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Abstract 
 
The education system in Sweden is progressing towards integrated schools with 
inclusive education, one school for all, but there are still classes and schools 
separated from the rest. The aim of this study was to examine the learning 
environment for children with language disorder in different type of school 
organizations - an inclusive school for all children, regardless of functional ability, 
and an adapted language school for children diagnosed with general language 
disorder.  
 
Several methods were used in triangulation. Four observations were made, two in 
one class in each school, and four interviews were held with one special education 
teacher, one speech therapist and two class teachers. Regulatory documents of local 
development were analyzed as well. The data was structured under the themes of 
organization of learning environment, work and responsibility and also adaptation 
and support. 
 
In conclusion, the study shows that the children in the language school were 
separated from ONE school for all, but were part of an inclusive learning 
environment. The children in the inclusive school, however, were integrated but not 
yet fully part of an inclusive environment, although their school is making progress 
in that direction.   
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1. Inledning 
Under mina speciallärarstudier har jag funderat kring begreppet inkludering, ett aktuellt 
begrepp i dagens samhälle och skola - både internationellt och i Sverige. Ofta sätts 
likhetstecken mellan inkludering och delaktighet, men det anser Szönyi och Söderqvist 
Dunkers (2013) vara ett snävt sätt att se på delaktighet. De menar att det är fel att dra 
den generella slutsatsen att elever i särskilda undervisningsgrupper inte är delaktiga. Då 
har delaktighet begränsats till en normativ innebörd. Inkludering och integrering 
används också synonymt, som alternativ till särskiljande lösningar. Isaksson (2009) 
hävdar att begreppen är oklara och tenderar att misstolkas. Båda används i diskussioner 
om hur verksamhet för elever i behov av särskilt stöd ska utformas (Skolverket, 2011a). 
Begreppet inkludering kan ses som fröet till detta examensarbete. Fröet har sedan börjat 
gro, tankar har spirat och frågor har vuxit fram. 
 
Uttrycket och målet ”en skola för alla” har funnits med i Sverige sedan ungefär ett 
halvsekel tillbaka (Emanuelsson i Andersson & Thorsson, 2008). Om olika ord betonas 
i frasen förändras betydelsen. En SKOLA för alla uppnåddes tidigt. Alla i Sverige har 
med visst undantag gått i skolan sedan folkskolan. EN skola för alla har aldrig funnits. 
Fortfarande har vi två olika skolformer - grundskola och särskola. Idag ligger 
betoningen på en skola för ALLA. Lärare ska organisera verksamheten och lärandet efter 
alla som är i skolan och där kommer inkluderingstanken in (Gerrbo, 2012). Allas rätt till 
utbildning och inkludering förespråkas internationellt av Förenta nationernas 
organisation för undervisning, vetenskap och kultur, Unesco. För att få till stånd ett 
inkluderat, fredligt och hållbart samhälle behöver vi satsa på utbildning för alla. I 
Unescos utbildningsstrategi för åren 2014-2021 är det övergripande målet: ”Ensure 
equitable and inclusive quality education and lifelong learning for all by 2030” (Unesco, 
2012, s.26).  
 
Verksamheten ska organiseras på individ-, grupp- och skolnivå för att ge eleverna 
förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2014a). Åsikter kring hur 
det ska ske varierar. Uppnås bäst resultat i heterogena grupper där miljö och arbetssätt 
anpassas eller ges bäst förutsättningar om elever med samma eller liknande diagnos 
undervisas tillsammans? ”Ett dilemma skapas när skolan förmedlar budskap om 
solidaritet och gemenskap samtidigt som den sorterar ut och segregerar elever” 
(Andersson & Thorsson, 2008, s. 7). Att lyfta fram en elevs skolsvårigheter kan vara 
både utpekande och särskiljande. Samtidigt är det ibland nödvändigt organisatoriskt och 
arbetsmässigt att kategorisera elever, för att de ska få det stöd de har rätt till (Gerrbo, 
2012). 
 
Mer verksamhetsnära forskning behövs, där lärmiljön kring eleverna är i fokus - och 
inte eleverna. Lindqvist (2013) menar att det är särskilt viktigt i skolor som säger sig 
vara inkluderande att undersöka vilka konsekvenserna blir i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd. Få studier har undersökt olika yrkesgruppers syn på särskilda behov och 
skolledares arbete kring särskilda behov och inkludering. Lindqvist (2013) anser att 
regeringen borde prioritera att undersöka ”vem som ska göra vad till vem”, vilket är den 
svenska titeln på hennes avhandling, eftersom olika perspektiv på elever i behov av 
särskilt stöd får konsekvenser för individuella barn, såväl som för hela skolsystemet. 
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I en kommun nära mig finns flera pilotskolor som nyligen påbörjat ett arbete med att 
skapa ”en skola tillgänglig för alla”. Samtidigt finns där flera kommungemensamma 
verksamheter, som inriktar sig mot bestämda elevgrupper i behov av särskilt stöd – 
bland annat en språkskola för elever med diagnosen grav språkstörning eller autism. 
Genom att jämföra två skolenheter som kan betraktas som varandras motpoler hoppas 
jag kunna visa på likheter, såväl som på skillnader. Min förhoppning är att studien ska 
generera ny kunskap om lärmiljöer för elever med språkstörning samt förtydliga vilka 
möjligheter och hinder som finns i olika verksamheter. Kunskap om hur lärare kan 
anpassa undervisningen för elever med språkstörning behöver spridas. 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsning 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka och jämföra två olika 
skolorganisationers lärmiljö för elever med diagnosen språkstörning och hur olika 
yrkesgrupper inom verksamheterna reflekterar kring lärmiljön för dessa elever.  
 
Frågeställningarna att undersöka är dessa: 
 

• Hur är lärmiljön organiserad? 
• Hur arbetar olika yrkesgrupper inom verksamheten med elever som har 

språkstörning och vilket ansvar har de? 
• Hur arbetar olika yrkesgrupper inom verksamheten med anpassningar och stöd 

för elever som har språkstörning?  
• Hur uttrycker sig olika yrkesgrupper inom verksamheten om arbete, ansvar samt 

anpassningar och stöd? 
 
Det hade varit intressant att utvidga arbetet och på djupet undersöka kommunledningens 
utbildningsvision i förhållande till rådande internationella och nationella riktlinjer om 
inkluderande undervisning och utbildning för alla. Undersökningen hade kunnat omfatta 
flera kommuner, flera olika skolor och flera olika elevgrupper, diagnostiserade med 
någon bestämd funktionsnedsättning. I den deltagande kommunen finns läsåret 
2015/2016 sex olika kommungemensamma verksamheter för elever som är i behov av 
särskilt stöd. Det är klasser för elever med anpassad studiegång, autism, grav 
språkstörning och rörelsehinder (RH). Undersökningen hade kunnat innefatta fler 
yrkesgrupper som arbetar direkt med eleverna i deras lärmiljö, till exempel 
fritidspedagoger och elevassistenter. Framför allt hade den kunnat ha med ett 
elevperspektiv.  
 
Avgränsningen, som är nödvändig eftersom tiden är begränsad, har lett fram till att två 
klasser på olika enheter inom samma kommun ska undersökas – en skola som är 
tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga och en språkskola, där elever 
diagnostiserade med generell språkstörning eller autism går. De olika yrkesgrupperna är 
speciallärare och lärare på ena skolan samt logoped och lärare på andra skolan. 
Lärmiljön, som kan innefatta alla de miljöer som en elev möter under sin skoldag, 
begränsas till lektioner. 
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2 En skola för alla - utbildning för alla 
Denna bakgrund inleds med en redogörelse av dagens svenska skolas framväxt. Därefter 
följer en diskussion om begreppet inkludering. Elever i behov av särskilt stöd, 
språkstörning samt språkskola kontra tillgänglig skola ringas slutligen in.  

2.1 Skolans utveckling – en historisk tillbakablick 
Skolans uppdrag har förändrats i takt med att politiska idéer och värderingar i samhället 
har skiftat (Ahlberg, 2007). Synen på vad som är normalt eller avvikande och vem som 
är i behov av särskilt stöd har förändrats genom skolans historia. Olika läroplaner har 
föreskrivit vilka kunskaper skolan ska förmedla och när. Eleverna har bedömts utifrån 
en tänkt normalprestation (Skolverket, 2005).  
 
Folkskolan infördes 1842 och normalplanen, den första läroplanen, kom 1878. Sverige 
fick då ett parallellskolesystem med olika utbildningsvägar för olika sociala grupper. De 
privilegierade hade länge sett till att deras barn fått utbildning (Nilholm & Göransson, 
2013). Den allmänna folkskolan blev främst för de fattigare barnen som, i 
industrialiseringens och urbaniseringens fotspår, behövde tillsyn när föräldrarna 
arbetade (Hjörne & Säljö, 2013). Redan då diskuterades hur man skulle förhålla sig till 
elever som ansågs avvikande och hade svårigheter i undervisningen. Elever med 
funktionshinder stod helt utanför skolsystemet (Ahlberg, 2007).  
 
Kring sekelskiftet och in i 1900-talet ökade motsättningarna i klassamhället (Nilholm & 
Göransson, 2013). Svensk skola hade tre parallella spår. Huvudspåret bestod av 
folkskolan och motsvarande skolformer (Skolverket, 2005). På ett sidospår gavs 
specialpedagogiskt stöd i hjälpklasser - främst för elever som ansågs vara 
begåvningsmässigt svaga, men senare även för elever som kallades intellektuellt, socialt 
och moraliskt avvikande (Tinglev, 2014). Ett tredje spår fanns för elever med olika 
funktionshinder. De var på institutioner långt hemifrån (Skolverket, 2005). För att 
överbrygga de sociala motsättningarna ville många förändra skolsystemet. Folkskolan 
och realskolan närmade sig varandra gradvis under mitten på 1900-talet och blev så 
småningom en gemensam bottenskola. Den sociala rättvisan gick från att ha varit en 
rättighet att få gå i skolan till att vara en rättighet att få gå i samma skolform (Nilholm 
& Göransson, 2013).  
 
Grundskolan infördes 1962. Dess uttryckliga mål var en skola för alla och i stort sett 
alla elever, oavsett samhällsklass, gick där (Hjörne & Säljö, 2013). Kunskapskraven var 
högre än i folkskolan, vilket orsakade specialundervisningens explosionsartade ökning 
(Nilholm & Göransson, 2013). I läroplanen fanns anvisningar om test för både urval och 
diagnoser (Tinglev, 2014). Elever differentierades och segregerades för att skapa så 
homogena klasser som möjligt. I specialklasserna var arbetet kompensatoriskt (Hjörne 
& Säljö, 2013). Bristerna ansågs finnas hos eleverna och i hemmen (Nilholm & 
Göransson, 2013). Särskolan med sin verksamhet av vård kombinerad med utbildning 
skulle fortsättningsvis vara avskild från grundskolan, så i visionen om ”en skola för 
alla” ingick inte alla elever (Skolverket, 2005).  
 
I slutet av 1960-talet bidrog förändringar i samhället till en strävan att öka integrationen 
av elever i svårigheter i vanliga klasser. En utredning om skolans inre arbete (SIA) 
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presenterades 1974 (Ahlberg, 2007). Jämförande studier av specialklasser och vanliga 
klasser visade att specialklasserna inte hade haft den förväntade positiva effekten. Detta 
ledde till en förändrad syn på elever i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2007). Synen på 
skolproblem kom att förskjutas från ett fokus på individens brister till ett fokus på 
organisationens brister (Tinglev, 2014). Även i 1980 års läroplan framhölls jämlikhet 
och idéerna om en skola för alla (Hjörne & Säljö, 2013). Grunden lades för en målstyrd 
skola (Isaksson, 2009). Personal och elever organiserades i arbetsenheter, där eleverna 
skulle arbeta tillsammans mot målen – oberoende av förmåga eller kapacitet (Hjörne & 
Säljö, 2013). Specialundervisningen som en sidoorganisation skulle bort. Diagnoser på 
enskilda elever ansågs inte ge tillräcklig information för att förstå de svårigheter en elev 
kunde få i skolan. I stället för särskilda behov, som inriktar sig mot individen, användes 
benämningen elever med skolsvårigheter (Tinglev, 2014). Skolsvårigheterna 
specificerades inte och specialklasser som en lösning nämndes inte (Hjörne & Säljö, 
2013). Men om det blev nödvändigt skulle elever fortfarande avskiljas till särskilda 
undervisningsgrupper, där kompensatoriska strategier rekommenderades. Varje enskild 
skola fick bestämma när (Hjörne & Säljö, 2013). Skolan präglades av en 
decentraliseringsprocess.  
 
Läroplanen som kom 1994 hade tydligare betoning på resultat- och måluppfyllelse. 
Kommunerna fick ansvaret för undervisningen av alla sina elever. Stöd skulle formas 
och anpassas av kommunens profession. Lärarens uppgift var att individualisera 
undervisningen och olikheter skulle hanteras på den lokala skolan (Hjörne & Säljö, 
2013). All skolpersonal skulle uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd 
(Tinglev, 2014). Det stod ingenting om hur (Hjörne & Säljö, 2013), vilket öppnade upp 
för ett perspektivskifte med ett mer individuellt synsätt på elevers skolsvårigheter igen.  
 
I skolans officiella dokument har synen på hur man ska möta elever i behov av särskilt 
stöd gått från avskiljning och särlösningar till integrering (Ahlberg, 2007).  

2.2  Inkludering 

2.2.1 Integrering och inkludering  
”Inkluderande undervisning och integrering är som begrepp nära kopplade till uttrycket 
en skola för alla”, menar Emanuelsson (2008, s.10) och hävdar liksom Isaksson (2009) 
att både integrering och inkludering bör ses som ständigt pågående processer i strävan 
mot detta mål. Begreppet integrering är föregångare till begreppet inkludering. Genom 
att introducera begreppet inkludering ville man säga något nytt (Nilholm, 2008). 
 
Salamancadeklarationen är en av de utförligaste och internationellt sett mest uppmärk-
sammade formuleringarna av idén om ”en skola för alla” (Gerrbo, 2012). Den kom till 
1994 efter en internationell konferens i Spanien, där undervisning av elever i behov av 
särskilt stöd hade diskuterats av 92 regeringar och 25 internationella organisationer. 
Salamancadeklarationen kom att bli politiskt viktig och har fått stor internationell 
betydelse (Svenska Unescorådet, 2006). Begreppet integrerad skola betyder att alla barn 
oavsett behov bör omfattas av de allmänna undervisningssystemen. Då behöver 
pedagogiken utvecklas så att förutsättningar skapas för att ge undervisning åt alla barn. 
Dessa skolor behövs för att ändra på diskriminerande attityder, skapa välkomnande 
miljöer och utveckla ett integrerat samhälle (Svenska Unescorådet, 2006). När barn i 
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behov av särskilt stöd väl är integrerade behövs till exempel flexibla kursplaner, som 
anpassas till barnens behov och inte tvärtom (Svenska Unescorådet, 2008). När 
Salamancadeklarationen översattes till svenska användes begreppet integrering för 
originalets inclusion och inclusive education (Svenska Unescorådet, 2006). Det 
uppfattar Nilholm (2008) som intressant och menar att inkluderingstanken kan ha 
uppfattats som kritik av traditionell specialpedagogik och att begreppet integrering 
valdes på grund av det.  
 
