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Abstract 
This study examined the views of teachers in grade 7-9 in a Swedish school that teach in classes 

where one or several students have the diagnosis specific language impairment. The purpose was to 

examine the challenges these teachers experience in these classes, how they perceive the effects of 

different adjustments of the education for these pupils and how they believe the responsibility should 

be divided between the teacher and the special needs teacher. The research questions were: Which 

thoughts do the teachers have about different adjustments for this group of pupils? How do the 

teachers perceive the effects of the adjustments? Which kind of supports do the teachers think they 

can provide and which kind of support do the teachers think that the special needs teachers should be 

responsible for? The study used qualitative interviews to answer the research questions. The result 

showed that most of the teachers planned tailored adjustments for this group of pupils that they 

consider made a difference, and that the teachers considered the diversity of the diagnosis. The result 

showed different views among the teachers as to how the adjustments were planned, where some 

proceeded from the individual with the diagnosis and in which areas he or she was in need of 

adjustments to be able to perform, while others proceeded from the needs in the group to plan 

adjustments. The result also showed different views among the teachers on the conditions that the 

special needs teacher has, one view focusing on the possibility of giving extra time to finish tasks 

and the other view focusing on the possibility to create a secure relationship with the pupil. Where 

some teachers thought the work with the special needs teacher should consist of training and 

repeating, others thought the work should focus on strategies and tools that the pupil could use in the 

future. It is important for the special needs teacher to know what kind of work is expected. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och vilket behov det finns av att forska om 

detta ämne. Det syfte och de frågeställningar som studien ska besvara presenteras och 

slutligen redovisas på vilket sätt studien har utformats för att besvara dem.  

1. 1 Bakgrund 

Språkstörning är en relativt ny diagnos som har flera karakteristiska drag, men det finns 

en stor spridning runt vilka svårigheter som dessa elever kan ha och även flera olika 

teorier om vad orsakerna till svårigheterna är. Att elevgruppen är en utmaning för 

skolan framstår tydligt när regeringen nyligen utvidgade pågående ”Utredningen om 

kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar” till att även omfatta 

elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråksstöd 

(Utbildningsdepartementet, 2013). Skollagen stipulerar att elever i första hand ska få 

särskilt stöd inkluderat i sin klass, men det finns även en öppning för att anordna 

särskilda undervisningsgrupper eller enskild undervisning (Skollagen 2010:800 kap 3 

11§). I skolväsendet idag är inkluderingstanken stark, med följden att eleverna oftast har 

undervisning i helklass och att det är de ordinarie ämneslärarna som ska använda 

metoder i undervisningen som passar alla elever.  

 

Jag intresserar mig för de överväganden som undervisande ämneslärare i olika ämnen 

på högstadiet gör när de undervisar i en klass där en eller flera elever har diagnosen 

språkstörning. Min erfarenhet är att flera av de verksamma metoderna är kända av 

ämneslärarna, så informationen om vilka metoder som är verksamma för elever med 

språkstörning når fram. Samtidigt visar flera studier att elever som fått denna diagnos 

fortsätter att tappa mot sina jämnåriga kamrater ju längre upp i stadierna de kommer, att 

det är färre av dem som fortsätter till vidare studier och att det är flera av dem som 

upplever olika svårigheter även i vuxenlivet (Carrol & Dockrell, 2010; Conti- Ramsden 

& Durkin, 2008; Durkin, Conti- Ramsden & Walker, 2011).  

 

De olika metoder i undervisningen för elever med diagnosen språkstörning som 

förespråkas av forskningen bör finnas med i alla skolämnen och därför bör samtliga 

undervisande lärare känna till vad de innebär. Med slutledning av detta finns behovet av 

en undersökning av hur ämneslärare som har elever med denna diagnos i sina 

undervisningsgrupper upplever att metoderna fungerar, vilka erfarenheter de har av att 

använda dem och hur de upplever att samspelet med speciallärare kring dessa elever 

fungerar. En stor del av forskningen om språkstörning fokuserar på förskolan och 

grundskolans tidigare år, men studier av grundskolans senare år med fokus på 

pedagogernas arbete är ett område där mer forskning krävs. Det är relevant för 

speciallärare att få inblick i det arbete som ämneslärare gör i ordinarie undervisning, 

men även relevant att lära sig mer om de förväntningar som finns på speciallärares 

arbete med dessa elever och hur man ser på ansvarsfördelningen mellan speciallärare 

och ämneslärare.  

