriver hur hon brukar göra en kort checklista med tre instruktioner på tavlan där hon 
flyttar magneten nedåt när olika moment är genomförda. Ett annat sätt att tydliggöra 
förväntningarna och lärandemålen i olika ämnen är att göra planscher med bildstöd från Widgit 
(se bilaga 8). En del lärare sparar ner bildstödet i en pdf-fil och skickar med bildstödet i 
veckobrevet, och på så sätt kan föräldrar och elever träna på begreppen hemma.  
    Susanne säger att lågstadielärare är duktiga på att visualisera och ha tydliga stödstrukturer på 
lektionerna, men hon upplever stödstrukturerna plockas ofta bort på mellanstadiet. Hon menar att 
de stödstrukturer som finns på lågstadiet också bör finnas på mellanstadiet, då behovet av stöd och 
struktur är minst lika viktigt där. 

 
4.4.5 Kroppen som verktyg 
Samtliga informanter lyfter fram styrkan i att använda sin egen kropp som ett stöd för eleverna 
genom att använda sitt kroppsspråk samt tecken som stöd (se bilaga 11). När det gäller rösten 
tänker samtliga lärare och speciallärare på att ha ett långsamt taltempo och Carin betonar även att 
lägga in pauser så att eleverna hinner bearbeta det muntliga innehållet. Därutöver har de inlevelse 
när de talar, talar tydligt, har varierad intonation, förstärker med känslor samt upprepar ord och 
uttryck. Kristina berättar att hon försöker tala tydligt men när hon blir stressad talar hon fort: ”... 
och då tappar jag honom...” Marie belyser komplexiteten i att tala i ett för långsamt taltempo: ”... 
och skulle jag göra så att det passar i hans takt, skulle jag tappa resten av klassen...” Susanne 
anser att äldre lågstadielärare ofta har ett lägre taltempo, en tydlig fonologi och är trygga i det. 
Både speciallärare och lärare påpekar att det är viktigt att använda kroppsspråket så att eleverna 
får använda många sinnen. Susanne och Kristina säger att det är mer naturligt för lågstadielärare 
att använda ett tydligt kroppsspråk än vad det är för mellanstadielärare.  
    Tre informanter använder tecken som stöd i klassrummet för att bland annat tydliggöra 
nästkommande aktivitet. Logopeden på Rut och Maries skola ansvarar för att varje vecka delge 
klasslärarna ”veckans tecken” som nöts och tränas i klassrummen. Rut säger också att ”tecken som 
stöd” är ett komplement till bildstöd och är ett stöttande hjälpmedel för elever med språkstörning. 
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4.4.6 Kooperativt lärande och EPA  
Samtliga informanter berättar att de utgår från modellen kooperativt lärande för att eleverna ska 
fungera som lärresurser för varandra och träna på samarbete. Uppgifterna är öppna så eleverna 
kan avancera utifrån sina egna förmågor. Lärare har i förväg tänkt ut hur olika 
gruppkonstellationer kan se ut. Susanne säger: ”...Och har jag då lite tufft för att prata kanske jag 
ändå, för då har jag ju haft en klok fröken, som har parat ihop mig med någon som då kommer 
att väga upp mina... “  
    EPA (enskilt, par, alla) är en struktur inom kooperativt lärande som fem informanter använder 
sig av. De beskriver att modellen kan inge trygghet hos eleverna att uttrycka sig muntligt och 
skapar därmed större delaktighet i klassen. EPA används när eleverna ska prata med varandra, 
skriva dikter eller sortera meningar i stycken. Därmed får de även träna på de sociala målen: ”... 
att lyssna på varandra, turtagning, och att se till att alla är med på banan.” (Marie). 

4.4.7 Grupp- och paruppgifter 
Samtliga informanter berättar att en vuxen kan stötta genom att fördela ordet vid grupparbeten. 
Elsa beskriver det som att den vuxne styr och leder samtalet för att involvera eleven som har en 
språkstörning: ”Nu får du vänta, nu ska hon få säga något här. Hur skulle du göra här?” Den 
vuxne som leder samtalet ställer frågor, stöttar och fördelar ordet. Även Carin anser att detta 
behövs vid grupparbeten och menar att när flera ska komma överens är det viktigt att en vuxen är 
med och stöttar för annars är risken att eleven blir passiv: ”Det här att flera ska prata och komma 
överens, då blir dom, har dom blivit en tyst bisittare som tycker inte att det är speciellt kul.”  
    Både Elsa och Kristina lyfter vikten av en trygg konstellation i grupparbetet där läraren behöver 
använda sin fingertoppskänsla kring vilka elever som passar att arbeta tillsammans. Elsa uppger 
att eleven behöver arbeta med en elev som har kommit lite längre där båda känner att de lyckas. 
Rut och Carin säger att grupparbeten fungerar bättre på lågstadiet än på mellanstadiet eftersom 
grupparbeten på lågstadiet inte är lika kravfulla. Carin förmedlar också att, om det inte finns en 
vuxen med som styr, upplever många elever med språkstörning på mellanstadiet att de inte förstår 
och därmed inte hänger med vilket leder till att de inte tillför så mycket i grupparbeten och mår 
dåligt över det. För att eleven sedan ska våga framföra något muntligt i helklass och känna sig 
trygg i det, anser Carin att eleven behöver få träna på detta enskilt vid ett flertal tillfällen. 
    Tre speciallärare säger att de kan stötta elever med språkstörning på bästa sätt genom en-till-en 
undervisning eller att eleverna arbetar två och två. Carin förmedlar bland annat att vuxna personer 
med språkstörning har uppgett att det viktigaste för dem har varit enskilt arbete eller arbete i en 
liten grupp i skolan. Lisa uppger att hon ofta låter sina elever arbeta i par eftersom den sortens 
lärande är roligare. Hon kan se på eleverna att de tycker det är roligt och det skrattas mycket under 
dessa stunder. Hon säger även för att eleverna ofta får arbeta i par och ge varandra feedback vilket 
blir en stödstruktur för alla. Eleverna får ge varandra feedback på bilder och tanken är att de snart 
ska gå över till att ge feedback på varandras texter. Lisa berättar dock att hennes elev med 
språkstörning blev lite passiv i början när de skulle ge varandra feedback: ”...men han blev ska jag 
säga i ettan, lite lat och tänkte att det där kan ju dom andra göra, jag sitter som med här på 
sidan.” Detta är dock ingenting hon upplever nu när eleven går i årskurs 3. 
    Elsa säger att vid pararbete behöver eleven som har språkstörning stöd från en elev utan 
språkstörning, som har kommit lite längre, för att eleven har behov av att interagera med någon 
annan och få ökad motivation. I likhet med Elsa beskriver även Carin att hon väljer ”en stark... och 
god kamrat” som kan hjälpa till och guida. Hon menar även att den eleven som får träna på att 
förklara och hjälpa också lär sig mycket av detta. Elsa förklarar att oftast när eleven har ett 
funktionshinder så tar hon ut hen och arbetar i ett rum hos specialläraren. Hon kan också ha 
elever tillsammans när lärarna anser att den språkliga träningen gynnas av det. Carin säger att de 
har arbetat i par utanför klassrummet och då har de arbetat med ordförståelse och framförallt med 
förförståelse inför det kommande klassrumsarbetet. Marie berättar att hennes elev har den största 
delen av undervisningen enskilt, men att det fungerar bra att arbeta i par vid laborativa uppgifter 
och när de får stöd av en vuxen.
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4.4.8 Cirkelmodellen 
Fyra informanter berättar att de arbetar med den så kallade cirkelmodellen som blir en 
stödstruktur i arbetet med olika textgenrer. Specialläraren Rut beskriver arbetet utifrån denna 
modell där de tittar på typiska drag i olika texter, läser olika texter gemensamt och ”klipper isär 
den och sätter ihop den igen och, man kan jobba på så många olika sätt.” Även klassläraren 
Kristina lyfter cirkelmodellen och beskriver den utifrån ”Att vi först jobbar tillsammans och gör 
en slags modelltext, vi laborerar tillsammans och tittar: ‘hur gör vi styckeindelning’...” och de 
arbetar både enskilt, i par och alla tillsammans. Kristina förklarar att skolan har en gemensam 
grundundervisning som är viktig för att fånga så många som möjligt och att cirkelmodellen är en 
del av denna gemensamma undervisningsgrund. 
 