Forskare är inte eniga kring skillnaden mellan integrering och inkludering (Nilholm, 
2008). Begreppen är sammanslingrade. Vissa anser att integreringsbegreppet blivit 
oklart och att det öppnat upp för behovet av ett nytt begrepp. Haug (1998) menar att 
normaldefinitionen av begreppet integrering handlar om att barn ska få bo hemma, gå 
till den lokala skolan och få sin undervisning där. Definitionen är väldigt bred och 
öppen. Därför skiljer Haug på segregerande integrering och inkluderande integrering för 
att precisera hur situationen kan se ut i praktiken. I segregerande integrering organiseras 
undervisningen för en elev i behov av särskilt stöd så att det är en tydlig skillnad mellan 
specialundervisning och undervisning. Medan inkluderande integrering betyder att 
eleven undervisas i den klass, där eleven är inskriven. Det handlar om lika rätt till 
deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. Skillnaden mellan 
specialundervisning och vanlig undervisning försvinner. En positiv grund läggs för att 
dessa barn som vuxna ska kunna fungera i det gemensamma samhället (Haug, 1998). 
”Barn som lär tillsammans lär sig att leva tillsammans!” (Heijnen i Svenska 
Unescorådet, 2006, s. 59).  
 
Oavsett vilket begrepp som förespråkas tycker många att det är viktigt att tydliggöra 
skillnaden mellan systemförändring kontra anpassning av individer till befintliga system 
(Nilholm, 2008). Skillnaden mellan de båda begreppen skulle förenklat kunna förklaras 
genom att inkludering är att vi anpassar helheten (skolan) till delarna (eleverna) och 
integrering att eleverna ska anpassas till en statisk enhet som inte är organiserad att 
möta elevernas olikheter (Isaksson, 2009).  
 
Sverige är på god väg att förverkliga idén om en skola för alla och har kommit långt i 
ett internationellt perspektiv. Här debatterades en skola för alla långt innan Salamanca, 
men idén fick förnyad kraft i och med den internationella spridningen (Gerrbo, 2012). 
För länder som redan uppnått målet med allmän skolgång föreslås en nyorientering av 
specialpedagogikens roll och inriktning – från ett individfokus till ett mer kontextuellt 
baserat organisationsfokus. Specialpedagogisk personal förväntas att tillsammans med 
t.ex. skolledare och lärare utveckla hela skolans undervisning så att även elever med 
grava funktionsnedsättningar omfattas (Gerrbo, 2012). I läroplanerna framhålls skolans 
ansvar att förmedla de normer och värden som ligger till grund för begreppet 
inkludering. Det handlar inte bara om elever med funktionsnedsättning eller om 
specialundervisning utan det är en fråga för hela skolan (Svenska Unescorådet, 2008). 
Även om fler elever idag är integrerade och får sin utbildning inom samma skola är det 
oklart om en inkluderande undervisning med delaktighet och samvaro uppnåtts 
(Isaksson, 2009).  
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2.2.2 Delaktighet och inkludering 
För att alla elever ska kunna vara delaktiga och inkluderade i skolan utifrån sina egna 
möjligheter behövs en tillgänglig lärmiljö och då behövs ett helhetsperspektiv för att 
samordna olika insatser och tillvägagångssätt. Olika indikatorer samspelar för lärandet – 
den sociala miljön, den pedagogiska miljön och den fysiska miljön (Tufvesson, 2014). 
Det finns en delaktighetsmodell, som kan användas av skolor för att stödja utvecklingen 
för en likvärdig utbildning (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015, s.13). För att täcka upp 
delaktighetens komplexitet ingår i modellen sex olika aspekter som överlappar, 
påverkar och samspelar med varandra:  
 

• Tillhörighet – varje elev ska ingå i ett sammanhang, en skola och en klass.  
• Tillgänglighet – varje elev ska ha tillgång till skolans olika aktiviteter och kunna 

delta i dem. Det kan handla om fysisk tillgänglighet (platser, miljöer, olika 
objekt t.ex. läromedel), tillgängligt meningssammanhang (t.ex. förstå mening 
och syfte med olika aktiviteter) och sociokommunikativt sammanhang (språk, 
koder och regler).  

• Samhandling – varje elev ska kunna göra något tillsammans med andra. Det kan 
vara en lektion med tydlig struktur och ett bestämt mål. Alla elever kan bidra på 
olika sätt och i olika omfattning.  

• Engagemang – varje elev ska kunna känna engagemang. När bra förutsättningar 
för t.ex. tillgänglighet och samhandling skapas kan en elevs engagemang öka.  

• Erkännande – varje elev ska kunna känna omgivningens erkännande. Det 
handlar om hur omgivningen ser på elevens närvaro i aktiviteten. Genom att 
planera för elevernas olikheter i en organiserad aktivitet kan elevernas 
möjligheter till erkännande stödjas. Det måste finnas en tolerans för att alla 
bidrar på olika sätt.  

• Autonomi – varje elev ska kunna bestämma över sitt handlande och ha 
inflytande över vad och hur man gör något och med vem/vilka. Ett stöd behöver 
anpassas. Det är viktigt att stödet inte inkräktar på elevens autonomi. 

 
Modellen kan användas både utvärderande och utvecklande i skapandet av en 
inkluderande social, pedagogisk och fysisk lärmiljö för alla elever i skolan oavsett 
funktionsförmåga. Varje elev måste ses i sitt sammanhang, i lärmiljön och i olika 
aktiviteter (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015).   

2.3 Elever i behov av särskilt stöd 

2.3.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Det specialpedagogiska kunskapsområdet har vuxit fram ur flera olika teorier och två 
huvudlinjer kan identifieras. Historiskt och traditionellt har ett individuellt perspektiv 
varit mest dominerande, där svårigheten anses ligga hos eleven som måste få 
kompenserande stöd för att nå upp till skolans krav (Gerrbo, 2012). Det andra 
perspektivet har ett inkluderande och relationellt synsätt på lärande och utveckling. 
Inlärningssvårigheten anses finnas i relation till uppgifter och omgivande miljö – och 
inte enbart hos eleven. Det kategoriska individuella perspektivet är kortsiktigt och mer 
direktverkande, medan det relationella perspektivet anses vara mer långsiktigt (Gerrbo, 
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2012). Det första har sina rötter i psykologin och det andra i utbildningssociologin och i 
en kritik av specialpedagogik som verksamhet (Nilholm & Björck-Åkesson, 2007). 

2.3.2 Styrdokument 
”Under 2011 trädde en ny skollag och en ny läroplan i kraft. Dessa förordningar präglas 
av en helhetssyn på eleven och elevens behov. Betoningen av individualisering är än 
tydligare framskriven än i tidigare dokument, liksom inkludering av alla elever och 
rätten till en likvärdig utbildning (SFS 2010:800)” (Hjörne & Säljö, 2013, s. 60). I 
skollagen står det att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samtidigt 
som respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar ska förmedlas 
och förankras. Eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 
möjligt och skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i deras förutsättningar (SFS 
2010:800). Undervisningen ska vara likvärdig, men det innebär inte att undervisningen 
ska utformas lika för alla. Det finns olika vägar att nå målen (Skolverket, 2011b). 
Särskilt stöd för elever får ges i stället för eller som ett komplement till den 
undervisning som en elev annars skulle ha deltagit i. Stödet ska helst ges inom den 
elevgrupp som eleven tillhör. Men om det finns särskilda skäl får vissa grupper med 
funktionsnedsättning, däribland elever med grav språkstörning, gå i specialskola (SFS 
2010:800).  

2.3.3 Skolans organisering 
Åsikter om hur arbetet kring elever i behov av särskilt stöd ska organiseras varierar. 
Styrdokumentens formuleringar lämnar utrymme för individuella tolkningar (Lindqvist, 
2013). Synen på normalitet och avvikelse påverkar skolans stödjande arbete för elever i 
behov av särskilt stöd (Isaksson, 2009). Det individuella perspektivet är djupt rotat 
bland skolpersonal vilket får konsekvenser för hur stödinsatserna utformas. Om 
skolsvårigheter ses som en brist hos individen riktar åtgärderna in sig på individen, vad 
eleven ska göra för att nå olika kunskapsmål. Om skolsvårigheterna i stället ses som en 
brist i samspelet mellan individ och miljö riktar åtgärderna in sig på att undanröja 
hinder i lärmiljön för att anpassa efter individen (Isaksson, 2009). Gerrbo (2012) pekar 
på ett alternativ till det traditionella och individfokuserade uttrycket elever i behov av 
särskilt stöd och uppmärksammar det mer organisationsfokuserade uttrycket 
situationella skolsvårigheter, där situationens problematik och dynamik sätts i fokus.  
 
Bland skolledare märks en viss ambivalens kring synen på elever i behov av särskilt 
stöd och inkludering. Flera av skolledarna ser nedsättningar som en orsak till varför 
elever kan behöva särskilt stöd. Eftersom skolledare behöver kunna hantera olika, 
ibland motsatta, åsikter kring hur arbetet med skolsvårigheter ska utföras kan strävan 
mot inkludering bli utmanande och högst problematisk. Det kan vara svårt att nå 
samförstånd inom personalen angående hur man ska tolka och balansera målen mellan 
inkludering och högt ställda akademiska krav (Lindqvist, 2013). Skolledare riskerar att 
hamna i kläm mellan olika åsikter och idéer om hur elever i behov av särskilt stöd och 
skolsvårigheter ska hanteras. Detta kan skapa dilemma för skolledare om hur de ska 
styra sina skolor mot en inkluderande verksamhet. Andra skolledare betonar vikten av 
nationella riktlinjer och krav samt att det är konsensus i personalen kring synen på 
elever i behov av särskilt stöd (Lindqvist, 2013). Insatser i form av en stunds avskildhet 
för lärare och elev verkar vara en dålig indikator på om verksamheten är inkluderande 
eller inte (Gerrbo, 2012). 
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2.4 Språkstörning 

2.4.1 Allmänt om funktionsnedsättning 
FN:s generalförsamling antog 2006 en konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 2007 beslutade Socialstyrelsen om nya definitioner av ett antal 
termer inom det handikappolitiska området, bland annat funktionsnedsättning och 
funktionshinder. Med funktionsnedsättning menas en nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. Med funktionshinder menas den begränsning som 
funktionsnedsättningen innebär för en person i relation till omgivningen. Termen 
handikapp bör inte användas (DS 2008:23). 
 
Bristande tillgänglighet är sedan 1 januari 2015 en ny form av diskriminering (SFS 
2008:567). Förbudet ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället, så att alla 
människor oavsett funktionsförmåga kan delta på lika villkor (Myndigheten för 
delaktighet, www.mfd.se). I skollagen står att ”Alla barn och elever ska ges den ledning 
och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål” (SFS 2010:800, 3 kap. 3§). Skolan ska i första hand se över sin 
organisation kring resursfördelning, pedagogiska metoder, elevgrupper och lärmiljöer. 
Det är skolans ansvar att skapa goda lärmiljöer, som främjar alla elevers lärande, 
utveckling och hälsa och då anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs 
behov (Skolverket, 2014a).  

2.4.2 Definition 
Inom forskning eftersträvas så entydiga kategorier som möjligt (Nettelbladt & Salameh, 
2007). Där finns strikta inklusions- och exklusionskriterier för diagnostisering av 
specifik språkstörning, internationellt Specific Language Impairment (SLI). Olika 
diskrepanskriterier används. En tydlig skillnad ska finnas mellan den förväntade 
språkförmågan för åldersgruppen och barnets faktiska språkförmåga samt mellan 
språklig förmåga och icke-verbal begåvning. Olika standardiserade tester och 
gränsvärden används i bedömningen. För att kunna identifiera en språkstörning måste 
barnets språkliga uttrycksförmåga ligga klart under medelvärdet och för en grav 
språkstörning även språkförståelsen (Nettelbladt & Salameh, 2007). Diagnosen specifik 
språkstörning används inte om ett barns generella utveckling är långsam eller i samband 
med andra funktionsnedsättningar.  
 
Begreppet specifik språkstörning har diskuterats och kritiserats av olika forskare 
(Reilly, Bishop & Tomblin, 2014), som anser att diagnosetiketten och 
diagnoskriterierna för barns språksvårigheter måste omprövas. Enighet har nåtts kring 
att vetenskapliga belägg saknas för att mätning av icke-verbal begåvning ska ingå som 
ett kriterium för en språknedsättning och att många olika etiketter har använts för att 
beskriva språkutvecklingssvårigheter. Ett gemensamt begrepp behövs för att möjliggöra 
kommunikation mellan olika berörda grupper, men det är osäkert om ett enda begrepp 
kan tillgodose allas olika behov (Reilly, Bishop & Tomblin, 2014). Den som fått 
diagnosen specifik språkstörning ingår i en komplex, heterogen grupp där det inte finns 
några tydliga gränser mot normalitet eller mot andra störningar i utvecklingen. 
Argumenten i begreppsdiskussionen synliggör olika perspektiv. Forskare utgår från sina 
behov och intressen i sökandet efter bakomliggande orsaker och de som arbetar närmare 
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individerna inom servicesektorn fokuserar mer på beteenden, behov och resultat. Det 
gäller att hitta en balans mellan de olika prioriteringarna för att sedan kunna enas om det 
begrepp som är ”minst dåligt” (Reilly, Bishop & Tomblin, 2014).  

2.4.3 Diagnostisering 
Språkförmågan kan delas in i olika områden. En traditionell indelning görs i fonologi, 
grammatik, semantik och pragmatik (Nettelbladt & Salameh, 2007). Barn med 
språkstörning kan ha problem inom ett eller flera områden, vanligast är inom fonologi. 
Olika grader av språkstörning förekommer, från lätta övergående svårigheter till grava 
eller mycket grava språkliga svårigheter. Ju grövre språkstörning desto fler dimensioner 
av språket påverkas. Språkstörning varierar mellan olika individer och inom en och 
samma individ, beroende på situation och ålder. Det är inget statiskt tillstånd eftersom 
språkförmågan hela tiden utvecklas och förändras (Nettelbladt & Salameh, 2007). Då 
språkstörning inte är någon enhetlig diagnos görs traditionellt en indelning i svårigheter 
med språkproduktion (expressivt) och/eller svårigheter med språkförståelse 
(impressivt). Någon skarp gräns mellan dessa finns inte. Barn kan ha svårigheter med 
det ena eller det andra eller med båda och det kan yttra sig på olika sätt (Nettelbladt & 
Salameh, 2007). 

