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Abstract 

The purpose of this study was to explore some specialist needs teachers' experiences regarding teaching 
students with pragmatic language difficulties. The teachers' own stories form the basis of the study and were 
collected by using semi-structured interviews. Seven special needs teachers working in primary school 
participated in the study. 

To clarify the focus of the study our questions were: What challenges do special needs teachers face when 
teaching students with pragmatic language difficulties regarding communication and collaboration? What 
teaching methods do some special needs teachers use to support students in pragmatic language difficulties? 
How do some special needs teachers experience their own competence in creating relationships with students 
in pragmatic language difficulties? How do special needs teachers support classroom teachers in working with 
students who have pragmatic language difficulties? Results: Several of the interviewed special needs teachers 
considered it important to have a good relationship with the pupils in order to be able to teach them 
pragmatic and communicative skills. They also meant that the best way to practice language and 
communication was in authentic social interactions. Good cooperation with parents and colleagues was also 
regarded as important. 

 

Nyckelord: pragmatik, lärmiljö, arbetssätt, bildstöd, relationskompetens 
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Förord 

Vi vill tacka deltagarna i våra intervjuer. Utan deras medverkan hade vi inte kunnat göra 

denna studie. Under arbetets gång har Linnea ansvarat för relationell pedagogik, 

relationskompetens och goda samtal under forskningsbakgrunden och Malin har ansvarat 

för avsnitten om pragmatiska språksvårigheter, språkstörning, kartläggningsmaterial, 

arbetssätt samt samarbete. Inledning med syfte och frågeställningar, metod och resultat har 

vi skrivit tillsammans. Under arbetets gång har vi tillsammans diskuterat oss fram till vad 

som ska finnas med och hur det ska skrivas i uppsatsen. Våra intervjufrågor har vi planerat 

gemensamt. Transkriberingen av intervju 1, 2, 3 och 4 har gjorts av Malin och 

transkriberingen av intervju 5, 6 och 7 har gjorts av Linnea. Efter transkriberingarna 

gjordes tematiseringarna först enskilt och sedan gemensamt. I diskussionen har Malin 

ansvarat för att diskutera forskningsfråga 2 och 4 och Linnea har ansvarat för att diskutera 

forskningsfråga 1 och 3.  

Umeå 2019-12-16 

Linnea Hansson & Malin Pålsson 
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1. Inledning 

”Kommunicerar gör vi ju alla hela tiden, och därför får problem som drabbar språk och 

kommunikation så överskuggande stora konsekvenser. Det gäller både den personliga 

utvecklingen, identitetsutvecklingen, den sociala utvecklingen och kunskapsutvecklingen.” 

(Bruce & Sjunnesson, 2018, s. 127) 

 

Vi har som pedagoger vid flertalet tillfällen stött på elever i pragmatiska språksvårigheter, 

men vi har inte använt oss av just det begreppet när vi har pratat om svårigheterna. I vår 

utbildning till speciallärare har vi lärt oss mer om pragmatiska språksvårigheter och vad 

det konkret kan innebära för elever som är i dessa svårigheter i skolan. I dagens samhälle 

och skola är kraven på att kunna kommunicera och skapa relationer till andra människor 

stora. Skolan ska hjälpa varje elev med detta: enligt läroplanen för grundskolan ska varje 

elev få rika möjligheter att samtala, läsa och skriva varje dag för att utveckla sina 

möjligheter att kommunicera. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan använda det svenska språket både i tal och skrift på ett rikt och nyanserat 

sätt. Det står även i läroplanen att undervisningen ska organiseras så att eleven får stöd i 

sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2019).  

 

I vår kommande roll som speciallärare är det vårt ansvar att se till att elever får detta stöd i 

sin språk- och kommunikationsutveckling. I Skollagen, det första kapitlet, 9 § kan man 

läsa att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den 

anordnas. I det tredje kapitlet, 2 § står att elever i skolan ska ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever 

som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller 

kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. (SFS 2010:800).  

 

Elever med behov av särskilt stöd har ofta en avig relation till skolan. Detta kan bero på att 

de bär på känslor av misslyckande. Skolverket (2001) rapporterar att dåliga relationer till 

läraren är en väsentlig förklaring till varför elever går ut grundskolan utan fullständiga 

betyg. Det har saknats ömsesidighet, respekt och förståelse mellan läraren och eleven. Vi 

upplever att många som arbetar i skolan har svårt att veta hur man ska möta elever i 

pragmatiska svårigheter. Vi vill därför i vår studie undersöka hur några speciallärare ser på 

sitt arbete med elever i pragmatiska språksvårigheter. Vilka verktyg och arbetssätt 

använder de sig av i undervisningen? För att stödet från speciallärare till elev ska fungera 

måste relationen till eleven vara bra, och vare sig vi vill det eller inte är alla 

yrkesverksamma individer en del av relationer. Man kan inte välja att ingå i relationer i 

yrkeslivet eller att inte göra det. Det finns en mängd forskning som påvisar att relationen 
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mellan lärare och elev har en stor betydelse för elevens prestationer i skolan (Aspelin, 

2015). Aspelin och Persson (2011) menar att relationer är grogrunden för och egentligt 

mål med all pedagogisk verksamhet. De beskriver vidare synsättet på den relationella 

pedagogiken: att färdigheter och förmågor växer fram inom relationer. 
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2. Syfte  
Studiens syfte är att bidra med kunskap om några speciallärares erfarenheter kring 

arbetssätt och deras kompetens för att skapa relationer till elever i pragmatiska 

språksvårigheter. Det är speciallärarnas egna berättelser som utgör grunden i studien. För 

att tydliggöra studiens fokus följer här våra frågeställningar: 

 

2.1 Frågeställningar 

• Vilka utmaningar möter några speciallärare i arbetet med elever som är i 

pragmatiska språksvårigheter med fokus på kommunikation/samtal/samarbete?  

• Vilka arbetssätt känner några speciallärare till och använder sig av för att stötta 

elever i pragmatiska språksvårigheter? 

• Hur upplever några speciallärare den egna kompetensen att arbeta med samt skapa 

relation till elever i pragmatiska språksvårigheter? 

• Hur arbetar några speciallärare för att stötta klasslärare i arbetet med elever som är 

i pragmatiska språksvårigheter? 
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3. Forskningsbakgrund 

3.1 Pragmatiska språksvårigheter 

Bishop (2014) beskriver hur symptomen på pragmatiska språksvårigheter kan se ut. Hon 

anger att svårigheterna kan visa sig genom att barnet bryter samtalsregler och till exempel 

börjar prata utan varsel. Barnet vägrar ofta att svara och små barn kan uppvisa ekolali, det 

vill säga upprepar vad samtalspartnern just sagt ordagrant. Barnet kan göra abrupta 

ämnesbyten, och det kan förekomma ämnesglidning vilket medför att samtalet till synes 

driver okontrollerat iväg. Svårigheterna kan även visa sig genom att barnet ger till synes 

irrelevanta kommentarer och/eller märker inte att samtalspartnern missförstår. Det kan 

också vara så att barnet inte klarar av att reda ut missförstånd. Barnets tal kan vara 

påfallande långrandigt eller övertydligt, det vill säga barnet talar om sådant som är 

självklart för samtalspartnern eller tvärtom, ger för lite information och tar för givet att 

samtalspartnern förstår (Bishop, 2014).  

 

Det är svårt att identifiera elever i pragmatiska språksvårigheter. Detta på grund av att 

svårigheterna kan variera över tid och att svårigheterna kanske endast visar sig i särskilt 

belastande situationer. Svårigheterna kan även se olika ut mellan olika situationer. Det kan 

även vara så att svårigheterna kan se olika ut mellan pojkar och flickor (Nettelbladt & 

Salameh, 2007).  

 

Pragmatiska språksvårigheter kan finnas hos barn med flera olika slags 

funktionsnedsättningar. Det är ett av huvudsymtomen vid autismspektrumstörning, 

neuropsykiatriska störning, språkstörning och kan även förekomma hos barn med fysisk 

funktionsnedsättning (Holck, 2009). Bishop (2000) förklarar att språkstörning, autism, 

Aspergers syndrom och PLI (pragmatic language impairment) hänger ihop och menar att 

olika barn kommer att ha olika kombinationer av symtom, i varierad svårighetsgrad. 

Pragmatiska språksvårigheter kan också förekomma utan att det föreligger någon diagnos. 

Boucher (1998) skriver att skillnaderna mellan autism, Aspergers syndrom och PLI är att 

barn med PLI inte har en socio-emotionell störning (socio-emotionell förmåga innebär att 

kunna hantera situationer på ett känslomässigt och socialt accepterat sätt), vilket är 

kriterium för de andra två diagnoserna.  

 

Cummings (2009) delar upp gruppen med pragmatiska språksvårigheter i två grupper - 

primära och sekundära pragmatiska språksvårigheter. Hon menar att i den första gruppen 

fungerar inte samspelet med andra men det språkliga vållar inte så stora problem. Dessa 

barn anses inte följa de sociala reglerna på ett positivt sätt, utan pratar på utan att ta hänsyn 

till andra i samtalet. I den andra gruppen, sekundära pragmatiska språksvårigheter, är de 

språkliga problemen störst; dessa barn kan vara fåordiga och bidrar inte särskilt mycket i 
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samtal med andra. De pragmatiska svårigheterna ses som sekundära till de språkliga 

problemen, orsakade framför allt av barnets svårigheter att göra sig förstådd och förstå. 

Bruce (2006) skriver att problem med språkförståelsen kan leda till många konflikter som 

i många fall beror på missförstånd. För att hitta lämpliga lösningsstrategier är det viktigt 

att ta reda på svårigheterna hos barnet och vad de beror på. 

3.2 Språkstörning  

Pragmatiska språksvårigheter kan förekomma vid språkstörning. En språkstörning kan 

drabba ett eller flera språkliga områden hos barnet: fonologi (språkljud och regler för hur 

språkljud får kombineras), grammatik (böjningsmönster och hur ord kombineras till 

satser), semantik (innehållsaspekter av språket, ords betydelse) och pragmatik 

(kommunikationsförmågan). Barnet kan ha svårigheter inom ett eller flera av dessa 

områden (Nettelbladt & Salameh, 2007). Barn med språkstörning har svårigheter att 

producera och ofta också svårt att förstå språk, medan deras utveckling inom andra 

områden är relativt opåverkad (Leonard, 2014). Språkstörning definieras i ICD-10 som 

specifika störningar av tal och språkutvecklingen, ”Störningar av den normala 

språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte 

direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, 

psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa tal- och språkstörningar är ofta 

följda av andra störningar såsom inlärningssvårigheter, kontaktsvårigheter, 

känslomässiga svårigheter och beteendestörningar.” (Socialstyrelsen 2019, s. 207).  

 

Bishop, Snowling, Thompson & Greenhalg (2017) skriver att det är viktigt att alla som 

arbetar med språkstörning hos barn använder sig av en konsekvent terminologi. De menar 

att bristen på konsekvent terminologi har hämmat utvecklingen inom området. Termen 

språkstörning (language disorder) föreslås därför för barn som förväntas ha språkliga 

svårigheter upp i skolåldern, med påverkan på deras sociala samspel och skolarbetet. 

Nettelbladt och Salameh (2007) skriver vidare att graden av språkstörning kan variera från 

lätt språkstörning till mycket grav språkstörning. Bishop (1997) menar att ju fler av de 

språkliga områdena som är påverkade desto svårare blir språkstörningen och Bishop et al. 

(2017) skriver att språkliga svårigheter som påverkar flera förmågor kan generellt 

förväntas vara varaktiga. 

 

Tomblin, Smith och Zhang (1997) genomförde en stor studie på över 7000 förskolebarn 

för att undersöka riskfaktorer som troligtvis är förknippade med språkstörning. Baserat på 

deras resultat så är prevalensen för språkstörning 7,4 % bland förskolebarnen (8 % bland 

pojkar och 6 % bland flickor). Leonard (2014) menar att det är denna studie som för 

närvarande är den primära referensen vad gäller utbredningen av språkstörning. Bishop 

(1997) skriver att siffran för prevalensen sjunker ganska tvärt efter 5 års ålder och att om 

svårigheterna kvarstår vid skolstarten tenderar de även att kvarstå i vuxen ålder.  
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3.3 Utredning vid misstanke om pragmatiska 

språksvårigheter 

I Sverige är det BUP (barn och ungdomspsykiatrin) som utreder och ställer diagnos inom 

det neuropsykiatriska området där pragmatiska svårigheter ingår. För det mesta ställs 

diagnosen i samarbete mellan olika professioner. Elevhälsan på skolan kan 

uppmärksamma att en elev har svårigheter inom detta område och initiera en remiss till 

BUP i samråd med vårdnadshavare.  

Johnsen (2010) beskriver ett bedömningsmaterial som heter Bedömning av spontantal, där 

talet bedöms på åtta olika skalor varav två av skalorna undersöker den pragmatiska 

förmågan: initiativ till kommunikativt samspel och förmåga till kommunikativt samspel. 