1. 2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar som lärare på en högstadieskola 

upplever med att undervisa i en klass där en eller flera elever har diagnosen 
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språkstörning och hur de upplever att arbetet med anpassningar fungerar, samt hur de 

upplever att ansvarsfördelningen fungerar med speciallärare kring dessa elever. 

De forskningsfrågor som studien ska försöka besvara är följande: Vilka uppfattningar 

har lärarna om olika anpassningar för denna elevgrupp? Hur upplever lärarna att 

anpassningarna fungerar? Vilken typ av stöd tycker lärarna att de kan ge och vilken typ 

av stöd tycker lärarna att speciallärare bör ha ansvaret för? 

 

1. 3 Uppsatsens disposition 

I kapitel ett beskrivs studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. I kapitel två görs en 

litteraturgenomgång där fokus ligger på verksamma metoder för elever med diagnosen 

språkstörning. I kapitel tre redovisas studiens metod och material. Resultat och analys 

av intervjusvaren redovisas i kapitel fyra. I kapitel fem görs sammanfattande slutsatser 

och i kapitel sex förs en vidare diskussion. I litteraturlistan redovisas de källor som 

ligger till grund för studien. 
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2 Forskningsbakgrund/Teori 

I detta kapitel gör jag en litteraturgenomgång som inleds med definitionen av begreppet 

språkstörning och en del svårigheter med diagnosen. Därefter presenteras två olika spår 

inom forskningen som försöker förklara orsakerna till språkstörning och åtgärder som 

kan sättas in vid interventioner för dessa elever. Tyngdpunkten ligger därefter på vad 

forskningen visar är effektiva metoder för att arbeta med elever med språkstörning i 

helklassundervisning och även hur man arbetar riktat med att öka läsförståelsen.  

2. 1 Diagnosen språkstörning 

Diagnosen språkstörning innebär att barnet har en påtagligt försenad språkutveckling 

jämfört med jämnåriga barn, samt att det är denna språkstörning som är det mest 

framträdande funktionshindret, men det rör sig oftast om en försening som inte 

fullständigt hämtas upp (Nettelbladh & Salameh, 2007). Det är en samlingsdiagnos för 

ett brett spektra av svårigheter, men det centrala är att barnet har svårt att tillägna sig 

och använda språket och ett av de definierande dragen är svårigheter med hörförståelsen 

(Coady et al., 2013). I svensk klinisk praxis används definitionen från ICD 10 

(International Classification of Diseases, tionde upplagan) , ett klassifikationssystem 

från Världshälsoorganisationen, WHO, vilken beskriver språkstörning som: 

 
Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 

utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, 

abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller 

miljöfaktorer. (Nettelbladh & Salameh, 2007, s. 15) 

 

Störningarna i språkutvecklingen kan grovt delas in i två undergrupper: svårigheter med 

att producera språk (expressiv språkstörning) och svårigheter med att förstå språk 

(impressiv språkstörning), och eleverna kan behöva stöd med fonologi, grammatik, 

semantik eller pragmatik (Carlberg Eriksson, 2009). Funktionsnedsättningen kan alltså 

se olika ut för olika barn, men vanliga karakteristika är långsam språkutveckling, 

svårigheter att lära sig nya ord, svårt att göra sig förstådd, begränsad språkanvändning 

och nedsatt språkförståelse (www.spsm.se).  

 

En allvarlig implikation är att svårigheterna tenderar att öka under skoltiden, när stoffet 

ökar i svårighetsgrad, och att många med språkstörning upplever svårigheter även i 

vuxenlivet, även om de flesta anpassar sig väl till vuxenlivet (Carrol & Dockrell, 2010). 

Signifikansen av tidiga interventioner av rätt art framstår tydlig, men vari består 

egentligen problemet och hur ska man åtgärda det? 

 

Bishop (2009) frågar sig varför diagnosen språkstörning får så lite mediautrymme och 

forskningsanslag och varför allmänheten kan så lite om diagnosen, jämfört med andra 

diagnoser som autismspektrum eller dyslexi. Diagnosen språkstörning anses ha 

imageproblem och Bishop anser att det fortfarande krävs mycket forskning för att hitta 

kategoriseringar av bakomliggande orsaker som stämmer överens med behandlingar för 

att elever med denna diagnos ska kunna lära sig i normal takt. 