2.4.4 Språkstörning i praktiken 
Av svenska barn tros 4-5 % ha en språkstörning, varav mindre än en procent har grav 
språkstörning (Färlin, 2015, 24 juni). Språkstörning är vanligare hos pojkar än hos 
flickor (Nettelbladt & Salameh, 2007). Trots olika perspektiv har olika verksamma 
grupper kring barn som har språksvårigheter kunnat enas kring flera nyckelpunkter:  
 

• Barn som kommer till skolan med en svag språkförmåga riskerar att ha fortsatt 
svag läsförmåga och dåliga resultat genom skolan. 

• Om inte andra tillstånd, till exempel talsvårigheter, finns med i bilden 
identifieras och behandlas inte språksvårigheterna. 

• Eftersom språksvårigheter oftast uppträder tillsammans med andra 
neuropsykiatriska svårigheter verkar det dumt att fokusera på de ”specifika” 
fallen, som inte har några andra svårigheter. Likväl måste vi uppmärksamma de 
”specifika” fallen eftersom de, särskilt de mildare formerna, är så vanliga och 
riskerar att ge dåliga skolresultat. 

• Diagnoser kan behövas för att identifiera de som behöver extra stöd, men vi 
behöver vara uppmärksamma så att de i behov inte förfördelas av diagnosen 
genom stigmatisering eller låga förväntningar. (Reilly, Bishop & Tomblin, 
2014).  

 
Barn med specifik språkstörning har som grupp svårare att tillgodogöra sig 
undervisningen i skolan (Durkin, Mok & Conti-Ramsden, 2015). Information som ges 
muntligt är till nackdel för dem, särskilt om den är komplicerad. Ju mer de behöver 
bearbeta informationen för att förstå den, desto sämre fungerar deras minne för att hålla 
kvar informationen (Dodwell & Bavin, 2007). Eleverna kan bli hjälpta av att 
informationen delas upp i mindre mer lätthanterliga delar och att bildstöd används. De 
har svårare att komma ihåg information som de hör, men lättare att komma ihåg det de 
själva berättar (Dodwell & Bavin, 2007).  
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Språkliga ämnen ger störst utmaning. Inget ämne är språkfritt, men i ämnen som 
matematik och naturvetenskap kan elever med språkstörning dra nytta av andra 
förmågor än de språkliga. En tydligare utveckling kan där märkas och dessa ämnen kan 
bli barnens styrkor att bygga vidare på (Durkin, Mok & Conti-Ramsden, 2015). 
 
En metodbok om elever med språkstörning har skrivits för Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, där flera områden tas upp som påverkas av språkstörning - bland 
annat tidsuppfattning, prestationsförmåga, minne/planeringsförmåga och läsning 
(Carlberg Eriksson, 2009). Elevers läsförståelse kan påverkas av att all energi går åt till 
själva avkodningen, att tillräckliga förkunskaper saknas och/eller att ordförrådet är 
begränsat. En bristande minnesfunktion kan göra att eleverna tappar tråden i läsningen 
och en bristande förmåga att planera och strukturera kan försvåra processandet av 
relevant information för att kunna göra inferenser och dra slutsatser (Carlberg Eriksson, 
2009). I boken ges tips om vad lärare bör tänka på i arbetet med elever som har 
språkstörning: ge struktur, presentera uppgifter både visuellt och auditivt, presentera 
inte för många saker samtidigt, tala tydligt, anpassa talhastigheten, begränsa ord- och 
meningslängd, se till att en i taget talar, repetera många gånger, ta bort störande faktorer 
samt varva aktiviteter för att eleverna ska bibehålla koncentrationen (Carlberg Eriksson, 
2009). 

2.5 Tillgänglig skola versus specialiserad språkskola 
Skolplaceringseffekter har visat att barn som går i en vanlig skola utan särskilt språkligt 
stöd verkar klara sig bäst, sedan kommer barn som går i en vanlig skola med särskilt 
språkligt stöd, sedan barn i specialskola för språk och sist barn som går i andra typer av 
specialskolor. Då är det viktigt att tänka på att barn ofta placeras olika beroende på hur 
grava svårigheter de har och annat som påverkar deras skolgång (Durkin, Mok & Conti-
Ramsden, 2015).  
 
Vissa kommuner organiserar och använder sig av särskilda undervisningsgrupper, eller 
särskilda skolor. Anledningen är att dessa grupper uppfattas skapa bättre förutsättningar 
att hantera elevers stödbehov, än de ordinarie undervisningsgrupperna. Bättre 
förutsättningar handlar dels om personalens kompetens, dels om miljön – att få vara i ett 
mindre sammanhang. Generellt sett är det fler pojkar än flickor, som blir placerade i 
särskilda undervisningsgrupper. Kommuner har ambitioner att begränsa andelen 
lösningar som innebär någon form av särskiljning av eleverna. Elever blir ibland 
dubbelt avskilda – både från sin klass och sin skola (Skolverket, 2014b). 
 
Inom forskningsfältet råder förvirring kring vilka handlingar som behövs för att teori 
och praktik ska röra sig i mer inkluderande riktning. Politiker och yrkesverksamma har 
ett svårt uppdrag, att utifrån olika perspektiv utveckla och implementera inkluderande 
undervisning (Ainscow & Sandilla, 2010). Lärares övertygelser, attityder och 
handlingar har stor betydelse för elevernas lärmiljö. Lösningen är inte någon särskild 
teknik eller någon bestämd organisation utan att använda sig av beprövad erfarenhet och 
samarbete inom och mellan skolor samt mellan olika skolor och samhällen (Ainscow & 
Sandilla, 2010). Ledarskapet på olika nivåer inom skolorganisationen har stor betydelse. 
Om skolan ska kunna förändras och bli EN skola för alla behöver de vuxnas beteende 
förändras (Ainscow & Sandilla, 2010). Det logiska utgångsläget för en mer 
inkluderande verksamhet blir att analysera de organisationer som finns idag. Då kan 
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välfungerande verksamheter identifieras och delas medan uppmärksamhet samtidigt kan 
riktas mot de hinder som finns för att alla elever ska kunna bli delaktiga och 
inkluderade. Men fokuset kan inte bara riktas mot verksamheterna. Tanken bakom de nu 
existerande arbetssätten måste också bemötas och utmanas (Ainscow & Sandilla, 2010).  
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3 Metod 
Kvalitativa metoder har använts för att undersöka två olika lärmiljöer för elever med 
diagnostiserad språkstörning och olika yrkesrollers arbete inom dessa. Nedan beskrivs 
studiens metod vad gäller deltagare och urval, material och design, genomförande, 
studiens tillförlitlighet samt etiska beaktanden.  

3.1 Deltagare och urval 
Mitt val av kommun var ett bekvämlighetsurval – en för mig välkänd och lättillgänglig 
kommun, nära både relationsmässigt och avståndsmässigt. Kommunens skolchef 
kontaktades i ett tidigt skede med en förhoppning om att få delta i något 
utvecklingsarbete. Jag hänvisades direkt vidare till chefen för elevstöd. Tanken att 
jämföra två olika skolorganisationer hade väckts och det mottogs positivt. Jag 
hänvisades vidare till berörda rektorer. Skolorna valdes strategiskt. De är varandras 
motpoler - en tillgänglig skola, för alla elever oavsett funktionsförmåga, och en 
specialiserad skola, för endast elever som har diagnosen generell språkstörning eller 
autism. Rektorerna kontaktades (Se bilaga 1). De var positiva till undersökningen. 
Rektorn i Tillgängliga skolan gjorde valet av klasslärare, utifrån kriteriet att det skulle 
finnas en elev med diagnosen språkstörning i klassen, och speciallärarvalet utifrån 
kriteriet om behörighet i svenska. Språkskolans rektor gjorde urvalet utifrån lärarnas 
kompetens och intresse. Eftersom Språkskolan inte har speciallärare valdes där en 
logoped.  

Skolorna 
De båda skolorna ligger i en kommun med cirka 70 000 invånare.  
Tillgängliga skolan är en två-parallellig kommunal grundskola, årskurs 1-9, med cirka 
600 elever, som startade upp arbetet för en tillgänglig skola 2014.  
Språkskolan är en kommunal grundskola, årskurs 1-9, med cirka 90 elever och den 
riktar sig till elever med generell språkstörning eller autism. Språkklasserna tar även 
emot elever från andra kommuner. Varje klass har 5-9 elever. Grundskolans ordinarie 
läroplan och kursplaner följs.  

Deltagare på Tillgängliga skolan 
Specialläraren har jobbat som lärare på låg- och mellanstadiet i elva år, varav fem år på 
Tillgängliga skolan. Hon är nyutbildad speciallärare och har varit verksam i ett år. Nu är 
hon knuten till årskurs 4, där det finns flera elever med diagnosen språkstörning.  
Lärare T är i grunden förskollärare. Hon har jobbat i många olika verksamheter, till 
exempel Waldorf och Montessori. Lärare T har tidigare jobbat på Språkskolan i tre år 
och gick då en specialpedagogisk utbildning med inriktning mot grav språkstörning. 
Sedan har hon läst vidare, sökt lärarlegitimation och fått validering. På Tillgängliga 
skolan har hon haft klass i sex år. Hennes nuvarande klass är en årskurs 6 med 25 
elever, där två elever har fått diagnosen språkstörning.  

Deltagare på Språkskolan  
Logopeden blev färdig logoped 2009 och började jobba 2010 som neurologoped på en 
rehabklinik. Tidigare har hon jobbat i förskola och på fritids. Sedan februari 2015 har 
logopeden varit på Språkskolan och hon är i första hand knuten till en språkklass, 
årskurs 3, men jobbar också i två autismklasser, årskurs 1-3. 
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Lärare S är SO-lärare för årskurs 4-9 och har jobbat med det i en annan kommun i 15 
år. De fem sista åren där hade han halva tjänsten på en Tal- och språkenhet och halva 
tjänsten i en vanlig klass. Lärare S har jobbat ett år på Språkskolan, där han är mentor 
för en klass, årskurs 8-9, med nio elever. 

3.2 Material och design 
För att närmare kunna undersöka olika lärmiljöer och även olika yrkesgruppers arbete 
och tankar bakom existerande arbetssätt valdes flera olika kvalitativa metoder, så kallad 
triangulering. Planering av datum och tider för undersökningen gjordes tillsammans 
med deltagarna, i personliga möten eller via mail. Undersökningen genomfördes på en 
skola i taget, för att hålla isär materialen. 

3.3 Genomförande  

3.3.1 Observationer 
Två öppna, icke-deltagande 60-minutersobservationer gjordes i varje klass för att 
undersöka lärmiljöns organisation och hur läraren arbetade samt dessutom skapa ett bra 
utgångsläge för den fortsatta undersökningen. Framför allt Tufvessons (2014) 
värderingsverktyg låg till grund för det strukturerade observationsschemat som 
användes (Se bilaga 2).  
 
Inför observationerna på Tillgängliga skolan gjordes även ett förberedande besök i 
klassen för att minska min närvaros påverkan på eleverna under observationerna. 
Eleverna fick information om att verksamheten skulle studeras. Det egentliga syftet med 
observationerna hölls dolt. Läraren visade mig eleven, vars omgivning skulle vara i 
fokus för observationen. I Språkskolan blev det inget förberedande besök på grund av 
lärarens tidsbrist. Eleverna ansågs vara vana vid studiebesök och en snabb presentation 
vid observationstillfället skulle räcka.  
 
Varje observation ägde ”rum i en situation som skulle ha utspelat sig oavsett om studien 
hade genomförts eller inte” (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s.28). De icke-
deltagande observationerna gjordes i ett utforskande syfte. Skeenden iakttogs, men jag 
deltog inte i dem (Bryman, 2011). Jag var som ”en fluga på väggen”. Löpande 
stödordsanteckningar fördes, med det strukturerade observationsschemat som underlag. 
Huvudrubrikerna var fysisk, social och pedagogisk lärmiljö. Objektivitet eftersträvades 
– att observera och anteckna utan att värdera. Vissa rutor i observationsschemat hade så 
omfattande ämnen att de kändes svåra att fylla i under observationerna, till exempel 
rutan med delaktighet, jämställdhet, mångfald och demokrati. För att undvika stress och 
att behöva välja i vilken ruta något skulle stå skrevs kontinuerligt i en anteckningsbok. I 
nära anslutning till observationerna fördes sedan stödordsanteckningarna över till det 
strukturerade observationsschemat. Det som eventuellt inte klargjordes vid första 
observationen kunde kompletteras vid andra. En utmaning under observationerna var att 
fokusera på den omgivande miljön och inte eleven/eleverna.  

 3.3.2 Intervjuer 
Halvstrukturerade intervjusamtal med speciallärare/logoped och lärare genomfördes, 
samt en kortare avstämning med rektor på varje skola, för att undersöka olika 
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yrkesgruppers syn på sitt och andras arbete och ansvar samt anpassningar och stöd. En 
intervjuguide skapades, indelad i olika teman och med övervägande öppna frågor (Se 
bilaga 3).  
 
De halvstrukturerade intervjusamtalen med logoped och lärare genomfördes efter 
observationerna. Observationerna kunde då delvis ligga till grund för intervjuerna. 
Varje intervju var cirka 45 minuter och genomfördes, med stöd av intervjumallen på 
skolorna. Under samtalet var flexibilitet viktigt. Fokus låg på deltagarens upplevelse av 
studiens teman.  
 
Hela intervjuerna transkriberades med fokus på innehåll - vad som sades, inte hur. 
Transkriptionerna genomlästes upprepade gånger för att få en känsla för helheten. En 
tematisk analys gjordes utifrån forskningsfrågorna. Deltagarnas uttalanden kring arbete, 
ansvar samt anpassningar och stöd samlades och mönster eftersöktes, till exempel 
skolornas likheter och skillnader i lärmiljön. I resultatredovisningen har uttalanden 
tolkats, valts ut och satts ihop till en sammanhållen berättande text. Talspråk har ändrats 
till skriftspråk och vissa ord har tagits bort eller bytts ut för att sammanhanget inte ska 
gå förlorat för läsaren. Mängden citat är ett medvetet val för att ge läsaren en bild av 
deltagarna. ”Analysen av en intervju fogas in mellan den ursprungliga historia som 
intervjupersonen berättade för forskaren och den slutgiltiga historia som forskaren 
berättar för en publik” (Kvale & Brinkmann, 2014, s.234).  
 