Bishop (1998) har utvecklat en enkät som kan användas för att kartlägga elevens 

kommunikationsfärdigheter: Children´s communication checklist. (CCC). Enkäten utförs 

av personer som träffar eleven dagligen och som känner till eleven väl, till exempel 

läraren eller annan pedagog tillsammans med logoped eller psykolog. Bishops enkät består 

av 70 frågor, indelade i nio subskalor och fem av subskalorna ska fånga pragmatiska 

språksvårigheter (Bishop, 1998). Nettelbladt, Sahlén och Redeborg (2003) har översatt 

och omarbetat enkäten till svenska och den svenska versionen består av 79 frågor indelade 

i elva subskalor varav fem relaterar till pragmatisk förmåga. Samtalsanalys är en annan 

form av bedömning som främst används i forskningssammanhang (Nettelbladt & 

Reuterskiöld Wagner, 2010). Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) berättar om två 

olika testmetoder som de använt sig av i sin forskning. Den ena metoden undersöker 

barnets ”theory of mind”, alltså förmågan att sätta sig in i hur en annan person tänker. Den 

andra metoden som de använder undersöker barnets referentiella kommunikation, det vill 

säga förmågan att avgöra vad som är relevant information att lämna under ett samtal. 

Bishop et al. (2017) menar att logopedutbildningen bör innehålla moment kring 

bedömning och intervention för barn i pragmatiska svårigheter, vilket den också gör i 

Sverige. Men de anser även att andra professioner som pedagoger och psykologer också är 

viktiga för att identifiera dessa barn och möta deras behov. Forskarna anser att det saknas 

en tydlig definition och riktlinjer för diagnossättande och de menar att mer forskning 

behövs om bedömning och intervention av pragmatiska språksvårigheter. 

3.4 Arbetssätt som främjar den pragmatiska språkförmågan 

Det är inte ovanligt att elever har mer än en diagnos (Gillberg, 2018). På grund av 

överlappningar mellan diagnosgrupperna är det viktigare att fokusera på elevens 

svårigheter och vilket stöd eleven behöver i undervisningen, än på diagnoserna (Sandgren, 

2018). Brinton och Fujiki (2006) menar att barn med språkstörning (i den gruppen hittar vi 

även barn med pragmatiska språksvårigheter) har sociala svårigheter som begränsar deras 
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inkludering i skolan och gör det svårt för dem att bilda positiva sociala relationer. Insatser 

som syftar till att förbättra den sociala kommunikationen kan därför behövas för dessa 

elever. Om eleven har svårt med sociala relationer kan det leda till att hen exkluderas från 

sammanhang som är viktiga för språkträningen (Brinton & Fujiki, 2006). Det är av stor 

vikt att anpassa alla aktiviteter och uppgifter, som syftar till att öka barnets sociala 

förmåga, till barnets språkliga nivå. Visuellt, taktilt och kontextuellt stöd för barnet kan 

vara nödvändigt. Timler (2008) skriver att små barn lär sig sociala 

kommunikationsförmågor under samspelet med sina kamrater. Barn som däremot inte 

lyckas med kamratinteraktionen kan senare ignoreras och avvisas från sina kamrater och 

förlorar därmed viktiga möjligheter att utveckla kommunikationsförmågan. Hon menar att 

interventioner som syftar till att förbättra barns kamratinteraktion under förskolan och i 

början av grundskolan kan hjälpa till att lindra eller minska sociala 

kommunikationsproblem. 

 

Läroplanens målformuleringar ställer höga krav på den språkliga förmågan hos eleven. De 

språkliga krav som ställs i skolans olika ämnen kan för vissa elever beskrivas som 

snubbeltrådar. Att lärare arbetar aktivt med språket i alla ämnen har stor betydelse för att 

eleverna ska utveckla sin språk- och kommunikationsförmåga. Att arbeta aktivt med 

språket innebär även att medvetet arbeta för att förebygga språkliga svårigheter. Genom 

att på olika sätt bjuda in eleverna till språkande har läraren stora möjligheter att utmana 

deras språkliga förmåga. Eleverna bör även ges olika möjligheter att delta genom att 

använda olika språkliga uttrycksformer (Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2017). 

Lärarens samspel med eleverna och dennes sätt att undervisa har en stor påverkan på 

elevernas språkutveckling enligt Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer och Lindsay 

(2015). Författarna skriver om lärarens sätt att undervisa och har dokumenterat de 

arbetssätt som gett positiv effekt på elevens språkutveckling. Vad gäller lärarens roll för 

en gynnsam språkutveckling så är dennes sätt att kommunicera av vikt, att läraren 

anpassar taltempo och turtagning. Men även att elevens kommunikativa initiativ bekräftas 

och att läraren kommenterar det sagda för att utveckla meningsbyggnad och innehåll. 

Läraren visar att den förstått vad eleven vill säga och visar sedan på ett språk som eleven 

inte ännu själv kan producera. Vidare menar författarna att läraren bör tänka på att ge 

öppna frågor som ger eleverna chans till att formulera mer språkligt utbyggda svar. 

Läraren kan även tänka på att låta eleven ges tid att svara och bjuda in till samtal så att 

eleven känner sig välkommen att delta. Att använda språket är även att använda 

kroppsspråk, gester och mimik, det är viktigt att som lärare komma ihåg detta och 

uppmuntra och ge positiv feedback om detta används (Dockrell et al., 2015).  

 

Murphy, Faulkner och Reynolds (2014) har genomfört en studie där de har som mål att 

prova en intervention för att stödja barn med sociala kommunikativa svårigheter att delta 

mer effektivt i kollegialt samarbete. De skriver att barn med sociala kommunikativa 
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störningar tycker att samarbetsuppgifter är en utmaning. Deras intervention var baserad på 

en datauppgift som krävde samarbete på hög nivå. Uppgiften utformades så att den sociala 

kommunikationen skulle göras mer framträdande jämfört med hur det ser ut i typiska 

samtal. Barnen sitter mittemot varandra två och två med en varsin dator. Uppgiften går ut 

på att ett barn leder det andra barnet genom en labyrint med hinder och föremål längs 

vägen. Interventionen visade positiva resultat, barnen som deltog visade förbättrade 

pragmatiska färdigheter efter testet. Forskarna menar att insatser för dessa barn måste öka 

deras medvetenhet om hur man använder språk i sociala situationer och att teknik kanske 

kan göra detta på ett mer framträdande sätt än andra mer analoga metoder. 

3.4.1 Kommunikationsstöd 

Elever i pragmatiska språksvårigheter kan ha problem med en ömsesidig kommunikation, 

med att exempelvis inleda och avsluta ett samtal. Jensen (2018) anser att det är viktigt för 

dessa elever att ha en vuxen som kommunikationsstöd i grupparbeten, på raster, i matsalen 

och i andra sociala sammanhang. Författaren ger förslag på hur kommunikationsstöd kan 

se ut; att lära ut hur man inleder en konversation och hur man tar kontakt i olika 

sammanhang, hur man följer en röd tråd samt vad man säger när man vill leka och inte 

förstår. Det kan också handla om att lära ut knep för när man ska släppa in någon annan i 

samtalet och sluta prata själv. Kommunikationsstöd kan också handla om konkreta regler 

som att vänta i tre sekunder för att se om någon annan vill säga någonting när man själv 

har pratat en stund. 

3.4.2 Bildstöd 

Jensen (2018) menar att bildstöd kan vara ett bra verktyg om man har nedsatt 

kommunikationsförmåga. Bildstödet kan hjälpa elever att våga, komma ihåg och kunna 

kommunicera sina behov lättare. Aspeflo och Almsenius (2019) skriver att många barn är 

starkare visuellt än auditivt. De menar att människor litar mer på det man ser än på det 

man hör. Elever med svårigheter att kommunicera kan ha stor nytta av bilderna för att 

både ge och ta emot information, men även elever utan svårigheter inom området är 

hjälpta av bilder som stöd. Vidare skriver Aspeflo och Almsenius att bildstöd avlastar 

kommunikationssituationen och kan göra att stressnivån hos den som kommunicerar med 

stöd av bilder sjunker. Bildstöd inom skolans område bör alltså implementeras på ett 

sådant sätt att det finns med naturligt i den dagliga kommunikationen. Om bildstödet har 

en naturlig plats i olika kommunikationssituationer, blir det till hjälp för alla elever. 

 

Flores, Musgroves, Renner, Hinton, Strozier, Franklin och Hill (2012) har gjort en 

jämförande studie där man har tittat på om det är någon skillnad på att använda I-pads med 

bilder eller traditionella bildkort för att utveckla kommunikation och sociala färdigheter. 

Forskarna kom fram till att kommunikationen varken ökade eller minskade vid 

användandet av I-pad jämfört med vanliga bildkort. Hur bildstödet användes var 
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avgörande. Resultatet visar att det är samspelet mellan eleven och läraren som är det 

viktiga. 

3.4.3 Sociala berättelser och ritsamtal 

En social berättelse kan skrivas för dem som har svårigheter med samspel och 

kommunikation. Det är en kort saga som ska ge ökad social förståelse för en speciell 

situation eller ett begrepp (Lindkvist, 2011). Tanken är att den ska skilja sig från till 

exempel ett schema genom att svara på frågorna: ”Vad är det som händer?” och ”Varför 

händer det?” Eleven bör även få information om hur man kan göra i den beskrivna 

situationen, till exempel hur man tar kontakt med andra på ett socialt accepterat sätt. 

Hanley-Hochdorfer, Bray, Kehle och Elinoff (2010) menar att en av de vanligaste 

rekommendationerna till elever i sociala och kommunikativa svårigheter är att använda 

sociala berättelser. Dessa forskare skriver att sociala berättelser är gynnsamma för att 

förändra många beteenden men empiriska bevis för att dess användning ska öka sociala 

och kommunikativa förmågor är begränsade. I deras studie fick några av deltagarna läsa 

sociala berättelser som fokuserade på att främja sociala relationer med kamrater under 

lunchen. Studien som genomfördes i elevernas naturliga miljö visar att effektiviteten av 

denna allmänt accepterade intervention är tveksam och är i behov av ytterligare forskning. 

 

Trots det begränsade stödet för sociala berättelser i tidigare forskning, så är det vanligt att 

sociala berättelser ofta används i skolan. Lundkvist (2011) beskriver hur ritsamtalet som är 

en variant av sociala berättelser bygger på en “här och nu” situation. Hon menar också att 

samtalet blir visuellt och eleven kan se det man talar om, dessutom blir tempot på samtalet 

långsammare för att man ska hinna att rita till. Om eleven skulle tappa tråden är det lättare 

att gå tillbaka i samtalet för det finns kvar på papper. Arbetssättet är positivt för elever i 

pragmatiska språksvårigheter därför att eleven slipper använda den intuitiva tolkningen 

och istället kan koncentrera sig på det faktiska. I ritprat sker en tydlig turtagning och det 

blir lättare att följa den röda tråden i samtalet. Eleven får en möjlighet att se samband och 

hur saker och ting hänger ihop (Lundkvist 2011). Ritsamtal ger pedagogen större kunskap 

om vilka tankar och funderingar eleven har. Det blir ett försök att ta dennes perspektiv. Att 

få denna kunskap ger bättre möjlighet att hjälpa barnet till ökad kommunikation och 

socialt samspel. Jensen (2018) skriver att ibland kan eleven ha svårigheter att berätta vad 

som hänt och ta ut det viktigaste ur en händelse. Då kan man gestalta det som hänt och 

själv ta rollerna av de inblandade och spela upp det inträffade. 

3.4.4 Pragmatisk språkförmåga utvecklas bäst i naturliga 

sammanhang 

Stockall (2011) skriver om hur grupparbeten (cooperative groups) kan engagera elever i 

pragmatiska språksvårigheter. Att utvecklas pragmatiskt sker bäst i naturliga sammanhang 

menar hon. Den pragmatiska förmågan kan tränas genom att titta, lyssna och interagera 



10   

 

med andra. Visst kan elever träna dessa kommunikativa förmågor hos logoped (speech 

and language therapist) men många elever har svårt att använda det som de har övat på i 

konstlade situationer senare i verkliga situationer. Hayes (2013) skriver, även hon, att 

eleverna utvecklar sin kommunikation bäst i naturliga situationer och miljöer. Hon 

beskriver hur lärare eller annan vuxen kan hjälpa en elev när det gäller språkandet, 

kommunikation och social interaktion. I det första steget är läraren med fullt ut i den svåra 

situationen med eleven, i steg två tar läraren ett steg tillbaka, läraren finns med eleven men 

lite i bakgrunden och i det sista steget kan stödet plockas bort helt och eleven kan 

förhoppningsvis klara sig själv. Hon kallar detta arbetssätt för ”prompting”. Även 

Nettelbladt (2013) beskriver att undervisningen för elever i pragmatiska språksvårigheter 

har flyttats från att ske enskilt med en lärare till att ske i mer naturliga situationer för 

eleven. Bruce (2006) skriver att det kan vara svårt att erbjuda elever i språksvårigheter 

specialträning så att det räcker för att komma ikapp jämnåriga kamrater. De behöver 

istället få öva sig i naturliga situationer för att automatisera sina färdigheter. Man får 

anpassa situationen för eleven med språkliga svårigheter så att eleven känner att hen vågar 

försöka och får uppleva känslan av att lyckas på egen hand. Hayes (2013), Nettelbladt 

(2013), Stockall (2011) samt Bruce (2006) säger alla att den pragmatiska förmågan tränas 

bäst i samspel med andra och i naturliga sammanhang.  