4.4.9 Kombinera träning av ordförståelse och läsförståelse 
För att gemensamt träna läsförståelse utgår fyra informanter från metoden ”En läsande klass” i 
alla skolämnen samt vid högläsningen. Eleverna tränas i att fundera över rubriksättningen, 
bildernas betydelse samt vad texten kommer handla om. Tre informanter sitter i en liten grupp 
med elever och modellerar lässtrategier och de eftersträvar därmed att elever ska ta del utav 
verktygen så att eleverna sedan själva använder sig av lässtrategierna när de tolkar texten. I 
boksamtalet med gruppen får eleverna träna på att se budskapet i texten och att läsa mellan 
raderna. Kristina beskriver hur de utgår från metoden “en läsande klass” då eleverna tre gånger 
per år grupperas in i bokcirklar som består av fem elever som valt samma bok. Alla i gruppen blir 
tilldelad en roll: 
 

”... där någon ska vara reporter och ställa frågor, och någon har sammanfattat 
och någon ska vara detektiv och leta ut svåra ord och begrepp, och det blir ju 
som ett grupparbete för då sitter ju gruppen och då får alla presentera sin del.” 
(Kristina)  

 
På så sätt sker aktiv läsning och eleverna måste konkret använda sig av strategierna. För att 
eleverna enskilt ska träna på läsförståelseförmågan får de läsa texter och skriftligt svara på frågor. 
    Fyra informanter utgår från ”en läsande klass” då detektiven har rollen att leta upp svåra ord och 
begrepp, vilket leder till att dialogen kring svåra uttryck och begrepp har en central betydelse. För 
att öka chanserna att förstå högläsning av en bok eller den kommande läsläxan arbetar lärarna 
aktivt med förförståelse av ord. Även inför nya ämnesområden diskuterar samtliga informanter 
både ämnesspecifika och abstrakta ord och begrepp för att eleverna ska förstå ordens 
underliggande betydelser. Genom klassrumsdiskussionen skapas förförståelse av orden och det 
nya skolämnet. 
    Susanne säger att ibland tar lärarna upp ord de tror är svåra: ”... men ibland är det faktiskt så 
att barnen har andra svåra ord än vad fröken har trott.” Lärarna betonar även betydelsen av att 
stanna upp mitt i läsningen och prata om ordens betydelse så att eleverna får inre bilder. Kristina 
berättar att alla lärare på skolan redan har bestämt vilka böcker som ska läsas på lågstadiet, där de 
även har valt ut olika uttryck och ord. Läraren diskuterar dessa ord tillsammans med eleverna för 
att eleverna ska förstå ordens betydelse. På så sätt sker en gemensam repetition av ord och intensiv 
träning av ordförståelse för alla. 

4.4.10 Strukturstöd vid muntligt berättande och skrivande 
Stöttande strategier i undervisningen är, enligt samtliga informanter tydlighet i undervisningen 
och stödstrukturer då det skapar trygghet när eleverna vet vad de ska göra. En del elever har 
svårigheter med att börja skriva och enligt Susanne kan det hjälpa att ge ”börjor” i skrivandet. De 
elever som har svårt att välja kan också behöva få endast ett alternativ: ”... idag börjar du såhär. 
Åsså får jag börja på något annat sätt en annan dag. För ibland stjälper jag ju dig om jag ger 
dig valet.” Rut säger att elever med språkstörning behöver stöd i sitt skrivande genom stödmallar 
(se bilaga 5), där lärare samt speciallärare pratar med eleven om svåra begrepp som förstärks av 
bildstöd. Stödmallarna kan innehålla rubriker som innefattar början, mitten och slut med 
följdfrågor och bilder (se bilaga 5). Tre informanter lyfter fram att elever med språkstörning kan 
stöttas i sin skriftliga uttrycksförmåga genom tankekartor och bildstöd (se bilaga 8), vilket blir ett 



 

  23  

 

    

 

stöd till att strukturera upp berättelsen. 
    Fyra informanter förmedlar att när eleven inte har klarat av att skriva en egen berättande text får 
eleven muntligt berätta vad den vill skriva och sedan skriver läraren ner det. Lisa säger att hon ofta 
kan stötta eleven i skrivandet, detta är dock beroende av vilket syftet är med uppgiften: ”...Är det 
att han ska lära sig skriva då har jag inte skrivit. Men är det att han ska formulera en mening, 
jamen då kanske jag har skrivit det...”  
    Susanne berättar att de använder sig av en metod som heter playful writing vilket ger barnet en 
stödstruktur i skrivandet. Metoden är utformad i Cambridge där den har visat sig resultera i en 
ökad måluppfyllelse i skrivande för samtliga elever. När Susanne arbetar med eleven kopplar hon 
ihop det muntliga och det skriftliga där hon stöttar i processen att uttrycka sig muntligt och 
skriftligt. Det muntliga kommer alltid först och efter det kommer skrivandet. Susanne använder sig 
också av ett material som heter “Gloobi” som är bilder med sekvenshändelser (se bilaga 6) där 
eleven först får lägga ut bilderna i rätt ordning så att det blir en berättelse. Därefter får eleven 
berätta utifrån bilderna, läraren skriver ner berättelsen som eleven sedan läser högt. 
    Rut stöttar skrivandet av faktatexter genom att skriva om och förenkla texter som eleven sedan 
får skriva utifrån med hjälp av stödmallar. Hon förenklar genom att lägga in rubriker, 
underrubriker, bilder och genom att inte ha med så många svåra ord. Sedan pratar de om texten:  
 

”då brukar vi alltid först prata om vad det är för typ av text, om vi bara 
tittar på bilderna och rubrikerna; kan vi förstå vad det här kommer handla 
om? Vad har du för erfarenhet, vet du något om vargar?” (Rut) 

 
Eleven får sedan läsa texten själv där de läser ett stycke, pratar om svåra ord, skriver in stödord i 
stödmallen, stryker under nyckelord och sedan får eleven skriva en ny text med hjälp av 
stödmallen. Både Rut och Carin säger att de vägleder eleven i skrivandet och när eleven får 
upprepa övningen flera gånger blir eleven mer och mer självständig. Carin berättar också att hon 
vägleder eleven vid tillfällen då eleven säger eller skriver tokiga meningsbyggnader. Även Elsa 
arbetar med meningsbyggnad då hon skriver en modellmening och klipper sedan ut de olika orden 
i meningen så att eleven får lägga orden i rätt ordning. 

 

4.5 Specialundervisning 
Denna resultatsdel handlar om hur stödet för elever med språkstörning utformas. 

 
4.5.1 Anpassning av stöd  
Två informanter säger att de elever som har svårast att arbeta i helklass är de elever som både har 
NPF-diagnos och språkstörningsdiagnos. Samtidigt betonar de att elever som har enbart 
språkstörning är en mångfacetterad grupp: ”Visst finns det mycket gemensamt med många 
elever, men det finns nästan mer som skiljer dem åt, intressen, förmågor och svårigheter och 
styrkor.” (Rut). Därmed varierar stödet oberoende om eleverna har enbart språkstörning eller 
både språkstörning och NPF- diagnos. 
    Samtliga informanter betonar betydelsen av att lyssna in elevens önskningar i samband med 
anpassning av stöd. Ibland vill inte eleven gå ifrån sin klass och då får specialläraren och eventuell 
resurs stötta klassläraren i den kontext eleven befinner sig i. Om eleven önskar ha specialläraren i 
klassrummet anser speciallärarna att det ska finnas en flexibilitet i detta och att de då stöttar 
eleven i klassrumskontexten. Ibland har eleven behov av social stöttning och då kan speciallärare 
eller logopeden vara med och stötta kommunikationen i klassrummet. Om lärandet däremot inte 
fungerar i klassrummet kan speciallärarens lilla arbetsrum inge trygghet och lugn. En del elever 
kommer till speciallärarens arbetsrum och får en fristad där de kan pausa dagen och få särskilt 
stöd och träning.  