Som uppföljning av de observationer och intervjuer som genomförts hölls en kortare 
intervju med respektive rektor. Vissa funderingar kunde klargöras och de lokala 
arbetsplanerna efterfrågades. Intervjuerna med rektorerna spelades inte in, utan i stället 
gjordes stödanteckningar. Beslutet att inte spela in togs på plats för den första 
rektorsintervjun, eftersom den skulle göras i ett öppet rum, där anställda kunde passera.   

3.3.3 Läsning av styrdokument 
Datainsamlingen avslutades med att skolornas arbetsplaner för lokalt utvecklingsarbete 
lästes igenom flera gånger för att undersöka texterna relaterat till lärmiljö, arbetssätt, 
ansvar samt anpassningar och stöd. Relevant textinnehåll sammanställdes under 
respektive rubrik: lärmiljöns organisering, olika yrkesrollers arbete, ansvar samt 
anpassningar och stöd. Ur dessa stycken redovisades sedan de delar som ansågs 
relevanta för studien. 

3.4 Studiens tillförlitlighet 
Lärmiljön för elever med språkstörning skulle undersökas. För att öka studiens 
trovärdighet användes triangulering. Forskningsfrågorna undersöktes på flera olika sätt 
och det kan stärka studiens resultat. Tydlighet har kontinuerligt eftersträvats. Ett 
strukturerat observationsschema och en tematisk intervjuguide skapades och användes 
för att få jämförbara data och underlätta analysarbetet. Genomgående under hela 
forskningsprocessen har jag medvetet varit noggrann för att öka undersökningens 
kvalitet och tillförlitlighet. Studien skulle kunna genomföras igen, eftersom 
metodbeskrivningen är tydlig. Mitt ansvar har varit att tydligt beskriva studiens olika 
delar, så att läsaren kan bedöma tillförlitligheten i studien (Hammar Chiriac & 
Einarsson, 2013). Detta är en liten studie, där nedslag gjorts i två klasser och lärmiljön 
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på två olika skolor undersökts, men den skulle kunna vara representativ för lärmiljön i 
många av Sveriges skolor. I ett flertal kommuner förekommer olika skolformer och 
verksamheter. I skolan ska olika yrkesgrupper samarbeta för att alla elever ska få en bra 
lärmiljö. Många skulle nog känna igen sig och kunna dra paralleller till sina 
verksamheter.  

3.5 Etiska överväganden 
Forskning behövs. Ny kunskap är värdefull och kan bidra till individens och samhällets 
utveckling, men integritetsintresset och skydd mot olika former av skada och risk för 
skada måste alltid beaktas (Vetenskapsrådet, 2011). Genom hela undersökningsarbetet 
har därför avvägningar gjorts och hänsyn tagits till de olika forskningsetiska principerna 
genom ett öppet redogörande för olika ställningstaganden.  
 
Kommunens chef för elevstöd samt rektorerna och deltagande personal på respektive 
skola fick inledningsvis veta namnet på skolorna, för att väcka ett intresse och få till 
stånd denna undersökande studie. Rektorerna valde ju deltagarna och det finns en risk 
att dessa upplevde det svårt att göra annat än samtycka. När kontakt togs visade 
deltagarna sitt intresse. De informerades om syftet med undersökningen, vilka metoder 
som skulle användas, vad deras deltagande bestod i samt att studien endast skulle 
publiceras för universitetet. Namn på enskilda personer eller platser, eller uppgifter som 
skulle kunna identifiera dem, skulle inte förekomma i dokumentationen. Om det senare 
skulle bli aktuellt med vidare spridning kommer alla deltagare först få ge sitt samtycke 
till det. Integritetsskyddet har beaktats noga under analysen och resultatredovisningen 
eftersom deltagarna var kända av sina chefer.  
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet redovisas under rubrikerna Lärmiljöns organisation, 
Om arbete och ansvar i skolorna samt Anpassningar och stöd i skolorna. I stort 
presenteras varje skola för sig i löpande text och sedan görs en analyserande jämförelse 
företrädesvis i punkt- och tabellform. 

4.1 Lärmiljöns organisation 

4.1.1 Tillgängliga skolan  

Fysisk lärmiljö 
Klassrummet var rektangulärt. Längs den ena långväggen fanns höga fönster med långa 
enfärgade gardiner i olika milda färger, som gick att dra för. En aktiv tavla/whiteboard 
var uppsatt på den ena kortväggen. Fyra rektangulära bordsgrupper, med plats för sex 
elever, var centralt placerade i rummet. Det fanns även ett runt bord och ett skrivbord 
för läraren. Längs väggarna stod förvaringsmöbler. De flesta var öppna hyllor med 
böcker och varierande sorterat material. Skärmar och pallar klädda i tyg fanns 
tillgängligt. Två dörrar i varsin ände av klassrummet användes. Den ena ledde från/till 
korridoren och den andra från/till ett utrymme som delades med parallellklassen och där 
fanns bland annat grupprum. På klassrumsväggarna hängde fullt av olika planscher, 
både elevarbeten och ämnesförklaringar, i text. En bildplansch med kroppen täckte 
större delen av en dörr och på väggen satt bilder på figurer, som är vanliga i arbete med 
olika lässtrategier. Båda dörrarna stod öppna cirka tio minuter in på lektionen. Även 
sedan dörren stängts hördes övergående ljud från förbipasserande i korridoren. Ljud i 
klassrummet hördes vid förflyttningar och byte av aktivitet, mest i slutet av en lektion. 
Stolar sköts ut och in, saker hämtades och flyttades. Läraren talade tydligt och i lugnt 
tempo under lektionens introduktion. Vid en genomgång var nedre dörren öppen. Det 
medförde att information hördes från två håll, dels från läraren för den stora gruppen 
och dels från resursen för en enstaka elev. Under elevernas enskilda arbete pratade de 
flesta elever inte med varandra och de som gjorde det hade låga röster. Viskningar, 
tangentljud från datorskrivande samt ljud från en uppläsningsröst ur någons hörlurar 
kunde höras. Läraren samtalade tyst med eleverna under deras självständiga arbete. Vid 
ett fåtal tillfällen höjde hon rösten något för att svara på frågor från elever på avstånd. 
 
Social lärmiljö 
I klassen går 25 elever. De var i stor utsträckning placerade varannan kille, varannan tjej 
vid bordsgrupperna. Alla elever i en grupp kunde se varandra. Vid gemensamma 
genomgångar hade läraren mest talutrymme. Några få elever hade det mesta av 
elevernas talutrymme. De fick ordet av läraren eller tog det. Vid några tillfällen pratade 
flera elever samtidigt. I början av en genomgång talade läraren i ett lugnt tempo, mot 
slutet gick det fortare. Hon gestikulerade och använde händerna kompletterande. Det 
var mycket muntlig information. Vid ett tillfälle skedde ett snabbt, kort ämnesbyte. 
Eleverna arbetade både enskilt och parvis. Lärarens parindelning skrevs upp på tavlan. 
Det par, som X ingick i, behövde påminnas om att samarbeta. De såg ut att jobba 
parallellt bredvid varandra. Väldigt lite interaktion syntes. Under det enskilda arbetet 
fanns läraren tillgänglig för att stötta elever som behövde det. Några få elever ställde 
frågor till en av klasskompisarna. En elev blev hänvisad av läraren att fråga en annan 



21 

elev. Den elev som skulle svara visade osäkerhet och svarade trevande. Då svarade 
läraren på frågan i stället. En grupp elever följde med en SVA-lärare (svenska som 
andraspråk) och en elev följde med sin resurs ut till det angränsande rummet.  
 
Pedagogisk lärmiljö 
Inledningsvis informerade läraren muntligt om lektionens innehåll – kortare inför 
enskilt arbete kring en bok, längre inför stationsarbete parvis. Ena gången skrevs 
instruktioner för kommande uppgifter upp på tavlan medan eleverna läste och andra 
gången skrevs par-indelningen upp i förväg. Under det enskilda arbetet skulle eleverna 
läsa/lyssna till några kapitel i en bok. Alla hade samma bok. Tre elever satt med dator 
och hörlurar på sig. Alla elever skulle sedan använda datorn och skriva svar på frågor 
till boken. En elev uttryckte önskemål om att få svara muntligt och, när det inte gick, 
med stödord. Läraren sade nej. Alla skulle skriva svar med meningar. Några elever vid 
samma bordsgrupp pratade mycket. Läraren tog fram skärmar. Viss del av pratet rörde 
uppgiften. Inför stationsarbetet var den muntliga genomgången femton minuter. Olika 
begrepp repeterades. Läraren ställde frågor till klassen och några elever fick eller någon 
gång tog ordet. Läraren ritade ett kopplingsschema på tavlan. Alla elever hade varsin 
dator, där de fick öppna en sida med olika stationsuppgifter. Läraren presenterade de 
åtta olika uppgifterna muntligt, i ett högt tempo och ibland med snabba växlingar. Paren 
skulle tillsammans välja stationernas turordning. Variation var viktigt. Eleverna skulle 
göra minst fyra stationer och arbetet fick ta olika lång tid. Stationerna innehöll bland 
annat att se en film eller att jobba praktiskt med elkopplingsövningar. I ett grupprum 
satt en lärarresurs och tog emot fyra par, hälften från parallellklassen. Sedan fick 
eleverna ta emot lärarstyrd muntlig information under 15 minuter. Vid ett tillfälle ritade 
lärarresursen ett föremål på tavlan och några gånger ställdes snabba frågor, som en liten 
del av eleverna kort svarade på. Elev X fick stöttning flera gånger vid boklyssnandet 
och fick en extra instruktion efter genomgången och vid stationsbyte. 

4.1.2 Språkskolan 

Fysisk lärmiljö 
Klassrummet var rektangulärt. Längs ena långväggen fanns fönster med svarta 
persienner, utan gardiner. Nio skrivbord stod formade som en hästsko med öppningen 
mot den aktiva tavlan och whiteboarden på ena kortväggen. På motsatta sidan fanns ett 
extra bord i ett hörn. Det fanns en öppen bokhylla med en jordglob, 10 ordböcker, en 
meterlinjal och en bandspelare. Klassrummet hade två dörrar i var sin ände. Endast den 
ena, närmast tavlan användes. Väggarna var kala. En väggkarta var det enda som satts 
upp. För övrigt fanns ett blädderblock, en almanacka med aktuell månad och en analog 
klocka. Dagens schema med tider och ämne samt logopedtider var uppskrivna på 
whiteboarden. När lektionen började var båda dörrarna stängda. Väldigt få 
bakgrundsljud hördes. Under elevernas enskilda arbete fördes samtal mellan vuxna och 
elever en till en, i ett lugnt tempo med låg volym. Eleverna pratade inte direkt med 
varandra. I klassrummet fanns en ljuddämpande vägg. 
 
Social lärmiljö 
I klassen går nio elever, tre tjejer och sex killar. Tjejer och killar sitter utspridda. Alla 
elever kan se varandra och de båda tavlorna. Läraren hade korta genomgångar, där 
innehållet för aktuell lektion presenterades muntligt och visades i punktform på den 
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aktiva tavlan. Vid gemensamma samtal, som fördes flera gånger under en lektion, var 
läraren ledande och fördelade ordet till olika elever. När någon elev inte hittade ordet 
kom en annan elev med olika förslag. Alla elever hade möjlighet att delta muntligt 
under en lektion. Eleverna arbetade både enskilt och i par. Läraren gjorde par-
indelningen för flera korta övningar, där interaktion var nödvändig för att lösa 
uppgiften. Vid elevernas enskilda arbete uppmuntrades två elever som arbetade med 
samma uppgift att samarbeta. Vid ett tillfälle kom logopeden in och hämtade en elev. 
Eleven kom tillbaka efter 25 minuter. Vid ett annat tillfälle kom logopeden in och satte 
sig. Efter tio minuter gick logopeden, då eleverna skulle se på en film.  
 
Pedagogisk lärmiljö 
Vid lektionsstart påmindes eleverna om att stänga av mobiler och datorer samt att lägga 
bort saker. Lektionens innehåll presenterades både muntligt av läraren och på den aktiva 
tavlan i punktform med text och bilder. Under en genomgång satt resurspedagogen 
bredvid en av eleverna och pratade tyst med denne. Lektionsplaneringen fanns kvar på 
tavlan under lektionen. Lektionerna innehöll fyra till fem olika inslag. Övningarna 
gjordes gemensamt, parvis eller enskilt. Det fanns inslag av praktiskt arbete, bland annat 
en samarbetsövning i par. För att lösa uppgiften behövde eleverna prata med varandra 
och det gjorde de i alla grupper. De gjorde även en rörelseövning i par. Först såg de en 
film som instruktion. Sedan fick de göra likadant. Gemensamma uppgifter leddes av 
läraren, som fördelade ordet till olika elever hela tiden. En elev bjöds in att peka på en 
karta framme på den aktiva tavlan. Alla elever hade en egen dator och de fick även 
använda mobilen om de ville. Flera av de gemensamma uppgifterna var interaktiva, 
bland annat fick eleverna svara på en ämnesfråga och sedan kommentera sitt svar i 
gruppen. För det enskilda arbetet på datorn (Google Classroom) fanns olika uppgifter i 
varierande svårighetsgrad, som läraren planerat. En elev tyckte att det var svårt att läsa 
på datorn och fick då i stället en lärobok av läraren. I slutet av en lektion fick de svara 
på en utvärderingsfråga, som de hade fått på mailen.  

4.1.3 Likheter och skillnader mellan skolorna: Organisation av lärmiljön  

Likheter 

Fysisk	  lärmiljö	  
Båda klassrummen har rektangulär form, två dörrar, lysrör i taket, fönster längs ena 
långväggen, förvaringsmöbler längs väggarna, en aktiv tavla samt en whiteboard.  

Social	  lärmiljö	  
• Alla elever som sitter tillsammans i en grupp kan se varandra. 
• Möbleringen signalerar ett sociokulturellt förhållningssätt – att eleverna lär 

tillsammans. 
• Tjejer och killar sitter utspridda, ej bredvid varandra. 
• I vissa uppgifter ska eleverna samarbeta. 
• Lärarna gör gruppindelningarna. 
• Elever går iväg för att få stöd av t.ex. SVA-lärare, resurs eller logoped.  

Pedagogisk	  lärmiljö	  
• Flera vuxna jobbar i klassen. 
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• Klasslärarna har huvudansvaret för eleverna i klassen. 
• Gemensam genomgång vid lektionsstart. 
• Extra instruktion/stöd ges vid behov. 
• Aktiv tavla används. 
• Alla elever har var sin dator som verktyg och hjälpmedel. 
• Uppgifter ges på datorn. 
• Tema-arbete är vanligt. 
• Varierande uppgifter – både teoretiska och praktiska. 
• Varierande arbetssätt – enskilt, i par, helklass. 
• Lärarna pratar nära eleverna, med låga röster, under elevernas enskilda arbete. 