3.5 Samarbete mellan olika professioner 

Enligt högskoleförordningen (SFS 2011:186) är ett av målen för speciallärarutbildningen 

att den blivande specialläraren ska visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- 

och begreppsutveckling och stimulans av denna och genom denna kompetens stötta elever 

och lärare för att hitta dessa naturliga träningstillfällen. Kragh & Plantin Ewe (2018) 

skriver att specialläraren som samtalspartner inte innebär att man ska sitta inne på alla 

svaren. De menar att det handlar om att lyssna på varandra och därefter använda den 

specifika ämneskunskapen för att tillsammans lösa problem och hitta lämpliga 

anpassningar för eleven.  

 

Stockall (2011) skriver att lärare och logoped måste arbeta tillsammans för att skapa 

situationer i klassrummet så att det blir naturligt för eleverna att få träna de pragmatiska 

förmågorna. Hayes (2013) skriver också att alla vuxna kring eleven behöver samarbeta för 

att tillsammans komma på vad det är just denna elev behöver träna på när det gäller 

kommunikation och samspel. Bruce och Sjunnesson (2018) anser att språksvårigheter får 

så stora konsekvenser i skolan så det är högst motiverat med ett nära samarbete mellan 

logoped och speciallärare. De diskuterar vad det innebär att samverka och samarbeta. Hur 

ofta bör man träffas för att det ska räknas som samarbete och hur fungerar det när man 

samverkar över olika organisationer där man arbetar efter olika lagar, till exempel hälso- 

och sjukvårdslagen och skollagen?  
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Ett förslag som framkom i utredningen (SOU 2016:46) för att öka elevernas 

måluppfyllelse i skolan var att stärka elevhälsan på skolorna genom att utöka den med 

logopeder. Det bästa vore om logopeden ingår i skolans elevhälsoteam och är känd av 

lärare, elever och föräldrar skriver Bruce och Sjunnesson (2018) och de menar att logoped 

och speciallärare representerar en balans mellan ”läkande” och ”lärande”. Jälmbrant och 

Ivarsson (2017) beskriver samarbetet på detta sätt: 

 

”Vår chef har vid något tillfälle liknat nyttjandet av våra olika kompetenser med att ”vi 

låter ett plus ett bli tre”. Det vill säga, effekten av det vi gör blir större när våra 

kunskaper med olika teoretisk bakgrund samverkar och vävs samman i sökandet efter 

möjligheter. Vi ser vinster med att arbeta i tvärprofessionella team i många olika 

sammanhang. Vinsten med ett samarbete i stället för ensamarbete är att vi kan låta 

logopedisk och specialpedagogisk kompetens mötas och samverka” (Jälmbrant & 

Ivarsson, 2017, s. 5).  

3.6 Omgivning, relationskompetens, relationell pedagogik 

och kompetensutveckling 

Biesta berättar i en färsk intervju i Pedagogiska magasinet (Hultén, E-L., 2019) att det, i 

sig, är en makthandling att undervisa. Därför måste lärare vara medvetna om sin makt och 

hantera den med försiktighet. Relationsskickligheten hos en lärare är grundläggande 

eftersom det finns flera studier som visar att relationerna kring en elev har stor betydelse 

för hur en elev lyckas med skolarbetet. I samband med detta har också lärares 

relationsskicklighet undersökts (Hattie, 2009 samt avsnitt 3.5 om samarbetet mellan 

professioner). 

3.6.1 Skolans värld 

Lilja (2015) skriver att ”Skolan är en regional värld med sina egna villkor” (s.17). Därför 

gäller det också att läraren verkligen kan se och förstå dessa tre delar: uppdraget, 

individerna men även miljön där man möts med dess begränsningar och möjligheter. Lilja 

påpekar också med hjälp av Emanuelsson (2012) att en individs svårigheter i skolan aldrig 

uppkommer som resultat av enskilda elevers egenskaper utan som resultatet av omgivande 

faktorer och förhållandena mellan individen och dessa. Elevers förutsättningar och de 

olika förväntningarna på elevens prestationer är det som gör att svårigheter 

överhuvudtaget uppstår menar Emanuelsson. 
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3.6.2 Relationskompetens och relationell pedagogik 

 

”För att lyckas väl som lärare i dagens skola behöver man en omfattande och mångsidig 

kompetens. Man behöver kunna förmedla ämneskunskaper, främja elevernas lärande och 

bygga upp goda miljöer för lärande. Man behöver kunna planera, organisera, ordna och 

leda arbetet i sina grupper. Därtill behöver man [...]  

relationskompetens.” (Aspelin, 2018:10) 
 

Relationskompetens som begrepp är normerande, men utgår från ordet “relation” som, i 

sig själv, är ett neutralt ord. Relationskompetens har siktet inställt på ett uppbyggande, på 

att möta den andra i nuet och förutsätter kunskapen om förbindelser mellan individer och 

att personerna både påverkar varandra och blir påverkade av varandra i mötet. Denna 

effekt finns i alla relationer oavsett om personerna är medvetna om detta eller inte. 

Kompetensen handlar om att tillfälligt kunna överta den andra personens roll för att förstå 

honom eller henne och också om att förhålla sig till att det som är relationellt är 

oförutsägbart. Begreppet har avgränsats för att visa att det inte handlar om relationer 

mellan större enheter, som nationer eller grupper, utan mellan just individer. En lärares 

relationskompetens är en professionell förmåga att kunna bygga goda relationer. 

 

Relationell pedagogik bygger på att relationen lärare - elev kan vara, och ofta är, mycket 

betydelsefull och på att lärande sker i mellanrummet som finns mellan människor som 

ingår i relationer. Relationell pedagogik fokuserar på pedagogiska processer i deras 

särskilda sammanhang (Aspelin, 2013). 

 

3.6.2.1 Att lära ut relationskompetens till lärare och lärarstudenter 

Aspelin (2018) menar att alla människor har en erfarenhet att bygga på och utveckla när 

det gäller relationskompetens. Det finns både lite enklare och mer avancerade sätt att 

utöka sin relationskompetens. De enkla sätten kan vara TV-tittande och läsning av 

skönlitteratur där man övar på att sätta sig in i de olika karaktärernas situationer och 

känslor. Läsning av teoretisk litteratur kring ämnet och eget skrivande kring detta är också 

en källa till kompetensutveckling, men framförallt har kompetensen chans att utvecklas i 

möten med människor. Mer avancerade sätt att utveckla relationskompetensen kan bestå 

av kollegiala samtal, att turas om att observera varandra i yrkespraktiken eller att vara 

aktiv i forskningscirklar inom området (Aspelin, 2018). Det finns också belägg för att det 

är fruktbart att arbeta med digital video som underlag till diskussion och reflektion kring 

samspel som den person som vill utveckla relationskompetensen varit del av (Hattie, 

2009).  
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En dansk longitudinell studie, som undersöker lärarstudenters relationskompetens och 

reflektionsförmåga med mål att utveckla fältet både praktiskt och teoretiskt, delger att 

eftersom lärar-elevrelationen aldrig kan vara jämlik vilar ett större ansvar för relationen 

alltid på läraren. Det är viktigt att läraren kan förstå hur hen uppfattas av eleven för att 

relationen ska kunna bli det lyckade stöd till eleven som den kan vara. Studien visar 

preliminärt att träning i medveten närvaro och empati ökade lärarstudenternas relationella 

kompetens (Jensen et al., 2015).  

 

Relationskompetens kräver mycket eget reflekterande, anpassning, erfarenhet och att 

hantera egna känslor. En relationskompetent person har en världstillvänd inställning. En 

person som har ett egocentriskt sätt att förhålla sig till omgivningen kan ha svårt att 

tillägna sig kompetensen, eftersom förhållningssättet till omvärlden gör hela skillnaden 

(Aspelin, 2018). 

3.7 Goda samtal och goda relationer 

Kinge, norsk specialpedagog och författare, framhåller vikten av att pedagoger lär sig 

samtala och ha dialog med barn i skolan och förskolan; att inte bara tala till barnet. Ofta 

har pedagogers samtal med barn stor likhet med en intervju där det är den vuxne som styr 

vad som behandlas. Kinge lyfter, i boken Barnsamtal (2018), fram hur pedagoger genom 

dialogen kan hjälpa sårbara barn med samspelssvårigheter att förstå sig själva och att 

uttrycka sina känslor. Hon menar att det är viktigt att samtalet får plats i verksamheten för 

att dessa barn behöver det. Om man har samspelssvårigheter är det extra viktigt att bli 

sedd och lyssnad till för att kunna odla sitt hopp om att bli förstådd (Kinge, 2018). Kinges 

budskap har stora likheter med Aspelins forskning om relationer som oförutsägbara och 

att själva mötet mellan individer är viktigt. De båda förespråkar att relationens utformning 

ger förutsättningen för lärande. För barn och elever med pragmatiska språksvårigheter blir 

de fungerande relationerna där barnet självt inte bär det fulla ansvaret för sin del i 

relationen extra avgörande för all fortsatt utveckling, eftersom relationerna till kamrater 

kan vara problematiska att skapa och upprätthålla (Bruce, B., Ivarsson, U., Svensson, A. & 

Sventelius, E., 2016). I dessa barns liv spelar troligen relationerna med vuxna en ännu 

viktigare roll än för de barn som har kapaciteten att börja träna sig att stå på egna ben i 

relationer till jämnåriga och andra barn. 

 

Parallellt med samhällets övriga utveckling har synen på barn förändrats grundligt de 

senaste årtiondena. Tidigare, under det förra århundradets första hälft, var den allmänna 

åsikten att barnet skulle lyda och blint respektera vuxenvärldens regler utan att de vuxna 

tog någon hänsyn till barnets åsikt. Utvecklingen har sedan gått mer mot att vi börjat se 

barnen som kapabla varelser med god reflektionsförmåga och mycket att tillföra. Att 

barnsynen förändrats har ibland kunnat vara svårt för vuxna att förstå, acceptera och att 
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hantera (Juul & Jensen, 2003). I och med en förändrad barnsyn, spirade också ett behov av 

att hitta nya sätt att möta barn. 

 

Individer har olika förutsättningar och utgångspunkter och därför måste pedagoger besitta 

konsten att anpassa samtal till varje individ med en sorts individanpassad följsamhet. Om 

det skriver Autism - och aspergerförbundet i en informationsskrift från 2019. Ett annat 

fenomen man talar om i specialpedagogiska och pedagogiska sammanhang är “den 

osynliga handen”, att lärarens förhållningssätt även påverkar elevernas relationer till 

varandra (Farmer et al, 2018). Det vilar alltså ett stort ansvar på pedagogerna i 

skolsituationen. Juul och Jensen (2013) skriver att pedagoger bör vara proffs på relationer 

eftersom relationer är en så stor del av pedagogiska sammanhang. 

 

Utmaningarna i samtal och relationer för barn med svårigheter inom pragmatik och språk, 

beror ofta på att de har svårt att förstå givna sociala regler och att de även kan ha problem 

att bli förstådda i sitt ofullständiga sätt att kommunicera med omvärlden (Bruce et al, 

2016). I Aspeflos böcker För alla i skolan och I relation till lärande finns mycket praktisk 

information och stödmaterial att hämta när det gäller praktiskt förhållningssätt till elever 

som har svårigheter med kommunikationen. En av de principer som lyfts fram i materialen 

är att individer med svårigheter kring kommunikation har lättare att kommunicera om 

olika stressmoment kan rensas bort. Något annat som lyfts fram är också att många, tom. 

de flesta, tenderar att vara med visuella än auditiva och därför är bilder något som kan 

vara till stor hjälp för alla individer i ett rum (Aspeflo, 2015; Aspeflo & Almsenius 2019). 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Kvalitativa studier tittar på begränsade aspekter av en social verklighet, till exempel 

samspelet mellan ett mindre antal människor och fokuserar på ord (Bryman, 2018). Vi 

ville i vår studie undersöka några speciallärares erfarenheter kring arbetssätt och 

kompetens i att skapa relationer till och stötta elever i pragmatiska språksvårigheter. Den 

kvalitativa forskningsintervjun bygger på deltagarnas erfarenheter och deras synvinklar 

inom forskningsområdet (Kvale och Brinkmann, 2014). Den hermeneutiska 

fenomenologiska teorin framhåller vikten av att kunna tolka företeelser utifrån 

betraktarens håll (Bryman, 2018). Därför anser vi att en kvalitativ forskningsansats med 

ett hermeneutiskt synsätt (Lind, 2019) passade bäst utifrån våra forskningsfrågor. Kvale 

och Brinkmann (2014) skriver att kunskapen i kvalitativa intervjuer produceras socialt i ett 

samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Här nedan presenterar vi vårt upplägg 

gällande metoden för studien. 
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4.2 Deltagare och urval 

Studien har genomförts i två olika kommuner i Sverige på sex olika skolor. Vi kontaktade 

skolorna genom deras rektorer för att undersöka om det fanns speciallärare på enheten. 

Därefter kontaktade vi speciallärare/specialpedagoger via mail eller telefon för att höra om 

intresse fanns för deltagande i studien. Dessa personer valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval i och med att de är verksamma som speciallärare/specialpedagoger i 

vår närhet. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman (2018) ett urval av respondenter 

som är tillgängliga för forskaren.  

 

Tabell 1. Deltagare i studien. 

