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Abstract 

Examensarbetet fokuserar på hur undervisning av elever med generell språkstörning i 

samverkan mellan specialskola och grundskola kan utformas. Vidare har jag undersökt hur 

skolan inkluderar och anpassar undervisningen för målgruppen. Syftet med arbetet är att 

undersöka vilken typ av förändring som pedagoger anser behövs för att undervisningen ska bli 

bättre anpassad till målgruppen. Samt identifiera hur organisationen bör se ut för att skolan 

ska kunna genomföra nödvändiga förändringar.  

Examensarbetet är en kvalitativ rapport baserad på intervjuer och observationer där fem 

pedagoger medverkat. Resultatet visade att det fanns en stor vilja hos pedagogerna att skapa 

lösningar i undervisningssituationerna men det krävdes struktur som måste komma från 

ledningen. För att elever med språklig sårbarhet ska få en skolgång som gynnar möjligheter 

att nå måluppfyllelse måste organisationen arbeta medvetet med att skapa goda förutsättningar 

för alla elever i skolan.  
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Inledning 

 

Specialskolan som jag genomfört min undersökning på är en skola för elever med generell 

språkstörning. Den tar emot elever från hela landet och finns idag på tre orter i Sverige. 

Undervisningen utgår från specialskolans förordning och specialskolans eller särskolans 

kursplan beroende på elevens individuella behov. Specialskolan i norra Sverige är 

lokalintegrerad i en av kommunens skolor och eleverna undervisas både av specialskolans 

pedagoger som en homogen grupp samt inkluderade i en värdklass av värdskolans pedagoger, 

en pedagog följer då med från specialskolan som kommunikationsstöd. Den inkluderade 

undervisningen sker främst i övningsämnena musik, slöjd, idrott samt bild.  

 

I undervisningen på specialskolan ingår AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, 

inom utbildningen som en kompensatorisk åtgärd och för att stimulera kommunikation. AKK 

innebär den bro av insatser som behövs för att ersätta eller komplettera ett bristande tal eller 

språk och är grundläggande för kommunikation. En annan aspekt som är mycket 

grundläggande är samspelet mellan individer. 

 

Jag arbetar med undervisning och tjänstefördelning på skolan och i uppdraget ingår även att 

ha en löpande kontakt med värdskolans ledning samt pedagoger för att samordna 

verksamheterna. Mina personliga erfarenheter av att undervisning på specialskolan är att 

elever med generell språkstörning i olika stor grad tar till sig hjälpmedel. De vill ogärna bli 

utpekade i olika situationer där de befinner sig i en miljö där elever utan språklig sårbarhet 

närvarar. Funktionsnedsättningen är dold fram till dess att man använder sig av ett 

kompenserande hjälpmedel eller att det visar sig att individen inte förstår. Eleverna utvecklar i 

vissa fall strategier för att på olika sätt dölja att de inte förstår och får i många fall 

omgivningen att tro att eleven förstår kommunikationen som pågår. 

 

Eftersom kommunikation är så centralt i arbetet med barn med diagnosen generell 

språkstörning har jag valt att intressera mig för hur pedagoger gör i olika sammanhang för att 

främja den och ovanstående dilemma, dvs att eleverna inte vill använda sig av hjälpmedel, 

vilket innebär att man måste söka nya lösningar. Jag har även tittat på hur 
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inkluderingsprocessen fungerar genom att intervjua undervisande pedagoger samt observera 

deras arbete på en av specialskolans enheter. Detta utifrån Nilholms perspektiv på 

specialpedagogik och Säljös sociokulturella perspektiv för att bedöma processen. Sedan har 

jag sammanfört intervjuerna och observationerna med litteraturstudierna för att försöka svara 

på vilka åtgärder som skulle kunna gynna elevernas kunskaps- och 

kommunikationsutveckling. 

 

Kontext 

Skolverkets rapport och specialskolans organisation 

På specialskolan gick i januari 2011 trettiotre elever varav fem läste enligt särskolans 

läroplan. Specialskolan är en statlig specialskola för elever med generell språkstörning och 

har återetablerats den 1 juli 2008, efter att under slutet av 1990-talet varit i en lång 

avvecklingsprocess utifrån ett dåvarande politiskt beslut.  Några elever som studerade på 

skolan före nedläggningen fanns kvar vid återetableringen. Specialskolan ingår i nationella 

resursen och tar emot elever från hela landet fast många kommer från närområdet. Eleverna 

läser enligt specialskolans, grundskolans eller grundsärskolans kursplaner beroende på 

elevens individuella behov. Specialskolan med inriktning mot generell språkstörning finns på 

två orter i Sverige.  

 Specialskolan i södra Sverige är lokalintegrerad i två olika s.k. värdskolor. De åtta eleverna i 

årskurs 1–6 fick sin undervisning i en skola i utkanten av staden men har idag bytt värdskola 

och finns nu i en förort. Fjorton elever i årskurs 7–10 finns närmare centrum. Rektor och 

biträdande enhetschef har sina kontor nära närmare centrum i anslutning till Nationellt 

resurscenter för tal och språk. Specialskolan i norr har verksamhet vid en kommunal skola för 

årskurs 1–6 samt årskurs 7–10.  I norra Sverige finns sex elever. Sammanlagt fem av 

specialskolans elever läser enligt grundsärskolans kursplaner. För elever som bor långt från 

skolorterna, och inte kan dagpendla till skolan, har specialskolan elevboenden i anslutning till 

skolorna. Sammanlagt nio elever utnyttjar boendena i varierande utsträckning.  

Medarbetarna i södra Sverige är organiserade i två skolarbetslag och ett boendearbetslag. 

Samarbete finns med värdskolornas skolhälsovård och specialskolans elevhälsa. Denna 

bildade ett eget arbetslag med specialpedagog, psykolog, logoped och kurator.  
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Medarbetarna i norr var organiserade i ett gemensamt arbetslag för skola och boende. Detta 

samverkade med värdskolans skolhälsovård och specialskolans elevhälsa, liksom med 

värdskolans rektor och pedagoger i de klasser som eleverna i vissa ämnen deltagit i. De 

ämnen som eleverna från specialskolan deltar i är de praktiskt estetiska samt under hösten 

2011 även de laborativa delarna i NO undervisningen. En pedagog från specialskolan är då 

med eleven i undervisningen som leds av värdskolans lärare. I varje arbetslag fanns 

samordnare som även sedan hösten 2011 utbildas till processledare. Sedan hösten 2010 finns 

en biträdande enhetschef till vilken rektor överlämnat operativt ansvar för verksamhet, 

personal, ekonomi och arbetsmiljö för Södra Sveriges skola- och boendeverksamhet. Rektor 

har själv kvar motsvarande funktion för verksamheten i norr, som besöks varje vecka. 

Anledningen till att eleverna är inkluderade är för att de ska befinna sig i en miljö där det även 

finns elever som har en typisk språklig utveckling.   

 

Skolinspektionens tillsyn 

Skolinspektionen skickade den 11 februari ut sin inspektionsrapport rörande inspektion av 

specialskolan. I rapporten framkom bland annat att undervisningen på specialskolan i mycket 

stor utsträckning är anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. Inspektionsrapporten 

uttrycker att det pågår försök att låta specialskolans elever möta värdskolans elever och att det 

även vid dessa tillfällen är viktigt att undervisningen är anpassad till elevernas behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande så att den blir meningsfull. Inspektionen säger bl.a. 

att en elev kan vara rumsligt inkluderad men socialt och pedagogiskt befinna sig utanför 

klassens gemenskap. Rapporten säger vidare att om de goda förutsättningar som skapats 

genom lokalintegration i värdskolor ska kunna omsättas till elevernas nytta måste rektor ta 

initiativ till systematiska och långsiktigt syftande förberedelser, samt insatser och uppföljning 

av olika slag som inbegriper värdskolornas personal och elever. 
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Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken typ av förändring som pedagoger 

anser behövs för att undervisningen ska bli bättre anpassad till målgruppen elever med 

generell språkstörning. Syftet är också att identifiera hur organisationen bör se ut för att kunna 

genomföra nödvändiga förändringar anpassade till elevernas behov, därför vill jag ta reda på i 

vilken utsträckning pedagogerna använder AKK i sin undervisning.  

Forskningsfrågor 

 

 Vilka förändringar anser de olika pedagogerna krävs i undervisningen utifrån 

elevernas behov?  

  Vilka AKK hjälpmedel använder sig lärarna av i sin undervisning? 

 Vilken organisation är att föredra för att möta elevernas behov? 

 

Bakgrund 

Funktionsnedsättning-funktionshinder 

Socialstyrelsen har sedan 2001 på regeringens uppdrag ett nationellt samordningsansvar för 

terminologin inom hälso- sjukvård och socialtjänst. Syftet är att underlätta en entydig 

kommunikation. Ett av motiven till att initiera detta terminologiarbete var att det rådde en 

begreppsförvirring kring funktionshinder och funktionsnedsättning.  

Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning är ”nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga”. Termen funktionshinder fokuserar på den begränsning som 

en funktionsnedsättning innebär för en person, i relation till omgivningen.  Det ska tilläggas 

att man termen handikapp lever kvar i vissa sammanhang men man avråder från 

användningen av ordet eftersom det kan upplevas som stigmatiserande. Alltfler använder 

alltså begreppet funktionshinder för att beskriva samspelet mellan personer med 

funktionsnedsättning och barriärer i miljön 

(http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_1). 
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Språkstörning 

Kännetecken för språkstörning eller specific language impairment (SLI) som språkstörningen 

benämns på engelska och inom forskning, är en sen, långsam och annorlunda språkutveckling 

(Bruce 2007; Nettelbladt , 2007). I WHO:s internationella klassifikationssystem, ICD 10, 

anges riktlinjer för olika diagnoser och i den svenska versionen tas språket upp under 

diagnoskod F 80. En språkstörning definieras här som ”Störningar av den normala 

språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte 

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

psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer” (Nettelbladt och Salameh, 2007). 

Ett barn med generell språkstörning har svårigheter att producera språk, expressiva 

svårigheter, samt svårigheter att förstå språk, impressiva svårigheter, men deras utveckling 

inom andra områden är relativt opåverkad. Då både de impressiva och expressiva delarna i 

språket är påverkade så benämns språkstörningen som generell. Beroende på hur många 

språkliga områden(fonologi, grammatik, ordförråd, språkförståelse och pragmatik) som är 

påverkade så graderas den från lätt till grav dvs graden av språkstörning är beroende av vilka 

och hur många språkliga områden som är påverkade. Lätt språkstörning innebär oftast att den 

fonologiska delen i språket är påverkat medan både fonologi och grammatik är påverkade vid 

måttlig språkstörning. Vid grav språkstörning påverkas alla språkliga områden, fonologi, 

grammatik, ordförråd, språkförståelse och pragmatik. En grav språkstörning är alltid generell, 

vilket innebär både expressiv och impressiv påverkan på språket. För att bli diagnosticerad 

som elev med språkstörning så måste den språkliga störningen vara primär i ett 

funktionshinder, och inte sekundär, där barnets funktionshinder såsom hörselnedsättning eller 

utvecklingsstörning anses vara primär (Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010); Bruce, 

2007; Nettelbladt och Salameh, 2007). 