 

Skillnader 

Fysisk	  lärmiljö	  
Tillgängliga skolan Språkskolan 

Möblering med flera bordsgrupper. En gemensam bordsmöblering. 
Fönstren har tio långa, enfärgade gardiner 
(i olika milda färger). 

Fönstren har svarta persienner. 

Två dörrar – båda används. Två dörrar – en används. 
”Genomfart” i klassrummet. Ej ”genomfart”. 
Eleverna delar bord och lådhurtsar. Varje elev har ett eget skrivbord med 

lådor. 
Gardiner, tygskärmar och tygklädda pallar 
finns. 

Det finns en ljuddämpande vägg. 

Väggarna är fulla av planscher. Kala väggar, någon enstaka 
väggutsmyckning. 

Öppna dörrar ger fler syn- och ljudintryck. Stängda dörrar. 
 

Social	  lärmiljö	  
Tillgängliga skolan Språkskolan 

25 elever i klassen. 8-9 elever i klassen. 
Placering med flera bords-/elevgrupper. En gemensam bords-/elevgrupp. 
En del elever satt med ryggen mot 
varandra. 

Alla elever i klassen satt så att de kan se 
varandra. 

Eleverna kunde arbeta parallellt i övningar 
tänkta att samarbeta kring. 

Interaktion var nödvändig för att lösa 
samarbetsuppgifter. 

 

Pedagogisk	  lärmiljö	   	  
Tillgängliga skolan Språkskolan 

Läraren och flera olika vuxna, som 
varierade beroende på lektion, arbetade 
med eleverna. Läraren var med den större 
gruppen.  

Samma två vuxna fanns tillgängliga för 
eleverna på lektionerna. 

Lektionerna inleddes på olika sätt och Lektionerna inleddes likadant. 



24 

olika länge. Mycket information gavs 
muntligt. 
 

Information gavs kort muntligt och i 
punktform på den aktiva tavlan – med bild 
och text. 

Längre aktiviteter. Kortare aktiviteter. 
Vid gemensamma samtal hade några få 
elever det mesta av elevernas talutrymme.  

Vid gemensamma samtal hade alla elever 
möjlighet att delta. 

Elever räckte upp handen, fick ordet av 
läraren eller tog det. 

Läraren fördelade ordet till olika elever. 

4.2 Om arbete och ansvar i skolorna 

4.2.1 Tillgängliga skolan  

Specialläraren: Om arbete och ansvar  
”Vi ska bli en tillgänglig skola, ett sådant tänk med en inkluderande verksamhet. Vi 
som speciallärare, specialpedagoger och hela elevstödteamet ska ingå mer i själva 
verksamheten. Vi ska jobba och planera tillsammans med lärarna och alltid ha ett 
specialpedagogiskt fokus i själva planeringsprocessen. All personal ska få samma 
utbildning, samma förhållningssätt och samma utgångsperspektiv om vad inkludering 
är. Så att vi får en samsyn här på skolan.” Specialläraren uttrycker att hon till största 
delen är för inkludering och tillgänglighet, men kan uppleva att resurserna inte räcker 
till i ett övergångsskede. 
 
Språkstörning anses vara ett stort utvecklingsområde på skolan. ”Det finns nog ganska 
dåliga kunskaper bland pedagogerna ute i klasserna. Man vet på ett ungefär vad 
språkstörning handlar om.” Specialläraren vill sprida information om språkstörning och 
har skapat ett dokument, som ger tips och idéer för hur man kan bemöta och planera för 
elever med språkstörning. Hon har även etablerat kontakt med en sjukhuslogoped. ”I 
och med att vi har många barn som går dit ska vi ha ett samarbete, så att man har samma 
utgångspunkt när man jobbar kring barnen.”  
 
Specialläraren berättar att det är hennes ansvar att se till att anpassningarna sker för de 
elever som är i behov av det. ”Vi har ett ansvar för lärmiljön.” Specialläraren arbetar 
varierande. ”Jag är inne i klasser mycket, men jobbar även i mindre grupper med elever 
som behöver lite mer särskilt stöd. Det är inte så att vi går iväg till mitt rum och sätter 
oss och jobbar, utan vi är i deras hemmiljö.” Efter en fråga om hur specialläraren ser på 
utmaningar i lärandet för elever med språkstörning svarar hon: ”Hela skoldagen är en 
utmaning för dem, kan jag känna...” Klassläraren ska dokumentera och sköta kontakten 
med föräldrarna, men specialläraren känner sig ändå ytterst ansvarig för att så sker. 
Kartläggningar och åtgärdsprogram ska skrivas av klassläraren i samråd med 
specialläraren. ”Men vems ansvar är det när det väl dras till sin spets? Då är det inte 
skrivet vems ansvar det är.” Specialläraren antyder att hon inte vill vara ensam om 
ansvaret för behovsfördelningen. ”Vi brukar ha möten när vi tittar på behoven och hur 
de ser ut. Sen kan det ju vara svårt för mig att prioritera. Det är mycket som ligger på 
mig som enskild pedagog och då blir det ju viktigt att få med ledningen i den 
verksamheten, så att det är de som är ytterst ansvariga. Jag kan säga: Det här ser jag. 
Det här behovet finns. Så får de okeja.” 
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”Vi har nog fortfarande inte hittat våra roller. Det är en svår balansgång, vilken roll man 
ska ha. Jag kan känna att elevstödet har haft en roll ibland när man har haft lite 
kontrollfunktion. Ja men, vad gör man i klassrummen? Vad läser man för böcker? Lite 
det där, kan jag känna, lever kvar hos vissa kollegor det där att elevstödet kommer in 
och tittar. Jaha, gör jag fel nu? Fast vi vill ha en helt annan roll. Man går in med ett 
elevperspektiv. Jag går ju inte in och tittar hur den enskilda läraren gör mer än att 
undervisningen tillgodoser de här elevernas behov.” Flera gånger uttrycker 
specialläraren att hon vill jobba förebyggande. ”Men ofta får ju vi det här uppdraget att 
släcka bränder. Vi kommer efteråt, när det redan har gått snett. Det har mycket att göra 
med att tiden för att sitta tillsammans och planera är svår att få till. Då blir det att arbetet 
haltar.”  
 

Lärare T: Om arbete och ansvar 
Lärare T menar att hennes jobb är att ge eleverna en verktygslåda så att de, oavsett vad 
de har, ska lära sig vad de har svårigheter med och hur de ska förhålla sig till de 
svårigheterna. ”Vilken verktygslåda behöver jag för olika eventualiteter? Det ska inte 
vara så att om jag är en person som har väldigt svårt att ta till mig information och råkar 
komma i en klass, där min fröken skriver en jättefin arbetsordning med bilder och 
allting och jag kan kryssa, då funkar jag. Men nästa gång kommer jag i en klass, där jag 
inte har en lärare som gör så och då ska min värld falla…” 
 
”Eleverna har olika kunskaper med sig hemifrån, så att försöka hitta inputs för alla är ett 
sätt man måste jobba på i skolan idag…” Därför jobbar de med stationsarbete på skolan. 
Intentionen ligger i att variera arbetssätt och att utgå från målen i planeringen. Hon 
beskriver stationsarbetet och att eleverna byter station efter en kvart. ”Vi har något 
konkret – att bygga, klippa eller sätta ihop någonting. Vi har en där man arbetar med en 
faktatext, till exempel skriver ned en begreppsordlista. Vi har diskuterande stationer, där 
man lite mer på djupet ska gå in i frågor. Vi kan ha ren faktaavläsning, där man läser en 
text och svarar på frågor. Vi kanske har en station, där de får titta på en film. Då rör ju 
allting samma område, vilket gör att de får repetera och jobba på olika sätt.” Lärare T 
berättar vidare att hon kan sitta vid en av stationerna och få reda på hur mycket eleverna 
förstått och vad de inte förstått. ”Jag får en hel kvart med dem. Okej, det är inte 
jättemycket. Men det är personligen mer än vad man har på en genomgång med alla 
andra och jag kan ställa specifika frågor”. 
 
Lärare T berättar att alla elever i klassen är hennes ansvar, för det finns för få 
speciallärare på skolan, men hon önskar dela ansvaret. ”Jag skulle vilja ha in 
speciallärare och specialpedagoger. Jag skulle vilja jobba i en tvålärarsituation. Sen hur 
vi delar upp det spelar mig ingen roll. Om vi är båda i klassrummet eller om en alltid är 
i ett grupprum.” Arbetsfördelningens lösning är de inte framme vid än, enligt lärare T. 
”Om du ser krasst på tillvaron, så väljer ju väldigt många att utbilda sig vidare och 
jobba som speciallärare därför att man rent krasst inte orkar med klassrumssituationen 
längre och om man då väljer att kliva ur det och få jobba kvalitativt, lugnare... Sen säger 
vi som är på golvet: Nej, nej, vi vill inte att ni tar ut elever. Vi vill att ni ska vara helt 
delaktiga…” Lärare T undrar. ”Är tanken en från ledningen, men från EHT 
[elevhälsoteamet] är det så att de kanske inte riktigt vill dit än. De vill inte ha 
mentorsansvar. De vill inte vara ute i klasserna.” 
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Eleverna behöver få ett större ansvar, hävdar lärare T. ”Jag tror att vi måste kräva det av 
våra elever mycket tidigare… Please, gå och titta på Montessori! Så här små barn putsar 
skor. Sen kan man tycka vad man vill om det, men själva tron på den innebyggda 
kunskapen och självständigheten hos ett barn, som jag tycker att vi andra har tappat – 
som där fröknarna tar på ungarna galonkläder fast de går i trean.” Lärare T pratar om 
hur viktigt det är att skapa arbetsplatser för eleverna, där de har möjlighet att gå undan, 
men då krävs först arbete med tillit och ansvar. ”Det är jobbigt att avkräva ansvar, men 
ofantligt viktigt.” 
 
Lärare T beskriver hur hon lyfter fram de starka sidorna hos eleven med språkstörning. 
”Ja, X använder jag ofta för han har klockrent minne. Det som sitter, det sitter. Jag kan 
ta specifika saker som han får svara på. Om han har lyssnat på någonting, sedan sett en 
film och så har jag förklarat det med andra ord. Då sitter det. Sen är han väldigt duktig 
på siffror. Han är duktig matematiskt, duktig på huvudräkning…” Angående 
utmaningar i lärandet berättar lärare T att det finns olika nivåer i matteboken. Det är 
lättare tal och mindre språk på de blå. ”X klarar inte blå sidor. Han är för duktig 
matematiskt, så han blir arg för att han får göra så lågt. Därför får han alltid göra de 
svårare. Han har inläsningstjänst på matteboken och jag springer förbi fem gånger i 
kvarten för att läsa upp tal, utan att han ber om det. Jag vet ungefär hur lång tid det tar 
för honom att göra ett tal. Sen springer jag och läser upp det och sen springer jag… för 
att han ska få utmaning i matte, men inte där språket ska bli ett för stort hinder.”  
 
I slutet av vårt samtal betonar lärare T hur viktigt det är att alla får vara olika och att en 
tillgänglig skola behövs. ”Det här att ta bort folk eller säga att folk inte funkar… Jag 
tror att alla människor funkar under rätt förhållanden. Vi måste alltid vara noggranna 
och se hur vi ska göra och hur vi ska jobba.” Hon ger ett praktiskt exempel. ”Varenda 
måndag byter vi platser. Man jobbar med alla. Alla är lika mycket värda. Känner man 
varandra och ser att olikheter är bra och inte farligt, tror jag faktiskt att vi kan leva lite 
trevligare tillsammans.” 
 

Tillgängliga skolans arbetsplan för lokalt utvecklingsarbete: Om arbete och ansvar  
Rektor ansvarar ytterst för skolans utvecklingsarbete. Nedan är ett utdrag ur senaste 
arbetsplanen. 
 

• Kollegialt lärande ska utvecklas genom att visa på goda exempel inom 
organisationen samt ta del av aktuell forskning tillsammans med kollegor. 

• Ett aktivt elevinflytande ska utvecklas. Elever som är med i planering, 
genomförande och utvärdering av sitt lärande växer och kan ta ett större ansvar 
än den elev som inte får samma möjligheter till delaktighet i sitt eget lärande. 

• Användandet av IKT (informations - och kommunikationsteknik) i 
undervisningen ska fortsätta att utvecklas. Eleverna ska uppleva att tekniken 
används på ett bra sätt som gynnar dem i lärandet. Ett mål är att pedagoger ska 
tillgängliggöra undervisningsmaterial digitalt inför och efter ett lektionspass.  

• Kommunen håller i en utbildning kring språkutvecklande arbetssätt. Tillgängliga 
skolan ser att läsning minskar. Att arbeta språkutvecklande berör alla pedagoger 
i alla ämnen. Fokuserade samtal ska föras kring lässtrategier och 
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språkutvecklande arbetssätt som vilar på forskning och beprövad erfarenhet. 
EHT:s kartläggningskompetens och expertis som kunskapsspridare ska nyttjas.  

• Värdegrundsarbetet ska fortsätta så att elever känner sig trygga (och kan prestera 
så bra som möjligt) bland annat ska ingen elev känna sig mobbad.  

 
Mentor ansvarar för samordning och upprättande av åtgärdsprogram. Pedagogerna 
dokumenterar och följer kontinuerligt upp elevernas kunskapsutveckling och varje elevs 
resultat. Prognosen följs upp på resultatuppföljningsmöten tillsammans med EHT och 
biträdande rektor/rektor. EHT följer upp och arkiverar åtgärdsprogrammen (i 
övergången mellan förskola och skola) och fördelar, med stöd av skolledningen, de 
stödresurser skolan förfogar över utifrån behoven. 

4.2.2 Språkskolan 

Logopeden: Om arbete och ansvar 
Logopeden berättar att skolan är inne i en förändringsprocess. ”Vi har jobbat mer i klass 
nu. Vi har suttit med och då har vi försökt att hålla målen i huvudet, att vi går med in 
och sitter med och gör övningar. Men nu har vi inte riktigt haft tid att prata än om de här 
målen för vart och ett av barnen.” Hon funderar över sin roll. ”Vad ska en logoped göra 
i klassrummet och när blir det hjälplärare bara? När är det språkträning?” Logopeden 
säger att kommunikationen med lärarna skulle kunna vara bättre. Tidsbristen tas upp 
som en anledning och när det är hög frånvaro i personalgruppen. ”Det finns ont om tid, 
att hitta tid och prata. Men vi har arbetslagsmöten, vi har klasskonferenser, 
åtgärdsprogram och sådana saker där jag är med och tycker till och läser. Det finns en 
dialog och man hinner utbyta meningar och diskussioner.” 
 