Speciallärare 

nr  

Grundutbildning Påbyggnadsutbildning 

1 grundskollärare 1–7 speciallärarutbildning med inriktning 

mot språk-, läs- och skriv 

2 grundskollärare 1–7 specialpedagogutbildning med inslag av 

kurser mot speciallärare 

3 grundskollärare 1–7 kurser i specialpedagogik 

4 grundskollärare 1–7 kurser i specialpedagogik 

5 förskollärare, 

grundskollärare 

specialpedagog 

6 fritidspedagog, SÄL i 

svenska och matematik 

(särskild lärarutbildning) 

speciallärare mot svenska och 

matematik  

7 grundskollärare svenska, 

historia och religion 

kurser i specialpedagogik, sedan 

speciallärare med inriktning läs- skriv- 

och språkutveckling 

 

Vi ville undersöka några speciallärares upplevelser av att arbeta med elever som är i 

pragmatiska språksvårigheter. Vi valde att intervjua sju speciallärare. Hur många personer 

som väljs ut för intervju beror på vilket syfte man har med intervjun enligt Kvale och 

Brinkmann (2014). Författarna skriver vidare att man kan vinna på att ha färre intervjuer 

och ägna mer tid till att förbereda och analysera dem efteråt. 
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Ingen ersättning har betalats ut till intervjupersonerna som har ställt upp på frivillig basis. 

Vi har valt att inte ange deltagarnas ålder för vi anser att det är ointressant för våra 

forskningsfrågor. Det gör även att vi kan säkerställa deras anonymitet. Vi skriver heller 

inte vilken kommun deltagarna är verksamma i och vi går inte in i detalj på deras 

utbildning eller hur länge de har varit verksamma, vilket leder ytterligare till att vi kan 

säkerställa deras anonymitet. Däremot anger vi att alla intervjupersoner är kvinnor. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

I vår studie passar semistrukturerad intervju bäst då vi inte blir låsta till specifika 

frågeställningar (Bryman, 2018). Metoden innebär att vi som forskare hade en 

intervjuguide (Bilaga 1) med specifika teman som skulle behandlas. Vi utgick från våra 

forskningsfrågor när vi bestämde teman. Intervjupersonerna hade stor frihet att utforma 

svaren på sitt sätt och frågorna kunde komma i olika ordning från intervju till intervju, 

vilket också skedde i våra intervjuer. Följdfrågor kunde även förekomma om vi ville 

anknyta till något som den intervjuade sagt så intervjuprocessen blev flexibel. 

Frågeställningarna bör vara så pass öppna att de inte hindrar alternativa idéer och synsätt 

att komma fram under intervjun. Men kvaliteten på svaren beror mycket på oss som 

intervjuar, på våra färdigheter och ämneskunskaper. Kunskap om ämnet är särskilt viktigt 

för att kunna ställa rätt följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014).  

4.4 Procedur 

I förväg skickade vi ut ett s.k. stimulusmaterial (Bilaga 2) via mail. I stimulusmaterialet 

berättade vi om studiens syfte samt gav information om vad pragmatiska språksvårigheter 

kan innebära. Det materialet skulle inte ge några svar på våra forskningsfrågor utan mer få 

igång tankarna hos informanterna. Informanterna fick ta del av materialet 1–2 veckor 

innan intervjutillfället, för att de i god tid skulle kunna ta del av detta och förbereda sig. 

Det är av vikt att intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö skriver Bryman (2018) 

och därför bestämde vi i samråd med speciallärarna plats för intervjun på deras respektive 

skolor i och med att de känner till skolans lokaler bäst.  

Vi började med att göra en pilotintervju med en speciallärare på en av våra arbetsplatser 

för att se hur väl frågorna fungerade samt för att få erfarenhet av metoden. Efter 

pilotintervjun bestämde vi oss för att ändra ordning på frågorna och plocka bort någon 

fråga. Någon fråga lades också till. 

Vi har tagit del av de krav och kriterier som en framgångsrik intervjuare bör ha, vilket 

Bryman (2018) samt Kvale och Brinkmann (2014) tar upp. De menar till exempel att man 

som intervjuare bör vara insatt i intervjuns fokus, man bör vara tydlig och samtidigt vara 

empatisk i sin inställning till intervjupersonen.  
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Vi valde att spela in intervjuerna för att slippa anteckna och istället kunna vara lyhörda 

inför svaren och följa upp dem på ett bra sätt, som Bryman (2018) förordar. Vi spelade in 

med hjälp av ljudupptagningen på mobiltelefonen. Därefter transkriberade vi samtalen för 

vidare analys. För att öka tillförlitligheten i studien erbjöd vi informanterna att läsa 

igenom transkriberingen och komma med kommentarer om de kände att det var någonting 

som inte stämde. 

4.5 Bearbetning och analys av data 

I och med att vi använde oss av en kvalitativ forskningsansats lade vi vikt vid ord och inte 

kvantifiering under analysen av data. Vidare använde vi ett induktivt synsätt där vi utgick 

från vad vi hört. Sedan bildade vi oss en uppfattning. Vi transkriberade de egna 

intervjuerna i sin helhet direkt efter genomförd intervju, därefter letade vi enskilt i de egna 

transkriptionerna efter delar som av den enskilda författaren upplevdes relevanta eftersom 

de tydligt relaterade till våra frågeställningar. Arbetet med att leta nyckelord genomfördes 

med överstrykningspennor i olika färgkoder. Först därefter delgav vi varandra 

nyckelorden. Vi jämförde nyckelorden med varandras och insåg snabbt att vi hade fått 

fram i stort sett liknande ord. Det blev därför ganska enkelt att sätta samman dessa 

nyckelord till teman. 

4.6 Etiska överväganden 

Studien följer de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar genom 

skriften Forskningsetiska principer. Där talas om fyra principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid varje intervju startade vi 

med att gå igenom dessa forskningsetiska principer.  

Vi informerade deltagarna om vad det innebär att delta i undersökningen och vi 

informerade om deras del i studien. Vi berättade om syftet med studien samt att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan, vilket vi även 

informerade om i stimulusmaterialet (se Bilaga 2). Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan. I undersökningar med aktiv insats av 

deltagarna skall samtycke alltid inhämtas, vilket i vårt fall skedde muntligt. Deltagarna har 

rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall 

kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. 

Konfidentialitetskravet och begreppet konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017) innebär att 

inte sprida uppgifter man fått i förtroende och innebär skydd mot att obehöriga får ta del 

av uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in av deltagarna 

endast får användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002). 

  



18   

 

5. Resultat 

Resultatet har organiserats utifrån våra forskningsfrågor, intervjuguiden (bilaga 1) och de 

intervjuanalyser som gjordes efter intervjuerna. Vi analyserade fram sex olika teman 

utifrån transkriptionerna av intervjuerna; speciallärarens kompetens för att arbeta med 

elever som är i pragmatiska språksvårigheter, relationsbyggande, samarbete med föräldrar, 

arbetssätt och anpassningar, stöttning till och samarbete med klasslärare samt erfarenhet 

av kartläggningsmaterial för bedömning av pragmatiska språksvårigheter. Vissa delar i 

våra teman går in i varandra men vi har ändå valt att dela upp materialet för att det ska bli 

lättare och mer överskådligt. Sist i resultatdelen lyfter vi fram de utmaningar som de 

intervjuade speciallärarna möter i sitt arbete. 

5.1 Vilka arbetssätt känner några speciallärare till och 

använder sig av för att stötta elever i pragmatiska 

språksvårigheter? 

Här redovisar vi resultatet utifrån våra teman: arbetssätt och anpassningar samt erfarenhet 

av kartläggningsmaterial för bedömning av pragmatiska språksvårigheter. 

5.1.1 Arbetssätt och anpassningar 

Speciallärarna i studien säger att det är viktigt att man inte funderar så mycket över vilken 

eventuell diagnos eleven har, utan att man utgår från individen och försöker hitta arbetssätt 

som fungerar för just den elev man har att göra med. Våra informanter är överlag 

lösningsfokuserade och kommer med många olika förslag på arbetssätt och anpassningar 

för elever i pragmatiska språksvårigheter. Speciallärare 1 anger att hon har gått utbildning 

i AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och Tecken som stöd som hon 

tycker sig ha användning av i undervisningen med elever som är i pragmatiska 

språksvårigheter. Bildstöd är väldigt effektivt med dessa elever, anser hon. Den 

erfarenheten delar hon med flera av de speciallärare vi intervjuat; speciallärare 5, 6 och 7 

vittnar också om att bilder är ett viktigt stöd för just de här eleverna.  

Speciallärare 1 säger att elever i pragmatiska språksvårigheter ofta hamnar i konflikter på 

rasterna på grund av sina brister i kommunikationen. Det som ofta brister är att de inte kan 

läsa av vad som händer i en situation och kan heller inte förmedla vad de känner och 

tänker. Man kan då jobba med att ge eleven checklistor att hålla i huvudet inför situationer 

där eleven inte vet hur hen ska bete sig. 1 - gör så här, funkar inte det, 2 – gör så här och så 

vidare. Hur man lägger upp det beror på vilka elevens svårigheter är och ålder. Det hjälper 

eleverna långsiktigt att ge dem verktyg för att hantera situationer nästa gång det händer 

enligt speciallärare 1.  
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Ritsamtal och sociala berättelser är arbetsmetoder som flertalet av de intervjuade anger 

som framgångsmetoder. Ritsamtal hjälper eleverna att få orden att stanna kvar för annars 

kan samtal fort och lätt glömmas bort säger speciallärare 2, men poängterar att det gäller 

att skriva dem på rätt sätt för att eleven ska känna sig hjälpt av dem. Hon fortsätter att 

prata om ett material som heter En 5:a kan få mig att tappa kontrollen där eleven kan 

gradera sig själv i hur man känner i olika situationer. Katkittet är ett annat material som 

kan användas på lite olika sätt men som främst användas som ett hjälpmedel för att prata 

om känslor. Hur känns det nu när jag gör det här, hur känner jag mig när jag är glad eller 

arg, berättar speciallärare 2.  

Speciallärare 3 berättar hur man kan använda ritsamtal vid konfliktlösning: man delar upp 

whiteboarden och så får elev nummer ett börja att berätta sin version av händelsen och de 

andra får sitta tysta. Därefter är det elev nummer tvås tur att berätta sin version, finns det 

fler elever fortsätter de i tur och ordning. När alla har fått berätta sin version och alla har 

fått sin berättelse dokumenterad på tavlan pratar man om vad man ser som gemensamt och 

vad som skiljer historierna åt. Hon menar att det händer en del i elevernas huvuden medan 

de lyssnar på sina kamrater, ibland kan det hjälpa eleven att få upp ögonen för hur man 

faktiskt har betett sig. Efteråt fotar specialläraren tavlan för eventuella uppföljningssamtal. 

Genrepedagogik och cirkelmodellen är arbetssätt som speciallärare 2 säger kan gynna 

elever i pragmatiska språksvårigheter. Det handlar om att arbeta mycket tillsammans innan 

det självständiga arbetet kommer och man kan även använda bilder för att ytterligare 

förtydliga ämnesområdet. Speciallärare 3 berättar om ett annat arbetssätt som innebär att 

man stöttar eleven mycket i det som känns svårt från början, därefter stöttar man lite 

mindre och till slut klarar sig eleven själv. Ett annat arbetssätt som speciallärare 3 

beskriver är att illustrera begrepp med bilder, till exempel bokstav, dela upp ordet i bok- 

och -stav och illustrera med bilder. Därefter får eleven träna på begreppet flera gånger. Till 

slut sitter begreppet och eleven minns med hjälp av bilderna (jämför med SVT:s 

barnprogram Bokstavslandet som gör detta). 

För att hjälpa eleverna att hålla sig till ämnet kan arbetsscheman vara till hjälp berättar 

speciallärare 3. I schemana ska läraren vara tydlig med vad eleven ska lära sig först vad 

som kommer sedan och så vidare. Om eleven kommer ifrån ämnet kan man peka på 

arbetsordningen och påminna. Man kan som lärare bekräfta eleven: ”jag hör vad du säger, 

men nu jobbar vi med det här, du kan få berätta här nere när vi är klar med arbetet” säger 

speciallärare 3. Ibland räcker inte arbetsordningen på tavlan eller smartboarden utan 

eleven kan ha behov av en individuell arbetsgång för uppgiften för att slippa växla mellan 

tavlan och arbetet.  

Speciallärare 5 berättar att arbetssätt och metodval ibland kan bero på elevens dagsform, 

graden av koncentration och även om fenomenet att en metod som fungerat en dag inte 
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alls fungerar en annan dag. Hon säger att det inte finns någon mall som alltid fungerar 

men belyser att lyhördhet, för att hitta de framgångsfaktorer som gör att man får en 

fungerande undervisningssituation vid en specifik tidpunkt, är avgörande för utfallet av 

resultatet. Samma speciallärare säger att det är viktigt att se eleven som den personen den 

är och att se eleven i relation till aktuellt ämne. Både speciallärare 5 och 6 menar att, om 

det talade språket får ta för stor plats i kommunikationen med dessa elever, tappar de 

intresset och uppmärksamheten försvinner. Det är med bilder och att modellera med 

kroppen (rollspel) som man kan nå fram och förklara på ett sätt som de förstår. 