 
4.5.2 Intensivträning hos speciallärarna 
Samtliga informanter säger att om de märker att deras elever har utmaningar med språk, läs- och 
skrivutvecklingen brukar en kartläggning ske. Detta kan ske genom att lärarna och speciallärarna 
under en kortare period träffar eleverna regelbundet och intensivtränar färdigheterna. Carin 
beskriver förloppet: ”Har vi någon som vi misstänker har svårigheter av något slag, då kanske 
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man försöker med intensivperioder, där svårigheten är för att se ledde den till någonting?”  
    På Kristinas skola är intensivperioder schemalagda varje år med fokus på avkodning, 
läsförståelse eller matte. Intensivperioderna är både till för att kartlägga svårigheter men även för 
att stötta de elever som redan har språkstörning och eventuella svårigheter i avkodnings- och 
läsförståelseförmågan. På Kristinas skola tycker en del elever att det är jobbigt att lämna lektionen, 
vilket har lett till att de börjar varje dag med att intensivträna i femton minuter. Till skillnad från 
Kristinas skola anser Rut att det är svårt för henne och logopeden att själva stå för intensivperioder 
utifrån ekonomiska resurser. Därför tränas eleven av logopeden och specialläraren i arbetsrummet 
och därefter gör eleven samma övningar med elevassistenten och läraren i klassrummet: ”för att 
det ska bakas, och knegas och degas, på flera håll under intensivperioder.” (Rut)  
    Carin beskriver att med elever som har expressiv språkstörning i form av uttalssvårigheter kan 
de ha intensivperioder som är cirka fyra veckor långa. Om eleven däremot har en generell 
språkstörning är behovet av stöd och träning långsiktigt: ”Har vi elever med generell 
språkstörning. Då tänker vi att behovet är ju långsiktigt, det kommer inte att försvinna. En del 
har jag haft en halvtimme på förmiddagen och en halvtimme på eftermiddagen varje dag. Som 
vi har träffats.”  

 
4.5.3 Intensivträning av läsförståelse  
Fyra informanter har intensivträning med elever i läsförståelse. Susanne berättar att i princip allt 
arbete hon gör innefattar arbete med läsförståelse och att hon arbetar med interventioner för att 
förebygga svårigheter. Hon pratar också om olika läsförståelsenivåer där hon ställer olika typer av 
förståelsefrågor som ibland är frågor där svaren kan hittas ”på raden” och ibland är det frågor där 
svaren finns ”på djupet.” När eleverna har blivit äldre arbetar Susanne mycket med ett material 
som heter ”Mellan raderna” (se bilaga 12) och hon menar att det muntliga språket måste byggas 
upp för att utveckla läsförståelsen: ”… det gäller ju också hela tiden att prata och att hitta 
högläsningsböcker där man pratar, alltså mycket... man måste ju muntligt bygga för att komma 

till läsförståelsen.”  
 
4.5.4 Avkodningsmetoder 
Samtliga speciallärare utgår från olika avkodningsmetoder och intensifierar stödet på olika sätt. 
Susanne samlar i årskurs ett en grupp där de går igenom veckans bokstav, samt lyssnar på ljudet 
och ser på munbilden: ”... så att när man ska jobba i klass då är man redan boostad…” Därutöver 
får eleverna i den lilla gruppen träna på att avkoda läsläxan. 
    Även Rut utgår från munbilder, metoden Fonomix, vid avkodningsträning. Metoden används 
både vid intensiv läsinlärning och vid intensiv ominlärning. Eleven får lyssna på ljudet samt se hur 
munnen rör sig samt kolla på munbilder. Elsa brukar utgå från TIL (tidig intensiv läsinlärning) 
som innebär att eleverna får träna avkodning under åtta veckor och sedan får de vila och göra 
något annat. De får även lästräna genom att klippa sönder meningar och jämföra långa och korta 
ord. 

 

4.6 Elevperspektiv 
Denna resultatsdel berör vikten av den goda relationen som lärare och speciallärare kan skapa 
med elever och hur den kan påverka tryggheten, självkänslan och delaktigheten. 
 

4.6.1 Ha eleven nära och energibalans 
Fyra informanter säger att det är fördelaktigt att ha eleven nära i klassrummet och Susanne 
framhåller samtidigt att det också är viktigt för eleven att ha en reträttplats dit eleven kan gå när 
hen behöver samla energi och få återhämtning. Marie anser att eleven ska sitta på en kant för att 
lättare kunna röra sig fritt och därmed ha möjlighet ”att kunna gå undan och sätta sig någon 
annanstans.” Både Lisa och Kristina vill ha eleven nära ”så att man snabbt kunde komma dit och 
checka av och ge feedback.” (Kristina). Lisa vill även ha eleven nära för att hon snabbt ska kunna 
stötta upp förståelsen för att förebygga att eleven inte blir ledsen om hen inte förstår. 
    Samtliga informanter beskriver betydelsen av att finna elevens energibalans, dvs hur mycket 
eleven klarar av: ”...En del har bara två rutor, en del har tre rutor, beroende på elevens möjlighet 
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att orka [...] Vet du vad du ska göra nu? Den, den, den...” (Rut). Utifrån bilderna kan 
informanterna säga att ”först” ska du göra detta och ”sedan” ska du göra detta. 

4.6.2 Den goda relationen, trygghet och strategier i sociala koder 
Samtliga informanter lyfter relationens betydelse som en del av ett stöttande arbetssätt. Susanne 
förklarar att en god relation med eleven, och att eleven upplever att hen har en fröken som lyssnar, 
är en del av ett stödjande arbetssätt som leder till att eleven vågar fråga om hjälp. Även Carin 
belyser detta och menar att läraren behöver ha en god relation med sin elev, inte minst för att 
kunna anpassa undervisningen i klassrummet på bästa sätt utifrån denna elevs specifika behov: 

”... man behöver ha en relation med sin fröken och om du som klasslärare ska kunna anpassa i 
klassrummet måste du också veta vad även den här eleven kan och har för behov. Och det... Vet 
du inte om du inte får träffa den. [...] Jamen, dom ska ha samma relation med sin klasslärare 
som alla andra.”  

Detta innebär även rent konkret att Carin ibland byter plats med klassläraren så att hon tar klassen 
och läraren är med eleven som har språkstörning. Carin säger också att det är viktigt att prata med 
eleven och ställa frågor för att eleven själv ska få reflektera över sin egen inlärning och vilka behov 
av stöttning och hjälp hen har. I likhet med Carin säger även Elsa att det finns en styrka i detta och 
hon brukar börja dagen med att fråga barnen hur de mår för att bygga upp en god relation med 
eleven. Rut lyfter relationens betydelse och att höja elevens självkänsla för att öka elevens 
delaktighet:  

”Och sen tycker jag det viktiga är att höja elevens självkänsla, att den inte känner sig sänkt för 
att allt inte fungerar som det ska. Det tror jag är det viktigaste, att eleven känner sig trygg med 
oss vuxna, inte utpekad.” (Rut) 

Samtliga informanter lyfter fram betydelsen av att motivera, uppmuntra och påminna eleven om 
vad hen kan och har klarat av förut: ”Peppa-peppa ’Du kan det här’ [...] ’Kolla här, du har gjort 
det förut’” (Lisa). Eleverna ska också våga prata muntligt inför helklass och hon uppmanar därför 
eleverna att gissa. ”... jag frågar: ’Är det någon som har en gissning?’ Så att barnen förstår att 
det gör ingenting om jag säger ’goddag yxskaft’” (Kristina). Samtliga informanter arbetar även 
med att bygga upp en trygghet i eleven så att hen kan be läraren eller specialläraren förklara om 
hen inte förstår. Därutöver betonar lärare betydelsen av att eleverna vågar be varandra om hjälp: 
”... att man vågar fråga en kompis. Och att man vågar hjälpa en kompis. Att man tror att man 
kan.” (Lisa). I denna utveckling handlar mycket om att skapa en självkänsla som innefattar att 
eleven har tilltro till sin egen förmåga. Enligt Susanne vågar elever med språkstörning uttrycka sig 
muntligt i högre utsträckning om de får vara i mindre klasser. 
    Carin berättar att det finns både ett behov och en styrka i att lärare och speciallärare är med ute 
på rasterna för att hjälpa eleven att tolka signaler, lära in lekar och fungera som en tolk. En vuxen 
kan, enligt Carin, ofta behöva stötta eleven i det sociala samt utveckla strategier när det uppstår 
konflikter på grund av exempelvis ett missförstånd. Därmed är det mycket viktigt för dessa elever 
att prata kring vad ett missförstånd är samt prata om känslor hos eleven och hos elevens 
klasskamrater: 

”Utan mycket av tiden har ju varit... att förstå livet. Alltså att prata om hur man fungerar, hur 
det kan bli. Att dom till exempel lär sig att förstå vad ett missförstånd är. För att sen när dom 
har blivit ovänner, att när man har förklarat, att dom själva kan säga ‘Det blev ett sådant där 
missförstånd’. ‘Ja, det blev ett sådant där missförstånd.’”  