En språkinriktad undervisning 

Heister Trygg (2009), menar att man länge vetat att människor med talsvårigheter har ett 

behov av något som ersätter talet. Från början sökte man en teknisk lösning som skulle ge 

tillgång till det skrivna språket, men denna målfokus lämnade ett tomrum öppet. Små barn 

kan knappast skriva och perioden fram till dess att ett barn lärt sig läsa och skriva är längre för 

icketalande personer, om dessa färdigheter ens utvecklas alls. Alternativ och 
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kompletterande kommunikation (AKK) innebär den bro av insatser som behövs för att 

ersätta eller komplettera ett bristande tal eller språk och riktar sig till personer med 

omfattande tal- och språksvårigheter som behöver andra sätt för att kommunicera med sin 

omgivning. AKK innefattar tre saker. Brukaren som är den person som har 

funktionsnedsättning för kommunikation. Redskapen som innebär kommunikationssätt och 

hjälpmedel för dessa. Omgivningen dvs människor, samspelspartners och miljö. Beroende på 

varierande åldrar, miljöer och personlighet så skapas olika behov. Hajer och Meestringas 

(2014), menar att det är en klyfta som eleverna behöver överbrygga för att förstå det 

ämnesspecifika språket som skolan har. För att utveckla elevernas kommunikativa förmåga 

bör hela undervisningen vara språkriktig och man måste som ämneslärare planera 

undervisningen så att eleverna kan ta detta överbryggande steg. Exempelvis så är det skillnad 

på att säga att en sockerbit smälter i en tekopp mot att beskriva det som att materia övergår i 

en annan form. ”kemilektionernas höga abstraktionsnivå ställer krav på ett helt annat 

språkbruk än det som eleverna har med sig hemifrån” (Hajer, 2014). Eleverna är oftast 

tvungna att ta det stora klivet mellan vardagsspråk och skolspråk med endast läromedelstexter 

som stöd. Många elever behöver stöd i högre utsträckning för att klara detta kliv och det gör 

man genom att erbjuda en undervisning där ämnets mål görs tydliga för eleverna och de 

språkfärdigheter som krävs för att nå målen behöver synliggöras till eleverna. Här måste alla 

pedagoger tänka till för att hitta vägar att synliggöra ämnet och dess begrepp. Hajer och 

Messtringas talar om scheman och ”graphic organizers” som innebär exempelvis 

Venndiagram och tankekartor som grund för att hjälpa eleverna att organisera, kategorisera 

och förklara likheter och skillnader i begrepp och innehåll i undervisningen. Man måste som 

lärare sätta språkutveckling i centrum lika mycket som ämneskunskaper vilket gynnar alla 

elever i skolan. En annan aspekt på lärande är bedömningen. Att eleverna riktar in sitt lärande 

i enlighet med vilket innehåll och vad bedömningen fokuserar på i undervisningen är inte så 

konstigt men lärandet påverkas även i hög grad av hur bedömningen görs. Man speglar som 

pedagog en ämnessyn till eleverna som i sin tur påverkar deras syn på ämnet. Då man vill att 

eleverna ska kunna analysera, undersöka, resonera och tolka så behöver dessa färdigheter 

synas även i bedömningen. Lisa Lund Boistrup talar om en, förändrad och stärkt, formativ 

bedömning och menar då att man behöver ge eleven en beskrivning av var den befinner sig i 

förhållande till målet, vad den behöver arbeta mot för nya mål samt en beskrivning av hur 

eleven ska göra för att ta sig dit (Lindström, 2013). 
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Samspel 

Kommunikation innebär först och främst samspel med andra och i detta sammanhang inte 

bara att lära personer med kommunikationssvårigheter färdigheter som är lämpliga för 

kommunikation, eller att studera och utveckla bra hjälpmedel. Samspel påverkas av de parter 

som deltar och av miljön och styrs av uttalade och outtalade regler (Göransson, 1995). Det är 

viktigt med en gemensam förståelse för att samspelet ska fungera. Homogena 

samspelsrelationer är de relationer som är jämbördiga eller att samspelsparterna har lika stort 

inflytande såsom i en kompisrelation. En heterogen samspelsrelation innebär att den är mer 

ojämlik såsom mellan elev – lärare eller barn – förälder. De egenskaper som påverkar 

samspelet är samspelsvilja som i sin tur påverkas av inställningen till sig själv och andra samt 

de tidigare erfarenheter man har av samspel. Samspelsförmåga som påverkas av hur man 

tolkar andras beteende, känslor och intentioner och hur man tolkar regler och normer som 

gäller i vissa samspelssituationer eller hur man själv bör bete sig i olika situationer. Förmågan 

till samspel eller den interpersonella begåvningen anses följa olika stadier och är 

färdigutvecklad vid 12 – 13 års ålder. Social kompetens innebär interpersonell 

samspelsförmåga (Göransson, 1995) och inkluderar interpersonell begåvning och 

interpersonell samspelsfärdighet. Hos personer i behov av AKK gäller det att utveckla viktiga 

samspelsfärdigheter såsom att uppmärksamma andra, ta kontakt, upprätthålla kontakt, tolka 

känslouttryck och lösa kamratkonflikter. Som samspelspartner kan man då använda vissa 

strategier för att förbättra samspelsförmågan hos individen. Identifiera samspelstillfällen, hitta 

adekvata aktiviteter, förbereda samspelstillfällen, ge stöd till samspelspartnern, studera 

samspelet tillsammans med samspelspartners, lära från erfarenheter och förändra 

interaktionsmönster.   

I kommunikation med personer som har grav utvecklingsstörning, fungerar på en tidig 

utvecklingsnivå eller har flerfunktionsnedsättning får samspelspartnern en svår och spännande 

uppgift enligt Heister Trygg (2008) och man måste som samtalspartner ta ett stort särskilt 

ansvar i sådana situationer jämfört med andra kommunikationssituationer. Mer tid behövs, 

samarbete med andra betonas samt särskilda kunskaper och kontinuerligt stöd. Det är viktigt 

att förstå barnets perspektiv för att kunna möta barnets behov och att samspelet fungerar. 

Kommunikation sker även på en icke språklig nivå, dvs. utan ord. Att tillägna sig AKK är en 

långvarig och komplicerad process som inte enbart involverar den enskilde utan även 
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omgivningen. Självklart så står brukaren, personen som behöver AKK, i fokus men det är 

omgivningens tolkningar av brukarens signaler som skapar förutsättningar för en fungerande 

kommunikation (Heister Trygg, 2009).  

När vi samtalar följer vi vissa regler som vi oftast inte känner till medvetet. Vi turas om att 

göra inlägg, rättar oss själva och samordnar våra handlingar till sammanhanget. Spontana 

samtal är inte förutsägbara men vissa repliker är givna i vissa situationer. Frågor som är 

intressanta i detta sammanhang är: 

- Hur samspelar personer med kommunikationssvårigheter med omgivningen?  

- Hur kan vi få samspelet att fungera bra? 

- Vilka krav ställs på omgivningen? 

- Måste alla i omgivningen behärska ett visst kommunikationssätt? 

Målet med all intervention inom AKK är att ge eller utveckla kommunikativ kompetens.  

Den kommunikativa kompetensen är en integration av olika förmågor: språklig, operationell, 

social och strategisk förmåga. Den språkliga förmågan innefattar hur man hanterar språkliga 

meddelanden från omgivningen samt vilket sätt man använder för att få fram information. 

Några sätt kan vara ljud, gester, föremål eller grafiska symboler. Den operationella förmågan 

inrymmer förmågan att använda föremål för att kommunicera. Social förmåga innebär att 

kunna följa sociala regler för kommunikation och kallas även för pragmatisk förmåga. Ett 

exempel på en mening som kan innebära problem är  

 

-Du vet inte vad klockan är?  

 

Frågan kan tolkas som ett provokativt påstående eller en nyfikenhet om en person verkligen 

har koll på var den runda saken på väggen har för funktion. Det visade sig hos en grupp 

förskolebarn med Downs syndrom att den mest framträdande kommunikativa situationen i 

deras vardag var frågor och uppmaningar från omgivningen. Här kan även rollen man hamnar 

i vid samtal påverkas dvs. användare av AKK blir ofta passiva med få korta turer och 

svarande funktion. Det man måste tänka på är att man inte med lätthet uppfattar personens 

sociala förmågor på grund av dess svårigheter att uttrycka sig. I den strategiska förmågan 

inryms en individs möjligheter att använda kompensatoriska strategier för att kommunicera. 
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Brist på bra strategier kan ge upphov exempelvis ett självdestruktivt beteende (Göransson, 

1995).  

Ett mått på en människas förmåga att samspela kan förklaras med dess pragmatiska förmåga. 

För att förklara pragmatik kan man säga att språk alltid finns i ett sammanhang och det skulle 

vara omöjligt att tänka tanken att språk skulle kunna finnas utan någon form av relation till 

annat eller andra (Bjar, 2006). Att vara pragmatisk kan likställas med att vara socialt 

kompetent. För att klara de aktiviteter som förskola och skola inrymmer såsom lek, umgänge 

med kamrater, grupparbeten osv, är det nödvändigt att kunna använda och förstå och tolka sin 

omgivning på ett pragmatiskt sätt. Förmågan till empati, tänkande och kommunikation föds i 

social interaktion mellan ett barn och de personer som är närmst det. Förmågan att leva sig in 

i eller metallisera vad som händer i någon annans huvud, eller Theory of mind, följer enligt en 

av undersökningarna som presenteras av Nettelbladt (2013), barnets språkliga utvecklingsnivå 

mer än en åldersadekvat nivå. Med detta i åtanke bör man träna eleven i att reflektera över 

andra människor och hur dessa tänker i takt med att elevens språk förbättras samt uttrycka 

förståelse om eleven inte klarar att göra dessa analyser själv. 

Inkludering 

 

En inkluderande undervisning är att föredra menar Hornby (2011). Anledningen till detta är 

att för att undvika vissa mönster som uppträder som har med elever i behov av särskilt stöd att 

göra. Exempelvis att söka och identifiera särskilda behov som sedan leder till undervisning i 

mindre grupp. Barn blir då stämplade med att ha behov av särskilt stöd och kommer därför att 

stigmatiseras. Här finns det enligt författaren ett dilemma, eleven blir identifierad som en elev 

som är i behov av särskilt stöd och blir då stigmatiserad, alternativet är att man inte 

identifierar behoven och eleven får då inte den undervisning den har rätt till och är i behov av. 

Hornby hänvisar till Norwich (s.91), som kallar detta för ”the dilemma of difference” men 

menar samtidigt att det är ett förvirrat resonemang då det är tydligt att både andra elever samt 

lärare skapar etiketter på elever som är i behov av särskilt stöd, även då det inte formellt har 

identifierats som elever i behov av särskilt stöd.  

Ett sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000), skriver att människan skapar sin omvärld och inte enbart passivt anpassar sig till 

förutsättningarna i den utan utvecklas och lär till stor del i den värld hon skapat. En människas 
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utveckling övergår från att bestämmas av biologiska faktorer till att ske inom ramen för 

sociokulturella förhållanden. Tänkande, kommunikation och världsuppfattning är alltså inte 

naturbundna processer utan de sker inom ramen för sociokulturella betingelser. Sådana 

betingelser har att göra med hur människor tillgodogör sig färdigheter, förståelse och 

kunskaper som är skapade genom kultur och kommunikativa processer och blir här helt 

centrala.  I det sociokulturella perspektivet ska kultur ses i vid mening som de föreställningar 

som människor har om hur världen fungerar, de intellektuella resurser man har tillgång till 

samt de artefakter som finns i olika sammanhang. Artefakter är redskap som finns i ett visst 

sammanhang som människan producerat för att underlätta sin vardag såsom datorer, böcker, 

kalendrar etc (Nilholm, 2007).  

Vygotskij och lärande 

Tanken med den utvecklande arbetsforskningen är att avslöja och realisera befintliga 

dynamiska och nya utvecklingsmöjligheter genom att hjälpa de som arbetar att förstå 

arbetsprocessen som helhet och ta initiativ att omforma den. Arbetare blir här ett subjekt eller 

” …”jaget” eller ”själen”, med andra ord den enhet av medvetandet som ligger till grund för 

all perception, emotion och val av tankar.” (Knutagård, 2003) och man försöker skapa nya 

kunskapsinstrument för att öka prestationerna. Detta kräver i sin tur goda inlärningsprocesser 

som enligt denna modell forskaren skapar. Utbildning är den viktigaste forskningsmetoden 

enligt den utvecklande arbetsforskningen (Engeström, 1990). 

Verksamhetsteorin menar att människan utvecklas dialektiskt i motsats till mekaniskt, vilket 

innebär att den mänskliga utvecklingen sker i processer, tes-antites-syntes, där man inte kan 

förutsäga syntesen, som även innebär framtiden. Syntesen blir då en helt ny situation som 

skiljer sig kvalitativt från den föregående syntesen. Ur ett mekaniskt perspektiv som bygger 

på Descartes teorier, har allt sin upprinnelse i tidigare processer som är enkelriktade och 

därför förutsägbara. Man kan här förutsäga framtiden. En dialektisk syn innebär att syntesen 

kan landa på en oberäknelig punkt och slutsatsen man då kan dra är att mänsklig utveckling 

därför kan ske i språng, beroende på processens art.  
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Skillnaden mellan materialism och idealism innebär att se att allt har en materiell grund där 

saker och processer definierar om någonting finns eller ej, eller att tankar, föreställningar och 

idéer är det enda verkliga. Människan blir då mer av en andlig varelse. Verksamhetsteorin har 

en materialistisk syn på existens. Den dialektiskt-materialistiska synen innebär att människan 

är ett handlande och skapande subjekt som har förmåga att producera, reproducera och 

förändra sina livsbetingelser.  