5.1.1.2 Rastverksamhet 

Att några av skolorna har startat upp styrd rastverksamhet kan vara till gagn för dessa 

elever. Pedagogerna som är ute leder eleverna och hjälper dem att inte hamna i konflikter. 

Speciallärare 7 säger att ett aktivt rastvärdskap också kan bidra till färre konflikter kring 

elever i pragmatiska språksvårigheter eftersom man har möjlighet att förutse möjliga 

konflikter. I rastmiljön, menar speciallärare 6, blir speciallärarens insats positiv för elevens 

egna relationsskapande med andra då man kan stötta med hjälp av användbara repliker och 

förklaringar kring olika händelser bland eleverna. Rastvärdskapet används också som en 

plattform för att skapa relationer berättar några speciallärare i avsnittet om 

relationbyggande (5.2.2). 

Speciallärare 7 berättar att hon använder samtalskort på rasterna med fraser som passar i 

olika sammanhang. Det kan handla om att korten används till att ge förslag på hur man 

frågar kompisar om att få vara en del av leken eller hur man förklarar för andra elever hur 

man känner sig så att de förstår vad man menar. Speciallärare 7 fortsätter att berätta om att 

samtalskorten också kan användas för att sätta ord på hur något känns och att de kan vara 

till stor hjälp för en elev i språkliga pragmatiska svårigheter. 

5.1.2 Erfarenhet av kartläggningsmaterial för bedömning av 

pragmatiska språksvårigheter 

Erfarenheten av att använda olika kartläggningsmaterial hos våra intervjuade speciallärare 

är begränsad. Bara en av speciallärarna 1–7 säger sig ha arbetat med kartläggningsmaterial 

för att kartlägga pragmatiska språksvårigheter. Den pedagogen (speciallärare 5) svarar att 

hon har erfarenhet av sådant kartläggningsmaterial utifrån sin uppfattning att vi pratar om 

diagnosen språkstörning. Hon menar att man använder många olika tester när man gör läs- 

och skrivkartläggningar; t.ex. fonologiska, läsförståelse och läshastighet. En av de andra 

säger: ”Man önskar att man fick in den kompetensen i skolan för att jag upplever att det 

här med kommunikation, det är många som har svårt med kommunikation på olika sätt 

och språkstörning och inte bara rent uttalsmässigt utan språket som sådant” (speciallärare 

1). En annan säger ”Om jag gör någon form av test, lästest eller någonting annat, måste 
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jag vara helt säker på att jag har tid att kunna följa upp det och arbeta med det som jag 

ser som svårt hos eleven” (speciallärare 3). En speciallärare (7) säger tom. rakt ut att ”det 

finns inget screeningmaterial som prövar pragmatik” Speciallärare 1 menar att dessa 

pragmatiska svårigheter ofta uppstår vid autismspektrat, men att det egentligen inte spelar 

någon roll vilken diagnos det handlar om. Huvudsaken är att man letar efter och hittar 

lösningar för den enskilda eleven, man får inte fastna i vad det heter och vilken diagnos 

eleven har. Samma sak säger speciallärare 5. Hon menar att man inte ska stirra sig blind på 

den eventuella diagnosen utan fokusera på att hitta lösningar. Speciallärare nr 6 säger 

också att de pragmatiska språksvårigheterna ofta hänger ihop med diagnoser inom 

autismspektrat.  

Ett tips för att undersöka om eleven inte förstår eller om det handlar om någonting annat är 

att testa dem i verkliga situationer säger speciallärare 4. Det kan till exempel vara när man 

sitter och äter och man ber eleven att skicka mjölken, man uppmärksammar om eleven gör 

som man säger eller inte. Det kan säga ganska mycket om vilka svårigheterna är menar 

hon. 

5.2 Hur upplever några speciallärare den egna kompetensen 

att arbeta med samt skapa relation till elever i pragmatiska 

språksvårigheter? 

Här redovisas resultatet kring följande två teman: speciallärarens kompetens för att arbeta 

med elever i pragmatiska språksvårigheter och relationsbyggande. 

5.2.1 Speciallärarens kompetens för att arbeta med elever i 

pragmatiska språksvårigheter 

Kompetensen kommer framförallt från många års arbetserfarenhet i skolans värld anser 

våra informanter. Speciallärare 1 angav att hon blev osäker på begreppet ”pragmatiska 

språksvårigheter” som sådant och hade det svårt att sätta fingret på vad det egentligen 

innebär. Man hör inte begreppet så ofta, säger hon. Ytterligare en speciallärare 

(speciallärare 5) pratade om pragmatiska språksvårigheter och likställer begreppet med 

diagnosen språkstörning. 

Speciallärare 1 fortsätter att berätta att genom åren har hon skaffat sig erfarenhet och 

kunskaper inom området genom att ha jobbat med många olika elever. Två speciallärare (6 

och 7) berättade att de upplever sig ha kompetens för arbetet med elever i pragmatiska 

språksvårigheter och att den kompetensen kommer från praktiskt arbete med elever i 

svårigheter. Båda dessa speciallärare sa att ingen kompetens på området förvärvades under 

speciallärarutbildningen. Speciallärare 6 uppgav att det däremot under grundutbildningen 
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funnits användbara tips och praktisk övning som gett kompetens för att jobba med dessa 

elever. Speciallärare 5 berättar, utifrån både sin egen och kollegors erfarenhet, att 

specialpedagogutbildningen inte räcker till eftersom den inte är specifikt inriktad mot 

problemområdena matematik eller svenska. Istället säger hon att man är tvungen att lära 

sig på egen hand eftersom det är så många ämnesspecifika kunskaper man behöver ha i 

jobbet. Samtliga speciallärare i studien säger att flera års arbete som obehöriga med 

specialpedagogiska uppgifter har gett viktig erfarenhet som inte förmedlades under 

speciallärarutbildningen.  

Att åka på kurser eftersom man stött på problem är också vanligt; flera av speciallärarna 

anger SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) som en bra resurs när det gäller 

fortbildning och stöttning. Ett par speciallärare säger att de har mycket kontakt med SPSM 

och tycker att de är väldigt villiga att stötta och hjälpa till.  

I en av kommunerna som studien utförts i finns nytillsatta skollogopeder som kan 

konsulteras när behov uppstår, vilket upplevs som positivt. En viss frustration finns dock 

hos speciallärare 6 som berättar att logopedernas kompetens många gånger skulle behövas 

direkt i verksamheten, utan den mellanhand som specialläraren blir i de fall de behöver 

konsultera logopederna. 

5.2.2 Relationsbyggande 

5.2.2.1 Relationer och tid 

Att sätta fingret på hur man skapar relation är genomgående svårt att svara på för alla 

speciallärare; de säger att det beror på vilken individ man har framför sig. Några tips som 

framkommer är att ta sig tid att lära känna individen och ta reda på vad det är för person. 

Man måste ta reda på vilka de starka sidorna är hos eleven och bygga vidare på dem och 

låta det ta tid, säger speciallärare 1. Det är bra om man träffas flera gånger i veckan, om 

man ska nå framgång i relationen och i arbetet behöver man träffa eleven ofta, säger 

speciallärare 3.  

Speciallärare 1 säger att man kan försöka hitta någonting gemensamt med eleven och hitta 

på saker som man vet att eleven gillar. Det gäller att prova sig fram och även bolla idéer 

med klassläraren. Ibland får man hitta på situationer som leder till att man gör andra saker 

tillsammans menar speciallärare 2. Gå utanför skolbyggnaden, till exempel kan man hitta 

på att man behöver gå och handla och ta med eleven dit eller rasta hunden och så vidare. 

”Lura dom till att man ska göra någonting annat, men syftet är att vi ska komma varandra 

närmare” (speciallärare 2). Speciallärare 4 säger att man ska vara sig själv och fortsätter 

”en del kommer man ju närmre än andra, att eleven ser och känner att man bryr sig om 

just han eller hon, att man blir glad när man ser dom” (speciallärare 4). 
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5.2.2.2 Samtalet och att bry sig om  

Speciallärare 6 uttrycker det som att det gäller att bry sig om eleven på en lagom nivå 

eftersom behoven ser så olika ut och vissa elever vill inte ha en för nära relation till andra 

människor. Samma speciallärare lyfter också fram samtalet som det viktiga verktyget, men 

poängterar att den ”pedagogiska blicken”, som man endast kan tillägna sig genom 

erfarenhet, är det som utgör grunden för förhållningssättet till de olika eleverna. 

Speciallärare 6 säger också att det kan vara stor skillnad i hur samtalet ser ut och vilket 

stöd en individ behöver i samtalet. Allt beror på vad elevens svårighet är. Speciallärare 7 

lyfter också fram samtalet och att ställa frågor till eleven som grunden för att förstå 

elevens behov och för att kunna planera arbetet tillsammans med eleven. Hon säger vidare 

att de två faktorer hos en speciallärare som bygger relationen är förståelse och nyfikenhet. 

Hon menar att för att förstå en elev måste man vara nyfiken och intressera sig.  

Speciallärare 7 berättar att ibland kör man fast i relationen till någon elev. Det finns olika 

sätt att lösa detta men det måste göras med fokus på vilken elev det gäller och hur behovet 

ser ut i den enskilda situationen. (Se mer under avsnitt 5.4.1 Utmaningar.) 

5.2.2.3 Mellan lektionerna 

Att vara rastvakt är också relationsskapande enligt två av speciallärarna. ”Man kan tycka 

att det är onödigt göra för mig, men just för relationsskapande är jag rastvakt minst lika 

ofta som alla andra” (speciallärare 1). Speciallärare 1 och 6 anser att man skapar många 

kontakter under rasterna. Att äta tillsammans med eleverna kan vara positivt för 

relationsbyggandet anser speciallärare 1 för då kan man prata om andra saker än om just 

skolan. Hon fortsätter och menar att delta i klassrummet kan också vara relationsskapande, 

att specialläraren är där och “bara” deltar och finns där för alla elever. Elever som behöver 

gå ifrån klassrummet ibland kan känna sig trygg med specialläraren, det är en person som 

man känner igen, det ska inte kännas utpekande och konstigt. Speciallärare 5 berättar att 

eleverna ofta säger att de gärna vill gå ifrån och få extra hjälp i skolarbetet. Det gäller 

också de elever som inte egentligen har behovet eftersom de når målen i ämnena, de kan 

fråga om inte de också ska få komma till mig säger speciallärare 5.  

5.2.2.4 Samarbete med föräldrar 

Samarbetet samt relationsskapande med föräldrar lyfts som viktigt hos våra informanter. 

”Föräldrarna sitter ju på jättemycket information. Det är nästan lika viktigt att skapa 

relation till föräldrarna många gånger” (speciallärare 1). Föräldrar är väldigt olika, ibland 

kanske inte insikten finns att det finns några svårigheter hos barnet och i vissa fall är man 

jättetacksam för all hjälp man kan få säger speciallärare 1. Speciallärare 3 säger att hon 

alltid träffar båda föräldrarna vid uppstarten av en ny arbetsperiod och hon poängterar att 
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mamma och pappa är lika viktiga. ”Får man med sig föräldrarna så får man med sig 

barnen också” (speciallärare 3). 

Speciallärare 7 säger att relationen till föräldrarna är viktig att underhålla regelbundet, att 

man inte bara ska ta kontakt när något särskilt ska avklaras utan att man hör av sig ändå 

med en regelbundenhet. Dessa samtal eller telefonsamtal kan vara korta och t.ex. ge 

vardaglig information om händelser i familjen och släkten. Denna information kan bli 

viktig kunskap i relationsbyggandet med eleven det gäller, eftersom det ofta kan göra att 

eleven känner sig trygg med att veta att läraren känner till bakgrunden och har god kontakt 

med föräldrarna. Speciallärare 6 pratar vid upprepade tillfällen under intervjun om att det 

gäller att ha en lagom ”bry-nivå” och att risken också finns att elever kan uppleva att man 

kommer för nära om man försöker bry sig om eleven mer än eleven har behov av. Hon 

menar att det är en balans som måste upprätthållas för att elever ska känna sig bekväma. 

5.3 Hur arbetar några speciallärare för att stötta klasslärare i 

arbetet med elever som är i pragmatiska språksvårigheter? 

Här redovisas resultatet från temat: stöttning till och samarbete med klasslärare. 

5.3.1 Stöttning till och samarbete med klasslärare 

Gemensam planeringstid och ett gott samarbete tillsammans med klassläraren anger alla 

speciallärarna som en viktig del i arbetet för att hjälpa elever i pragmatiska 

språksvårigheter. En samsyn i arbetssättet i kollegiet är också något som flera av de 

intervjuade anger som en framgångsfaktor. 

Speciallärare 6 säger att vi i skolan har lätt att, bildligt talat, ”prata ihjäl barnen”. Det är så 

vanligt att klassläraren maler på en lång stund och att många elevers uppmärksamhet inte 

har möjlighet att bibehållas. Därför är det ofta man som speciallärare får påminna om att 

hålla instruktionerna korta innan den elevaktiva delen av lektionen kan börja. Samma 

speciallärare pratar om att många elever i pragmatiska svårigheter behöver tid för att tänka 

och processa det som sagts och om läraren ställer en fråga måste tid finnas till eftertanke 

och process utan att en ny fråga ställs.  