 

I många av skolämnena är språkförmågan central för att prestera bra, men Durkin et al. 

(2015) visar att elever med språkstörning kan göra framsteg i ämnen som NO och 

http://www.spsm.se/
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matematik, där det är andra förmågor än de språkliga som är centrala. I NO-ämnen låg 

eleverna med språkstörning närmast eleverna med typisk språkutveckling, medan de i 

matematik låg lite längre ifrån. Det ämne där man har störst svårigheter jämfört med de 

som inte har denna diagnos är hemspråket (i denna studie engelska), där språkförmågan 

är i fokus. 

2. 2 Två teorier om orsaker till språkstörning 

Var bakgrunden till språkstörningar ligger är omtvistat, och eftersom elever i denna 

kategori presterar lägre än sina jämnåriga kamrater på flera typer av tester så kan det 

vara svårt att urskilja vad som orsakar svårigheterna. I de senaste årens forskning kan 

två huvudspår för att förklara orsakerna urskiljas, där det ena spåret lägger tyngdvikten 

vid fonologiska svårigheter och det andra spåret förklarar fenomenet med nedsättningar 

i det procedurella minnet. 

2. 2. 1 Nedsättningar i det procedurella minnet 

Med det procedurella minnet menar Martina Hedenius (2011) det implicita minnet där 

många motoriska färdigheter återfinns, men även kategoriseringar och regler lagras där. 

I sin forskning har hon tagit sin utgångspunkt i hypotesen som kallas The Procedural 

Deficit Hypothesis (PDH), en hypotes som ger en neurologisk förklaring till diagnosen 

språkstörning. Hypotesen föreslår det finns nedsättning i den del av hjärnan som 

hanterar det procedurella minnet och därför anses de exempelvis ha svårigheter med att 

lära sig sekvenser. I en studie av 31 elever med språkstörning och en lika stor 

kontrollgrupp kontrollerade man inlärda sekvenser och fann att samtliga elever visade 

tecken på att ha lärt sig materialet när de testades direkt efter inlärningstillfället, men att 

det var stora skillnader i hur eleverna befäste sina kunskaper. När de testades en andra 

session kunde man se skillnader mellan kontrollgruppen och de som hade språkstörning, 

där de senare hade lägre testvärde. Den största skillnaden fanns dock om man särskilde 

de med grammatiska svårigheter från övriga gruppen, för det var dessa elever som hade 

lägst testvärde (Hedenius et al, 2011). 

 

I sin avhandling undersökte Hedenius (2013) om både elever med dyslexi och elever 

med språkstörning har svårare att använda sig av procedurminnet vid inlärning av 

sekvenser och fann att båda grupper visade dessa svårigheter. Studien visade dessutom 

att svårigheten att lära sig sekvenser inte korrelerade med förmågan att processa 

fonologiskt, vilket PDH föreslår. Elever som testades hade inte svårare än 

kontrollgruppen att använda sig av det deklarativa minnet, en benämning för det 

medvetna kort- och långtidsminnet, vilket stödjer hypotesen att elever med denna typ av 

svårigheter kompenserar för procedurminnet genom användning av det deklarativa 

minnet.  

 

Alla studier pekar dock inte åt samma håll. Genom en förfinad studie påstår Hsu och 

Bishop (2014) sig ha hittat bevis för att det inte är det procedurella minnet i sig som är 

nedsatt hos elever med språkstörning. Här visar eleverna med språkstörning på en del av 

testerna jämförbara resultat som kontrollgruppen, men det som skiljer mest i denna 

studie är när förmågan att lära sig i sekvenser testas. Det är enligt Hsu och Bishop 

(2014) mer korrekt att påstå att det är denna nedsättning som innebär svårigheter för 
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elever med språkstörning än att lägga för stor tyngdvikt vid det procedurella minnet, 

eftersom både det deklarativa och det procedurella minnet samspelar vid inlärning. 