Organisationskultur och ledning 

Alvesson (2012) menar att Levins frysboxmodell, upptining, förändring och återfrysning, är 

olycklig eftersom den låser fast oss i felaktigt sätt att se på förändring. Med detta synsätt 

målas en bild av världen upp som visar ett statiskt tillstånd för det mesta men som ibland 

förändas vilket är vilseledande då världen faktiskt befinner sig i ständig förändring.  

Man bör försöka se till organisationens helhet istället för till dess detaljer och att man löpande 

bör arbeta med sin förmåga att skapa, prestera, uppmuntra nytänkande och odla kollektiva 

prestationer. Deltagare bör lära sig att lära tillsammans och organisationen hela tiden arbeta 

för att utöka sin kapacitet till innovativt tänkande och förmåga att lösa problem. Skolor måste 

förstärka sina organisationers adaptionsförmåga genom att skapa och utveckla 

organisationskulturer och organisationsklimat som är öppna, samarbetande och 

självreglerande. Det ska attrahera individer som är stabila, effektiva och öppna för förändring. 

De ska även förhindra att politiskt spel försämrar god lärande- och undervisningssed. Rektor 

ska bedriva ett situationsanpassat ledarskap, öppna och ständigt pågående kommunikation ska 

Tes 

Antites 

    Syntes 
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råda och delat beslutsfattande är mekanismer som kan förbättra organisatoriskt lärande i 

skolor. Den stora utmaningen är att skapa skolor som effektivt kan hantera både små och 

begränsade problem men även nya och framväxande problem som hotar skolors framgång 

(Hoy, Miskel 2008). 

Skolans uppdrag 

Lgr-11 säger att skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. I samarbete med hemmet ska man främja elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. Undervisningen ska ge överblick och sammanhang och stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska alltså bidra till att 

eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Man förklarar att språk, 

lärande och identitetsutveckling är nära förknippade och att det är viktigt att i all undervisning 

anlägga vissa övergripande perspektiv. Man nämner ett historiskt perspektiv som ska utveckla 

förmågan till dynamiskt tänkande. Ett internationellt perspektiv samt ett etiskt perspektiv. Det 

sista har betydelse för att elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden ska 

stärkas. Skolan ska vidare främja elevernas harmoniska utveckling genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den 

sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett 

lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Eleverna ska få 

uppleva olika uttryck för kunskaper. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig (Lgr 11). 

Teori 

Forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet 

Claes Nilholm(2007) skriver om begreppet perspektiv att då någon beskriver eller talar om 

skeenden i omvärlden så har man alltid en utgångspunkt. Man återger alltså inte skeenden på 
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ett neutralt sätt. Han presenterar tre perspektiv på specialpedagogik vars syfte bla är att 

underlätta en förståelse av ett forskningsområde. 

Det kompensatoriska/kategoriska perspektivet. 

Det kompensatoriska perspektivet tenderar att lokalisera egenskaper eller förmågor som är 

problematiska hos individen. Grundläggande steg för forskning inom detta perspektiv 

innehåller, identifiering av problemgrupper, sökandet efter psykologiska och neurologiska 

förklaringar samt skapandet av metoder för att kompensera för problemet. Här tillsätts det 

extra resurser för att kompensera för individens svagare sidor eller funktionsnedsättningar så 

att dessa stärks. Man kartlägger elevens svaga sidor genom att genomföra olika tester som 

eventuellt leder fram till en diagnos och som i sin tur kan ge eleven anpassade verktyg, 

exempelvis i form av en assistent, som gör att eleven kan undervisas tillsammans med andra. 

Det specialpedagogiska fältet domineras enligt Nilholm (2007) av detta perspektiv. Eleven 

tillskrivs problemet och de specialpedagogiska insatserna syftar till att hitta verktyg och 

metoder som passar till elevens brister. Man delar här in elever i grupper genom diagnoser 

och söker biologiska och psykologiska förklaringar som mynnar ut i olika former av insatser.    

Det Kritiska/relationella perspektivet 

I det kritiska perspektivet kritiseras det kompensatoriska perspektivet genom olika antaganden 

som enligt Skrtic (1995) inte förklarar sanningen utan är en utgångspunkt för vad som bäst 

gynnar utvecklingen av de värden som den offentliga utbildningen ska förverkliga såsom 

demokrati och deltagande. I detta perspektiv hävdas att orsaken till skolmisslyckanden bör 

sökas utanför eleven. Man menar att diagnoser gynnar skolsystemet men missgynnar 

individerna eftersom skolan alltid kan hävda att bristerna ligger hos individen och inte i 

systemet (Nilholm, 2007). Skolans organisation blir föremål för granskning i detta perspektiv 

och man har sedan folkskolans intåg i Sverige sökt sätt att organisera skolan på ett sätt som 

blir rättvist. Iden är att skapa en skola för alla. Fram till 1990-talet talades det om integration 

av barn med funktionshinder medan man i och med Salamancadeklarationen (2006), som 

handlar om att övervinna hinder i hela utbildningsorganisationen, talar om inkludering.  

Eleven hamnar här i svårigheter istället för att den har svårigheter och kan på så sätt genom 

olika åtgärder tas eller ta sig, ur svårigheterna. Olikheter blir i en inkluderande verksamhet 

och i det kritiska perspektivet en tillgång (Nilholm, 2007). 
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Dilemmaperspektivet 

Även det kritiska perspektivet är i och med dilemmaperspektivet kritiserat. Detta perspektiv är 

inte lika väletablerat men ett centralt antagande här är att moderna utbildningssystem står 

inför vissa grundläggande dilemman. Kritiken bygger på att endast den ena sidan av de två 

tidigare perspektiven belyses åt gången. Ett dilemma är en motsättning som egentligen inte 

går att lösa men som kräver vissa ställningstaganden. Ett av skolsystemets dilemman är att 

alla elever ska ges liknande kunskaper och färdigheter samtidigt som utbildningssystemet ska 

anpassa sig till att elever är olika. Dilemmaperspektivet och det sociokulturella perspektivet 

ligger nära varandra. I det sociokulturella perspektivet ingår att förståelsen för sociala och 

kulturella sammanhang är viktiga för att förstå lärande, utveckling och interaktion.  Man har i 

detta perspektiv skilda tankar om hur olikheter ska bedömas och vilka åtgärder man ska sätta 

in. Dilemman hanteras utifrån en kompromiss mellan olika intressenters synsätt och man tar 

inte ställning till vilken lösning som är den bästa utan undersöker istället vilka konsekvenser 

varje beslut får för dem som verksamheten är till för (Nilholm, 2007). 

Metod 

Valet av metod har vuxit fram genom ett intresse för att titta på processer som rör 

specialskolan i fråga. I den kvalitativa forskningsstrategin sker problem- eller 

frågeformuleringar ofta samtidigt eller fortlöpande under datainsamlingen. Breda och vaga 

frågor inleder arbetet som under studiens gång finslipas och preciseras. Denna teknik leder till 

slut till en definitiv problemformulering eller fråga. Kraven är då höga på begrepps- och 

empiriplan (Backman, 2008). Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom syftet 

har varit att förstå och tolka något ur informanternas synvinkel istället för att som i en 

kvantitativ undersökning utgå från mina egna idéer i egenskap av forskare om vilka 

dimensioner och kategorier som ska stå i centrum (Kvale, 2009). Jag har förutom intervjuer 

(bilaga 1) valt att genomföra och observationer (bilaga 2) för att kunna besvara mina 

frågeställningar på ett lämpligt sätt. Att observera innebär enligt Dimenäs (2007) att se med 

nya ögon på något som redan är bekant och det är av den anledningen viktigt att jag som 

forskare är medveten om att jag påverkar det jag observerar bara genom att observera det. 

Mina observationer är strukturerade och jag har i förväg valt vad jag ska observera genom att 
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följa ett observationsprotokoll vars syfte är att göra observationen systematisk och inte 

godtycklig. 

Genomförande 

Syftet har vid flera tillfällen ändrats och efter flera omskrivningar landat i denna rapport. 

Informationen i studien har inhämtats genom intervjuer, litteraturstudier och observationer. 

Intervjuerna planerades med avseende på mina forskningsfrågor och bearbetades i dialog med 

handledare. En intervjuguide (bilaga 1) med intervjufrågorna upprättades och ligger som 

bilaga till detta arbete. Jag har i mina intervjuer försökt att bortse från min egen förståelse och 

förutfattade meningar i ämnet och försökt gå in i situationen med nya ögon. Frågorna 

konstruerades som öppna. Intervjuerna skedde i klassrum eller arbetsrum. Intervjuerna 

spelades in med en telefon eller mp3 spelare och intervjuerna transkriberades sedan. En 

intervju med samordnaren på skolan inför studien genomfördes. Syftet med detta var att skapa 

mig en bild av hur man arbetade på skolan och vilka intentioner man hade från ledningshåll. 

Därefter valde jag att göra en forskningsöversikt som rörde organisation, styrning, kvalitet 

och bestämde mig för att använda Nilholms specialpedagogiska perspektiv för att analysera 

resultatet av studien. Då jag bestämt mig för ett område för min fördjupning, hur 

undervisningen anpassas till målgruppen elever med generell språkstörning, kompletterades 

forskningsöversikten och en intervjuguide skrevs. Då resultatet presenterades i rapporten 

försökte jag hitta mönster i svaren och på så sätt koppla samman resultatet. Jag sökte efter 

personer att intervjua på specialskolan och i värdskolan och alla de som jag frågade ville ställa 

upp på en intervju. Intervjuerna varade i ca 45 till 60 minuter och ägde rum i skolans klassrum 

samt ett grupprum. Jag kunde genomföra intervjuerna ostört och utan avbrott.  Jag valde att 

göra tre observationer. Jag valde att diskutera upplägget i observationsprotokollet med min 

handledare. Backman (2008) påpekar att observation, som term, kan användas som 

samlingsbeteckning för metoder såsom experiment, enkät, intervju m.fl som ger empirisk 

kontakt. Innan man genomför en observation är det viktigt att noga överväga vad man ska 

observera, vad man är intresserad av att veta samt varför man anser att observationer kommer 

att ge den information man behöver (Bell, 2006). Intervjuer ger viktig information men säger 

bara det människor uppfattar om ett visst skeende. Observationer är användbara då man vill ta 

reda på om personer gör det de säger att de gör eller beter sig som de säger. Jag genomförde 

observationer i den inkluderade undervisningen och följde ett observationsschema med 
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punkter och en lista som låg till grund för mina anteckningar (bilaga 2). Två observationer 

gjordes då specialskolans elever undervisades inkluderat samt en då de undervisades i liten 

grupp. Vid de tre tillfällena satt jag längst bak i respektive klassrum och jag hade ett 

observationsformulär med frågor som jag besvarade. Jag förde även löpande korta anteckning 

om vad som skedde i klassrummet med tidsangivelser för att senare kunna komma ihåg 

händelser. Jag har i kontextanalysen använt mig av skolverkets rapport efter den inspektion 

som de genomfört. Intervjuer och observationer har genomförts för att stärka min bild av vad 

som sker. Även litteraturstudier har använts för att få svar på mina forskningsfrågor.  