Två speciallärare (1 och 5) ger klasslärarna mycket beröm för att arbetet med till exempel 

bildstöd, checklistor och tydligheten i klassrummet har gått framåt. Speciallärare 6 tycker 

också att den stödjande miljön har ändrats till det bättre de senaste åren. Förut pratade man 

om att sätta in ett bildstöd till en elev men nu finns det i alla klassrum för alla elever, säger 

speciallärare 1. Att jobba med bildstöd kan innebära många olika saker: det kan vara 

bilder på enskilda begrepp, meningar, eller kortare texter, säger speciallärare 2. 

Gemensam dagsplanering med bildstöd, enskilda scheman och arbetsscheman är exempel 
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på vad man kan se i varje klassrum säger speciallärare 1. Tydlighet i hur lektionen ska se 

ut är också något som är vanligt i klassrummen, att eleverna vet vad de ska göra, varför de 

ska göra det, hur länge och med vem. Ser specialläraren att något stöd fungerar för eleven 

i klassrummet kan det vara bra att ta med det stödet ut till specialundervisningen också. 

Speciallärare och klasslärare tar hjälp av varandra för hur stödet kan se ut säger 

speciallärare 1.  

Om speciallärare 2 går in och observerar i ett klassrum så försöker hon gå in i 

klassrummet med elevens ögon och ta deras perspektiv på hur de upplever lektionen. Vet 

eleverna vad de ska göra? Vet de varför de ska göra det här? Sen brukar hon även fundera 

vilka syn och ljudintryck som eleverna får i klassrummet. Därefter kan man diskutera 

tillsammans med klassläraren och kanske eleven hur stöttningen bör se ut i klassrummet. 

Många av speciallärarna stöttar klassläraren och hjälper till vid konflikthantering, se 5.2.2. 

5.4 Vilka utmaningar möter några speciallärare i arbetet med 

elever som är i pragmatiska språksvårigheter med fokus på 

kommunikation, samtal och samarbete?  

Här redovisar vi en sammanfattning av de utmaningar som deltagarna i studien uttrycker.  

5.4.1 Utmaningar kring eleven och svårigheterna 

Speciallärare 5 säger att den stora utmaningen i arbetet är att se eleven som den personen 

den är och i relation till aktuellt ämne. Speciallärare 5 tycker att det som har med språket 

att göra är det svåraste av allt inom specialpedagogiken eftersom det är svårt att skilja på 

vad som är vad när det gäller språkliga svårigheter och neuropsykiatriska svårigheter. Hon 

säger att ”...många av de här barnen har ju lite av både det ena och de andra…” och 

ställer sig frågan om hur man ska komma åt det. Denna speciallärare ser språkkunskaperna 

som det mest komplexa. Det är betydligt enklare om eleven har en renodlad problematik, 

det här med språket och det sociala är svårt säger speciallärare 1, det handlar mycket om 

att läsa av och läsa in och det är svårt. ”Barn vill göra rätt, dom vill ju det, men det blir fel 

ibland. Då får man försöka hjälpa dom” (speciallärare 1).  

5.4.2 Utmaningar i kontakt med andra professioner 

Ibland har man kontakt via sjukhus och får stöttning via logopeden där, säger speciallärare 

1. Man kan få många tips och idéer och inte bara för den eleven som ärendet gäller utan 

överlag. ”Men man känner nog inte att man kan allt, så är det ju, men jag tror mycket 

handlar om att kunna bolla med varandra, med kollegor och med andra till exempel 

logoped eller handledare från SPSM, att kunna ha sådana kontakter är ovärderliga” 
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(speciallärare 1). Just den nära logopedkontakten är någonting som speciallärare 1 kan 

sakna i den egna kommunen. För de elever som har logopedkontakt via sjukhuset finns 

ingen naturlig kontakt till skolan, utan de har oftast bara kontakt med föräldrarna. Det är 

inte alltid att föräldrarna tänker att skolan är en viktig del och förmedlar information om 

eleven vidare till skolan. Om man frågar föräldrarna om man får ta del av 

återgivningsdokumentet så får man oftast det, men det är ju en helt annan sak att få sitta 

med på återgivningen menar speciallärare 1. ”Man önskar att man fick in logopedens 

kompetens i skolan, för jag upplever att det här med kommunikation är ett stort problem, 

det är många som har det jobbigt med kommunikation på olika sätt” (speciallärare 1). 

En av speciallärarna i kommunen som fått skollogopeder, uttrycker att det ändå finns ett 

stort behov av talpedagoger som kan träna eleverna i dessa pragmatiska språksvårigheter 

och att speciallärare saknar den kompetensen. Skollogopederna i denna kommun tränar 

heller inte eleverna utan finns endast till för specialpedagogisk personal att konsultera vid 

behov (speciallärare 6). 

5.4.3 Utmaningar i relationer 

Speciallärare 7 säger att det ibland kan upplevas som att man är ”gubben i lådan” som 

plötsligt ska titta fram och få ett mottagande och att det inte alltid är lätt för eleven att 

acceptera det när man kommer och ska jobba tillsammans, eftersom det kan gå tid mellan 

tillfällena man träffas. 

Speciallärare 7 berättar att ibland kör man fast i relationen till eleven och att elevens 

förtroende för en speciell person tillfälligt kan svikta pga. någon händelse. Detta går ofta 

att lösa genom samarbete med kollegor som eleven har fortsatt förtroende för. Ibland kan 

denna brist på förtroende vara under en lektion eller en dag, eller under en längre tid och 

beroende på detta får man laga efter läge. Hon säger också att elever i pragmatiska 

språksvårigheter i kombination med andra diagnoser kan vara noga med vilka personer de 

vill ha nära sig och då gäller det att inte ta det personligt. 
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6. Diskussion 

Här i diskussionskapitlet kommer vi att diskutera vårt resultat och våra metodval. 

Resultatet diskuteras i förhållande till våra fyra forskningsfrågor. Vi skriver även vilken 

nytta vi ser med studien för oss som blivande speciallärare. Kapitlet avslutas med att vi ger 

några förslag på vilken framtida forskning vi skulle vilja se gällande pragmatiska 

språksvårigheter och vilka studiens viktigaste upptäckter var. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Vilka arbetssätt känner några speciallärare till och använder sig 

av för att stötta elever i pragmatiska språksvårigheter? 

Alla deltagande speciallärare har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. De kommer med 

förslag på olika arbetssätt och hur man kan tänka kring dessa elever. Trots att de flesta 

speciallärarna inte har erfarenhet av de kartläggningsmaterial som finns ute på marknaden 

för att kartlägga pragmatiska språksvårigheter anser de sig ändå ha kunskap om att 

identifiera dessa elever och hitta lämpliga arbetssätt och anpassningar för dem. I Sverige 

är det BUP som utreder och ställer diagnos inom det neuropsykiatriska området. Skolan 

har ett ansvar att uppmärksamma elever i svårigheter och initiera en remiss till BUP i 

samråd med vårdnadshavare. Det är viktigt att personalen på skolan (elevhälsan) vet hur 

pragmatiska svårigheter visar sig och hur man kan jobba samtals- och 

kommunikationsstödjande, samt när man ska koppla in BUP. 

 

Elever i pragmatiska språksvårigheter kan vara hjälpta av bildstöd i sin kommunikation 

och förståelse menar de. Jensen (2018) menar att bildstöd kan vara ett bra verktyg om man 

har nedsatt kommunikationsförmåga. Bildstödet kan hjälpa elever att våga, komma ihåg 

och kunna kommunicera sina behov lättare. Flera av speciallärarna i studien anger att de 

arbetar med bildstöd. För att bilder ska bli ett stöd och inte bilder som stör krävs stor 

kunskap om när och varför man ska arbeta med bildstöd. Vi som speciallärare kan hjälpa 

till med metoden i klassrummet, dels att serva med bilder och dels vara med och hjälpa till 

att informera pedagoger om när, varför och hur bilderna ska användas. 

 

Ritsamtal är en arbetsmetod som flera av våra informanter anger som en framgångsrik 

metod, de menar att ritsamtal får orden att stanna kvar. Lundkvist (2011) skriver att 

fördelen med ritsamtal är att de bygger på ”här och nu” situationer. Men även att de 

gynnar elever i pragmatiska språksvårigheter på grund av att taltempot blir långsammare i 

och med att man ska hinna med att rita också. Hon menar även att om eleven skulle tappa 

tråden och komma ifrån ämnet är det lättare att gå tillbaka när det finns nerskrivet på 

papper. Speciallärare 3 berättar hur hon brukar ha ritsamtal på whiteboarden och att hon 
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fotar tavlan efteråt för att samtalet ska finnas kvar för eventuella uppföljningssamtal. 

Lundqvist (2011) skriver att eleven får lättare att se samband och hur saker och ting 

hänger ihop med hjälp av ritsamtal. Det är även något som speciallärare 3 talar om när hon 

beskriver arbetssättet. Det hinner hända en hel del i den andra elevens huvud när hen 

lyssnar på den första elevens version av en händelse man samtalar om, säger hon. Flera av 

speciallärarna nämner ritsamtal som en hjälp för att bl.a. lösa missförstånd och konflikter 

mellan elever. Sociala berättelser är ett begrepp som kommer upp när vi frågade våra 

informanter om hur man kommunicerar med elever i språkliga svårigheter men det är 

inget begrepp som de förklarar ytterligare hur de använder. Lundkvist (2011) skriver att 

arbetssättet kan ge ökad social förståelse för en speciell situation eller ett begrepp. Studien 

gjord av Hanley-Hochdorfer et al. (2010) visar att forskningsstödet med sociala berättelser 

för att öka sociala och kommunikativa förmågor är begränsade. I nuläget verkar sociala 

berättelser ha stöd utifrån beprövad erfarenhet men mer studier behövs för att kunna säga 

att metoden har forskningsstöd. Det gäller att utgå från vilken elev man jobbar med, för 

vissa elever i pragmatiska språksvårigheter kanske sociala berättelser och ritprat fungerar, 

för andra inte. 

 

Speciallärare 2 anger metoden genrepedagogik och cirkelmodellen som ett gynnsamt 

arbetssätt för elever i pragmatiska språksvårigheter. I och med att man arbetar mycket 

tillsammans är det ingen elev som behöver stå ensam i sin inlärning. Gibbons (2010) 

skriver att arbetssättet interagerar språket - tala, lyssna, läsa och skriva med innehållet i 

undervisningen. Att arbetssättet är gynnsamt för just elever i pragmatiska språksvårigheter 

finns det ingen forskning som styrker, däremot menar Bruce et al. (2017) att genom att 

arbeta aktivt med språket så arbetar man med att förebygga språkliga svårigheter. De 

skriver vidare att det är viktigt att lärare arbetar aktivt med språket i alla ämnen för att 

eleverna ska utveckla sin språk- och kommunikationsförmåga. Lindberg (2017) skriver att 

ämnena idrott och hälsa, musik och slöjd samt hem- och konsumentkunskap erbjuder på 

många sätt idealiska förutsättningar för språkutveckling på grund av att de har tillgång till 

estetiska uttryck, stimulans av olika sinnen och självklara kopplingar mellan språk och 

praktisk handling och fysisk aktivitet. Språkutvecklingen underlättas av ett multimodalt 

arbetssätt (samverkan mellan olika uttrycksformer). Eleverna kan delta på mer likvärdiga 

villkor. Dockrell et al. (2015) skriver att kroppsspråk, gester och mimik är också språk och 

det är viktigt att som lärare komma ihåg detta och uppmuntra om det används av eleverna. 

Detta med ett språkutvecklande arbetssätt och ett multimodalt lärande är inget som 

deltagarna i vår studie nämner i vidare utsträckning förutom de ovan beskrivna 

arbetssätten.  

 

Att pragmatiska förmågor utvecklas bäst i naturliga sammanhang är både våra källor i 

forskningsbakgrunden och våra deltagare i studien överens om. Bruce (2006) menar att det 

kan vara svårt att erbjuda elever i språkliga svårigheter så pass mycket specialträning att 

det räcker för att komma ikapp jämnåriga kamrater. Stockall (2011) skriver att man kan 
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träna kommunikativa förmågor hos logoped eller speciallärare men det är inte säkert att 

eleven kan omvandla träningen till verkliga situationer. Därför menar speciallärarna i vår 

studie att det är bäst att träna direkt när man märker att det sker situationer där eleven inte 

har förmåga att lyckas. Det är framförallt vid konfliktlösning som man tränar den 

pragmatiska förmågan, säger speciallärarna. Med hjälp av till exempel samtalskort kan 

man som speciallärare stötta elever så att de kan sätta ord på hur någonting känns och hur 

man kan förklara för andra elever hur någonting känns. En speciallärare i studien menar 

även att man kan bidra till färre konflikter om man är med och kan förutse möjliga 

konflikter under till exempel raster. 

 

Speciallärare 3 diskuterar ett arbetssätt där läraren är med fullt ut och stöttar och hjälper 

eleven i det första skedet. I steg två håller sig läraren lite på avstånd för att i steg tre är 

tanken att eleven ska klara situationen själv. Hayes (2013) kallar detta arbetssätt för 

“prompting”. Arbetssättet innebär att man hjälper och stöttar eleven när det gäller 

språkande, kommunikation och social interaktion. Detta är ett arbetssätt som vi tror går att 

använda i många olika situationer i skolan, både i klassrummet och på raster och som är 

till fördel för elever i pragmatiska språksvårigheter. 