Om eleven inte får stöd i det sociala och måendet påverkas negativt, menar Carin att ingenting 
annat fungerar heller, vilket i sin tur kan leda till att eleven inte trivs i skolan och att inlärningen 
påverkas negativt. 
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5. Analys och diskussion 
Diskussionen är indelad i olika delar. Den första delen som handlar om ”Stöd och samarbete på 
skol, grupp och individnivå” relateras till forskningsfrågan som i huvudsak handlar om detta. 
“Stöttande undervisningsmetoder och strategier” kopplas till forskningsfrågorna som handlar om 
stödjande undervisningsmetoder och strategier som lärare och speciallärare använder sig av i 
arbetet med elever som har språkstörning samt hur lärmiljön utformas. Avslutningsvis följer 
metoddiskussion och förslag på framtida forskning. 
 

5.1 Stöd och samarbete på skol-, grupp- och individnivå 
5.1.1 Stödet varierar 
I vår studie upplever två informanter att ekonomin prioriteras före elevers behov av stöd och 
rektorerna saknar kunskaper samt förståelse för elever med språkstörning. Exempelvis vill en del 
speciallärare ha ytterligare lektionstimmar för att intensifiera stödet, eller köpa in inspirerande 
appar till Ipads, men ekonomin sätter gränser (se 4.1.1). Detta kan kopplas till Specialpedagogiska 
myndigheten (Andersson & Lundgren, 2018) och SOU (2016) som problematiserar att Sveriges 
rektorer saknar både resurser och kompetens i bemötandet av elever med språkstörning. Trots att 
det finns tydliga förordningar kring stödet, så finns det elever som inte får det stöd de har rätt till 
(Bartonek et al., 2018). Utifrån detta funderar vi över likvärdigheten i dagens skola eftersom det 
finns skillnader vad gäller hur rektorer prioriterar ekonomin, och rektorers beslut på skolnivån 
påverkar grupp- och individnivån.   
    Det framkommer i vår studie att tre av sju informanter har logoped på skolan och därmed 
upplever de att de har stöd och kompetens på nära håll (se 4.1.2). Detta kan vara en del av den våg 
av förändring logopedförbundet vill åstadkomma genom att förändra lagen så att logoped blir en 
obligatorisk profession i EHT (Hagström, 2017). Tollerfields (2003) studie belyser att både 
logopeder och lärare behövs i skolverksamheten och kompletterar varandra. Utifrån detta finns det 
alltså en styrka i att ha logopeder på skolan för att både lärare och speciallärare ska få stöd och råd 
i skolvardagen. 
    Det blir tydligt i vår studie att de fyra informanter som inte har logoped på skolan känner att de 
är ensamma och måste söka hjälp externt. Dessa uttrycker även en oro över att elevhälsan krymper 
och att talpedagoger samt psykologer inte finns närvarande i EHT (se 4.1.2). Skollagen (2010) är 
dock tydlig och redogör att elevhälsan ska bestå av skolläkare, skolsjuksköterska, psykolog och 
kurator samt: “... tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses…” (Skollagen 2010, 2 kap. 25 §). Utifrån detta undrar 
vi hur elever med språkstörning i dagens Sverige påverkas av att elevhälsan inte alltid har 
logopeder, talpedagoger och psykologer? Det fanns även en period då speciallärare inte utbildades 
utan enbart specialpedagoger. Konsekvensen kan vara att den del av personalen i ett EHT- team 
som ska ha: “... sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 
tillgodoses…” kan vara enbart specialpedagoger som vanligtvis inte har fördjupade kunskaper om 
elever med språkstörning. Hur påverkas likvärdigheten av detta? 
    I vår studie anser samtliga informanter att de har kunskaper kring elever med språkstörning, 
även om många uttrycker att det är en komplex heterogen elevgrupp. Tre lärare och två 
speciallärare upplever att de har stöttande undervisningsmetoder och strategier för elevgruppen. 
Däremot upplever två speciallärare att de är ensamma och inte får tillräckligt stöd kring konkreta 
metoder samt material i arbetet med elevgruppen. Trots att de upplever att de saknar stöd, arbetar 
de utifrån stöttande undervisningsmetoder och strategier (se 4.1.2). Därmed framvisar vår studie 
att större delen av informanterna upplever trygghet i att bemöta elevgruppen, samt har kunskaper 
om språkstörning vilket inte helt stämmer överens med Specialpedagogiska myndighetens 
kartläggning (Andersson & Lundgren, 2018), Dockrell och Lindsays (2001), Sadlers (2005) studier 
och SOU:s (2016) rapport. I dessa studier problematiseras att lärare har bristande kunskaper kring 
språkstörning samt att det finns osäkerhet i att tillgodose elevernas behov i skolsituationen.
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5.2 Stöttande undervisningsmetoder och strategier 
5.2.1 Kategoriskt perspektiv kontra relationsperspektiv 
Det blir tydligt i vår studie att informanterna bygger skolverksamheten utifrån det perspektivet 
som innefattar att stöttande undervisningsmetoder och strategier riktas mot skolmiljön (se 4.2.1 & 
4.2.3). Informanternas synsätt kan kopplas till det relationella perspektivet som Bruce et al. 
(2018), Nilholm (2005), Runström och Nilsson (2018) och Sundqvist (2012) belyser. Inom detta 
perspektiv ser lärare elevernas utmaningar och inlärningssvårigheter beroende av brister i den 
pedagogiska miljön, vilket medför att åtgärderna snarare riktas mot kontexten än mot eleven. 
Specialläraren Rut beskriver att lärare inser att speciallärare eller logopeder inte kan ”fixa” något 
på tjugo minuter, utan förändringen måste ske genom extra anpassningar i klassrummet. 
Samtidigt tydliggör samtliga informanter att trots generella anpassningar behöver elever med 
språkstörning ofta stöd utanför klassrummet som komplement. Det relationella perspektivet är 
alltså att föredra, eftersom den språkligt pedagogiska och fysiska lärmiljön behöver anpassas efter 
elever med språkstörning då de tillbringar större delen i klassrummet varje dag. 
    Då både lärare och speciallärare har en relationell syn på elevers svårigheter i vår studie 
stämmer den inte överens med Göransson et al. (2015) studie som redogör för att 
specialpedagoger och speciallärare har en mer relationell förståelse för skolsvårigheter än övrig 
pedagogisk personal. 

 
5.2.2 Anpassningens fördelar 
Samtliga informanter anser att de anpassningar som riktas mot elever med språkstörning gynnar 
alla (se 4.2.3). Det stämmer väl överens med Bruce et al. (2018) beskrivningar som innefattar att 
de pedagogiska anpassningar som görs för elever med språkstörning gynnar alla. Dessa 
anpassningar får stöd av Elwer et al. (2012) som belyser att lärare kan ha elever med språkstörning 
i klassen utan att veta om det, då språkstörning ibland inte upptäcks förrän i mellanstadiet. Utifrån 
detta är det således fördelaktigt om alla lärare och speciallärare arbetar med språkstödjande 
undervisning, oavsett om någon elev i klassen har diagnostiserats med språkstörning eller inte. 
    I linje med detta påpekar samtliga informanter vikten av att skapa en tillgänglig och avskalad 
lärmiljö där intrycken minimeras så att eleverna inte tappar koncentrationen (se 4.2.1). Dylika 
anpassningar får stöd av forskningen som framhåller betydelsen av avskalad miljö, där det finns få 
visuellt störande intryck (Bruce et al., 2019; Hallin, 2019). 
 