Informanter 

Fem personer intervjuades i detta arbete. Tre kvinnor och två män. Urvalet är två lärare från 

specialskolan och tre lärare från värdskolan. Specialskolelärarna Alice och Barbro, hade 

erfarenhet och utbildning inom området specialpedagogik och alternativ och kompletterande 

kommunikation, AKK förutom sin grundskollärarexamen. Alice är 50 år och har jobbat som 

grundskolelärare samt som specialpedagog på en F till 6 skola innan hon fick jobb på 

specialskolan. Barbro är närmare 60 år och har även hon arbetat som lärare för barn i 

förskoleklass och upp till år 3. Hon fick jobb på specialskolan ganska snart efter sin 

specialpedagogutbildning. Dessa två specialskolelärare undervisade elever i de teoretiska 

ämnena i en homogen grupp, med avseende på funktionsnedsättningen generell språkstörning 

på specialskolan. De tre pedagogerna från värdskolan, Per, Greta och Ture, hade alla 

grundskollärarexamen med inriktning mot 4-9 och ett undervisningsansvar för moment som 

inkluderade barn med funktionsnedsättningen generell språkstörning i en sk. värdklass.  

Respondenterna valdes för att medge förståelse och insikt i de forskningsfrågor som denna 

uppsats syftar till att besvara (Backman, 2008). 

Etik 

Jag har verkat enligt vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för hur forskaren ska förhålla sig till 

deltagare i en undersökning. När forskning involverar människor skall de, med få undantag, 

informeras om forskningen och sin medverkan och fritt kunna välja om de vill medverka eller 

inte, Vetenskapsrådets hemsida (http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml).  

Informanterna har fått ta del av undersökningens syfte och deras egen roll i arbetet. Förfrågan 

har gjorts både innan intervjutillfällen samt innan observationer och alla i undersökningen har 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
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givit sitt samtycke till av vara med i undersökningen. Enskilda personer har avidentifierats, 

däremot är skolan unik så samtycke om att få utföra undersökningen har givits av rektor på 

skolan och skolans namn är därför utskrivet i denna undersökning. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas i denna undersökning.  

Analys av insamlade data 

Enligt Dimenäs (2007) så befinner sig människans förståelse av världen i beroendeställning 

till dennes sociala och kulturella erfarenheter samt den kontext vilket hon befinner sig i. Den 

egna erfarenheten kompletteras succesivt med andra perspektiv. För att förstå, eller förändra 

mitt sätt att förstå, de processer som mina informanter berättat om eller de som mina 

observationer gav har jag använt Nilholms forskningsperspektiv på specialpedagogisk 

verksamhet i min tolkning. Merriam (1994) menar att analys och insamling kan ske samtidigt 

i kvalitativ forskning. Den kvalitativa forskningen syftar enligt Starrin (1994) till att upptäcka 

företeelser som är okända. Efterhand som jag samlade in data genom intervjuer och 

observationer hade jag gjort en första analys och gick sedan in i en mer intensiv systemisk fas 

(Dimenäs, 2007). Enligt Holme och Solvang (1997) finns två olika utgångspunkter för 

analysarbetet. Helhetsanalys, som använts i detta arbete, som innebär att forskaren börjar med 

att skaffa sig en översiktlig bild av helheten i informationen. Därefter delar man in 

informationen i teman som man väljer eftersom man som forskare upptäcker återkommande 

uppgifter. Det andra sättet innebär att man utgår från enskilda utsagor och utifrån dessa 

bygger en förståelse. Efter att ha presenterat intervjuer och observationer i texten har jag 

reducerat och sorterat datamängden för att fånga upp både det som talar för och det som talar 

emot belysningsområdena med avseende på mina forskningsfrågor.   

Verifiering 

Enligt Bryman i Dimenäs (2007) så är det viktigaste kriteriet för att bedöma forskningens 

validitetskriterier. För att det ska finnas en god överrensstämmelse mellan 

undersökningsinstrumentet och de begreppsdefinitioner som används som grund för 

forskningsproblemet har jag utgått från ett formulär som Trygg (2009) har tagit fram där en 

verksamhets förmåga att stimulera kommunikationsutveckling hos individer prövas. Jag har 

även utgått från begreppsdefinitioner som finns i tidigare forskning i mina intervjuer.  
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Reliabiliteten i arbetet kan ha påverkats då det gått ca ett år mellan den första och den sista 

intervjun och observationen. För att öka reliabiliteten har intervjuerna spelats in och 

transkriberats. Det är endast jag som har behandlat undersökningsinstrumentets subjektiva 

ställningstaganden (Dimenäs, 2007) vilket påverkar inter-observer consistency. Detta 

förhållande skulle ha påverkats negativt om det vore flera personer som genomförde 

undersökningen och en överenskommelse av bedömning av faktorer skulle då ha behövts.  

Metoddiskussion 

Jag har under mina intervjuer upplevt att jag fått reda på hur de lärare som arbetar med elever 

med generell språkstörning resonerar i olika pedagogiska situationer. De frågor med 

följdfrågor jag ställt har stimulerat till reflektion och resonerande hos pedagogerna. Jag tror 

dock att pedagogerna skulle ha kunnat ha ett utbyte av varandra i en situation där intervjuer 

först enskilt men sedan även skulle ha skett i grupp runt vissa frågor då man kunnat inspireras 

av varandras sätt att resonera kring definitioner och dilemman. Det skulle även ha varit 

intressant att veta om pedagogerna skulle haft olika åsikter ibland och nått konsensus ibland 

och utifrån det dragit slutsatser. Jag har vidare endast intervjuat pedagoger på skolan och det 

skulle ha varit intressant att i vidare forskning få reda på hur eleverna såg på sin 

undervisningssituation samt vilka förbättringsåtgärder de hade kunnat precisera.  

Resultat 

I resultatdelen presenterar jag först underlaget från de intervjuer jag genomfört och sedan 

observationerna. Jag har intervjuat fem personen där två lärare från specialskolan, Barbro och 

Alice som fungerar som klasslärare eller mentorer i sina grupper och som ibland följer med 

sina elever som kommunikationsstöd i värdskolans undervisning. Förutom dessa två så 

presenterar jag resultatet från tre av värdskolans pedagoger som undervisar i slöjd, musik och 

idrott. Alla dessa har fått berätta om sin undervisning utifrån mina forskningsfrågor.  

Vilka behov tolkar de olika pedagogerna att eleverna har.  

I en inkluderad undervisning 

Ture menar att eleverna har behov av att någon följer med dem till de teoretiska och praktiska 

ämnena så att de på så sätt kan få hjälp att hinna med i undervisningen. Eleverna behöver 
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hjälp med att skriva, få saker återberättat och förtydligat genom att en pedagog exempelvis 

använder tecken lite beroende på hur grav språkstörningen är. Eleverna har enligt honom svårt 

med uppfattningsförmågan och att göra sig förstådda. Ture menar att han har behov av att 

kunna koncentrera sig på att tala till den stora gruppen och att ansvarsfördelningen enligt 

honom måste bli att de medföljande pedagogerna från specialskolan får föra fram budskapet 

till elever med funktionsnedsättning. Gretas undervisning har utvecklats och omformats i och 

med att specialskolans elever kommit in i undervisningen.  Hon säger att det är svårt att 

beskriva elevernas behov i allmänna termer, det skiftar från elev till elev och det tar tid att lära 

känna eleverna och få reda på deras behov. Ibland tror hon att de förstår vad hon menar fast 

de inte förstått vilket hon dock upptäcker genom hur de svarar. Det kan skifta väldigt mycket i 

förmåga att kommunicera. Några har väldigt svårt att prata och Greta är tacksam för att hon 

fått ett år då hon kommer att undervisa eleverna som en homogen grupp så att de kan lära sig 

verktygen i slöjdsalen, begrepp och ord eftersom det är många nya begrepp som eleverna 

behöver bli förtrogna med.   

Eleverna har svårigheter med utvärderingar säger Greta och menar att de inte är självgående 

såsom de andra eleverna. Det behövs mer förklaringar på alla stegen men även att man förstår 

vad utvärdering innebär. De har svårt med begrepp och det som måste förklaras. Slöjden har i 

och med lgr-11 inte blivit abstraktare eftersom den i sig är så konkret men den har blivit mer 

teoretiskt krävande. Då Greta har kommunens tal och språkelever så måste hon ta sig tid att få 

eleverna att förstå begrepp. Begrepp som hon tycker är självklara är inte nödvändigtvis det för 

eleverna.  

Per menar att även om eleverna undervisas i specialskola så ska de kunna få förutsättningar att 

vara en vanlig elev i då de är med den stora gruppen. Fast förutsättningarna inte är samma så 

ska eleverna ha samma förutsättningar i alla fall. Pedagogen ska hjälpa eleverna att kunna 

delta men även att förbereda värdskolans elever på att ta emot eleven med dennes 

förutsättningar. Eleven förstår inte allt i undervisningen men får vara med och det är vad 

inkludering innebär. På samma sätt beskriver Greta att det är viktigt att få vara med på samma 

villkor men att det är ett problem då specialskolans elever endast kommer in till klassen under 

vissa lektioner och har missat mycket av det som hänt däremellan.  

För att en inkludering ska fungera så måste det finnas resurser för det. Ture berättar att alla 

inte umgås med alla men att värdskolans elever accepterar eleverna från specialskolan.  
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”De andra eleverna är kanske inte intresserade av vad han (en elev från specialskolan) gör men tvärtom är det. 

Jag har inte upptäckt att det inte varit bra. Man får vara lite på och vara med på vad de pratar om och hur de låter 

i diskussionen.” (Ture)  

Per berättar om utmaningen som han står inför då han undervisar elever i en stor grupp som 

har olika individuella behov för att undervisningen ska vara tillgänglig. 

 

”…men det ska vara en skola för alla. Man måste individanpassa men det är supersvårt att anpassa 

undervisningen till alla. Det är en utmaning och misstag gör man. Det svåra är att en elev som kan utrycka sig 

verbalt i så fall gör det men en elev med språksvårigheter inte gör det.” (Per) 

 

Alice säger att eleverna har behov av en enkelhet i språket, pedagogen ska alltså inte prata så 

mycket. Eleverna behöver bilder som beskriver hur lektionen eller dagen ska gå till med 

tidpunkter. Ordning och reda i klassrummet är viktigt. Utifrån skulle hennes undervisning se 

lite tråkig ut med få saker framme och samma rutiner jämt.  Barbro säger att hon lägger in 

nyheter i undervisningen men att det är bra om eleverna vet vad som väntar och att de är 

förberedda på det. Man måste vara medveten om att till synes vanliga och enkla förändringar 

såsom att rasterna inte tas som det är planerat, att man inte hinner sagan som skulle ha lästs 

eller att ämnen tas bort pga att någon pedagog är borta kan få stora konsekvenser för 

undervisningen beroende på hur eleverna är mottagliga för denna typ av förändringar. Per 

menar även han att fasta rutiner är viktigt för att skapa trygghet, att exempelvis samlas i 

början och slutet av lektionen och prata. Vidare behöver pedagogen reflektera över 

gruppsammansättning då eleverna ska samarbeta själva. Lärarmöten hålls ibland då man 

diskuterar detta. Det är dock viktigt att tänka in att alla egentligen ska kunna samarbeta 

eftersom man ska kunna komma ut i samhället en dag. Per resonerar även runt skapandet av 

dansgrupper där vissa är superambitiösa, vissa är mellanelever som bara glider med som inte 

gör så mycket men inte heller stör men låter någon annan ta befälet och gör allt arbete åt sig.  

Slutligen finns de elever som inte gör något eller bara förstör för andra. Han frågar sig om 

man ska göra homogena grupper eller blanda? Slutligen kommer han fram till att han kan 

tänka sig att sätta ihop grupper med några som han vet kommer att utveckla elever med 

språkstörning som människa men kanske inte sig själva eftersom de inte får något utbyte 

tillbaks. Per säger att han inte har svaren på detta utan endast sitter med frågeställningarna. 

Ofta misslyckas man som lärare därför att man efteråt upptäckte att det inte blev bra.  
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Eleverna har behov av att träna sina pragmatiska förmågor vilket man bör göra genom att vara 

en förebild samt att använda bilder och datorprogram. Hon reflekterar vidare över att eleverna 

med språkstörning faktiskt leker med eleverna från grundskolan och att det faktiskt fungerar. 