2. 2. 2 Åtgärder enligt The Procedural Deficit Hypothesis 

En studie visar på vikten av att använda samma tekniker i specialundervisning för elever 

med språkstörning som man gör inom annan effektiv inlärning (Alt, Meyers & 

Ancharski, 2012). Tre principer för implicit, eller omedveten, inlärning som är effektiva 

för elever utan svårigheter nämns: variation av input, komplexitet av stimuli och 

befästning av kunskaper genom sömn. Det är dock inte alla elever som kan lära sig 

mönster i språket på detta implicita sätt. Eftersom elever med språkstörning enligt PDH 

uppvisar svårigheter med den procedurella inlärningen, exempelvis att lära sig 

sekvenser, behöver man använda samma principer när man planerar specialundervisning 

för dessa elever så att progressionen går snabbare, visar studien, men en elev med 

språkstörning behöver fler repetitioner för att tillägna sig kunskaperna. 

2. 2. 3 Fonologiska svårigheter 

En studie som lägger tyngdvikten vid de fonologiska svårigheterna genomfördes 2013, 

där man fokuserade på språkliga orsaker till språkstörning och som skulle kontrollera 

huruvida det var verksamt med en intervention även efter eleverna passerat 

förskoleåldern (Ritter, Park, Saxon & Colson, 2013). 64 elever i årskurs 1-3 deltog i 

studien och interventionsgruppen fick 30 minuter träning av bland annat fonologisk 

medvetenhet under tolv veckors tid. Deltagarna i experimentgruppen (åk 1-3) gjorde 

avsevärt större framsteg i fonologisk medvetenhet och läsning än kontrollgruppen. 

Resultatet visar att skolbarn med språkstörning i årskurs 1 till 3 har potential att 

förbättra läsutvecklingen och den fonologiska medvetenheten som i denna syn på 

språkstörning är fundamental. 

 

Genom att testa elever med språkstörning mot en kontrollgrupp avseende vilka ord de 

kunde lära in och vilka fördelar de kunde dra av ordens fonologiska mönster så kan man 

dra slutsatsen att eleverna med språkstörning har mindre hjälp av fonologiska likheter 

än kontrollgruppen (Coady, Mainela-Arnold & Evans, 2013). Denna studie handlar om 

att kunna återge ord muntligt och visar att elever med språkstörning har mindre 

effektiva strategier för att avkoda ord fonetiskt, och särskilt tydligt blev detta när 

ordlängden ökade. 

 

När olika grupper av elever med svårigheter jämfördes (Fraser, Goswami & Conti-

Ramsden, 2010), visade studien att grupperna av elever med lässvårigheter eller 

språkstörning båda hade fonologiska svårigheter och att gruppen av elever med både 

lässvårigheter och språkstörning hade störst svårigheter. De fann också att elever med 

lässvårigheter lyckades bättre på uppgifter som inte testade den fonologiska 

medvetenheten och diskuterar om det kan vara denna språkförmåga som får dessa elever 

att kunna kompensera bättre för sina svårigheter än eleverna med språkstörning. 

 

2. 2. 4 Åtgärder för att hjälpa fonologiska svårigheter 

En intervention som fokuserar på fonologi i kombination med att stärka elevernas 

semantiska representation visade sig vara effektiv på de elever med språkstörning som 
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hade svårigheter med att hitta ord (Bragard, Schelstraete, Snyers, & James, 2012). Fyra 

belgiska barn mellan 9 och 13 år deltog i studien under sex sessioner som innehöll 15 

minuter av fonologisk intervention och 15 minuter av semantisk intervention. Tre av 

eleverna uppvisade efter sex månader fortfarande effekter av interventionen vad gäller 

förmågan att hitta ord och den långvariga effekten anses vara en av interventionens 

största fördelar. 

2. 3 Metoder för att hjälpa elever med språkstörning i helklass 

I detta avsnitt redovisas metoder för att hjälpa elever med diagnosen språkstörning som 

är anpassade för att använda i helklassundervisning. 

2. 3. 1 Språkträning för elever med diagnosen språkstörning  

Elever med språkstörning har ofta den största delen av sin undervisning i helklass och 

de anpassningar av undervisningen som görs är upp till den undervisande läraren. Hur 

elever med språkstörning gör framsteg i en språkträningsmodell har studerats i England 

(McCartney et al. 2009). I denna studie har man jämfört språkträning i skolans regi där 

de undervisande lärarna har fått en modell att följa, med en språkträningsintervention 

ledd av logoped. Den senare visade sig ha större effekt för eleverna, troligen på grund 

av att eleverna här fick en större mängd skräddarsydd språkträning. Lärarna i den första 

studien tyckte att det var svårt att hitta tid till att genomföra alla inslag i 

språkträningsprogrammet, vilket resulterade i att eleverna inte alltid hade fått den 

riktade språkträning som programmet stipulerade. När elever med språkstörning har 

undervisning i helklass kan det alltså vara svårt att få till den språkträning som är 

effektivast, men det finns mycket att göra i helklass för att eleverna ska kunna dra nytta 

av alla de möjligheter till kommunikation som erbjuds och få möjlighet att ta till sig 

undervisningen. 