6.1.2 Hur upplever några speciallärare den egna kompetensen att 

arbeta med samt skapa relation till elever i pragmatiska 

språksvårigheter? 

Flera av speciallärarna lyfter fram individen och goda relationer som grundläggande för 

sitt yrkesutövande. De menar också att det är oerhört viktigt att fokusera på individen och 

inte på en eventuell svårighet eller diagnos. Alla elever med samma eller liknande 

diagnoser är individer i skilda sammanhang och fungerar olika. Speciallärarna i studien är 

rörande överens om att en väl fungerande relation är nyckeln till vägen framåt gällande 

eleverna i pragmatiska språksvårigheter.  

 

Alla speciallärarna lyfter fram att den egna (många gånger långa) erfarenheten är viktig, 

att utan den skulle de inte ha kompetens att arbeta med elever i svårigheter. Det är nästan 

så att man tycker sig kunna läsa mellan raderna att den praktiska erfarenheten upplevs som 

viktigare än teoretisk kunskap och forskning på området. När det gäller den egna 

kompetensen svarar flera av dem att de upplever sig ha kompetens för att jobba med 

eleverna i pragmatiska språksvårigheter. Det är en av de tillfrågade som sticker ut med sitt 

svar och säger att det här med språket är ett svårt område, men det är också den personen 

som har en specialpedagogisk utbildning utan inriktning mot läs- skriv och 

språkutveckling. Detta blir problematiskt i allra högsta grad då denna person i sin 

profession ska vara den som besitter mest kunskap kring elever och språk från skolans 

sida. Detta är samma intervjuperson som uppger att det är svårt att skilja på språkliga och 

pragmatiska svårigheter. Här menar vi att vikten av att ha rätt kompetens för 
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arbetsuppgifterna blir synlig och att de forskningsbaserade kunskaperna faktiskt är lika 

viktiga för en speciallärare som den praktiska erfarenheten. En person som inte utbildats i 

ämnet kan inte göra en adekvat bedömning eller kartläggning som sedan ska skickas 

vidare till sjukvården för en diagnostisering. Detta gäller vare sig det rör sig om en enbart 

språklig svårighet eller svårigheter som har sin grund i något annat. De flesta pedagoger 

vet säkert också att det är mycket lätt att man tror sig veta vad som är problemet för olika 

elever, särskilt när man upplever att man känner eleverna bra. Omedvetet går man 

omkring och tror olika saker. När en utredning görs och vi får svaren från denna kan det 

visa sig att elevens svårigheter är helt eller delvis andra än de vi först trott. Det är enormt 

viktigt att utredningar görs för att elever ska få rätt hjälp och det är också viktigt att man 

utvärderar stödet som ges till följd av en utredning. Det är också viktigt att de tester som 

utförs är beforskade och mäter det vi vill testa. Det skulle kunna vara så att en 

kartläggning som utförts av en novis på området visar sig vara felaktig på någon punkt och 

då kan man se det genom att åtgärderna för eleven inte har den förväntade effekten. 

Naturligtvis kan man lära sig olika testmaterial om man använder dem några gånger, men 

kunskapen bakom testet är svår att tillägna sig på annat sätt än genom utbildning. 

 

Flera av speciallärarna i studien berättar att de är beroende av andra professioner i sitt yrke 

och att utredningar är till stor hjälp för elever i olika typer av svårigheter. Flera tar upp att 

talpedagogernas utbildning har lagts ned och antalet talpedagoger har minskat och ofta 

ersatts med logopedisk expertis. Kring pragmatiska språksvårigheter har talpedagogerna 

troligen inte haft så mycket att göra eftersom deras huvudkompetens legat inom 

uttalssvårigheter, men talpedagogernas roll lyfts upp som viktig i relation till 

speciallärarnas övriga arbetsuppgifter. Talpedagogernas och logopedernas utbildningar 

korresponderar på något liknande sätt som specialpedagogernas och speciallärarnas 

utbildningar gör, dvs. de har olika uppdrag och till viss del kunskap men befinner sig båda 

inom språkområdet. Det är såklart svårt att veta vilka konsekvenser 

talpedagogutbildningarnas uttrappning kan få på längre sikt för elever i behov av stöd 

kring uttalssvårigheter.  

 

Vi har i vår studie lagt märke till att det ser olika ut på skolorna när det gäller tillgång till 

logopeds expertis. I en av kommunerna finns nytillsatta skollogopeder, men de finns 

endast till för specialpedagogisk personal att konsultera vid behov. I den andra kommunen 

finns ingen tillgång till logoped förutom om eleven har kontakt via sjukhus och då sker 

kontakten oftast via vårdnadshavare. Flera av speciallärarna i studien efterfrågar mer 

logopedkontakt för att i större utsträckning kunna hjälpa dessa elever i pragmatiska 

språksvårigheter. Både Stockall (2011) och Bruce och Sjunnesson (2018) förordar ett tätt 

samarbete mellan speciallärare (skola) och logoped. Dessa språkliga svårigheter får så 

stora konsekvenser för allt lärande i skolan så det är högst motiverade med ett samarbete. 

Vi anser att detta samarbete ökar möjligheten till att den enskilda eleven erhåller rätt stöd. 
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Enligt skollagen, första kapitlet, 9 § ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet 

den anordnas (SFS 2010:800). Vi ifrågasätter om det verkligen ser ut så. 

 

Beskrivningarna vi fått i intervjuerna om relationer till elever som nyckel till elevernas 

utveckling, visar på att kompetensen gällande relationer är grundläggande för speciallärare 

(och troligen även andra pedagoger). För eleverna med pragmatiska språksvårigheter blir 

pedagogernas hanterande av relationen med eleven avgörande för utvecklingen eftersom 

det handlar om förståelse och att kunna sätta sig in i den andres situation. (se avsnitt 3.8.2 

om begreppet relationskompetens och avsnitt 3.8.2.1 om den danska studien kring 

relationen mellan lärare och elev). Elever med pragmatiska språksvårigheter kan ha 

svårighet med just detta, att förstå den andra parten i en relation och därför blir det ännu 

viktigare att den andra parten, i detta fall specialläraren, kan vara den som är förstående 

och vägleder eleven. En elev med svårigheter inom det pragmatiska språkområdet kan 

också ha mycket svårt med detta att ta ansvaret för sin del av en relation (se avsnitt 3.9 om 

goda relationer) och då behöver specialläraren kunna förstå och kompensera detta i deras 

relation om relationen ska leda framåt och hjälpa eleven. 

 

Vi i skolan bör, som Juul och Jensen (2003) påpekar, vara proffs på relationer. Att 

relationskompetensen får en given plats i speciallärarutbildningen och i alla pedagogiska 

utbildningar är ett måste för att professionen ska lyftas och få den status den förtjänar. Om 

speciallärare (och andra pedagoger) kan peka på vilka kunskaper de faktiskt besitter och 

att utbildningen har rustat dem för yrket, kan de också få ny respekt för sig själva som 

yrkespersoner. Därmed blir det mycket lättare att möta andra professioner och även 

vårdnadshavare eftersom man vet vad man kan. Under en relativt lång tid har de 

pedagogiska utbildningarna diskuterats och omformats. Det är viktigt att det arbetet inte 

stannar av, men det är också viktigt att yrkesutbildningarna tydliggörs så att man lätt kan 

peka på vad olika pedagoger behöver kunna och vad utbildningen består av.  

6.1.3 Hur arbetar några speciallärare för att stötta klasslärare i arbetet 

med elever som är i pragmatiska språksvårigheter? 

Ett övergripande svar från speciallärarna var att gemensam planeringstid och samarbete är 

viktigt för att tillsammans stötta elever i pragmatiska språksvårigheter. Hayes (2013) 

menar att alla vuxna kring eleven behöver samarbeta för att komma på vad det är den 

enskilda eleven behöver träna på när det gäller kommunikation och samspel. I 

speciallärarens uppdrag ingår att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare (SFS: 

2011:186). Kragh och Plantin Ewe (2018) skriver att specialläraren som samtalspartner 

inte innebär att professionen ska sitta inne med alla svaren. De menar att det handlar om 

att lyssna på varandra och därefter använda den specifika ämneskunskapen för att 

tillsammans lösa problem och komma fram till lämpliga anpassningar för eleven. En 

speciallärare säger att hon försöker ta elevens perspektiv när hon observerar i klassrummet 
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för att sedan diskutera med klassläraren hur stödet kan se ut. Kragh och Plantin Ewe 

(2018) skriver att det måste finnas en tydlig bild av var verksamheten befinner sig just nu, 

man måste utgå från nuläget menar de.  

Två av våra informanter ger klasslärarna beröm för att arbetet med tydligheten i 

klassrummet i form av bildstöd, strukturstöd, förklaring av ord/begrepp har utvecklats och 

gått framåt. Våra informanter nämner inte lärarnas sätt att undervisa utan pratar endast om 

stöttning i form av konkret material (t ex. bildstöd och arbetsscheman), medan Dockrell et 

al. (2015) diskuterar mycket om lärarens sätt att undervisa. Författarna menar att lärarens 

sätt att anpassa taltempo och arbeta med turtagning kan få betydelse för elever i 

pragmatiska språksvårigheter. Att stötta klassläraren vid konflikthantering är vanligt bland 

våra speciallärare i studien. De använder sig av ritsamtal och sociala berättelser (se ovan).  

6.1.4 Vilka utmaningar möter några speciallärare i arbetet med elever 

som är i pragmatiska språksvårigheter med fokus på kommunikation, 

samtal och samarbete? 

Det är upplyftande att se de intervjuade speciallärarnas inställning till utmaningar i arbetet. 

De lyfter fram lösningarna snarare än problemen. Speciallärarna i denna studie lyfte fram 

det de tyckte var viktigt för att lyckas i arbetet med elever i pragmatiska språksvårigheter, 

men de flesta la inte någon större vikt vid utmaningar som finns i arbetet. Speciallärarna i 

studien verkade se det som att varje problematisk situation har en lösning. Kanske är det 

ett förhållningssätt som verkligen fungerar. En av de sju intervjuade speciallärarna sa 

under intervjun att den största utmaningen i yrket ligger i just det som har med språket att 

göra eftersom språket är komplext och finns överallt (speciallärare 5). Denna speciallärare 

lyfte också fram svårigheten med att se skillnaden på en språklig svårighet och en 

neuropsykiatrisk diagnos hos en elev. Att detta dilemma existerar håller forskningen med 

om (Nettelbladt, 2013). Enligt Bruce (2006) är det viktigt att ta reda på vad en elevs 

svårigheter består i. Utifrån speciallärare 5:s kommentar och Bruces teori om vikten av 

diagnostisering kan man reflektera vidare över hur man ska göra för att en elev ska få rätt 

hjälp utifrån svårigheterna. För diagnostisering av svårigheter blir det viktigt för elevens 

skull att rutinerna och samarbetet mellan olika professioner fungerar väl och att varje 

instans har sina behov tillgodosedda. Samarbetet mellan sjukvården (logopeder) och skola 

lyfts fram som bristfälligt med en önskan om bättre samarbete. Kanske finns viljan från 

båda håll men ändå finns inte möjligheten att samarbeta eller kommunicera. Kan forum för 

samarbete mellan skola och sjukvård skapas? undrar vi. Denna fråga är dock beroende av 

hur det ser ut i varje kommun och landsting.  

 

Skolan träffar elever ofta och under relativt lång tid i taget, därför skulle skolan kunna 

sägas ha ett större ansvar för initiativet kring elevers eventuella diagnostiseringar. Andra 

professioner träffar eleven mer sällan och under kortare tid. Skolan har ju också skyldighet 
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att hjälpa alla elever att få de förutsättningar de behöver för en lyckad skolgång. Som 

speciallärare blir ett viktigt steg i detta arbete att hålla kontakten med andra personer kring 

eleven, både andra professioner och personer i elevens närhet. Ett stort ansvar ligger alltså 

på skolans personal som träffar eleverna regelbundet och har en relation till dem. 

Vårdnadshavarnas roll är också viktig, hur det fungerar i hemmet blir också viktigt för 

skolans personal eftersom vi enligt läroplanen ska samarbeta med hemmet för att 

elevernas utbildning ska bli så bra som möjligt. 

 

Reflektionen från speciallärare 5 tyder på att det fortfarande kan finnas en osäkerhet även 

inom elevhälsan när det gäller vad som är pragmatiska respektive språkliga svårigheter. 

Det visar på vikten av att kunskaper om pragmatik och neuropsykiatriska svårigheter 

behandlas i utbildningarna till specialpedagog och speciallärare. Numer ingår 

neuropsykiatriska svårigheter i examensmålen för alla utbildningar till specialpedagog 

samt speciallärare. Det är viktigt att den person som ska stötta upp i planeringen av 

anpassningar för elever kan skilja på dessa två svårigheter. De språkliga svårigheterna kan 

ju existera utan de pragmatiska och omvänt. 