”Jag håller i den bit som har med deras språkutveckling att göra och jag gör tester. Det 
är vi logopeder som har information från tidigare utredningar i våra pärmar. Vi 
dokumenterar det vi gör och det vi ser och försöker ha en dialog med lärarna. Nu är det 
så, här nere på låg särskilt, att lärarna är väldigt kunniga i just den här diagnosgruppen.” 
Logopeden berättar att det är lärarna som gör anpassningarna och hon tycker inte att det 
har varit nödvändigt att gå in och ge tips, eftersom de redan är så duktiga.  
 
Föräldrasamtal genomförs var för sig av lärare och logoped. ”Jag har suttit med och 
lyssnat på föräldrasamtal hos de flesta klasser, hos de flesta barn. Där har jag inte haft 
någon aktiv roll och pratat om vad jag har gjort. Jag kommer att boka in ytterligare ett 
samtal, där jag pratar med föräldrarna.” 
  
Logopeden berättar att hon träffar klassen vid ett par tillfällen under veckan och ger 
exempel på vad hon gör. ”De jobbar kanske med läsförståelse och har sina I-pads. Det 
är ju väldigt mycket I-pad, väldigt mycket. Då har jag kanske bestämt att jag ska sitta 
med en elev… och då får man stötta eleven och hålla i bakhuvudet vad det är som är 
svårt för eleven och göra en anteckning på det efteråt. Det är ju som en behandling, fast 
det är i klassrummet.” Vidare berättar logopeden att hon någon gång är inne i klassen 
för att observera alla generellt. ”Då kan man titta på andra saker. Hur beter sig barnet? 
Kastar de ur sig svaret eller väntar de på sin tur? Hur fungerar det med samspel?”  
 
”Många elever har väldigt svårt att avskärma sig och är ljudkänsliga. Många mår väldigt 
bra av att få jobba en-till-en och behöver få träna på olika saker. Eller de kanske 



28 

behöver träna på samma saker, men de ligger på olika nivå. En del barn hävdar sig inte 
så bra i grupp och de kanske verkligen behöver den här träningen enskilt.” Under 
samtalet blir det tydligt att logopeden förespråkar det avskilda arbetet. ”Ja, jag ser ju att 
det vore synd att helt släppa. Det kan jag personligen tycka, därför att man får mycket 
gjort.” Logopeden berättar att eleverna på Språkskolan har rätt att träffa en logoped. En 
eller två gånger i veckan går eleverna iväg för enskild träning. ”Här är ju ändå en 
skillnad jämfört med en vanlig skola. Här går alla till logopeden mer eller mindre. Det 
är liksom det normala.” 
 
Logopeden talar om utmaningar och motivation i lärandet. ”Jag upplever att de här 
eleverna har väldigt många utmaningar redan.” ”Ofta har vi något bredvidspel eller 
någon typ av aktivitet som ska vara lustfyllt, antingen i själva träningen eller strax efter, 
där de får blomstra lite mer. Det ska inte bara vara svårt. Det ska också vara kul, men 
inte lätt och bara som en lek. Det ska ju vara en utmaning eller ett tillfälle att få känna 
sig stark på något sätt.” ”Självklart försöker vi se varje barn, för det är ju vad det 
handlar om. Vem är det här barnet? Vad tycker det här barnet är kul? Det här barnet är 
bara intresserat om det handlar om djur. Ja men, då får man utnyttja det för då blir det 
en motivator för barnet. Ja men, vi försöker ju stärka eleverna. Det är inte bara så att de 
ska gå här och känna att allt är svårt.” 
 
Lärare S: Om arbete och ansvar 
”Jag har det formella ansvaret som mentor. Vi har mikroarbetslag, där vi har en 
logoped, mig som mentor och en resurspedagog. Vi pratar elevvård kring våra elever på 
regelbundna möten.” Lärare S berättar att resurspedagogen träffar klassen först varje 
dag och följer med dem. ”Hon har överblick över dagen, vad som händer på andra 
lektioner. Hon skriver innehållet på tavlan, tider och så.” Vidare berättar han att det är 
nytt att logopederna ibland är med på hela lektioner. Oftast tar de ut elever en och en 
efter ett schema. Lärare S menar att logopederna ibland skulle kunna jobba med flera 
elever samtidigt. ”Vi (lärare) är lite grann drillade i det, medan man som logoped ser 1-
till-1. Man pratar behandling. Det är ju skillnad.” ”Ja, vi har ett litet samarbete. Det 
skulle nog kunna bli bättre.” Lärare S förklarar att han ibland kan tipsa logopeden om 
vad någon elev behöver träna på. ”En logoped har en logopedutbildning. Man kanske 
inte är så bekväm att jobba i ett klassrum alla gånger. Så är det nog. Det är ju väldigt lätt 
att ta ut en elev och stänga dörren. Det är ju lite mysigt. Nu är jag lite elak här. Jag har 
egentligen inget negativt jäntemot vad de gör. Det vet jag ganska lite om. Men något 
samarbete är det ju inte i någon större omfattning.”  
 
Lärare S berättar hur de arbetar med teman i SO och svenska. ”Jag vill att eleverna ska 
känna att vi ska till det här målet. Så att de känner att det är okej att göra på olika sätt, 
men vi ska dit. Så i gruppen är det tre, fyra olika saker på gång samtidigt.” ”Om jag har 
ett tema då kan jag låta eleverna välja. Idag vill jag jobba med religion, idag med 
geografi. Då får man större spann. Många saker kommer igen - att kunna analysera, 
reflektera, ja orsaker och konsekvenser. Det kommer igen i alla.” Nyligen har lärare S 
börjat arbeta med Google Classroom via datorn. Han planerar olika uppgifter för 
eleverna där. Sedan kan eleverna välja utifrån nivåer och bilder. ”Ja, jag bjuder in dem i 
det här klassrummet. Det är där jag anpassar och det gäller att få variation på 
uppgifterna – både med bilder och lite text.” Han ger ett exempel. ”Här har jag ett klipp 
som de ska titta på och sen ska de skriva en kort text om orografisk nederbörd. Vi ska 
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förenkla, men vi ska inte plocka bort begreppens svårighetsgrad. Vi ska förklara dem. 
Det är viktigt att komma ihåg.” En fördel med datorn är, tycker lärare S, att eleverna 
inte ser vad de andra jobbar med på sina skärmar och att de inte behöver hålla reda på 
olika papper. Lärare S fortsätter att beskriva hur Google Classroom används. När 
eleverna är klara kan han tydligt se att de har lämnat in och då kan han också se hur det 
har gått. 
 
På frågan om hur eleverna kan bedömas när de inte alltid kan uttrycka allt de kan 
muntligt eller skriftligt svarar lärare S: ”Ja men, det handlar ju om min fiffighet att hitta 
många bra bedömningssituationer och att jag är trygg och säker vad det är eleverna ska 
kunna, att jag har koll på styrdokumenten. Om jag har koll på dem och erbjuder många 
olika situationer i en grupp på nio stycken, då vore det skit om jag inte skulle fixa det. 
Om man då inte jobbar i stora grupper, då är det svårt absolut.” Läraren berättar om 
utmaningar i lärandet. ”Jag brukar erbjuda… En del elever har lättare för sig och fixar 
fort olika uppgifter och då har jag en deal med dem. Men du, jag ser att du behöver en 
utmaning av mig. Nästa vecka ska jag plocka ihop någonting till dig.” Angående hinder 
för lärandet svarar läraren: ”Jag kan vända på det. Jag tycker inte att det finns några 
hinder om vi kan vara kreativa nog och hitta bra verktyg.” Efter en stund säger han: ”Ja, 
det är det där med ljudkänsligheten.” 
 

Språkskolans arbetsplan för lokalt utvecklingsarbete: Om arbete och ansvar 
Rektor ansvarar ytterst för skolans utvecklingsarbete. Nedan är ett utdrag ur senaste 
arbetsplanen. 
 

• Den röda tråden genom verksamheten ska stärkas, eftersom olika delar av 
verksamheten anses ha distanserats från varandra. Eleverna gynnas av att det är 
samarbete mellan olika verksamheter och olika kompetenser. Personalens 
gemensamma syn på metoder och förhållningssätt ska stärkas. Fler inslag av 
gemensamma möten och planeringstillfällen ska finnas.  

• En tydligare koppling mellan logopedinsatser och elevresultat ska finnas. Det är 
viktigt att de olika yrkesgrupperna samarbetar kring elevers utveckling och 
lärande.  

• Det kollegiala lärandet ska främjas och en delningskultur ska utvecklas.  
• Arbetsmiljöarbetet ska stärkas på grund av den höga frånvaro som har skapat 

frustration och stress. 
• Det ska satsas på aktiviteter som främjar den goda arbetsplatsen. 
• Skolverkets utbildning kring språkutvecklande arbetssätt följs under läsåret. 

 
Rektor och ledningsgrupp följer upp enheternas och arbetslagens arbete. Mentors ansvar 
är att kontinuerligt följa upp elevers arbete mot målen. Logoped ska göra kartläggningar 
av elever i början av varje läsår och sedan följa upp de kontinuerligt tillsammans med 
varje elev. Minst en gång per termin ska logoped träffa vårdnadshavare för en 
uppföljning av utvecklingen. Logopederna ska knyta sitt arbete i större omfattning till 
det pedagogiska arbetet för att öka elevernas måluppfyllelse. Det innebär ett utökat 
samarbete med microarbetslaget [lärare, resurs/fritidspedagog, logoped]. Utifrån 
kartläggning, dialog med elev och personal samt observationer ska logopeden och den 
undervisande läraren skapa en plan för eleven i ett ämne i taget. Logopederna ska hålla i 
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utbildning av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för 
övrig personal. 

4.2.3 Likheter och skillnader mellan skolorna: Om arbete och ansvar 

Likheter 
Båda skolorna är inne i förändringsprocesser. Olika yrkesgrupper på skolorna ska 
samarbeta mer och närmare varandra för att tillsammans skapa en god lärmiljö för alla 
elever. Kollegialt samarbete samt språkutvecklande arbetssätt tas upp som 
utvecklingsområden i båda skolornas arbetsplaner. På Tillgängliga skolan ska 
speciallärare och lärare hitta former för samarbete, på Språkskolan logopeder och lärare. 
Arbetsuppgifterna förändras och gränserna mellan de olika yrkesrollerna börjar suddas 
ut. Mest påtaglig förändring verkar det vara för specialläraren och logopeden, som 
uttrycker viss osäkerhet kring sina roller. Speciallärarens ansvar anses vara lärmiljön 
och logopedens språkutveckling och språkträning – väldigt vida områden, där även 
lärarnas arbete ingår. Både specialläraren och logopeden jobbar varierande – både i 
klass och enskilt eller i mindre grupp. På båda skolorna finns olika förväntningar på hur 
arbetet ska fördelas – vem som ska göra vad. Båda lärarna uttrycker att de inte får så 
mycket stöd; att det inte är så mycket samarbete med speciallärare respektive logoped. 
Lärare T uttrycker en önskan om att få in speciallärare i klassrummet, för att i princip 
utföra samma arbetsuppgifter som henne. Lärare S påpekar att han ibland tipsar 
logopeden om vad han kan träna med någon elev. I båda skolornas arbetsplaner finns 
kollegialt samarbete med som ett utvecklingsområde. Båda skolorna jobbar för 
delaktighet – lärare och speciallärare respektive logopeder ska vara mer delaktiga i sitt 
samarbete och elever ska vara mer delaktiga i sitt lärande. Både specialläraren och 
logopeden uppfattar utmaningar för elever med språkstörning som något de har 
tillräckligt av medan lärarna direkt beskriver hur de gör för att ge eleverna utmaningar i 
deras starkare områden. Båda lärarna jobbar med temaarbete och varierande 
arbetsuppgifter – både teoretiska och praktiska. Repeterande lärandesituationer skapas. 
De har samma syn på hinder i lärandet. ”Jag tror att alla människor funkar under rätt 
förhållanden”, säger lärare T och ”Jag tycker inte att det finns några hinder om vi kan 
vara kreativa nog och hitta bra verktyg”, säger lärare S. 

Skillnader 
Tillgängliga skolan Språkskolan 

Tillgängliga skolan har som mål att vara 
en inkluderande verksamhet, EN skola för 
alla, där diagnoser inte ska spela någon 
roll. 

Språkskolan har som mål att vara en 
specialiserad skola, endast för elever med 
särskilda diagnoser. 
 

Språkstörning ses som ett stort 
utvecklingsområde. 

Språkstörning ses som ett specialiserat 
område. 

Specialläraren sägs ha ansvar för att 
anpassningar görs. 

Lärarna sägs ha ansvaret för att 
anpassningar görs. 

Träning utöver undervisning, där 
anpassningar ska göras, kallas stöd. 

Logopeders träning med elever kallas 
behandling. 
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4.3 Om anpassningar och stöd i skolorna 

4.3.1 Tillgängliga skolan 

Specialläraren: Om anpassningar och stöd 
”Om eleven har fått en diagnos finns en större medvetenhet kring arbetet. Vi försöker 
frångå tänket att för att få stöd måste man ha en diagnos. Vi försöker tänka vad eleven 
har för behov. Gruppen som jobbar med ord- och begreppsförståelse eller tränar på att 
hålla en röd tråd i en berättelse är ju blandad, både med elever som har diagnosen 
språkstörning och de som uppvisar de svårigheterna, men som inte fått diagnos.” ”Vi 
arbetar utifrån att vi gör olika diagnos- och screeningstester och vi sätter upp 
arbetsgrupper därutefter.” Specialläraren berättar att hon jobbar med intensiva 
stödinsatser för fasta elevgrupper under begränsade perioder. ”Om det är de små 
grupperna när jag ska jobba med till exempel läsförståelse, då har jag samma elever 
under en period på åtta veckor.” För eleverna med språkstörning kan det även handla 
om begreppsträning och kategorisering. Specialläraren jobbar också med annat 
stödjande arbete. Då kan gruppsammansättningen variera. ”… och den lektionen, då 
kanske jag tar ut de som är högpresterande men också de som behöver extra hjälp. Dels 
för att jag inte bara ska ta de eleverna med svårigheter och att de ska känna sig 
utpekade, men också så att det blir naturligt det där att man är i olika grupper och 
plockar ut olika elever.” Vidare förklarar hon att stödet ska finnas under hela dagen och 
att man ska försöka frångå de riktade stödinsatserna.  
”… Men ändå kan ju det här stödet, den stunden som jag får tillsammans med eleven 
kanske vara det enda tillfället på dagen när det blir begripligt och faktiskt ett tillfälle att 
få känna att man lyckas och att man kan. Det tycker jag att mitt stöd har en viktig 
funktion som…” I de klasser, som specialläraren jobbar i, har anpassningar gjorts för 
elever med språkstörning. Det handlar exempelvis om ”att dela upp i flera moment, att 
ta god tid på sig, att ge en extra instruktion, att förklara ord, att det är ett tydligare 
enklare språk och inte så många ord”. Specialläraren berättar vad som är viktigt att 
tänka på. ”Det är så lätt att man ställer en fråga och så förväntar man sig ett svar… Ge 
tre sekunder extra för just att processa frågan och för att plocka fram svaret. Att man ger 
tid, så det inte blir den här stressen: Okej, vi låter någon annan svara i stället…” Enligt 
specialläraren behöver eleverna, som hon jobbar med nu, inget direkt bildstöd, men det 
är bra att visualisera med instruktioner och schema. ”Det är viktigt att vi skriver ned 
dagsschemat, kanske till exempel stryker över eller suddar bort det som är gjort.” ”När 
de har tyst läsning kan man sitta med en elev den tiden och läsa och prata om orden och 
begreppen. Så att man utnyttjar det tysta läsningstillfället till att faktiskt arbeta med de 
här eleverna och inte ge dem en bok i handen och säga: Läs! För det är lätt hänt att det 
kan bli så.” Specialläraren beskriver att det förebyggande arbetet innefattar 
individanpassning. ”Vi ska individanpassa. Det är de [ledningen] jättenoga med. Men 
det är en lång process. Det är en lång väg att gå, för det är ju mycket invanda mönster 
och många som kör på rutin.” 
 