5.2.3 Inläsningstjänst- men inte alltid 
Det framkommer i vår studie att samtliga informanter låter sina elever med språkstörning använda 
inläsningstjänst till läroböcker och skönlitterära böcker. Dock är det endast Marie och Rut som 
beskriver komplexiteten med ljudböcker, som kan vara att eleverna inte alltid förstår orden och 
meningarna de hör. Följden blir således att de inte får ut behållningen av boken eftersom det är för 
kompakt fakta (se 4.2.4). Detta stämmer väl överens med Bruce et al. (2018) och Hallin (2019) 
som poängterar att en del elever som har språkstörning inte stöttas av att “läsa med öronen.” 
Skolspråket behöver bearbetas oavsett om text presenteras muntligt eller i skrift. Vi vill betona 
värdet av att ta reda på elevernas utmaningar så att de alternativa verktygen gynnar eleverna i 
lärandeprocessen. Om elever med språkstörning ska använda inläsningstjänst är det fördelaktigt 
om de får gå igenom svåra begrepp innan de lyssnar, samt t.ex. får ha texten framför sig medan de 
läser. 
 
5.2.4 Visuellt stöd och bildstöd 
Samtliga informanter i vår studie använder bildstöd och visuellt stöd i undervisningen för att öka 
undervisningens tydlighet och struktur (se 4.2.2.). Aspeflo och Almsenius (2019), Bruce et al. 
(2019) och Hallin (2019) bekräftar detta och redogör att visuellt stöd och bildstöd stöttar 
arbetsminnet samt ökar förförståelsen. I vår studie framkommer däremot vissa skillnader i 
bemötandet av elevernas motstånd till bildstöd, samt i vilken utsträckning bildstödet tillämpas. 
Susanne använder bildstöd, men minskar på bildstöd om eleverna visar motstånd, medan Carin 
väljer att fortsätta eftersom det bör “nötas in”, enligt hennes uppfattning. Utifrån detta ställer vi 
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oss frågande om speciallärare och lärare ska ge eleverna tid att lära sig tolka bildstöd och inte ge 
upp trots motstånd eller om de istället ska minska bildstödet och utöka det muntliga stödet? 

 
5.2.5 Den proximala utvecklingszonen och scaffolding 
I vår studie poängterar samtliga informanter betydelsen av tydlighet, struktur och bildstöd för att 
stötta eleverna muntligt och skriftligt. Därmed beskriver de betydelsen av att finna “rätt nivå” där 
eleverna utmanas i skoluppgifter, men samtidigt är utmaningarna inte för svåra, så att eleverna 
känner att de lyckas. För att stötta eleverna i lärprocessen får eleverna berätta utifrån bilder eller 
skriva utifrån skrivmallar med bildstöd, utifrån den den nivå de befinner sig på (se 4.3.1 & 4.3.10). 
Detta styrks av forskningen där Bruce och Hansson (2019) redogör för att elever med 
språkstörning behöver scaffolding, alltså stöd av en mer strukturerad kontext. På så sätt får de 
hjälp att hålla sig till ämnet och att prata eller skriva på ett adekvat sätt. Det kan även kopplas till 
den närmaste utvecklingszonen som Vygotsky lyfter fram (Björklund, 2000; Säljö, 2010). Detta 
handlar om förhållandet mellan elevens faktiska utvecklingsnivå, som eleven kan komma vidare 
genom att få hjälp av någon som har större kunskaper inom området. 
 

5.2.6 Läsförståelse 
Samtliga informanter framvisar i vår studie betydelsen av det gemensamma samtalet där frågor 
ställs innan, under och efter läsningen. Eleverna tränas bland annat i att hitta svåra ord, ställa 
hypoteser kring vad som kommer att hända i texten och att sammanfatta den (se bilaga 7). Lärarna 
modellerar strategierna först och eleverna får träna på att använda strategierna, för att de på sikt 
ska bli mer självständiga (se 4.3.9 & 4.4.3). Detta kan kopplas till Emanuelsson och Reichenberg 
(2014) och McKeown et al. (2009) som framhåller betydelsen av att vara aktiva läsare där alla 
inblandade är delaktiga i textsamtalet. I det gemensamma samtalet fungerar samtalet som 
“scaffolding” för att utveckla elevernas metakognitiva färdigheter där stödet kommer från lärarna 
och kamraterna. Därmed fungerar samtalet som “verktyg” för att strukturera tänkandet. 
  
5.2.7 Tydlighet, repetition och förförståelse  
I vår studie förmedlar samtliga informanter att de arbetar med tydlighet, repetition och 
förförståelse. Därmed återknyter elever och lärare till en tidigare lektion för att öka förförståelsen, 
för att mot slutet av dagens lektion sammanfatta den (4.3.2). Detta kan kopplas till Bruce et al. 
(2018), Hallin (2019) och Steele och Mills (2011) som understryker att elever med språkstörning 
gynnas av att lärare och speciallärare repeterar orden, är tydliga och bygger på elevernas 
förförståelse. Detta kan ske genom att lärare återkopplar till lektionen innan eller sammanfattar 
lektionen på slutet. 
    Samtliga informanter lyfter fram vikten av att skapa förförståelse genom att gå igenom bärande 
ämnesspecifika begrepp inför nya ämnen. Enbart Rut nämner vikten av att även prata om 
funktionsord med flera betydelser, då meningens budskap kan gå förlorad om eleven inte förstår 
dessa ord (se 4.3.2). Detta styrks av Steel och Miles (2011) som framhåller att elever behöver träna 
på “nivå två ord” som är funktionsord som är viktiga för förståelse av texter.  

 
5.2.8 EPA och cirkelmodellen som stöttande metoder  
Samtliga lärare redogör att de arbetar utifrån EPA-modellen i sin klassrumsundervisning och 
påpekar att modellen är ett fördelaktigt verktyg (se 4.3.6). De anser att modellen inger trygghet 
hos eleverna att uttrycka sig muntligt och skapar därmed större delaktighet i klassen. Detta 
stämmer väl överens med Aspeflo och Almsenius (2019) samt Fohlin och Wilsons (2018) 
redogörelse att EPA skapar högre inkludering, mer engagemang och aktivitet från eleven. 
    I vår studie förmedlar fyra informanter att de även använder Cirkelmodellen som stöd vid 
skrivandet. Resultatet i vår studie visar att genom att utgå från det muntliga förstärks förståelsen 
(se 4.3.8) och det går lättare att skriva, vilket stöds av Aspeflo och Almsenius (2019) samt 
Johansson och Sandell Ring (2015)
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5.2.9 Minskande stödstrukturer 

Tre informanter belyser att undervisningens stödstrukturer som finns på lågstadiet minskar och 
ibland försvinner helt när eleverna börjar på mellanstadiet (se 4.3.4). Stödstrukturerna innefattar 
bland annat lärares förtydligande kroppsspråk, variation i rösten, vuxenstöd vid grupparbete samt 
stödmallar vid skrivande. Detta stämmer överens med Skolinspektionens rapport som behandlas i 
Bruce et al. (2018) där det tydliggörs att stadieövergångar ofta är problematiska för elever med 
språkstörning. För denna elevgrupp är det oerhört viktigt att det finns tydliga rutiner som gör att 
deras stödinsatser samt extra anpassningar finns kvar i det nya stadiet. Detta är en organisatorisk 
fråga som rektorn är ytterst ansvarig för. Utifrån detta kan vi se en styrka i att ha tydliga rutiner 
kring stadieövergångarna så att eleverna får fortsatt stöd samt extra anpassningar och har större 
möjlighet att nå skolmålen. Vi undrar om minskande av stödstrukturer kan vara en del av SOU:s 
(2016) alarmerande rapport som belyser att elever med språkstörning når målen i lägre 

utsträckning än genomsnittet.  
 