Anledningen är kanske att viljan att leka kanske är så stark så det överbryggar svårigheter i 

kommunikationen. Ett bekymmer för specialskolans elever är att kommuneleverna inte har tid 

att vänta utan springer därifrån, detta är större problem för högstadieelever än för de yngre 

barnen där samspelet flyter på bättre. Då Alice bedömer elever tittar hon i läroplanen efter 

mål som ska uppfyllas och bedömer sedan vilka färdigheter som eleverna har. I en del 

lektionsplaneringar har hon utgått direkt från läroplan. Om Greta endast skulle undervisa 

elever utan språkstörning skulle hon använda ett rikare språk och använda ett flexiblare 

arbetssätt. Det kan väl andra elever också behöva men kanske inte i samma utsträckning. Man 

kan ha fler saker på gång utan att det stör i en vanlig klass, eleverna med språkstörning blir 

störda om det händer saker runtomkring och behöver därför en väldigt lugn miljö för att 

undervisningen ska fungera för dem.  

Greta pratar mindre nu då hon undervisar inkluderat men menar att det inte är så stor skillnad 

i grunden på elevers behov av tydlighet i kommunikationen. Elever har generellt svårt att ta 

till sig muntliga arbetsbeskrivningar. Hon har fler exempel att visa upp för eleverna nu och 

upplever att hon förtydligat sin undervisning till alla elever, många har idag svårare att ta till 

sig information. Hon har på så sätt förändrat sin undervisning generellt sedan hon fick ta emot 

elever med språkstörning. Ture beskriver att man bör ge tydliga instruktioner och inte för 

många steg åt gången. Men han menar även att man ska utmana genom att exempelvis ge två 

eller tre direktiv. Man bör tala tydligt samt ha ögonkontakt. Under sin lektion så hade Ture 

inte så höga förväntningar på elevernas respons. 

 

”…tecken som stöd är ju inget som jag kan men slöjden är ju tydlig så att man kan visa hur man gör då man 

hamrar eller skruvar eller spikar och alla elever förstår då. Det kan vara svårare att förklara hur man gör.” (Ture) 

 

Ture berätta att tal och språkeleverna undervisas som alla andra i trä- och metallslöjd. Man 

startar upp, tar fram saker och planerar sedan vad som ska göras. Undervisningen består av de 

tre momenten planering, genomförande och utvärdering. Ture förbereder vissa moment för de 

elever som behöver hjälp genom att kapa upp bitar. En av eleverna använder internet för att 

leta bilder och kan på så sätt planera tillsammans med Ture. Ture kan se styrkor hos eleverna 
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med språkstörning som andra elever kanske inte har, såsom att kunna se tillämpningar och 

lösningar på slöjdproblem. Idéerna kommer oftast från eleverna på vad och hur saker ska 

göras och Ture diskuterar sedan med eleverna om man kan göra dessa saker eller inte.  En av 

eleverna förstår inte alltid Ture eller tvärtom men han upprepar sig och det brukar gå bra.    

Bedömningen sköter Ture löpande då grupperna är små och han hinner gå runt och se vad de 

gör, hur de hanterar verktyg och hur de reflekterar över processer. Per gör ingen skillnad 

mellan eleverna och hur han bedömer dem. På de moment som eleven inte kan sätta ord på 

vad de kan så måste han fundera, det gäller ju inte bara elever med generell språkstörning utan 

även andra elever. Idrottsämnet har blivit mer teoretiskt där eleverna ska kunna resonera kring 

hälsa och självbild. Då kan man ha ett skriftligt förhör eller om man har någon med dyslexi så 

blir samtalet om hälsa viktigt. Då det är svårt att förstå vad eleverna säger så behöver man 

försöka se vad de kan. Per fick exempelvis ett kvitto på att en elev nått ett av målen i idrott då 

eleven börjat träna på gym på sin fritid.  

Greta menar att det är svårt att bedöma de teoretiska kunskaperna eftersom hon inte är insatt i 

varje enskild elevs problematik.  Det är inte någon skillnad på att bedöma de praktiska delarna 

i undervisningen mot de teoretiska delarna där planeringen kanske inte innehåller några ord 

alls utan mera ser ut som en skiss. Hon pratar mer med eleverna med generell språkstörning 

än hon gör med andra elever där hon istället ber dem komplettera och skriva mer om de 

lämnar in ofullständiga planeringar. Den muntliga bedömningen finns mer i hennes huvud än 

på papper och skrivs senare ner. Hon tittar på hur mycket egna slutsatser eleverna drar 

exempelvis om eleverna drar lärdom av sina tidigare erfarenheter. Som det är nu så hinner 

hon inte med utvärderingarna med specialskolans elever utan lämnar över det till dess 

pedagoger som senare lämnar in dem.  Hon upplever det som svårt att veta vad hon ska ta 

hänsyn till i deras problematik eftersom hon inte vet så mycket om den. Hon skulle kunna 

tillverka bättre bedömningsstöd för eleverna om hon haft mer kunskaper. Greta har gjort mer 

konkreta arbetsbeskrivningar och ritar, precis som Per, mera på tavlan så att eleverna ska 

kunna titta där då de senare inte kommer ihåg var de var i sin arbetsprocess. Saker som hon 

talar om i ena stunden kan vara borta tio minuter senare och därför blir tavlan en hjälp. Sedan 

måste man dela upp arbetet för eleverna i steg då det för vissa kan vara för många moment att 

hålla i huvudet innan man exempelvis syr på symaskinen, såsom att sätta sig på stolen innan 

man börjar trä maskinen osv.   
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Per menar att det kan se väldigt olika ut för elever med generell språkstörning. Det påverkar 

motoriken vilket påverkar hans ämne idrott. Man har svårt att förstå vanliga verbala eller 

skriftliga instruktioner ibland. Hans erfarenhet är dock att han haft elever med generell 

språkstörning som haft lättare att ta instruktioner än hans vanliga elever i gruppen så det blir 

bättre ju längre man har eleverna då man lär känna dem. Han menar att eleverna inte per 

automatik behöver hjälp bara för att de har en generell språkstörning. Inkludering innebär 

enligt Barbro att eleverna ska kunna fungera i ett sammanhang, i en klass, och få rätt stöd och 

hjälp. Det är då viktigt att klassläraren som undervisar i en inkluderande miljö ska få sina 

behov i form av material och resurser tillfredsställda. Antingen att det är mindre 

klasser/grupper så att språkeleverna inte hamnar utanför. Det behövs även en tydlig lärmiljö, 

att undervisningen är tydlig och att det finns personer som kan stötta dessa elever genom att 

exempelvis vara motor, det är en omöjlighet för klassläraren att vara det för alla elever. I de 

ämnen som specialskolan är med menar Alice att det svårt för lärare att kunna anpassa 

undervisningen för alla. Som personal så måste de vara tydliga klara och väldigt strukturerade 

med vad som sägs och inte säga för mycket, samt ha ett tydligt kroppsspråk. 

Liten undervisningsgrupp 

Alice menar att deras elever behöver en lugn yttre miljö med lite störande moment: detta 

uppnår man genom att ha lite saker på väggar och skärmar i klassrummet. Barbro nämner att 

behovet av att repetera är stort och att det därför är ett naturligt inslag i specialskolans 

undervisning. Språkstörning beskriver Barbro, är när eleverna har svårt med sitt språk och 

med sin kommunikation. Exempelvis att de har en fonologisk, grammatisk, en semantisk eller 

en pragmatisk svårighet som man måste ta hänsyn till i undervisningen. Sen kan svårigheterna 

vara av olika grad, svag, måttlig eller grav. Har man en svag språkstörning så kanske det bara 

är fonologin som är påverkad. Ju fler av dessa domäner som barnet har svårighet med desto 

svårare blir det. Barbro nämner att eleverna har svårigheter med arbetsminnet samt den 

språkliga medvetenheten som är basen för att de senare ska kunna lära sig att läsa. Barbro 

säger att eleverna får svårt i kommunikationen med andra eftersom de inte alltid kan uttrycka 

sig och de behöver stöd för att förtydliga språket genom att använda AKK, med tecken eller 

bilder eller annat. Barbro menar vidare att eleverna inte har ljuden i ord, de kan inte rimma 

eftersom de inte hör att orden är lika de har svårt att ljudsegmentera, dvs att det är tre ljud i 

sol. De har även svårt att höra då man ska binda ihop orden. Då hon året innan jobbade med 
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fonologisk medvetenhet så såg hon att barnen gick framåt mycket och nu när de inte har 

jobbat lika mycket med det på samma intensiva sätt varje dag så ”tappar” man dem, det de 

kunde försvinner. Man behöver alltså jobba med detta fortlöpande. Alice beskriver att 

eleverna har stora svårigheter på många sätt. Koncentrationssvårigheter och att kunna 

fokusera, men det förekommer även kognitiva svårigheter. På det logiska planet kan det 

exempelvis vara att kunna se mönster, förstå orsak – handling. Eleverna har även svårigheter 

med pragmatiken, dvs. det sociala samspelet med andra. Alice menar att det inte bara är 

språkstörningen i sig som eleverna bär på utan även en grav läs och skrivproblematik samt 

svårigheter att uppfatta matematiken. Av hennes sex elever så är det bara en som kan läsa bra 

och han utmärker sig. Eleverna har även svårigheter att kunna uppfatta det hon säger utan 

bildstöd eller teckenstöd. Även att producera tal är svårt.  Alice ger exemplet, ”jag råkade 

knuffa dig” som istället kan bli ”jag slog dig” vilket hon menar påverkar samspelet. Eleverna 

behöver mycket stöttning i sitt samspel genom att man ”styr” dem rätt. Undervisningen ska 

egentligen vara uppbyggd så att eleverna känner samhörighet i en inkluderande miljö men 

ibland så går inte det. Man når helt enkelt inte fram med sitt budskap som pedagog då elevens 

befinner sig i en grupp. Hon nämner ett läsprojekt som hon bedrivit i ett par veckor enskilt 

med en elev och eleven höll efter det på att knäcka läskoden. Hon har då anpassat 

undervisningen till elevens behov av att vara helt själv men att det är ett måste, annars 

fungerar det inte för eleven 

 

”… ens i vår lilla grupp” (Alice).  

 

Alice berättar att dessa svårigheter även finns i stor grupp (värdskolans kommunala klasser) 

för andra barn i behov av särskilt stöd, man hon anser att man behöver jobba i ett par veckor 

med vissa saker för att komma tillrätta med dåligt självförtroende eller dålig självkänsla hos 

alla. Hon poängterar att det är något som hennes elever behöver utveckla. Alice menar att det 

inte är rätt att sätta in elever med generell språkstörning rakt av i en klass. Man måste vara fler 

pedagoger eftersom det händer så mycket som man inte hinner se. Man måste kunna ta tag i 

allt sådant där fint som händer så att det inte skapas en oro i klassen och så att alla ska få 

känna sig delaktiga och medverkande på ett sätt så att de känner att de duger som de är. Det 

klarar man inte som ensam pedagog med 25 elever. Tre pedagoger behövs enligt henne. En 

som är klassansvarig och två som är ansvariga för olika grupper i klassen, men det ska kunna 
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varvas så att alla elever är trygga med alla pedagoger. Ansvarsfördelningen bör uttalas så att 

det är allas elever, det ska inte ligga på en enskild lärare att exempelvis fyra elever ska få vara 

med. Vid genomgång så är pedagogerna som sitter med ett ”hjälpjag” men under 

arbetsstunderna så bör pedagogerna agera som pedagogiska hjälpmedel. Exempel på en tydlig 

lärmiljö är enligt Barbro att det inte får vara mycket som stör samt att färgsättningen i rummet 

är behaglig. Det kanske inte ska vara fönster som väter ut mot en lekpark där andra barn har 

rast. Ett tydligt schema för vad som ska hända för dagen som eleverna med generell 

språkstörning kan följa. Man ska erbjuda få strukturer över dagen eller för hela vecka 

beroende på hur gamla eleverna är och hur mycket de klarar av. För att stimulera 

interaktionen mellan elever med språkstörning och deras omgivning så behöver omgivningen 

kunna AKK. Man ska lägga upp undervisningen så att alla ska kunna få utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. Ett alternativ är ju samverkan, exempelvis att en del av värdklassen kommer 

till specialskolans klass, som en del av verksamheten. Fördelarna med att samverkar med 

elever som har en normal språkutveckling blir en mindre grupp som är mera hanterligt för 

språkeleverna än att befinna sig i ett stort sammanhang där de ska kunna läsa av mycket.  