 

De förslag till anpassningar av undervisningen i helklass som tas upp i den engelska 

studien (McCartney et al, 2009) exemplifieras genom svar från studiens deltagare och 

jämförs med tidigare forskning. Anpassningar som studien visar är verksamma är 

följande: det är viktigt för elever med språkstörning att ha en god fysisk miljö med bra 

belysning och bra ljudmiljö. Läraren måste noggrant planera hur gruppsamtal i helklass 

genomförs, där det är viktigt med gruppsammansättningen för att en elev med 

språkstörning ska kunna delta aktivt. Muntliga instruktioner ska vara korta, ha enkel 

meningsbyggnad och innehålla påståenden med exempel på den typ av språk som 

eleven kan använda för att lösa uppgiften. Läraren ska tänka på att dela upp 

instruktionen och helst ge instruktion bara för en uppgift i taget. Vid planering av nya 

arbetsområden ska läraren tänka på att vara tydlig och introducera det nya 

arbetsområdet i god tid. Om möjligt ska läraren försöka använda sig av ämnen där 

eleven med språkstörning har ett personligt intresse. Läraren ska demonstrera vad som 

förväntas av eleven visuellt och gärna med stöd av bilder. När läraren talar är det viktigt 

att tänka på att stå vänd mot klassen, ha ögonkontakt och tala tydligt utan att för den 

skull överdrivet långsamt. Läraren ska försöka använda kroppsspråk, gester och mimik 

för att ge många visuella ledtrådar. 
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Evans (2001) menar att tillägnandet av språket är ett resultat av den fortgående 

interaktionen mellan barnet och omgivningen i ett dynamiskt samspel där inlärningen av 

språk och användningen av det är en del av samma mekanism, något som benämns 

emergentism. Inom emergentismen fokuserar man på hur interaktionen ger ett lärande 

av olika språkliga färdigheter samtidigt, i ett sammanhang. Med denna syn på 

språkutveckling utvecklas man inte linjärt, utvecklingen är snarare en kedja av framsteg 

och tillbakagångar, där tillägnandet av nya språkliga domäner kan leda till att man gör 

språkfel (exempelvis böjningsfel) när förtrogenheten byggs upp. En elev med diagnosen 

språkstörning är mer osäker på lågfrekventa ord och kommer att behöva mycket riktad 

träning på dessa för att användningen av dem och förståelsen av dem ska stabiliseras, 

enligt emergentismen. 

2. 3. 2 Reciprok undervisning 

För att undersöka hur läsförståelsen kan förbättras har Marjatta Takala (2006) gjort en 

studie där effekterna av reciprok undervisning undersöks i tre grupper av elever med 

språkstörning och tre kontrollgrupper. De deltagande eleverna gick i fjärde och sjätte 

klass. I denna studie tränas eleverna att använda sig av fyra kognitiva strategier för att 

öka sin läsförståelse. Första strategin är att förutspå vad texten ska handla om och detta 

gör att man aktiverar de kopplingar till annan kunskap och de associationer som man 

kan göra inom området, innan man läser. Andra strategin är att klargöra otydligheter för 

att verifiera att man har förstått en text. Tredje strategin är att konstruera frågor till 

texten för att koncentrera sig på textens huvudinformation i stället för detaljer. Den 

fjärde strategin är att sammanfatta för att man ska greppa över texten som helhet och 

samtidigt kontrollera att man har förstått.  

 

Tester efter studiens intervention visar att både grupperna med elever som har 

diagnosen språkstörning och kontrollgruppen har förbättrat sin läsförståelse. 

Kontrollgruppen i årskurs fyra visade störst framsteg (Takala, 2006).  