5.2.10 Anpassningar av prov  
I vår studie säger två informanter att de anpassar proven genom att eleverna får göra de muntligt 
med hjälp av bildstöd och därefter görs en formativ bedömning, där det tydliggörs vad eleven 
behöver träna mer på. Om eleven med språkstörning har svårt att både lyssna och skriva samtidigt 
på muntliga genomgångar kan läraren ge ut färdiga anteckningar inför prov (se 4.2.3). Detta kan 
kopplas till elevernas lagliga rätt till stöd som redogörs i Lgr11, (Skolverket, 2017) samt i Skollagen 
(2010: 800) där det tydliggörs att skolan är skyldig att erbjuda extra anpassningar som svarar för 
elevens individuella behov. Även Bruce et al. (2019) och Hallin (2019) belyser att det är gynnsamt 
att anpassa proven för elever med språkstörning. 
    Ingen av informanterna i vår studie nämnde att eleverna fick använda sig av alternativa 
redovisningsmetoder i form av powerpoint, film eller praktiskt arbete, vilket Hallin (2019) 
framhåller som gynnsamma metoder. Orsaken till att ingen informant berättade om detta kan vara 
för att vi inte hade en specifik fråga om detta, men det kan också tyda på att det finns osäkerhet 
kring hur provanpassning kan ske för elevgruppen.  

 
5.2.11 Gör eleven delaktig 
Två informanter betonar vikten av att vara lyhörd och lyssna in eleven i samband med 
kartläggningen som kan leda till extra anpassningar och särskilt stöd (se 4.1.1 och 4.4.1). Detta 
stämmer väl överens med Runström Nilsson (2017) och Skolverkets (2014) redogörelse i att lärare, 
vårdnadshavare och eleven ska komma till tals där elevens skolhistoria, intressen, måluppfyllelse 
och utveckling ska kartläggas. Om elevens röst blir hörd ökar förståelsen utifrån elevens perspektiv 
samt elevens möjlighet till delaktighet. 
 
5.2.12 Stöd i det sociala  
I vår studie berättar en informant att elever med språkstörning kan hamna i många konflikter på 
rasten (se 4.5.1) vilket stämmer överens med Bruce et al. (2018) och Nettelbladt och Salameh 
(2014). Carin anser att en vuxen kan behöva stötta eleven i det sociala samt att utveckla strategier 
när det uppstår konflikter. Detta styrks av Bruce et al. (2018) redogörelse som innefattar att den 
vuxne finns nära barnet och förklarar hur kompisar kan känna, antingen muntligt eller via 
seriesamtal.  

 
5.2.13 Energibalansen 
Samtliga informanter påpekar betydelsen av att finna elevernas energibalans. Eleverna har bland 
annat behov av att få göra skoluppgifter i lagom mängd samt att ta fler pauser. För att tillgodose 
detta behov kan eleverna få arbetsscheman att arbeta med och Time Timer, så att det tydliggörs för 
eleverna vad de ska göra och hur länge. Därutöver finns reträttplatser som eleverna kan gå till för 
att samla energi (se 4.2.1 och 4.2.4). Detta kan jämföras med Bruce et al. (2018) och Hallin (2019) 
som lyfter fram betydelsen av att anpassa mängden uppgifter, samt att planera in pauser där Time 
Timern kan vara stöd. 
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5.2.14 Intensivträning och stöd 

I vår studie framkommer det att på en del skolor finns förutbestämda intensivperioder som i 
grunden är lika för alla, medan andra lyfter fram att intensivperioder inte tillämpas utan elever får 
istället långvarigt stöd genom hela skoltiden (4.4.2). Detta kan kopplas till Runström Nilsson 
(2017) som poängterar att lärare och speciallärare noggrant bör analysera och utreda elevens 
svårigheter för att kunna göra en gynnsam bedömning av elevens eventuella behov av stöd. Det 
kan även kopplas till Bruce och Hansson (2019) som belyser vikten av att lärare bör vara medvetna 
om elevens språkliga profil så att eleven kan tränas och stödjas på ett fördelaktigt sätt. Då nästan 
alla skolor hade olika syn samt arbetssätt kring intensivperioder för elever med språkstörning, 
ifrågasätter vi likvärdigheten och om alla elever får ett likvärdigt stöd. Orsaken till det varierande 
stödet kan bero på att det inte finns så mycket forskning kring hur interventioner bör utformas på 
bästa sätt för elever med språkstörning. 
 

5.2.15 Relationens betydelse 
Samtliga informanter anser att det är viktigt att skapa en god relation med elever som har en 
språkstörning. Om det finns en god relation vågar elever fråga om hjälp och om det finns ett tryggt 
klassrumsklimat ökar chanserna att eleverna vågar prata muntligt i helklass (se 4.5.1). Detta 
stämmer väl överens med Aspeflo och Almsenius (2019) och Runström Nilsson (2017) som pekar 
på att den effektivaste åtgärden för att elever ska lyckas i skolan är en god, trygg, tillitsfull och 
stabil relation med läraren. 
    Innan vår studie genomfördes tänkte vi inte på att relationen skulle vara extra viktig för elever 
som har språkstörning i jämförelse med övriga elever. I alla intervjuer blev det dock oerhört tydligt 
hur alla informanter betonade vikten av att elever med språkstörning ofta har extra stort behov av 
en god relation med sina lärare. 

5.3 Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte blev vår datainsamlingsmetod en kvalitativ intervjumetod i form av 
semistrukturerade intervjuer. Då vi strävade efter att få en bredd i studien kompletterades 
intervjuerna med kortare observation i klassrummen eller arbetsrummen för att ta del av de 
lärmiljöer informanterna arbetar i. Från början var vår intention att utföra två 
observationstillfällen i anslutning till varje intervju, för att få en kompletterande bild utifrån 
studiens syfte. På grund av den begränsade tiden som studien skulle utföras på, och att vi hade 
behövt få godkännande av de föräldrar som har elever med språkstörning i klassen, valde vi att 
istället utgå från observationsprotokollet. 
    Risken med att vi inte observerade i klassrummet eller i arbetsrummet kan ha inneburit att 
informanterna i intervjuerna gav en missvisande bild och att vi hade kunnat få en helt annan bild 
genom observationer på lektioner. Fördelen med våra val av metoder var dock att vi vid 
intervjutillfällena satt i klassrummet eller arbetsrummet, alltså i lärmiljön, där de kunde peka på 
hjälpmedel eller hämta arbetsmaterial. På så sätt fick vi en bredare uppfattning av lärmiljön samt 
de stöttande undervisningsmetoder och strategier de arbetade utifrån. 
    Inledningsvis kontaktade vi rektorer för att få deltagare till studien. I samband med detta delgav 
vi vårt missivbrev som innehöll en förfrågan om att medverka i studien samt information om 
studiens syfte och de forskningsetiska principerna. Eftersom varken någon lärare eller 
speciallärare hörde av sig och ville delta i studien, kontaktade vi lärare och speciallärare 
personligen och samtliga som då kontaktades tackade ja till att delta i studien. Vi ställer oss dock 
frågande till varför lärarna och speciallärarna inte responderade i det första skedet. Kände de 
tillfrågade lärarna och speciallärarna en osäkerhet att delta i studien på grund av studiens ämne 
eller var det på grund av tidsbrist? Vi ställer oss även frågande till varför de personer som fick en 
personlig fråga tackade ja. Beror det på att det är lättare att få informanter till en studie om 
forskaren tar en personlig kontakt? Kan deras deltagande i studien bero på att de kände sig 
pressade att tacka ja när vi kontaktade dem personligen? 
    För att skapa en variation och bredd i urvalsgruppen intervjuades de sju informanterna i tre 
svenska kommuner från norr till söder, där tre var lärare och fyra speciallärare. Om tiden medgivit 
hade eventuellt fler intervjuer kunnat göras och fler yrkesroller innefattas. Vi gör dock inte anspråk 
på att beskriva alla uppfattningar som finns i skolans värld, och vår intention är inte att 



 

  31  

 

    