Alice anpassar framförallt den fysiska miljön i olika undervisningssituationer samt att 

eleverna ges undervisning i liten grupp ibland och en till en undervisning ibland. En till en 

undervisning som erbjuds i specialskolan anser hon vara ett måste då och då. Så fungerar det 

inte i en vanlig klass. Undervisningen innebär vidare enkla, tydliga strukturer och 

återkommande moment. För att nå fram till eleverna samt utveckla deras språk använder hon 

ett tydligt kroppsspråk, använder bilder ibland eller ritar på det hon hittar. Teckenkarta 

används till en specifik elev och den sitter på väggen i klassrummet för att vara lättillgänglig. 

Dessa metoder innebär enligt Alice egentligen ingen skillnad mot att undervisa andra elever i 

behov av särskilt stöd, och gynnar alla elever, även de som inte anses vara i behov av särskilt 

stöd. Det man ska tänka på om man har fler elever med generell språkstörning är att 

undervisningen är välplanerad, innehåller några få moment och består av tydliga steg. ”Nu 

händer steg ett, gå och hämta (en handgest)… osv”. Tydliga strukturer samt att pedagogen 

måste gå framför, bakom och vid sidan för att pusha på. Anpassa uppgifterna och använda ett 

språk som eleverna förstår, vara kortfattad och tydlig. Per skulle ta bort vissa saker som han 

visste inte skulle gå fram om han undervisade en liten undervisningsgrupp med elever som 

har diagnosen generell språkstörning.  
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Bedömning blir svårare ju äldre barnen blir, det är en utmaning på högstadiet menar hon. 

Barbro berättar att elevernas behov av hjälpmedel är individuellt. Det kan röra sig om AKK 

stöd såsom schemabilder för att tydliggöra dagen men inte för att kommunicera. Andra elever 

behöver väldigt mycket stöd. TAKK hjälper eleverna oavsett vilket direkt behov de har. Hon 

tecknar vid morgonsamlingen då schemat tydliggörs, vid arbete med tidsuppfattning och 

begrepp som har med det att göra såsom igår, idag, imorgon, i rutinsituationer i matsalen eller 

då rasten är slut eller sånger. TAKK används även då de tränar bokstavsljuden i läsinlärningen 

eftersom det blir tydligare för eleverna då de både ser och hör. Har man behov av pekkarta för 

sin kommunikation så är det svårt att bara komma med en sådan till en klass där ingen annan 

har en. 

Vilka AKK hjälpmedel använder sig lärarna av i sin undervisning? 

I en inkluderad undervisning 

 Tydliga genomgångar men få ord. 

 Använda tavlan att skriva och rita på. 

 Färdigskrivna papper med instruktioner så att eleverna kan pricka av det de gjort 

färdigt. 

 Prata och visa. 

 Internet för att leta bilder 

 Rita istället för att skriva sina slöjdplaneringar. 

 

Liten undervisningsgrupp 

 

 Visa dagen och lektionen med bilder. 

 Visa hur man gör i samspelssituationer. 

 Använda datorprogram och bilder för att träna samspel och samspelssituationer. 

 TAKK 

 Pekkarta för vissa elever. 

 Bilder som stöd för all kommunikation. 
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Vilken organisation är att föredra för att möta elevernas behov? 

Specialskolans lärare menar att det är stor spridning på vad eleverna har för behov i klassen 

och man måste därför individanpassa, en inkluderad verksamhet ställer stora krav på den 

undervisande läraren och samverkan och kommunikationen mellan den person som är 

pedagogstöd och som följer med specialskolans elever samt värdskolans lärare behöver bli 

bättre. Det är mycket viktigt att samarbetet med värdskolan fungerar bra samt att 

samspelssituationer som uppstår i exempelvis matsalen är genomtänkta. Som det är nu så 

sitter specialskolans elever för sig och alla elever där har bestämda platser medan 

specialskolan sitter bredvid där det finns plats, någon annan lösning skulle ha varit bättre.  

Ture vill gärna lära sig TAKK. Det skulle vara mer motiverat i musikämnet än i slöjden 

diskuterar han, eftersom man undervisar hel eller halvklass istället för att alla elever har egna 

platser och att verksamheten är mer individuell. Han tror dock att det skulle vara bra för alla 

på högstadiet att använda sig av TAKK då de ska förklara teoretiska moment eftersom et är 

ett enkelt sätt att jobba utan att göra stora förändringar men att undervisningen bättre går fram 

till eleverna. På musiken är det som tidigare nämnt en större grupp och alla elever från 

specialskolan är med. Ture berättar att han stöter på lite problem. Några pedagoger följer med 

och Ture menar att det är för att det ska bli bättre miljö och arbetssituation. Så fungerar det 

även för det mesta i praktiken då de medföljande pedagogernas roll till största del gick ut på 

att hålla ordning på specialskolans elever och få dem att vara tysta samt sitta stilla. Endast 

några minuter av varje lektion går ut på att vara ett sk. kommunikationsstöd då den 

medföljande läraren använde TAKK för att förtydliga Tures talade budskap. Det är framförallt 

vissa elever som har svårt med att sitta stilla och specialskolans pedagoger menar att det är för 

många moment i undervisningen som gå ut på att vänta, vilket man inte nödvändigtvis 

behöver. Vid några tillfällen har eleverna fått jobba med rytm och målat till musik och där 

gick det bättre, det svåra är att sitta tillsammans och sjunga. Ture har talat med specialskolans 

pedagoger om att maila sina sånger i förväg för att de ska kunna förbereda sig genom att 

sjunga och förklara innehållet med bilder. Det fungerar inte för stunden men skulle kanske 

börja fungera med mera rutin och en ökad grad av planering så att det blir klart mer i detalj 

vad Ture vill göra i de olika årskurserna. Det är mera löst nu för de yngre eleverna, vi har 

kanske övar lite sång några gånger och lite rytm några. Eleverna från specialskolan gjorde 

någon som helst ansats att vara med och sjunga, inte heller att vara med och reflektera över 
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innehållet i texterna fast Ture försökte få med dem. Eleverna från specialskolan satt med men 

det är för mig oklart vad de uppfattade av diskussioner mellan värdskolans elever och Ture 

samt av den kommunikation som Ture erbjöd. Kommunikationsstödet menade att det blir för 

många ord och att taltempot var för högt, den undervisande läraren behöver visa bilder för att 

det ska fungera. Ett annat inslag som inte ger specialskolans elever någonting positivt men 

ofta ger upphov till stress och konflikter är tävlingsmoment. Dessa finns som naturliga inslag i 

både musikundervisningen samt idrottsundervisningen och specialskolans elever förlorar i 

regel alltid. Samtliga pedagoger i specialskolan menar att deras elever överlag har svårare att 

förlora än elever utan funktionsnedsättning och att det är något de regelbundet behöver träna i 

ordnade och styrda förhållanden.  

Innan och efter idrottslektionerna byter 27 elever om i en av klasserna och de pojkarna som är 

den största gruppen har endast tillgång till ett omklädningsrum. Detta ställer till det då det blir 

rörigt och svårt att hänga med i allt som händer, speciellt för de yngre som är mer 

utåtagerande men även för de äldre. Där drog sig specialskolans elever istället undan till en 

början och försökte istället hoppa över ombytesmomentet. De fick senare tillgång till ett 

separat omklädningsrum. Detta var lyckat då eleverna efter detta i högra grad uttryckte en 

större vilja att vara med i gymnastikundervisningen.  För att skapa en god situation för 

eleverna behöver man tillsammans reflektera över begreppet inkludering, menar Alice. För 

henne innebär det att eleverna inte bara sitter med utan att de är med på riktigt. Greta håller 

med om att det är viktigt att få vara med på samma villkor men eftersom specialskolans elever 

endast kommer till sin värdklass under övningsämnen så missar de en hel del av de sociala 

processerna, dvs allt det där som sker på övrig tid, här finns det en utmaning. Alice poängterar 

att först och främst så måste man bestämma uppifrån att man ska jobba inkluderande och då 

ska alla vuxna som medverkar vara med på tåget så att det kan bli en äkta inkludering. Det är 

enligt henne inte lätt att åstadkomma eftersom utmaningarna ligger i viljan hos pedagogerna. 

Det kan även se olika ut i olika kommuner hur man tänker och gör med det här. I kommuner 

där det finns beslutsfattare som har barn i behov av särskilt stöd så har man ofta kommit 

längre. Det måste finnas ett inre engagemang som driver dessa frågor. Alice tror inte att det 

krävs så mycket jobb för uppnå inkludering men man måste vilja.Per säger att han skulle 

behöva mer specifik information om hur han ska undervisa dessa elever i moment som är 

både praktiska och teoretiska såsom orientering där man även måste kunna tänka abstrakt. 
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Orienteringen är något som idag inte fungerar för specialskolans elever. Vidare menar Per att 

det är uppemot trettio procent av hans elever som har problem med idrottsundervisningen av 

något slag vilket gör att det blir väldigt jobbigt att även undervisa elever med generell 

språkstörning. Värdskolan har misslyckats med att förbereda sina elever på att ta emot elever 

med språkstörning menar Per och berättar att han vidare känner att han behöver mer 

förberedelse för att kunna lyckas med det. Samtidigt, menar han att om man har en bra klass 

så kan mottagningen lyckas bättre, då kanske man kan förstöra om man informerar att nu 

kommer en speciell elev. Man skulle kunna avgöra efter någon vecka om det är något man 

behöver ändra på, tänker han högt när han berättar om detta. En viktig förändring som skulle 

behövas är att lärarmöten borde införas för att man ska kunna jobba med inkludering ännu 

mer. Även planering bör göras tillsammans samt resonera kring olika moment som elever 

med språkstörning inte kan vara med på. Kanske kan eleven gå ifrån och göra något med 

samma sammanhang men som den kan lyckas med tillsammans med en pedagog. Per är inte 

säker på om man kan ha verksamhet som alla inte kan vara med på och undrar för sig själv 

vad skolverket säger om detta. Han saknar fortbildning och möten med andra idrottslärare 

som har kunskaper om detta eller tal och språklärare som han skulle kunna bolla med.  

Greta menar att gruppstorlekarna bör vara mindre så att man ska kunna nå eleverna så att 

klassen blir som en homogen grupp, max tjugo elever. Om grupperna varit mindre så skulle 

hon styra så att eleverna gjorde fler saker tillsammans och man skulle som pedagog kunna ge 

mer undervisning för alla i gruppen. Blir det för stora grupper som det är nu så blir det 

jättekaotiskt och man känner att man inte klarat det man borde klara. Som hon jobbat tidigare 

så har resurspersonen och hon fördelat sig på alla elever i klassen så att eleven kommit 

närmare de andra eleverna i klassen. Hon är dock osäker på om man kan ha elever 

inkluderade i klass som har så pass stora behov som dessa elever har. Något som Greta säger 

att hon behöver är TAKK eftersom hon lättare skulle kunna nå eleverna.  

 

”Igår då jag frågade vad en elev hette så visade (tecknade) han mig bokstäverna, oj vad sa han tänkte jag. Sådant 

skulle underlätta, att kunna kommunicera med eleverna.” (Greta) 

 

Vidare så skulle Greta behöva mer tid till att bygga upp ett eget material eftersom det inte 

finns så mycket som är färdigt i slöjden. Hon skulle i så fall anpassa materialet själv. Det 

skulle mynna ut till både datorprogram samt inplastade alster som hängde på väggen som 
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förklarade saker och betydligt bättre arbetsbeskrivningar. Hon menar att det är svårt att få till 

bra beskrivningar och att dessa kräver tid att tillverka, ett sätt att göra dem bra är att eleverna 

ska kunna kryssa det de gjort.  