2. 3. 3 Thinking-aloud 

En studie undersökte effekterna av en metod som kallas ”Thinking-aloud” på elever 

med språkstörning jämfört med en kontrollgrupp (McClintock, Pesco, & Martin-Chang, 

2014). Metoden går ut på att läsa text högt tillsammans med eleverna och träna på att 

tillsammans göra inferenser av två olika typer. I den första typen uttalar man 

orsakssamband i texten och i den andra använder man sin omvärldskunskap för att 

utveckla förståelsen av den information som finns i texten. Studien visar positiva 

resultat på både elever med språkstörning och kontrollgruppen och föreslås öka både 

läsförståelsen och läslusten hos eleverna, eftersom de med denna metod får explicit 

undervisning i hur man läser mer aktivt. 

 

2. 4 Sammanfattning 

Diagnosen språkstörning kan innefatta flera olika typer av svårigheter, men det finns 

centrala inslag som svårigheter med att tillägna sig och använda språket eller svårigheter 

med hörförståelsen. Svårigheterna har en tendens att öka i skolåren, men ändå är 
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diagnosens innebörd inte lika känd som andra. De senaste åren har forskningen om 

orsakerna till språkstörning fokuserat på nedsättningar i det procedurella minnet eller 

fonologiska svårigheter. Det finns flera metoder att anpassa undervisningen i helklass 

för elever med språkstörning som forskningen visar är verksamma. De går från hur man 

planerar byte av ämnesområde, hur man arbetar med material och ordförråd, vilket stöd 

man ger vid genomgångar och hur man planerar gruppsammansättningen för dessa 

elever. 
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3 Material och metod 

I detta kapitel redovisas och motiveras studiens metodval. Hur valet av 

undersökningsgrupp, undersökningsförfarandet och analysen har gått till beskrivs. 

Studiens tillförlitlighet diskuteras och de etiska överväganden som gjorts redovisas. 

3. 1 Metodval 

För att besvara forskningsfrågorna har jag valt att göra kvalitativa forskningsintervjuer 

som syftar till att belysa intervjupersonernas livsvärld och relation till den (Kvale, 1997, 

s. 34). Metodvalet grundar sig på att syftet och frågeställningarna är inriktade på att ta 

reda på lärares förhållningssätt och vara öppen för att delvis låta samtalet styras av de 

svar som intervjupersonen ger på de förberedda frågorna. ”Den stora fördelen med 

kvalitativa intervjuer är deras öppenhet” (Kvale, 1997, s. 82). Intervjuer anses särskilt 

lämpliga ”när man vill studera människors syn på meningen hos sina levda liv, beskriva 

deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget perspektiv 

på sin livsvärld” (Kvale, 1997, s,100). Eftersom det just är intervjupersonernas eget 

perspektiv på sin livsvärld, i det här fallet arbetet med elever, som är intressant i denna 

undersökning så är den kvalitativa forskningsintervjun mest lämpad som metod. En 

nackdel med metoden kan vara att jämförbarheten mellan informanternas svar inte är 

riktigt tillförlitlig eller entydig, medan en fördel kan vara att man kan få fram helt ny 

information som man inte kunde föreställa sig när man gjorde sina frågor (Stukát, 2014, 

s. 44-45). 

3. 2 Urval 

Efter en undersökning om vilka klasser på den utvalda högstadieskolan i norra Sverige 

som hade elever med diagnosen skickades en förfrågan om intervju ut till sammanlagt 

17 lärare. Fem av dessa tackade ja till att medverka i studien och intervjutillfällen 

bokades i anslutning till deras ordinarie arbetstid. I studien deltar lärare som undervisar 

i svenska, engelska, matematik, SO-ämnen, NO-ämnen och idrott i klasser där en eller 

flera elever har diagnosen språkstörning. Att få med undervisande lärare i flera olika 

ämnen breddar undersökningen då det ger en utförligare bild av de erfarenheter som 

finns kring undervisning av elever med diagnosen språkstörning. Eftersom studiens 

fokus inte ligger på att beskriva de olika undervisningsämnenas karaktär så benämns 

intervjupersonerna som Lärare 1-5 och vilka ämnen som de undervisar i framgår inte i 

analysen. Studien tar inte hänsyn till förutsättningarna för de olika 

undervisningsämnena, utan lärarna behandlas som en grupp. 

3. 3 Undersökningsförfarande 

Efter litteraturgenomgång utformades en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna 1-7 

handlar om vilka erfarenheter lärarna har i att arbeta med elever med diagnosen 

språkstörning och vilka anpassningar de anser vara verksamma. I frågorna 8-16 får 

lärarna möta metoder som forskningen visat vara verksamma, berätta vilka erfarenheter 

de har av att använda dem och resonera kring hur verksamma de är. Frågorna 17-19 
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hanterar organisationen av stöd med hjälp av speciallärare och fångar lärarnas åsikter 

om hur ansvaret bör fördelas mellan klasslärare och speciallärare.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt mötesrum i skolans lokaler för att garantera att 

samtalet inte skulle behöva störas och tid hade bokats i samråd med respondenterna. 