 

Relationen till eleven utgör grunden för kommunikationen. Elever med pragmatiska 

språksvårigheter kommunicerar i olika grad. En del kanske är fåordiga medan en del 

elevers tal flödar till synes okontrollerat (se Bishops beskrivning under vår rubrik ”3.1 

Pragmatiska språksvårigheter”). Det handlar mycket om att vara lyhörd och dra nytta av 

den upptränade “pedagogiska blicken” som speciallärare 6 pratar om under rubriken 

“Relationsbyggande” (5.2). Med den pedagogiska blicken, som formas av erfarenhet, och 

med kunskap och forskning kan en speciallärare lyckas med konststycket att nå fram till 

alla elever. Kunskapen består av barns utveckling, olika sorters problematik, ny forskning 

kring hjärnan men även den viktiga “just-nu-kunskapen” om elevens dagliga 

sammanhang. Ju mer man som pedagog känner en elev och förstår elevens bakgrund, 

desto större förståelse kan man ha för elevens alla olika sätt att kommunicera. Biestas 

uttalande om undervisningen som en makthandling (Hultén, 2019), leder vidare till att 

relationer är sköra och viktiga. Det är mycket viktigt att man som pedagog förstår vilken 

makt man har. Det är viktigt att eleven upplever sig vara i goda händer för att hen ska 

kunna fokusera på skolarbetet och kunna utveckla kunskaperna i de möten som sker i 

skolan. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet att göra semistrukturerade intervjuer tycker vi har varit bra. Intervjuerna blev något 

olika beroende på hur samtalet fortlöpte men tog ändå upp alla områden vi önskade. Våra 

frågeställningar i intervjuguiden gav en flexibilitet som gjorde det möjligt för de 

intervjuade att berätta om sina erfarenheter. Intervjuerna hade kunnat kompletterats med 
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observationer för att också få se hur arbetet som speciallärarna pratar om ser ut i 

verkligheten.  

I planeringen av vår studie tänkte vi att vi bara skulle intervjua speciallärare med en 

speciallärarexamen men när vi började planera våra intervjuer märkte vi att verkligheten 

såg annorlunda ut. Speciallärarutbildningen har förändrats under åren och den har legat 

nere i många år till förmån för specialpedagogutbildningen. Den återupptogs senare 

eftersom man såg behovet av yrkesrollen i svensk skola. Många, nu verksamma, 

speciallärare har gått enskilda kurser i specialpedagogik men inte en hel utbildning. Det 

finns även några som har specialpedagogexamen men jobbar som speciallärare, eller 

tvärtom. Av dessa anledningar valde vi att intervjua personer verksamma som 

speciallärare med erfarenhet från en tid i detta yrke, dessutom med någon slags utbildning 

i ämnet specialpedagogik. 

Vi skickade ut ett s.k. stimulusmaterial till våra deltagare i studien vilket flera av 

speciallärarna uttryckte var jättebra. Om intervjuerna hade blivit annorlunda utan detta 

material är svårt att sia om, men troligtvis fick vi ut mer av intervjuerna jämfört med om vi 

inte hade skickat ut materialet. Speciallärarna hade redan börjat fundera innan 

intervjutillfället på dessa elever i pragmatiska språksvårigheter.  

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med speciallärarnas egna berättelser som 

grund och vi kan inte dra några generella slutsatser utifrån det resultat som vi sett. För att 

kunna dra generella slutsatser är vi medvetna om att vi hade behövt genomföra många fler 

intervjuer. Däremot fick vi till stor del samstämmiga resultat utifrån våra intervjuer. Under 

arbetets gång har forskningsfrågorna kommit att omformas och därför har de inte samma 

formulering som i stimulusutskicket (Bilaga 2). I efterhand reflekterar vi kring att det 

skulle ha varit bra om vi lämnat ordet fritt i intervjuerna för att höra om samtalet kunde ha 

gett fler intressanta infallsvinklar i ämnet. Eventuellt hade fler följdfrågor kunnat ställas 

och intervjuerna kunnat göras något längre för att få fram mer av speciallärarnas 

erfarenheter.  

Vi valde att inte göra någon dubbelbedömning av transkriptionerna, detta beror delvis på 

att inspelningarna var goda samt att tiden var knapp. Vi erbjöd informanterna att läsa 

igenom transkriptionerna för att öka tillförlitligheten, dock var det ingen av informanterna 

som valde att göra detta. Vi valde heller inte att titta på varandras transkriptioner för att 

kontrollera att rätt nyckelord valts ut, detta på grund av att vi hade fått fram så liknande 

ord. Det blev aldrig några diskussioner mellan oss om vilka teman som växte fram.  
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6.3 Nyttan av studien för vår framtida yrkesroll som 

speciallärare 

I vår kommande yrkesroll kommer vi att arbeta med elever i pragmatiska språksvårigheter. 

Dessa svårigheter är ju också ett av kärnproblemen när det gäller flera av de vanligaste 

neuropsykiatriska diagnoserna. Det är viktigt att vara medveten om och kunna handskas 

med olika elever och att förstå dem för att kunna göra ett bra jobb där eleverna utvecklas 

på olika plan och kan koncentrera sig på skolarbetet. Det visade sig att våra informanter 

var ovana inför begreppet; pragmatiska språksvårigheter, vilket visar att det är ett ämne 

som behöver lyftas. Kanske kan vårt arbete inspirera fler som arbetar inom skolans värld 

att lära sig mer om området. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Vi har genom vår studie haft för avsikt att bidra med kunskap om några speciallärares 

erfarenheter kring arbetssätt samt kompetens i att skapa relationer till elever i pragmatiska 

språksvårigheter. Trots att studien är liten hoppas vi att den gett en intressant synvinkel i 

ämnet. 

 

Det som kan vara spännande att fortsätta undersöka är vad som anses vara viktigt i 

relationen till vårdnadshavarna och vad samarbetet mellan speciallärare och 

vårdnadshavare bör kännetecknas av. Hur bör relationskompetensen se ut på just detta 

område?  

 

Många av speciallärarna i vår studie verkar tycka att de inte har förvärvat den kompetens 

de har genom högskola - eller universitetsutbildningen. Frågan utifrån detta blir hur den 

utbildningen kan breddas så att speciallärare upplever att de har rätt kompetens när de är 

färdigutbildade? Det var först under år 2018 som examensmål som behandlar NPF och 

kringliggande problematik, fördes in i speciallärare - och specialpedagogexamen. 

 

För tillfället är lärarbristen stor i vårt land. Hur kan yrkesroller få den status de förtjänar så 

att fler vill arbeta i skolan och utföra det viktiga arbetet för alla de elever som är landets 

framtid? Några av de intervjuade speciallärarna berättar att de saknar talpedagogernas 

samt logopeders kompetens i skolsammanhanget. Hur ska den svenska skolan få rätt 

kompetens på rätt plats?  

 

Under den tid speciallärarutbildningen legat på is innan den togs upp igen, har endast 

specialpedagoger utbildats och arbetat med specialläraruppgifterna i den svenska skolan. 

Vilken kvalitet har kartläggningar haft under den tiden eftersom 

specialpedagogutbildningen inte har någon specifik inriktning mot ämnen? Tanken med 
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specialpedagogutbildningen är att de ska kunna ha en mer konsulterande och övergripande 

roll på organisationsnivå i skolan. Hur har detta påverkat utvecklingen hos de elever som 

haft svårigheter på olika områden? 

 

6.5 Slutord 

Lärmiljön med samtal och möten som bas (Kinge, 2018), undervisningens iscensättande 

med relationsbyggande som Aspelin och de relationella forskarna belyser, är de viktigaste 

delarna vår studie kan påvisa som framgångsfaktorer för att lyckas i arbetet med elever i 

pragmatiska språksvårigheter. Vi såg också att både speciallärares utbildning och 

erfarenhet är viktiga komponenter för att skolan ska kunna möta alla elevers behov. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som speciallärare? 

• Hur ser din arbetsdag ut? 

Vilka utmaningar möter några speciallärare i arbetet med elever som är i pragmatiska 

språksvårigheter med fokus på kommunikation/samtal/samarbete?  

• Elever med pragmatiska språksvårigheter kan ha olika slags svårigheter. Kan du 

beskriva vilka svårigheter som kan uppstå i er kommunikation? 

• Hur tänker du långsiktigt kring dessa elever? Vad är viktigt för att de ska få en bra 

skolsituation?   

• Har du erfarenhet av att använda några screeningtest för att bedöma elevens 

pragmatiska förmåga? 

·         Om inte, vet du vem som utför sådana tester på din enhet? 

 

Vilka arbetssätt känner några speciallärare till och använder sig av för att stötta elever i 

pragmatiska språksvårigheter? 

• Beskriv hur en lektion kan se ut första gången ni träffas. 

• Hur gör du när du närmar dig en elev med svårighet inom pragmatik? Måste man 

tänka på något särskilt när man planerar undervisningen? Använder du några 

speciella hjälpmedel? 

• Tränar du dessa elever i kommunikation? Kan du beskriva hur det kan gå till? 

(träna turtagning, eller att man hjälper eleven genom att kommentera det som sagts 

för att utveckla meningsbyggnad eller innehåll tex.). 

Hur upplever några speciallärare den egna kompetensen att arbeta med samt skapa relation 

till elever i pragmatiska språksvårigheter? 

 

• Känner du att du har kompetens inom området pragmatiska språksvårigheter: 

-          Om ja, hur har du förvärvat den kompetensen? 

-          Om nej, är det någonting som du har saknat i ditt arbete? Är det något som du skulle vilja 

fortbildas inom? 

-          Vet du om kompetensen finns någon annanstans inom organisationen?  
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• Hur gör du för att skapa relation till elever som har pragmatiska språksvårigheter? 

Till exempel med elever som har svårt att uttrycka sig eller vägrar att svara? 

Hur arbetar några speciallärare för att stötta klasslärare i arbetet med elever som är i 

pragmatiska språksvårigheter? 

 

• Stöttar du klassläraren kring elever med pragmatiska språksvårigheter och 

kommunikationsproblematik, om ja, hur kan den stöttningen se ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



44   

 

Bilaga 2 

Stimulusmaterial 

Till dig som är speciallärare i skolan - Information och förfrågan om 

deltagande i intervjustudie 

Vi heter Linnea Hansson och Malin Pålsson och vi går på Umeå universitet och läser till 

speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. I utbildningen ingår att göra 

ett examensarbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. 

I dagens samhälle och skola är kraven på att kunna kommunicera med och skapa relationer 

till andra människor stora. Skolan ska hjälpa varje elev med detta, enligt läroplanen för 

grundskolan ska varje elev få rika möjligheter att samtala, läsa och skriva varje dag för att 

utveckla sina möjligheter att kommunicera (Skolverket, 2019). Men hur möter man elever 

som har pragmatiska språksvårigheter ute i verksamheten? Vi vill genomföra denna 

intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för 

hur man som speciallärare kan arbeta tillsammans med klasslärare och elever för att stötta 

dem när det gäller pragmatiska språksvårigheter.  

Studiens syfte är att bidra med kunskap om några speciallärares erfarenheter kring elever 

med pragmatiska språksvårigheter i sitt yrkesutövande. Det är speciallärarnas egna 

berättelser som utgör grunden i studien. För att tydliggöra studiens fokus följer här 

frågeställningarna: 

  

- Vilka utmaningar möter speciallärare i arbetet med elever som har 

pragmatiska språksvårigheter med fokus på 

kommunikation/samtal/samarbete? 

- Vilka strategier känner speciallärare till och använder sig av för att bygga 

ett samtal med samt skapa relation till elever med pragmatiska 

språksvårigheter? 

- Hur arbetar speciallärare för att stötta klasslärare i arbetet med elever som 

har pragmatiska språksvårigheter? 

 

Vi bifogar några punkter gällande vad pragmatiska språksvårigheter kan innebära, 

punkterna innebär inte att ge svaren på våra intervjufrågor utan mer fungera som ett stöd 

för att få igång tankarna hos den som blir intervjuad. 

  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan avskild 

plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30–50 minuter. För att ingen viktig 
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information ska glömmas bort kommer intervjun att spelas in, inspelningen är endast till 

hjälp för oss studenter och kommer raderas när studien är godkänd av examinator. 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer eller skolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 

  

XXX/XXX 2019-10-22 

Studerande: Malin Pålsson, XXXX@XXX.se 

Linnea Hansson, XXXX@XXX.se 

Handledare: XXX 

Svårigheter inom pragmatiken (social kommunikation) innebär problem med 

att använda språket på ett lämpligt sätt i en viss situation. 

Symptom på pragmatiska svårigheter enligt Bishop (2014): 

• att barnet bryter samtalsregler, t.ex. börjar prata utan varsel 

•  att barnet ofta ”vägrar” att svara 

•  att barnet uppvisar ekolali, dvs. ordagrant upprepar vad samtalspartnern just sagt 

• att barnet gör abrupta ämnesbyten 

• att det förekommer så kallad ämnesglidning, dvs. att samtalet till synes 

okontrollerat driver iväg 

•  att barnet ger till synes irrelevanta kommentarer, så kallat ”god dag yxskaft-svar” 

• att barnet inte märker att samtalspartnern missförstår 

•  att barnet inte klarar av att reda ut missförstånd 

•  att barnets tal är påfallande långrandigt eller övertydligt, dvs. barnet talar om 

sådant som är självklart för samtalspartner, 

• eller, motsatt, att barnet ger för lite information och tar för givet att 

samtalspartnern förstår 

•  barnet har svårt med att kunna sätta sig in i hur en annan person tänker och att ta 

dennes perspektiv i samtalet  
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