 

Resultat av observationer 

 

Under musiklektionen sitter eleverna från Specialskolan i en halvcirkel och de medföljande 

pedagogerna sitter strax bakom och guidar aktivt genom att visa och berätta att de ska sitta på 

sina platser och vara tysta. Ture berättar om lektionens innehåll och avbryter ibland för att 

tillrättavisa eller korrigera eleverna från värdklassen att vara tysta och sitta still. Läraren är 

fokuserad på att få berätta om innehållet i sin undervisning samt ställa frågor om och sätter 

efter ca 20 min igång sin projektor som han visar låttexten på. Han går igenom hela texten och 

förklarar innehållet varvat med att fråga eleverna om de vet vad innehållet betyder. Sedan 

sjunger klassen låten upprepade gånger tills lektionen plötsligt är slut och värdskolans elever 

hastigt lämnar klassrummet. Kommunikationen mellan den undervisande pedagogen och 

specialskolans elever fungerade inte så bra då eleverna inte förstod innehållet i den verbala 

kommunikationen. Eleverna fick ibland frågan och räckte ibland upphanden men kunde inte 

vid något tillfälle svara eller fråga på ett sätt som överensstämde med det som pedagogen 

förväntade sig. Specialskolans pedagoger ägnade så gott som all sin kommunikation med sina 

elever med att visa, teckna och med ord berätta att de ska sitta still och vara tysta. Eleverna 

kunde heller inte läsa och därför inte hänga med i sången som var ny för dem. Det var tydligt 

att de efter lektionen inte kunnat reflektera tillsammans med de andra eleverna eller 

pedagogen eller tränat någon färdighet mer än att träna att sitta still och inte störa. 

Greta undervisar tio elever sammanlagt där en av eleverna kommer från specialskolan och det 

är syslöjd man sysslar med. Greta samlar gruppen och det är tyst under samlingen, Greta 

håller upp och visar vilket material som ska användas. Elevernas arbete bygger på att de 

frivillig bestämt vad de ska tillverka. Greta kommunicerar tålmodigt med eleven och ger 

eleven möjlighet att visa vad han vill göra genom att hämta material eller rita. 

Kommunikationen med alla elever sker genom att Greta värderar hur arbetet är gjort ach vad 

som behöver göras i nästa steg. Kommunikation sker hela tiden mellan elever samt melan 

elever och pedagog. Eleven väljer att kommunicera och samspela endast med Greta, jag tolkar 
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att eleven väljer att göra så eftersom han vet att samspelet kräver något av den han väljer att 

kommunicera med och att det är både tryggast och lättast att endast välja Greta då hon ger 

honom det stöd han behöver. Då det är dags att avsluta lektionen uppstår den första 

diskussionen då specialskolans elev och pedagogen inte är överens eftersom han inte vill 

lägga bort sitt arbete, han menar att han inte är klar. Det hela avslutas med att arbetena läggs 

bort och alla städar bort sina saker.   

 

Analys och diskussion 

Då specialskolan etablerade sig i kommunen och började på att samarbeta med en av skolorna 

uppstod en ny situation för den värdskolan och många processer på flera olika nivåer tog fart 

både i specialskolan och i värdskolan. På ledningsnivå har man upprättat ett 

samverkansdokument som i stora drag pekar ut vilka intentioner man har med samarbetet men 

på lärarnivå så har man inte vid något tillfälle fått möjligheten att träffas och samverka för att 

reda ut de hur-frågor som hela tider uppstår. Jag har i detta arbete intresserat mig för vad som 

sker på individ, grupp samt organisationsnivå i gränslandet mellan specialskolan och 

värdskolan. I en etablerad skolform i den kommunala skolan sker ett möte mellan två 

elevgrupper och dess pedagoger och inkluderings- och tillgänglighetsfrågor uppstår.    

 

Vilka behov tolkar de olika pedagogerna att eleverna har.  

I en inkluderad undervisning 

Tures undervisning är upplagd på ett sådant sätt att eleverna bör ha en god förståelse för 

innehåll och begrepp för att kunna hänga med och undervisningens upplägg saknar 

kommunikationsträning och anpassning till målgruppen generell språkstörning som innebär 

en sen, långsam och annorlunda språkutveckling (Bruce 2007, Nettelbladt , 2007).  Ture 

menar att han har behov av att kunna koncentrera sig på att tala till den stora gruppen och att 

ansvarsfördelningen enligt honom måste bli att de medföljande pedagogerna från 

specialskolan får föra fram budskapet. Det som händer om man låter processen löpa på med 

detta synsätt är att själva undervisningen fortsättningsvis kommer att hålla en låg 

tillgänglighetsnivå för eleverna som kommer från specialskolan. Deras behov av den bro av 
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insatser som Heister-Trygg (2009) talar om saknas helt och hållet och kommunikationen och 

samspelet mellan eleverna och den undervisande läraren kommer att behöva tolkas om av de 

medföljande pedagogerna vilket medför en distans i undervisningen. Som undervisande lärare 

behöver man enligt Haijer & Meestringas (2010) erbjuda en undervisning där man tydliggör 

målen i kursplanen samtidigt som de språkfärdigheter som krävs kommuniceras till 

elevgruppen. För att lyckas med detta behöver man ha en kommunikativ och kontextrik 

undervisning så att alla elever får möjlighet att se innehållet i undervisningen och lägga upp 

den på ett sådant sätt så att deras tänkande stimuleras. Man behöver som pedagog tänka in 

hela elevgruppen redan i planeringsskedet. Att skapa stimulerande möten kräver samverkan 

mellan de pedagoger som är med och ett upplägg som är individanpassat. Enligt Hajer & 

Meestringas så bör språkutveckling och ämnesinnehåll vara lika centrala i undervisningen, 

dvs den ena ska inte stå över den andra. Eleverna har således ett behov av att undervisningen 

snickras om och att man tänker in även den lilla elevgruppen.  

Ture vill gärna lära sig TAKK. Det skulle vara mer motiverat i musikämnet än i slöjden 

eftersom man undervisar hel eller halvklass istället för att alla elever har egna platser och en 

mer individuell verksamhet. Slöjdundervisningen är enligt de båda slöjdlärarna så praktisk att 

den av den anledningen inte blir abstrakt. En av anledningarna som jag ser är att det finns 

många artefakter (Nilholm 2007) i undervisningssituationen som man som pedagog kan 

använda sig av och som kanske skulle kunna användas även i andra sammanhang, exempelvis 

i musiken. Visserligen finns unison sång med som ett kunskapsmål men kanske kan tränas på 

ett sätt där specialskolans elever kan använda sig av stödinsatser, färre sånger samt ett längre 

tidsspann att träna dessa på. Konsekvenserna av en sådan lösning skulle i ett sådant fall bli att 

eleverna skulle komma närmare kunskapsmålen men bli mer utpekade som en grupp individer 

som har en funktionsnedsättning. Enligt Hornby (2011) är detta ett dilemma. Resonemanget 

leder dock fram till att det är bättre att påtala vilka behov en elev har eftersom eleven i ett 

inkluderat sammanhang ändå kommer att stämplas eller stigmatiseras på andra sätt. Om 

eleven och pedagogerna i hög grad medvetandegörs om elevens styrkor och behov så ökar 

möjligheterna för eleven att få en individualiserad utbildning som möjliggör lärande. 

Vidareutvecklar man resonemanget kommer jag fram till att alla elever kanske skulle vara 

behjälpta av exempelvis bildstöd då det faktiskt uppstod en situation under lektionen där 

värdskolans elever inte förstod en formulering i en av julsångerna.  
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Ytterligare en anledning att dröja kvar vid resonemanget om hur man planerar för 

undervisning är elevernas pragmatikträning och deras behov av samspelsträning med 

vuxenstöd. Bjar (2006) är tydlig med att språk alltid finns i ett sammanhang och det skulle 

vara omöjligt att tänka tanken att språk skulle kunna finnas utan någon form av relation till 

annat eller andra. Barns förmåga att leva sig in i eller metallisera vad som händer i någon 

annans huvud, eller Theory of mind, följer barnets språkliga utvecklingsnivå mer än en 

åldersadekvat nivå (Nettelbladt, 2013). Detta innebär att man bör skapa situationer där 

eleverna får träna sig att reflektera över andra människor och hur dessa tänker genom att 

hjälpa dem att analysera på den nivå de befinner sig. Gretas reflektion om att först förbereda 

specialskolans elever med slöjdundervisningen genom att undervisa dem i liten 

undervisningsgrupp under en termin blir även intressant eftersom det ger tillfälle att skapa en 

förförståelse så att vissa processer såsom hur man kan vi få samspelet att fungera bra, träna 

eleverna att förvänta sig rätt saker av sin omgivning och att medvetandegöra omgivningen på 

att alla inte behärskar ett visst kommunikationssätt (Heister trygg, 2009). Ett mönster som 

återkommer i de lägre åldrarna där eleverna från specialskolan inte är förberedda för den 

undervisningssituation de befinner sig i är att de signalerar destruktiva och ibland 

självdestruktiva beteenden (Göransson, 1995) vilket resulterar i att de medföljande 

pedagogerna försöker hålla ordning på sina elever genom att träna dem i att vara tysta, vänta 

och inte störa andra. Detta kan vara positivt för vissa som behöver träna dessa saker men inte 

på bekostnad av den egna förståelsen för de processer som sker runt eleven.  

I kommunikation med personer som har grav utvecklingsstörning, fungerar på en tidig 

utvecklingsnivå eller har flerfunktionsnedsättning får samspelspartnern en svår och spännande 

uppgift enligt Heister Trygg (2008) talar om att samspelspartnern som samspelar med en 

person på tidig utvecklingsnivå får en svår och spännande roll eftersom det ställs så stora krav 

på den. Man måste ta ett stort ansvar för kommunikationen och vara beredd att sätta sig in i 

den andres perspektiv och lägga stor vikt vid kommunikation som är ickespråklig. På samma 

sätt ska pedagogen hjälpa eleverna att skapa förutsättningar så att de kan delta men även att 

förbereda värdskolans elever på att ta emot eleven med dennes förutsättningar. Idrottsläraren 

resonerar på samma sätt men menar att det är en utmaning att göra. Här behöver 

organisationen hjälp på alla nivåer anser jag. Den högsta skolledningen, skolområdeschef och 

rektor bör skapa de dokument som ekonomiskt stöttar de som ska utföra arbetet samt hjälpa 
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till med mötesstrukturer och uppmuntra drivkrafter underifrån. Pedagogerna bör i olika forum 

diskutera samsynsfrågor och metoder för att komma vidare i detta. 

En utmaning som är svår att lösa är att den inkluderade undervisningen erbjuder ett mycket 

rikt skriftligt och verbalt språk, instruktioner och uppgifter som ska utmana även de elever 

som kommit längst i sin språkliga utveckling. Detta gör att elever med språklig sårbarhet 

tenderar att drunkna och av den anledningen inte trivs i situationen. Undervisningen i 

specialskolan är ju så pass tillrättalagd att pedagogerna försöker undvika även de minsta 

förändringar och överraskningar eftersom det stör eleverna.  

När Per resonerar runt skapandet av dansgrupper delar han med sig av en situation som han 

beskriver som att  

”vissa är superambitiösa, vissa är mellanelever som bara glider med som inte gör så mycket 

men inte heller stör men låter någon annan ta befälet och gör allt arbete åt sig.  Slutligen finns 

de elever som inte gör något eller bara förstör för andra.” (Per)  

Frågan som Per brottas med är om han ska göra homogena grupper eller blanda dessa 

elevgrupper och har svårt att se att elever med hög kommunikativ förmåga och en god 

förmåga att sätta sig in i specialskolans elevers sätt att tänka ska samarbeta eftersom de inte 

själva kommer att utvecklas. Här behöver man uppmärksammas på att personen som behöver 

AKK står i fokus men det är omgivningens, värdskolans elevers, tolkningar av signaler som 

skapar förutsättningar för en fungerande kommunikation (Heister Trygg, 2009). Lärandet är 

enligt Vygotskij och verksamhetsteorin beskriven så att människan utvecklas dialektiskt i 

motsats till mekaniskt, vilket innebär att den mänskliga utvecklingen sker i processer, tes-

antites-syntes, där man inte kan förutsäga syntesen, som även innebär framtiden. Syntesen blir 

då en helt ny situation som skiljer sig kvalitativt från den föregående syntesen (Knutagård, 

2003). Denna syn skulle utveckla eleverna i gruppen på olika sätt och läraren kan inte med 

säkerhet säga vilka processer eller kunskaper som uppstår. På samma sätt pekar Ture på att 

slöjdämnet är fyllt av görande som inte alltid kräver verbal eller skriftlig kommunikation utan 

eleverna kan göra tillsammans med varandra och pedagog i en upplevelsebaserad verklighet 

som utvecklar nya synteser.   
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Bedömningen i övningsämnena sker löpande och oftast på ett formativt sätt eftersom många 

av momenten innebär en aktiv handling istället för en beskrivning av tankeprocesser. Detta 

menar Ture är mycket lättare i en liten grupp eftersom man då hinner med att ägna eleverna 

tid vilket är en förutsättning för att se vissa av specialskolans elever.  Vidare krävs det mer 

resurser att ta reda på elevernas teoretiska uppfattning om de skeenden man arbetat med. 