Fem intervjuer genomfördes under en period på två veckor och varje intervju varade 

mellan 30 och 45 minuter. Intervjuerna spelades in och har transkriberats i efterhand av 

mig under veckan efter genomförandet av samtliga intervjuer.  

3. 4 Analysmetod 

Efter utskriften har jag analyserat intervjutranskriptionerna genom att göra en 

meningskategorisering (Kvale, 1997, s. 178) och gjort en färgkodning av 

transkriptionerna för att slutligen tolka dessa och skapa kontraster (Kvale, 1997, s. 185). 

Kategorier som framkommer i analysen rör planering av undervisningen för elever med 

diagnosen språkstörning, där färgkodningen gjorts för att urskilja de olika synsätt som 

finns kring planeringen. Andra kategorier rör de metoder som forskningen anser 

verksamma för denna elevgrupp och färgkodningen visar på skillnader på erfarenheten 

av att använda metoder, skillnader på hur verksamma lärarna anser att metoderna är, 

samt vilka synsätt på orsakerna till att använda metoderna som lärarna ger uttryck för. 

Ytterligare kategorier visar på hur lärarna anser att stödet tillsammans med speciallärare 

bör utformas, där färgkodningen visar på skillnader i vad lärarna anser att stödet bör 

bestå av, skillnader i hur man ser på förutsättningarna för en speciallärare jämfört med 

den lärare i helklass, samt skillnader i hur man tycker att ansvaret bör fördelas mellan 

speciallärare och ordinarie lärare i helklass. 

 

I analysen använder jag mig av ett diskursperspektiv (Elmeroth, 2012, s. 32-33) för att 

undersöka de synsätt som framkommer om elever med diagnosen språkstörning och hur 

undervisningen bör anpassas för dem. Elmeroth skriver att hur man talar om något bara 

är den synliga delen av diskursen, och förklarar diskursbegreppet som ”ett 

underliggande men bestämt sätt att uppfatta och tänka om ett område” (2012, s. 32). Jag 

använder mig av begreppet diskurs för att visa på att hur lärare talar om elever med 

diagnosen språkstörning visar på olika synsätt på hur man uppfattar diagnosen och med 

det också hur man tänker kring arbetet med de elever som har diagnosen. 

3. 5 Studiens tillförlitlighet 

 

I diskussionen om studiens generaliserbarhet finns det flera anledningar till försiktighet. 

I kvalitativa intervjuer är möjligheterna att generalisera små, eftersom det är 

respondenternas livsvärld som beskrivs. Dessutom är undersökningsgruppen i denna 

studie förhållandevis liten, så de resultat som presenteras kan inte generaliseras till 

populationen som helhet. Däremot kan resultaten anses vara relaterbara (Stukát, 2014, 

s.136) till andra lärare som undervisar i motsvarande grupper, vilka kan göra jämförelse 

med sina egna situationer. 
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Även i frågan om reliabiliteten finns det aspekter att ta i beaktande. I en kvalitativ studie 

kan exempelvis frågor och svar feltolkas av respondenter eller bedömare, yttre 

störningar inverka, dagsformen hos respondenten inverka eller behandling av svaren 

felskrivas (Stukát, 2014, s.133-134). För att säkerställa att frågor och svar tolkats rätt 

har jag arbetat medvetet under intervjuerna för att förtydliga när frågorna tolkats på ett 

annat sätt än jag avsett och lagt mycket tid på transkribering för att fånga 

respondenternas åsikter som de uttrycker dem och undvika eventuella felskrivningar. 

Jag har valt intervjulokal för att undvika yttre störningsmoment och få till en lugn miljö 

som också skulle inverka positivt på respondenternas dagsform, då många upplevde att 

det var en intensiv period på skolan. Att bara fem av sjutton tillfrågade lärare deltog i 

studien kan också påverka reliabiliteten eftersom det är möjligt att de lärare som valde 

att delta i studien kände sig mer förtrogna med ämnet. Möjligheterna att genomföra 

samma studie en gång till och få fram samma resultat är således begränsade, vilket bör 

tas i beaktande, men den insyn i arbetet som framkommer av intervjuerna bör ändå 

kunna ses som trogen de beskrivningar som just dessa lärare ger. 