 

generalisera resultatet. 
    I denna studie genomfördes sju semistrukturerade intervjuer. Bryman (2018) samt Kvale och 
Brinkmann (2017) lyfter fram att forskaren då har en intervjuguide med en lista över 
förhållandevis specifika teman som ska beröras, där intervjupersonen har stor frihet att utforma 
svaren på sitt eget sätt (se bilaga 2). Vi valde att utgå från en semistrukturerad intervjuguide där vi 
försökte vara flexibla i samtalet, samtidigt som vi var måna om att styra upp intervjun med hjälp 
av frågeområden. Vi är dock medvetna om att vi påverkade och styrde samtalet vid vissa tillfällen 
då vi ställde följdfrågor vi ansåg var viktiga att få med. Ibland ställde vi frågor såsom exempelvis: 
”Vad anser du är viktigt när en elev med spra ̊kstörning undervisas?” Om informanterna inte 
nämnde något om talhastighet, kroppsspråk, det underförstådda och bildstöd ställde vi följdfrågor 
på detta. Vi funderar på hur mycket vi påverkade samtalet utifrån dessa följdfrågor?  
    Vi funderar på om resultatet i intervjuerna påverkades av det detaljerade missivbrevet kring vad 
intervjuerna skulle handla om (se bilaga 1). Där synliggjordes forskningsområdet och därmed 
kunde informanterna ha möjlighet att läsa på kring ämnet i förväg. Samtidigt var vi tvungna att 
redogöra för att intervjun skulle beröra elever med språkstörning då ett av våra krav var att 
informanterna skulle ha minst en elev med språkstörning i klassen eller undervisningsgruppen. 
    Enligt Hedin (2011) är det fördelaktigt att göra pilotintervju innan studiens intervjuer 
genomförs. Därför valde vi att utföra varsin pilotintervju för att testa våra frågor och 
observationsprotokollet. I samband med pilotintervjun upptäckte vi flera frågor som behövde 
förändras eller tas bort. Därutöver insåg vi att vi behövde förtydliga information i början av de 
kommande intervjuerna. Vi upplevde en styrka i att göra pilotintervjuerna och det ledde även till 
att vi kände oss trygga i vår roll som intervjuare. I samband med att vi genomförde 
observationsprotokollet i pilotintervjun fick vi idén att fotografera lärmiljön samt arbetsmaterial 
under kommande intervjuer. På så sätt kunde vi som skribenter få insyn i samtliga informanters 
lärmiljöer och arbetsmaterial, och dessa foton gav oss en bättre helhetsbild i vårt arbete genom 
bilagorna. 
    Enligt Kvale och Brinkmann (2017) fångar en inspelad intervju upp tonfall, ord och pauser som 
möjliggör för intervjuaren att återigen få lyssna på samtalet. När samtalet spelas in med en 
diktafon kan en adekvat transkribering av intervjun ske utifrån det inspelade materialet. Utifrån 
detta valde vi att spela in intervjuerna på både dator och mobilen. Vi tyckte oss märka att två 
informanter påverkades av att vi spelade in intervjun. Efterhand som intervjuerna upplevde vi att 
inspelningen ”glömdes” bort och att alla intervjuer enligt oss blev avslappnade samtal. Vi ställer 
oss dock frågande till hur tekniken påverkade våra informanters deltagande i intervjuerna? 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 
Resultatet av vår studie visar att det finns vissa skillnader mellan hur informanterna arbetar med 
interventioner och särskilt stöd med elever som har en språkstörning (se 4.2.14). Bruce och 
Hansson (2019) belyser vikten av att lärare är medvetna om elevens språkliga profil så att eleven 
kan tränas och stödjas på ett fördelaktigt sätt. Orsaken till det varierande stödet kan bero på att det 
inte finns så mycket forskning kring hur interventioner bör utformas på bästa sätt för elever med 
språkstörning. Av denna anledning vill vi gärna se fler studier kring hur interventioner och särskilt 
stöd kan utformas för att elever med språkstörning ska få så gynnsamt och likvärdigt stöd som 
möjligt. 
    I vår studie framkommer det att tre av sju informanter har logoped på skolan och därmed 
upplever de att de har tillräcklig kompetens och stöd på nära håll (se 4.1.2). Anställningen av 
logopeder på skolorna är en del av den utveckling logopedförbundet vill åstadkomma genom att 
förändra lagen så att logoped blir en obligatorisk profession i EHT (Hagström, 2017). Tollerfields 
(2003) studie framhåller att både logopeder och lärare behövs i skolverksamheten och 
kompletterar varandra. Utifrån detta skulle det vara intressant om en studie utfördes i svenska 
skolor för att undersöka hur logopedens närvaro, roll och kompetens påverkar stödet och 
samarbetet på skol-, grupp- och individnivå. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej! 
Vi är två speciallärarstudenter som går sista terminen på speciallärarutbildningen vid Umeå 
Universitet, med inriktning mot barns språk, läs- och skrivutveckling. Under hösten ska vi skriva 
ett examensarbete utifrån vår specialisering. Studien syftar till att öka kunskaper kring hur en 
grupp lärare och speciallärare på låg- och mellanstadiet utövar sin undervisning för att elever med 
språkstörning ska utvecklas och stödjas i sin språkliga förmåga. Utifrån studiens syfte skulle vi 
vilja komma till er skola för att göra enskilda intervjuer med lärare och speciallärare som arbetar i 
förskoleklass upp till årskurs 6. Vi skulle även vilja göra ett kort besök i det rum/klassrum som 
specialläraren/läraren arbetar i. Vi vänder oss till lärare som har minst en elev i sin klass som har 
språkstörning samt speciallärare som arbetar med minst en elev som har språkstörning. I vår 
studie kommer vi träffa sex lärare/speciallärare där vi studenter kommer träffa tre 
lärare/speciallärare vardera. Datainsamlingen kommer därmed inhämtas i två städer i olika delar 
av Sverige. 
    Vi räknar med att den enskilda intervjun med läraren/specialläraren kommer ta ca 45-60 
minuter. Intervjuerna kommer spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. I samband 
med att intervjun sker skulle vi vilja göra ett kort besök som tar ca 15 minuter i det rum/klassrum 
specialläraren/läraren arbetar i. 
    Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017). Det innebär att inga obehöriga 
kommer ta del av det dokumenterade materialet. Utifrån Regeringskansliets (2018) uppmaning 
kring GDPR kommer materialet avidentifieras innan resultatet publiceras. Detta för att skydda den 
personliga integriteten. Denna studie följer god forskningssed vilket betyder att ni när som helst 
kan avbryta er delaktighet i studien. 

Hör gärna av snarast möjligt, men senast fredagen den 11/10, så att vi vet om ni vill medverka i 
studien eller inte. 

Kontaktuppgifter: 

Frida Löfroth: XXX@XXX  YYYY-YYYYYY 
Victoria Strandh: XXX@XXX YYYY-YYYY 

Handledare: Ingmarie Mellenius  ingmarie.mellenius@umu.se 
 

Med vänlig hälsning, 

Frida och Victoria 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till lärare och speciallärare 

Intervjufrågor till lärare 

Bakgrundsfrågor 
Vi inleder med att säga: “Under den här intervjustunden kommer frågor ställas som riktas mot din 
elev som har språkstörning. Du får svara utifrån hur du gör med just den eleven som har 
språkstörning, men du får även berätta hur du rent generellt arbetar med elever som har 
språkstörning.”  
→ Vilken utbildning har du? 
→ Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 
 
Fortbildning och organisation av stöd 
→ Hur har du förvärvat dina kunskaper kring barn med språkstörning? (Habiliteringen, artiklar, 
år av erfarenhet med elever av språkstörning mm.) 
→ Hur ser det ut med fortbildning kring språkstörning för dig, på din skola och i kommunen? 
Eventuell följdfråga: Vad har du tagit med dig från den kursen som du använder dig av i din 
undervisning? 
→ Vilket stöd får du från rektor, elevhälsa och övriga kollegor? Hur anser du att stödet är 
utformat? 
 
Samarbete kring språkstörning 
→ Hur ser samarbetet ut mellan dig och elevhälsoteamet kring elever som har språkstörning? 
(Logoped, speciallärare/specialpedagog mm.)  
→ Vad anser du är viktigt i samarbetet mellan lärarna, elevhälsoteamet, rektorn kring elever som 
har språkstörning? 
 
Strategier i undervisningen 
→ Vad anser du anser är viktigt när en elev med språkstörning undervisas? (Bildstöd, talhastighet 
och kroppspråk.) 
→ Vilka strategier använder du dig av för att alla elever, med olika förutsättningar, ska förstå och 
veta vad de ska göra? (T.ex förförståelse, modellering.) 
→ Hur ser du på att i undervisningen använda bildstöd? På vilket sätt använder du bildstöd? 
→ Hur ser det ut med interventioner (intensivperioder)? Hur kan dessa se ut? Vad gör ni? (Fokus 
på träning: ordförråd, grammatik, ordmobilisering, läsförståelse, muntlig och skriftlig 
uttrycksförmåga?) 
→ Vilka kompensatoriska hjälpmedel/metoder/strategier använder du? 