Lärare T: Om anpassningar och stöd  
Tanken är att arbetslaget ska prata om elever i behov av särskilt stöd en gång i veckan. 
”Problemet med skolan är att det händer så mycket annat hela tiden. Jag tror att vi har 
fått till två eller tre möten den här terminen bara [v.45]. Allting annat har gått bort och 
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det har inte gått bort till dåliga saker. Det är inte så, utan det har gått bort till bra saker. 
Vad ska man prioritera?”  
 
Att vara med i arbetet för en tillgänglig skola har bidragit till att lärare T:s 
angreppspunkt, hur lektionen inleds, har förändrats. ”Mitt mål är att alla ska ha 
möjlighet att sätta igång på sin nivå efter min genomgång. Genomgången ska vara mer 
genomtänkt.” Lärare T ger exempel på vad hon gör för att underlätta för en elev som har 
språkstörning. ”Han kan inte friskriva efter att ha hittat fakta på nätet. Då går ju jag in. 
Då får han alltid lyssna i stället och vi tar stycken. Han skriver stödord och så hjälper 
jag honom skriva texten.” Hon beskriver också hur hon alltid försöker ligga steget före. 
”Jag ser till att de alltid får hjälp först när det gäller att hitta inläsningssidor. Om jag vet 
att de har en läxa kanske de får göra den, om de inte har möjlighet att hinna hemma. Om 
vi ska gå igenom något i klassen, brukar de få läsa texten före på inläsningssidor.” 
Lärare T berättar vidare att det ska vara lite lugnt. Det ska inte vara så mycket. Det 
absolut vanligaste är att det är svårt att generalisera och vi bygger ju hela vår 
undervisning på att de kan generalisera…” Att elever som har språkstörning behöver 
mycket repetition vet lärare T av erfarenhet. Hon uttrycker viss frustration över att 
eleverna vill göra samma sak som de andra, medan hon själv vill ge dem extra 
repetitionstid. ”Det gäller ju att jag ser till att de gör det när de har individuellt arbete 
och gör det lite intressant och roligt. Jag vet inte vad jag ska ta bort, eftersom de tycker 
att de ska göra allt precis som alla andra…De är ju snabbast på att se vad alla andra gör 
oavsett hur mycket man försöker individualisera…Nej, där känner jag mig otillräcklig, 
det måste jag säga.”  
 
Alla i klassen sägs veta om att deras klasskompis med språkstörning har svårt att läsa. 
”Vi har jobbat stenhårt med att han ska tycka att det är okej att få hjälp. Första tiden 
tyckte han att det var så jobbigt. Nu när han tar emot hjälp, så står elever i kö för att 
hjälpa honom. För mig är det fantastiskt att han kan få hjälp mycket oftare än bara av 
mig.” Lärare T uttrycker hur viktigt det är att eleverna kan göra lite olika. ”Tänk alla de 
här som aldrig kan utesluta allt input. Jag tycker att vi jobbar väldigt medvetet med 
grupprum och skärmar. Jag tror att väldigt få upplever att det precis är samma som går 
ut.” Lärare T berättar att X lätt kan bli stressad när han ska tala om vad han vill ha hjälp 
med. ”X känner av ganska fort om det är fler som räcker upp handen när jag står hos 
honom. Jag försöker alltid sätta honom med ryggen mot de andra. Jag vet att han ser i 
alla fall, kan vara i en egen bubbla en liten, liten stund.”  
 
Ingen av eleverna med språkstörning har specialundervisning. ”Det är väldigt jobbigt nu 
när vi ska ha resultatsamtal, så vet man att de kommer att få F. De går fantastiskt 
framåt, men de hinner inte fram till sexans grundnivå.” Lärare T skulle uppskatta en 
kvalitativ analys av tester som eleverna gjort, för att få veta var de största svårigheterna 
ligger. När det gäller stöd upplever lärare T att det är väldigt få elever som tycker om att 
få hjälp och behöva gå ut ur gruppen. De allra flesta elever vill helst inte göra den 
förflyttningen eller den utpekningen. Om man kan hjälpa eleven här och nu i 
klassrummet så är det, tycker hon, det bästa. ”Men att ha det här systemet, som skolan 
är uppbyggd på idag – att det kommer in en speciallärare på tisdag mellan 10 och 10.40 
och så ska den ta en grupp.” ”Ta gärna med andra barn. Ska vi ha 20 minuters läsning. 
Ja men, ta in då en grupp på tio.” 
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Lärare T är kritisk till testandet av elever hos logoped. ”Det är absolut inget fel på 
testerna, men att ta det helt ur sitt sammanhang än att kunna få hjälp här. Det här 
upplever jag som hans styrka. Det här upplever jag att eleven tycker är jättejobbigt. I de 
här situationerna lyckas han, men är det en sådan här situation misslyckas han…” 
Läraren menar att logopeden skulle kunna få mer information till en bedömning genom 
att observera eleven i sitt sammanhang och ta del av lärarens erfarenheter.  
 

Tillgängliga skolans arbetsplan för lokalt utvecklingsarbete: Om anpassningar och stöd 
För elever som bedöms ha svårigheter att nå målen sker en kartläggning/pedagogisk 
utredning. Åtgärdsprogram upprättas, skrivs under och följs upp med vårdnadshavarna 
och på EHT tillsammans med skolledning. 
 

4.3.2 Språkskolan 

Logopeden: Om anpassningar och stöd 
”Jag är mer i klass nu och jag träffar barnen här [i logopedens rum] lite mindre än 
förrut. Men det är inte jättestor skillnad på hur jag jobbade med dem här inne.”  
 
Logopeden nämner kategorisering som ett exempel på vad eleverna kan behöva öva på. 
”För alla barn är det inte självklart att en spindel är ett djur. Det blir världens kaos för 
dem. Nej, det är inte ett djur. Det är en insekt. De har inte koll på hierarkierna, vad som 
är vad.” Ordmobilisering nämns som ett annat exempel. ”De kanske kan ordet, men kan 
inte få fram det tillräckligt snabbt. Det handlar om att de har ordet, men de kommer inte 
åt det. De gör många tvekljud. Om man då vet, eller tror att man vet, vad de ska säga, då 
kan man ge en liten prompt. Det handlar om att ge första ljudet, så kan ordet komma 
eller så ger man en semantisk ledtråd, till rabatt till exempel: Ja, vad heter det där nu 
där blommor står tillsammans?” 
 
Eftersom det är en språkskola är det redan anpassat, förklarar logopeden. ”Det ingår 
liksom i konceptet att anpassningarna finns och att man har det tänket. Det ska vara 
bildstöd och det ska vara allt det bäddat på något sätt för den här typen av svårigheter.” 
Logopeden förklarar att det ska finnas en röd tråd genom hela verksamheten. Bildstödet 
ska vara enhetligt genom alla årskurser och TAKK ska användas. ”Instruktioner ges 
muntligt med teckenstöd och punkter skrivs upp, kanske med bildstöd. Först det, sen 
det. Det är väldigt strukturerat.” Logopeden berättar vidare att varje klass har ett 
dagsschema uppsatt med tider och aktiviteter och att det också strukturerar upp miljön. 
”De har svårt med igångsättning och fokus. Man kan ställa en klocka. Nu ska vi jobba 
en kvart och det är ingen diskussion. Det är en trygghet för dem.”   
 
Logopeden beskriver hur lärarna begränsar informationsmängden för eleverna, till 
exempel när de tittar på en undervisningsfilm. ”Lärarna är noga med att stanna upp. Vad 
sa hon här? Hon använde ordet världsdel, vad är världsdel? Man reder hela tiden upp 
missförstånd. Sen går man vidare när de har kollat. Förstod de det här?” ”En sak som 
många inte tänker på är hur man talar med en person som är språkstörd och det är just 
att de ofta har svagt språkligt minne. De hinner inte processa så mycket i taget. De 
behöver tid på sig att bearbeta det de hör för att kunna förstå. Så att tala i lite 
långsammare tempo, tala korta meningar, ta paus om det är en längre mening, så att det 
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blir lite luft emellan. Logopeden berättar att de har som ett mantra på skolan: HINNA 
HÖRA HELA. ”De ska ha chans att hinna höra hela yttrandet, annars kanske de bara 
hinner höra de sista orden i meningen. De kanske bara tar fasta på det och så missar de 
att det fanns ett INTE innan. Det tror jag är en jätteviktig grej att komma ihåg och, som 
kan vara svårt för alla, att påminna sig om.” 
 

Lärare S: Om anpassningar och stöd 
”De stora anpassningarna är att det är en liten grupp på nio elever och att vi är två vuxna 
i klassrummet.” Läraren betonar vikten av struktur i undervisningen. ”Framför allt 
tydlighet när du börjar lektionen. Så att eleverna vet vad som kommer att hända på 
lektionen. Många har jobbigt med när det dyker upp nya saker.” Läraren berättar att han 
jobbar med coaching-samtal i själva ämnet. ”Regelbundet sätter jag mig med en elev 5-
6 minuter. Då pratar vi igenom hur det har gått på lektionen – om det är något som är 
svårt. De får liksom berätta om de vill visa sina kunskaper på något annat sätt, om de 
har några önskemål. Där bygger jag upp det här individuella upplägget. Om en elev 
säger: Jag gillar att göra presentationer. Då försöker vi titta på nästa område eller där 
han jobbar nu. Sen i klassrummet vet ju eleven det. Då behöver jag inte dra hela 
harangen där. Då är vi redan färdiga… De får vara delaktiga i undervisningen. Ja men 
du, kan vi inte göra så här? Det är ju inte det man sitter längst bak i klassrummet och 
säger: Så här vill jag ha det. Det är det inte, så det brukar vara bra.” Varierande 
uppgifter poängteras. Ibland kan det vara på den aktiva tavlan. ”… där jobbar vi mycket 
med bilder och begrepp. Antingen börjar lektionen så eller så avslutar jag nästan jämt 
och kör fem minuter. Att jobba med bilder är helt otroligt. Titta på de här, som går i 8-
9:an, är det bilder eller begrepp och de ska välja någonting, så är det bilderna de väljer 
först. Dem kan de associera fritt till. Begrepp, då blir man låst i tanken på ett annat sätt. 
Så jag jobbar jättemycket med bilder.” Ibland kan det vara samarbetsövningar. ”Korta 
grejer absolut. Det behöver inte vara ämnesrelaterat jämt. Våra elever är ju här bland 
annat för att de har svårt att agera tillsammans med andra. Det är en träningssak.” ”Jag 
upplever att eleverna trivs. De kommer hit. De blir sedda. De känner att de får stöd. Det 
finns ju de som har gått på andra skolor och de känner ju, både de och föräldrarna, att 
här får man stöd som funkar. Så det är ju skillnad. Många har ju provat på.” 
(Efter mailkontakt vet jag att 50 % av eleverna får minst E i svenska denna termin. De 
andra får F. Lärare S uttrycker att han ser en positiv utveckling och menar att 
betygsresultatet till sommaren kan bli mycket bättre.)  
 

Språkskolans arbetsplan för lokalt utvecklingsarbete: Om anpassningar och stöd 
Elever som riskerar att inte nå målen har åtgärdsprogram, som följs upp på 
klasskonferenser i oktober och april. (Enligt min läsning av arbetsplanen framgår det 
inte vem som ska ansvara för detta.)  

4.3.3 Likheter och skillnader: Om anpassningar och stöd för elever med 
språkstörning 

Likheter 
På båda skolorna ska arbetslagen samarbeta kring elever i behov av särskilt stöd. Tid 
uttrycks som en bristvara, vilket ses som ett hinder för samarbete. Både specialläraren 
och logopeden uttrycker sig positivt om stödet som de kan ge individinriktat och enskilt, 
vilket lärarna uttrycker sig mer kritiskt om. Kartläggningar görs och åtgärdsprogram 
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skrivs för elever som riskerar att inte nå målen. Speciallärare/logoped ansvarar för 
dokumentation och uppföljning.  

Skillnader 
Tillgängliga skolan Språkskolan 

För att få stöd behövs ingen diagnos. Alla elever har minst en diagnos. 
Specialläraren jobbar med intensiva 
stödinsatser under begränsade perioder. 

Logopeden jobbar med varje elev cirka 30 
minuter, 1-2 gånger i veckan. 

Specialläraren jobbar oftast med flera 
elever samtidigt. 

Logopeden jobbar oftast med en elev i 
taget. 
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5 Diskussion – delaktighet och lärande 
Eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och skolan 
ska sträva efter att uppväga skillnader i deras förutsättningar (SFS 2010:800). 
Undervisningen ska vara likvärdig, men undervisningen kan utformas olika (Skolverket, 
2011b), vilket blir tydligt i denna studie där skolornas grundläggande förutsättningar ser 
väldigt olika ut. Eftersom lärande sker i en relationell process där social, pedagogisk 
och fysisk miljö samspelar har skolorna olika utgångsläge i skapandet av en tillgänglig 
miljö för alla elever (Tufvesson, 2014).  