LGR-11 ställer krav på att eleverna ska kunna reflektera och Greta talar om behovet att 

behöva sätta sig in i varje elevs individuella behov.  

Det visade sig hos en grupp förskolebarn med Downs syndrom att den mest framträdande 

kommunikativa situationen i deras vardag var frågor och uppmaningar från omgivningen. 

I liten undervisningsgrupp 

Enligt Knutagård (2003) kommunicerar man aldrig med en person direkt utan genom 

förmedlade så kallade artefakter där språklig kommunikation är en kanal, kroppsspråk en 

annan men även datorer eller sms ingår som kommunikationskanaler. Med ett sådant synsätt 

blir det lättare att se specialskolans elevers behov ur ett större perspektiv som utmanar de 

normer för kommunikation som finns idag. Specialskolans pedagoger uttrycker att eleverna 

har ett stort behov av en sk. social stöttning som innebär att eleverna förbereds och får hjälp 

att tolka olika skeenden med hjälp av sina pedagoger och många olika sätt att förklara och 

ställa frågor behövs för att skapa struktur för eleverna. Bland de lite äldre eleverna på 

högstadiet upptäcker man ibland att eleverna förhandlar om ords betydelse som så 

småningom, om de får utrymme att reflektera på det viset, utmynnar i att specialskolans 

elever i högre grad då kan delta i det sociala samspelet. Som tidigare nämnt skapas förmågan 

att sätta sig in i hur andra tänker, theory of mind, i förhållande till elevens språkliga 

utveckling. I den mindre undervisningsgruppen utrycks en förståelse för att man behöver 

lägga stort fokus på att utmana rådande kommunikationsnormer  på liknande sätt. 

Sammankopplat med detta talar man om att fläta samman språkutveckling och kursplanemål 

genom att exempelvis skala av kursen så att undervisningsmålen blir tydligare och mer 

tillgängliga för målgruppen.  Detta uttrycker även en av värdskolans pedagoger.  

 

Skulle man välja att se undervisningssituationen ur ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 

2007) så är det positivt att eleverna är inkluderade eftersom skapandet av homogena klasser 
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med endast barn med generell språkstörning innebär att man först diagnosticerat eleven och 

sedan satt in den kompensatoriska åtgärden att de ska undervisas av specialpedagog eller 

speciallärare med särskild kompetens. I dilemmaperspektivet och till viss del det kritiska 

perspektivet kan det vara bra att stärka eleverna genom att träna vissa hjälpmedel såsom AKK 

hjälpmedel som stärker elevernas förmåga att ta till sig skriven text, exempelvis 

dataprogrammet Symwriter som omnämns.  

Eleverna har dokumenterad funktionsnedsättning i sitt pragmatiska uttryck och behöver därför 

öva sig i att verka i olika situationer. Under musiklektionen kan man tänka sig att en sådan 

utveckling skulle gynnas av en mera dynamisk verksamhet som tillåter kommunikation men 

framförallt misstag som kan värderas tillsammans med pedagoger, exempelvis genom att 

ritprata eller att använda andra visuella hjälpmedel.  

 

Vilka AKK hjälpmedel använder sig lärarna av i sin undervisning? 

I en inkluderad undervisning 

I den inkluderade undervisningen beskrivs behov av hitta vägar för att nå alla elever i genom 

tydliga genomgångar samt att använda tavlan till att rita och skriva på. I personliga möten 

med eleverna då man pratar och visar samt använder internet för att söka bilder. Man kan 

även rita istället för att skriva det man tänker sig. Även färdigskrivna papper med 

instruktioner om hur eleverna ska göra för att arbeta med rutinuppgifter skulle öka eleverna 

självständighet och avlasta pedagogen vilket är ett mål i denna forma av undervisning där 

många elever konkurrerar om relativt få egna lärarminuter. Det som pedagogerna har idéer 

om att förstärka med AKK är situationer som hör till den konventionella undervisningen, 

genomgångar där pedagogen genom sin undervisning vill hitta nya vägar att nå fram samt vid 

elevernas enskilda arbete utan pedagoghjälp. Eftersom dessa två arbetssätt är de enda sätt som 

erbjuds blir även den pedagogernas tankar om vad som behöver förstärkas ytterligare en länk 

eller sätt att nå fram till eleverna, det som saknas är situationer vid formativ bedömning, 

samspelsträning, begreppsbildning såsom Hajer (2010) beskriver den med en genomtänkt 

språklig pedagogik.   
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I liten undervisningsgrupp 

En ökad grad av självständighet når man även genom att varje dag underlätta för eleverna 

genom att förtydliga dagens schema på smartboarden med bilder och tidsangivelser. Bilder 

används i all undervisning. Pedagogerna berättar vidare att det är viktigt att visa hur man gör i 

samspelssituationer, Göransson (1995) beskriver att man behöver visa eleverna hur man 

uppmärksammar andra, tar kontakt, upprätthåller kontakt, tolkar känslouttryck och löser 

kamratkonflikter. Man behöver då använda vissa strategier för att förbättra samspelsförmågan 

hos individen genom att identifiera samspelstillfällen, hitta adekvata aktiviteter, förbereda 

samspelstillfällen, ge stöd till samspelspartnern, studera samspelet tillsammans med 

samspelspartners, lära från erfarenheter och förändra interaktionsmönster. Mång av dessa 

strategier, eller inre förberedelser skulle man som mentor en stor grupp kunna ha då man 

planerade, genomförde samt bedömde elever i olika situationer i undervisningen. Om man 

ponerar att alla pedagoger hjälps åt att planera undervisningen genom att belysa dessa 

situationer och förbereda undervisningen för dem skulle den undervisande pedagogen mer 

känna att hen skulle ha ett team med sig som agerade samstämmigt. I den mindre gruppen 

använde man till vardags även datorprogram och bilder vars syfte även var att träna samspel. 

Vissa elever hade pekkartor och pedagogerna använde tecken som störd i undervisningen. 

Vissa aktiviteter kräver också en mindre undervisningsgrupp eller fler pedagoger på plast 

eftersom det handlar om en dialog mellan elev och pedagog eller en mindre grupp elever så 

att det blir överskådligt för eleven med språklig sårbarhet och en pedagog.  

 

Vilken organisation är att föredra för att möta elevernas behov? 

Tänkande, kommunikation och världsuppfattning sker inom ramen för sociokulturella 

betingelser som har att göra med hur människor tillgodogör sig färdigheter, förståelse och 

kunskaper som är skapade genom kultur och kommunikativa processer och blir helt centrala 

när man skapar undervisningssituationer (Säljö 2000). Ur detta perspektiv blir det även viktigt 

att hjälpa elever med språklig sårbarhet att förstå och tolka sin omvärld eftersom de har 

svårigheter med just detta. Lärande enligt Engeströms (1990) verksamhetsteori innebär vidare 

att människan utvecklas dialektiskt i motsats till mekaniskt, vilket innebär att den mänskliga 

utvecklingen sker i processer, tes-antites-syntes, där man inte kan förutsäga syntesen, som 

även innebär framtiden. Syntesen blir då en helt ny situation som skiljer sig kvalitativt från 
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den föregående syntesen. Man hamnar alltså i en konstig situation då man tror att lärande är 

en linjär eller direkt process där ens undervisning direkt kopplas till elevernas lärande. I själva 

verket kan man endast iscensätta eller skapa situationer för lärande för att senare försöka ta 

reda på var eleven har hamnat i sitt lärande.  Detta är ytterligare en anledning till att man bör 

skapa undervisningssituationer som stimulerar lärande på flera olika sätt för att eleverna på så 

sätt ska kunna hamna, eller landa på nya platser i sin förståelse av ämnesinnehåll och 

färdigheter. Utbildningen blir extra torftig för elever med språklig sårbarhet eftersom de inte 

kan ta till sig information genom att bara lyssna eller om de blir lämnade att samspela själva 

med sina klasskamrater. Både värdskolan och specialskolan pekar på behovet av utökad 

samverkan. Under musiklektionerna har pedagogen som handhar undervisningen en tydlig 

känsla av att det finns problem som behöver lösas men vet inte riktigt hur han ska göra detta. 

Även i idrottsämnet finns frågeställningar om hur man kan sätta ihop grupper på ett bra sätt 

och att den organisationen, dvs. värdskolans, träffas regelbundet för att diskutera hur man kan 

lösa detta genom att tillsammans måla upp en bild av hur eleverna fungerar. Man träffas dock 

inte regelbundet med specialskolans pedagoger för att skap samsyn kring undervisningen. 

Förutom detta beskriver värdskolan att man behöver utöka sin kompetens inom AKK då man 

genomför genomgångar samt då eleverna ska lösa uppgifter själva. De medföljande 

pedagogerna förväntas ta på sig rollen som språklänk och förtydliga samt förklara 

undervisning så att eleverna kan följa med i den.  

Förutom gruppsammansättningen och upplägget under genomgångar så bör man titta på 

bedömningen som enligt Björklund i Lindström (2013) påverkar elevernas syn på lärande. För 

att eleverna ska rikta in sitt lärande på att analysera, undersöka, resonera och tolka så behöver 

dessa färdigheter synas tydligt även i bedömningen. Bedömning påverkar elevernas lärande 

och måste därför ses som en del av själva undervisningen på samma sätt som planeringen av 

undervisningen är viktig. 

I detta arbete har synen på eleven och dess situation rört sig mellan de tre specialpedagogiska 

perspektiven som Nilholm (2007) definierat. Om man ser till situationen som uppstod i en 

inkluderad undervisning så hamnar förklaringen i det kompensatoriska perspektivet då lärarna 

tvingas att söka där pga organisationsbrister. Organisationsbrister eftersom det inte rådde brist 

på resurser då det ibland fanns tre pedagoger med i undervisningen, alla pedagogerna var 
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dock eniga om att man inte nådde fram till eleverna med språklig sårbarhet på ett sätt som 

man skulle ha kunnat om undervisningen var mer anpassad till att även vara språkinriktad. För 

att göra detta måste man röra sig mot ett kritiskt perspektiv eller ett dilemmaperspektiv och 

här sätta eleven i centrum på högre nivå i organisationen. Förutsättningar för att samverka 

fanns inte fast det inte direkt uttalades några hinder för detta. Ledningen hade lämnat dessa 

frågor till pedagogerna att lösa. Både Alvesson (2012) och Hoy (2008) talar om en 

skolorganisation som bör vara beredd att ständigt förändra sitt sätt att tänka och agera för att 

framgångsrikt kunna hantera utmaningar. I detta arbete handlar utmaningarna om många 

saker. Ovanstående uttryckta behov av en utökad, eller man kanske bör se det som en helt ny, 

samverkan är ett exempel på vad som behöver förändras. Vid några tillfällen har pedagogerna 

diskuterat verksamheten men utan att egentligen ha en planering för detta.  

För att kunna skapa den organisation som Alvesson och Hoy talar om behöver man ge 

förutsättningar till möten där ledningen bör planera och ge struktur. Då alla pedagoger 

upptäckt att det är ett bekymmer under musiklektionerna att man använder sina resurser för att 

hålla elever lugna för att de inte förstår sitt sammanhang eller sin uppgift bör nästa steg vara 

att utvärdera situationen och efter det skapa nya gemensamma mål att arbeta mot. Det finns en 

stor vilja att skapa lösningar men det krävs struktur som bör komma från ledningen. För att 

individen med språklig sårbarhet ska få en skolgång som gynnar möjligheter att nå 

måluppfyllelse måste organisationen arbeta medvetet med att skapa förutsättningar.  

Vidare forskning 

Vad som skulle vara intressant att forska vidare om är vad eleverna själva anser att de har 

behov av för förändringar i deras skolvardag för att känna att deras undervisning blir mer 

tillgänglig.  
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