Samverkan/samspel 
→ I arbetet med elever med språkstörning; hur förläggs tiden av arbetet i klassrummet: i par/ 
grupp/ enskilt/ helklass? 
→ Hur tänker du kring din tidsfördelning kring hur eleverna får arbeta i grupp/individuellt?  
→ Hur utformar du arbetsuppgifter i helklass; i smågrupper, parvis alternativt enskilt? (Finns det 
någon skillnad i hur du utformar arbetsuppgifterna i grupp, parvis eller enskilt?) 
→ På vilket sätt samarbetar eleverna med varandra om de arbetar i grupp/parvis? 
→ Hur aktiv är din elev med språkstörning vid exempelvis gemensam aktivitet i helklass eller en 
gemensam genomgång i helklass?  
→ Hur fungerar det för din elev med språkstörning vid en grupp-/paruppgift? Hur tänker du för 
att göra din elev delaktig vid en grupp-/paraktivitet? 

Förförståelse 
→ Hur startar du upp ett nytt ämnesinnehåll när ni jobbar med exempelvis NO/SO? Hur väcker du 
elevens intresse för ett nytt ämnesinnehåll? 
→ Vad gör du för att säkerställa att din elev med språkstörning förstår innehållet av en 
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genomgång? 
→ Vilka faktorer anser du är viktiga att tänka på för att stötta upp din elev som har språkstörning 
innan en arbetsuppgift ska genomföras?  
 
Läsförståelse och skrivande 
→ Hur säkerställer du att din elev med språkstörning ska förstå innehållet av en gemensam text 
som ska bearbetas, t.ex. en faktatext? 
→ Hur arbetar du med läsförståelse i svenska? Hur arbetar du med läsförståelse i NO och SO? 
→ Vilka strategier är viktigt att tänka på inför att din elev ska skriva en text; tex när eleven ska 
skriva en egen faktatext eller berättande text? 

Individuellt arbete (kopplat till självständighet): 
→ Hur gör du för att säkerställa att din elev med språkstörning vet vad som ska göras under en 
lektion? Hur gör du för att säkerställa att din elev med språkstörning vet hur arbetsuppgiften ska 
genomföras? 
→ Hur upplever du att din elev klarar av att genomföra enskilda uppgifter efter genomgångar? 
→ Vad behöver din elev med språkstörning för stöd för att kunna uttrycka sig muntligt i helklass 
och grupparbete? 

Lärmiljö (fysisk) 
→ Hur har du valt att utforma den fysiska lärmiljön i klassrummet då du har en elev som har 
språkstörning? (T.ex. separata omra ̊den som läshörna med adekvata böcker och faktaböcker, 
literacyhörna, mattehörna, tysta utrymmen och avskilda utrymmen etc.) 
→ Vilka möjligheter och hinder anser du finns i den fysiska lärmiljön? 
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Intervjufrågor till speciallärare 
 
Bakgrundsfrågor 
Vi inleder med att säga: “Under den här intervjustunden kommer frågor ställas som riktas mot din 
elev som har språkstörning. Du får svara utifrån hur du gör med just den eleven som har 
språkstörning, men du får även berätta hur du rent generellt arbetar med elever som har 
språkstörning.”  
→ Vilken utbildning har du? 
→ Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 
 
Fortbildning och organisation av stöd 
→ Hur har du förvärvat dina kunskaper kring barn med språkstörning? (Habiliteringen, artiklar, 
år av erfarenheter av elever med språkstörning mm.) 
→ Hur ser det ut med fortbildning kring språkstörning för dig, på din skola och i kommunen? 
Eventuell följdfråga: Vad har du tagit med dig från den kursen som du använder dig av i din 
undervisning? 
→ Vilket stöd får du från rektor, elevhälsoteamet och övriga kollegor? Hur anser du att stödet är 
utformat? 
 
Samarbete kring språkstörning 
→ Hur ser samarbetet ut mellan dig och lärarna kring elever som har språkstörning?  
→ Vad anser du är viktigt i samarbetet med lärarna, elevhälsoteamet och rektorn kring elever som 
har språkstörning? 
 
Strategier i undervisningen 
→ Vad anser du anser är viktigt när en elev med språkstörning undervisas? (Bildstöd, talhastighet, 
underförstådda och kroppspråk.) 
→ Vilka strategier använder du dig av för att elever med språkstörning ska förstå och veta vad de 
ska göra? 
→ Hur ser du på att använda bildstöd i undervisningen? På vilket sätt använder du bildstöd? 
→ Hur ser det ut med interventioner (intensivperioder)? Hur kan dessa se ut? Vad gör ni? (Fokus 
på träning: ordförråd, grammatik, ordmobilisering, läsförståelse, muntlig och skriftlig 
uttrycksförmåga?)  
→ Vilka kompensatoriska hjälpmedel/strategier använder du? 
 
Samverkan/samspel 
→ I arbetet med elever med språkstörning; hur förläggs tiden av arbetet i klassrummet/ditt 
arbetsrum? Hur ser fördelningen ut i par/ grupp/ enskilt/ helklass? 
→ Hur tänker du kring din fördelning av att eleverna får arbeta i grupp/individuellt?  
→ Hur utformar du arbetsuppgifter i smågrupper, parvis alternativt enskilt? (Finns det någon 
skillnad i hur du utformar arbetsuppgifterna i grupp, parvis eller enskilt?) 
→ På vilket sätt samarbetar eleverna med varandra om de arbetar i grupp/parvis? 
→ Hur fungerar det för dina elever med språkstörning vid en grupp-/paruppgift? Hur tänker du 
för att göra din elev delaktig vid en grupp-/paraktivitet? 

Förförståelse 
→ Vad gör du för att säkerställa att din elev med språkstörning förstår innehållet av 
en genomgång? 
→ Vilka faktorer anser du är viktiga att tänka på för att stötta upp din elev som har språkstörning 
innan en arbetsuppgift ska genomföras?  

Läsförståelse och skrivande 
→ Hur säkerställer du att din elev med språkstörning ska förstå innehållet av en gemensam text 
som ska bearbetas, t.ex en faktatext? 
→ Hur arbetar du med läsförståelse i svenska? Hur arbetar du med läsförståelse i NO och SO? 
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→ Vilka strategier är viktigt att tänka på inför att din elev ska skriva en text; t ex när eleven ska 
skriva en egen faktatext eller berättande text? 

Individuellt arbete (kopplat till självständighet) 
→ Hur gör du för att säkerställa att din elev med språkstörning vet vad som ska göras under en 
lektion? Hur gör du för att säkerställa att din elev med språkstörning vet hur en arbetsuppgift ska 
genomföras? 
→ Hur upplever du att din elev med språkstörning klarar av att genomföra enskilda uppgifter efter 
genomgångar? 
→ Vad behöver din elev med språkstörning för stöd för att kunna uttrycka sig muntligt vid 
grupparbete? 

Lärmiljö (fysisk) 
→ Hur har du valt att utforma den fysiska lärmiljön i ditt arbetsrum då du har en elev som har 
språkstörning?  (T.ex. separata områden som läshörna med adekvata böcker och faktaböcker, 
literacyhörna, mattehörna, tysta utrymmen och avskilda utrymmen etc.) 
→ Vilka möjligheter och hinder anser du finns i den fysiska lärmiljön?’ 
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Bilaga 3: Observationsprotokoll 
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Bilaga 4: Strukturstöd -dagens eller lektionens innehåll 
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Bilaga 5: Strukturstöd vid skrivande 
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Bilaga 6: Strukturstöd vid muntligt berättande 
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Bilaga 7: Strukturstöd vid läsning 
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Bilaga 8: Bilder för att tydliggöra kunskapskraven 
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Bilaga 9: Bilder för att tydliggöra i lärmiljön 
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Bilaga 10: Stöttande hjälpmedel i lärmiljön 
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Bilaga 11: Tecken som stöd (TAKK) 
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Bilaga 12: Material att arbeta med läsförståelse 
 

 