5.1 Lärmiljöns organisation 
Av resultatet framgår att en märkbart stor skillnad i skolornas lärmiljö är antalet elever i 
klasserna - Språkskolans nio elever jämfört med Tillgängliga skolans tjugofem. Ju fler 
elever, desto fler stimuli i klassrummet, både visuella och auditiva, samt fler 
interagerande relationer. Möjligheten för en elev att få stöd av en vuxen direkt när hen 
behöver under lektionen ökar när två pedagoger är tillgängliga för nio elever jämfört 
med en grupp på ca 15-25 elever. Vissa av de grundläggande förutsättningarna lär inte 
ändras inom kort. Antal elever i Tillgängliga skolans klasser lär inte minska och 
skolornas lokaler är till stor del byggda som de är. Anpassningar måste göras utifrån 
rådande förutsättningar. Vikten av struktur och att ta bort störande faktorer påpekas av 
Carlberg Eriksson (2009). De observerade lektionerna på Språkskolan hade en tydlig 
struktur, de följde ett mönster – i inledning, genomförande och avslut. Lektionerna i 
klassen på Tillgängliga skolan hade varierande struktur. Ett sätt att minska mängden 
stimuli och underlätta för elever med språkstörning på Tillgängliga skolan skulle till 
exempel vara att båda dörrarna till klassrummet stängs vid lektionsstart och hålls 
stängda under genomgångar och arbetspass.     
 
Tillhörighet, tillgänglighet och samhandling är tre aspekter som ingår i 
delaktighetsmodellen (Szönyi & Dunkers, 2015) och som kan observeras i båda 
skolornas lärmiljöer. Att eleverna har en tydlig tillhörighet märks på båda skolorna. De 
ingår i ett sammanhang, en klass och en skola. Arbetssättet i de båda klasserna är 
förhållandevis lika. Upplägget känns igen, är ofta tematiskt och varierande teoretiskt 
och praktiskt. Eleverna arbetar enskilt eller i grupp. Uppgifter ges digitalt och en aktiv 
tavla används. Skillnaden i tillgänglighet uppfattas ligga i att informationen, som ges på 
Språkskolan är mer anpassad och därmed mer tillgänglig för elever med språkstörning. 
Som Dodwell och Bavin (2007) hävdar är komplicerad muntlig information till nackdel 
för elever med språkstörning. Ju mer de behöver bearbeta informationen, desto mindre 
minns de sedan. De tips som Carlberg Eriksson (2009) ger angående struktur, att 
presentera uppgifter både visuellt och auditivt samt att inte presentera för många saker 
samtidigt observerades i högre grad på Språkskolan. Samhandling observerades på båda 
skolorna - gemensamt i klassen, i mindre grupper eller enskilt utfördes uppgifter och 
aktiviteter med samma mål. Eleverna med språkstörning upplevdes mer aktivt delaktiga 
på Språkskolan. Aktiviteterna var mer anpassade till elever med språkstörning. De var 
kortare och varvades för att bibehålla deras koncentration (Carlberg Eriksson, 2009). 
Läraren fördelade ordet till olika elever och alla hade möjlighet att delta aktivt och få 
sin del av talutrymmet, vilket är viktigt eftersom elever med språkstörning enligt 
Dodwell och Bavin (2007) har lättare att komma ihåg det de själva berättar. På 
Tillgängliga skolan observerades några elever ha stor del av elevernas talutrymme. 
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Genom att planera och organisera undervisningen annorlunda kan fler elever, helst alla, 
få ta del av talutrymmet och gemenskapen. De observerade samarbetsövningarna på 
Språkskolan var konstruerade så att eleverna var tvingade att interagera för att lösa 
själva uppgiften.  

5.2 Arbete och ansvar 
Att det finns ett behov på båda skolorna att tydliggöra ”vem som ska göra vad till vem” 
framgår av resultatet i denna studie och stärker det som Lindqvist (2013) hävdar. Både 
mellan och inom de olika yrkesgrupperna finns olika förväntningar på både eget och 
andras arbetsinnehåll och ansvar. Olika yrkesgrupper ska samarbeta närmare varandra 
och tid för detta samarbete uttrycks på båda skolorna som en bristvara. Kollegialt 
samarbete står med som ett utvecklingsområde i båda skolornas arbetsplaner. Att dela 
med sig av goda exempel nämns bland annat. Ofta handlar detta om arbetssätt. Som 
Ainscow och Sandilla (2010) menar kan fokuset inte bara riktas mot verksamheterna 
utan måste också ta itu med och utmana tanken bakom de nu existerande arbetssätten, 
eftersom lärares övertygelser, attityder och handlingar har stor betydelse för elevernas 
lärmiljö. För en skolledare kan det vara svårt att skapa samsyn inom personalen kring 
hur man ska tolka och balansera målen mellan till exempel inkludering och krav på 
höga resultat (Lindqvist, 2013). 

5.3 Anpassningar och stöd 
Språkskolan är anpassad för två kategorier av elever, elever med språkstörning och 
autism. Den observerade lärmiljön utgör i sig ett gott exempel på hur anpassningar kan 
göras i undervisning för elever med språkstörning. Men samtidigt är den avskild från 
övrig skolverksamhet i kommunen och det finns en risk att eleverna på Språkskolan 
förfördelas av sina diagnoser genom stigmatisering och låga förväntningar (Reilly, 
Bishop & Tomblin, 2014). Tillgängliga skolan ska anpassas till alla elever, oavsett 
kategori, och undersökningen visar att diagnostisering av elever inte anses nödvändigt 
längre. Målet är en inkluderande verksamhet och det ställer höga krav på bland annat 
lärare och speciallärare. Tillgängliga skolan möter störst utmaning i det som 
Emanuelsson (2008) och Isaksson (2009) kallar processen mot en integrerad och 
inkluderande skola. Där finns en större spridning. Så länge särskilda 
undervisningsgrupper, som de på Språkskolan, uppfattas skapa bättre förutsättningar att 
hantera elevers stödbehov (Skolverket, 2014b) har inte tillräckliga anpassningar gjorts i 
lärmiljön på ”vanliga” och/eller tillgängliga skolor. Detta kan ses som ett misslyckande 
i arbetet mot målet om allas rätt till utbildning och inkludering, som förespråkas av 
Unesco (2012). Men som Gerrbo (2012) menar är vi på god väg. Kommuner vill minska 
ned på verksamheten med särskilda undervisningsgrupper (Skolverket, 2014b). 
Tillgängliga skolan är inne i en sådan systemförändring som Nilholm (2008) talar om, 
och alla elever oavsett funktionsförmåga går och ska gå där. Skolan ska anpassas till 
eleverna (Isaksson, 2009) och inte tvärtom. Isaksson hävdar att även om fler elever idag 
är integrerade och får sin utbildning inom samma skola är det oklart om inkluderande 
undervisning med delaktighet och samvaro uppnåtts. Resultatet visar att fler 
anpassningar skulle behöva göras på Tillgängliga skolan för att elever med 
språkstörning ska ges det stöd och den stimulans som de behöver för att utvecklas så 
långt som möjligt (2010:800).  
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Isaksson (2009) hävdar att det individuella perspektivet är djupt rotat bland 
skolpersonal. Skolsvårigheter ses då som en brist hos individen och åtgärder sätts in mot 
individen. Men, menar Isaksson, om skolsvårigheter i stället ses som en brist i 
samspelet mellan individ och miljö inriktar sig arbetet på att undanröja hinder i miljön 
och anpassa efter individen. Studiens resultat visar att båda perspektiven finns i båda 
skolorna. Anpassningar har gjorts och ska göras i lärmiljön. Samtidigt finns ett fokus på 
eleverna och deras svårigheter. Eleverna ska ges olika verktygslådor och de ska lära sig 
vad de har för svårigheter, så att de klarar sig även om inte anpassningar är gjorda för 
dem. Logopederna kallar träningen, med elever som har språkstörning, för behandling. 
Resultatet visade att både specialläraren och logopeden uttryckte sig positivt om att 
kunna arbeta enskilt med en elev. Lärarna var mer kritiska, kanske de hellre ser att de 
får tillgång till stödet i form av en extra vuxen i klassrummet och att stödet i form av 
träning skulle kunna göras med flera elever samtidigt. Olika yrkesgrupper behöver 
respektera varandras arbete och ansvar och jobba i team mot verksamhetens mål. Om vi 
regelbundet kartlägger lärmiljön för att se vilka möjligheter och hinder som finns för 
våra elever på skolan och fokuserar på situationella skolsvårigheter, där situationens 
problematik och dynamik sätts i fokus (Gerrbo, 2012), då kommer skolans lärmiljö mer 
och mer att vara anpassad för alla elever som går där. Men vi måste prioritera och lägga 
tid på att stärka samarbetet mellan och inom yrkesgrupper. Speciallärare och 
specialpedagoger har här en viktig roll att tillsammans med klasslärare upptäcka hinder 
och möjligheter i elevernas fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljö.  



39 

6 Sammanfattande slutsats  
Studiens resultat visar att eleverna med språkstörning i Språkskolan är avskilda och inte 
integrerade och inkluderade i ”EN skola för alla”, men de är delaktiga i sin 
undervisning. Elever med språkstörning är integrerade i Tillgängliga skolan, men inte 
till fullo inkluderade. Det är dock tydligt att inkluderingsprocessen är igång. Studiens 
deltagande kommun har visat en vilja att skapa tillgängliga skolor och minska ned på 
särskiljande lösningar. Det förefaller emellertid tydligt att så länge särskilda 
undervisningsgrupper och skolor för elever med språkstörning anses behövas har inte 
tillräckliga anpassningar gjorts för dessa elever i ”vanliga” och/eller tillgängliga skolor.  
På båda skolorna förekommer olika specialpedagogiska perspektiv. Synen på elever 
med/i svårigheter varierar. Önskvärt för framtida forskning vore att undersöka elevers 
lärmiljö ur ett elev- och föräldraperspektiv. Eleverna och föräldrarna är skolans 
viktigaste samarbetspartners för att kunna skapa en inkluderande skola med delaktighet 
och lärande i fokus och deras åsikter måste få komma fram och påverka skolans arbete. 
Avslutningsvis vill jag kommentera att det i samhällsdebatter kan bli väldigt mycket 
antingen… eller… som att det bara finns en lösning på ett ”problem” och att vi måste 
välja.  Efter genomförandet av denna studie anser jag att det behöver finnas utrymme 
för både… och…, åtminstone i ett övergångsskede.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Rektorskontakt 
Hej XXX! 
 
Jag heter Nina Larsson och har jobbat i XXX kommun sedan -98. De senaste åren på 
XXX skola. Jag är grundskollärare (1-7 med inriktning SV/SO/ENG). Sedan ett år 
tillbaka är jag tjänstledig från XXX och studerar till Speciallärare i svenska/språk.  
Nu har jag en termin med examensarbete kvar. Inom en snar framtid har jag som mål att 
komplettera min utbildning, så att jag även blir specialpedagog.   
 
Mitt examensarbete ska inrikta sig på svenska och vara specialpedagogiskt relevant. 
Under förra läsåret väcktes mitt intresse för begreppet språkstörning (efter att jag 
undersökt begreppet dyslexi och avgränsat det någorlunda), men jag är också väldigt 
intresserad av inkludering och ”en skola tillgänglig för alla”.  
 
Min idé nu: 
Jag skulle vilja undersöka vilket stöd en elev med generell (eller grav) språkstörning har 
i en Tal- och språk-klass och vilket stöd en elev med generell (eller grav) språkstörning 
har i en klass, som är tillgänglig för alla t.ex. i XXX. Likheter och skillnader? Lärarens/ 
speciallärarens roll? 
 
Jag skulle då gärna vilja observera i någon klass (år 2-6), kanske med någon särskild 
elev i fokus för att följa denna elev en dag eller under några lektioner ev. SO (gärna en 
elev med föräldrar som, enligt er, är positiva till verksamheten (förhoppningsvis är alla 
det :)  
Jag vill också gärna ha intervjusamtal - med dig, berörd lärare och speciallärare, ev. 
elev. 
Den undersökande delen skulle nog börja i oktober. 
 
Det här är lite kort om mitt arbete. Alla bitar har inte fallit på plats än. 
Men jag behöver få veta - tror du att detta är möjligt? 
Kan jag få komma till er och göra mitt undersökande arbete? 
Jag kommer givetvis att följa forskningsetiska principer och inte nämna vare sig 
kommunens namn, skolans namn eller övriga namn på deltagande i min text. 
Jag kan komma och presentera mig och mitt arbete. Men vad tror du? Kan ni hjälpa 
mig?  
 
Med vänlig hälsning, Nina Larsson  
 

 
 



 

Bilaga 2 – Observationsschema 

                      20151020 

Social lärmiljö Pedagogisk lärmiljö Fysisk 
lärmiljö 

Möblering/Placering Struktur /upplägg 
 

Rum för lärande 
Inredning 

Samarbete Lärsituationer/metoder 
Auditiv miljö: 
Bakgrundsljud 
Tydlighet i tal 

Gruppsammansättning Lärstilar/olika sinnen 

Visuell miljö: 
Interiör 

Belysning 
Fönster 

Möblering 
Väggutsmyckning 

Kamratstöd 

Stöd 
Språkligt 

Koncentration 
Arbetsminne 

 

Luftmiljö/lukt 

Språk 
Kroppsspråk 

Prosodi – hur ngt sägs 
Digitala verktyg/hjälpmedel  

Delaktighet, jämställdhet, 
mångfald, demokrati Läromedel/material  

 
Instruktioner/ 
information 

Ordförståelse 
 

 
Samtalsmiljö 
Talutrymme 

 
 



 

Bilaga 3 – Intervjuguide 
Bakgrund 
Hur ser din yrkesbakgrund ut? 
Hur länge i din nuvarande yrkesroll? 
Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
 
Arbetsuppgifter  
Berätta om ditt arbete som speciallärare/lärare/logoped/rektor! 
Vad gör du?  
 
Ansvar (som lärare/ speciallärare/logoped/rektor)  
Vad är ditt ansvar (elever/personal)?  
Andras 
Uttalad fördelning? 
 
Hur tänker du kring? 
 
En tillgänglig skola – ev. fördelar/nackdelar 
 
Lärmiljö och anpassningar 
 
Stöd – vilka elever är i behov av särskilt stöd/ vilka elever får särskilt stöd? 
 
 
Elever med diagnosen språkstörning: 
 
Hur ser arbetet ut idag kring elever med diagnosen språkstörning eller de som misstänks 
ha det?  
 
Anpassningar/ särskilt stöd för den här gruppen – vad är viktigt att tänka på? 
 
Hur kan vi skapa utmaningar för de här eleverna (höga förväntningar)? 
 
Vad finns det för möjligheter och hinder för deras lärande? 
 
Vem ansvarar för dessa elever? Samarbete? 
 
Pratar ni om den här gruppen elever generellt på skolan?  
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