 

Validiteten i studien kan dock anses vara god. Syftet med studien var att ta reda på vilka 

uppfattningar som lärare har om arbetet i klass där en eller flera elever har 

språkstörning, vilka anpassningar de anser vara verkningsfulla och hur de ser på 

ansvarsfördelningen mellan lärare och speciallärare. Alla respondenter har fått besvara 

samma frågor och det som framkommer från svaren på frågorna är just dessa lärares 

uppfattningar om detta arbete. 

3. 6 Etiska överväganden 

Studien har planerats och genomförts i enlighet med gällande riktlinjer vad gäller etiska 

överväganden. De lärare som intervjuades har fått skriftlig information om syftet med 

undersökningen och hur den är upplagd och har lämnat skriftligt samtycke till att delta 

(se informationsbrev och samtyckesblankett, bilaga 2). Intervjun inleds med en 

diskussion om de risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i projektet. 

Här pratar vi om hur intervjun ska läggas upp för att obehöriga inte ska kunna ta del av 

svar och resultat men även om vilka fördelar som finns med att reflektera kring 

undervisning och elever med språkstörning, därigenom har vi diskuterat konsekvenser 

av att delta i undersökningen. Intervjupersonerna informerades om att deras deltagande i 

undersökningen var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst. Genom 

att inspelningarna och transkriptionerna av samtalen förvaras av mig och enbart används 

i forskningssyfte av behöriga att dela informationen ser jag till att privata data som kan 

identifiera undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. För att inte enskilda 

lärare ska kunna identifieras redovisas inte deras ämneskombinationer. Härigenom har 

studien uppfyllt informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 
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4 Resultatredovisning och analys 

Studiens resultat kommer i detta kapitel att redovisas i fyra avsnitt. I avsnittet Lärarnas 

arbete i sin praktik kommer lärarnas upplevelser av arbetet i klasser där en eller flera 

elever har språkstörning att redovisas. I avsnittet Lärarnas uppfattningar om metoder 

presenteras lärarnas tankar om de metoder för att anpassa undervisningen för elever med 

diagnosen språkstörning som forskningen visat vara verksamma. I avsnittet Lärarnas 

uppfattningar om organisationen framkommer den bild av hur lärarna anser att arbetet 

med dessa elever bör organiseras i samarbete med speciallärare och hur ansvaret bör 

fördelas. I avsnittet Analys så tolkas resultatet utifrån de forskningsfrågor som studien 

omfattar. 

 

4. 1 Lärarnas arbete i sin praktik 

Flera av de lärare som intervjuats har tidigare erfarenhet av att undervisa i klasser där en 

eller flera har diagnosen språkstörning. I studien fokuserar de på de nuvarande 

grupperna av denna kategori, men en del jämför med tidigare klasser och elever och 

flera kommer fram till att det är en väldig spridning på dessa. Vilken typ av svårigheter 

en elev har påverkar anpassningarna mycket, men så även vilken svårighetsgrad man 

arbetar på i klassen. 

 

Nu är ju den här gruppen ganska lågpresterande. Så att det är ju inte jättestora förändringar. 

(Lärare 5) 

 

Det är inte min första elev med språkstörning, men jag tror att det är den första elev som 

jag har som har en så utpräglad expressiv språkstörning. (Lärare 1) 

 

Bland lärarna finns två olika spår på hur arbetet med anpassningar planeras. Den första 

svarskategorin anger rätt specifikt vilka anpassningar som är till för den eller de elever 

som har språkstörning, medan den andra svarskategorin ger uttryck för att 

anpassningarna av undervisningen även hjälper andra som har svårt med ämnet. 

 

Till exempel, ska han skriva en berättelse så måste han ha, hela berättelsen måste ju vara 

solklar för honom, och han måste prata igenom det. (Lärare 1) 

 

Den här läraren planerar specifika anpassningar för att en viss elev ska klara en 

skrivuppgift och anser sig veta vilken typ av hjälp som kommer att leda till ett lyckat 

resultat. Anpassningen utgår från individen och är skräddarsydd för att möta ett visst 

behov till hjälp som denna elev anses ha, vilket skiljer sig från den andra 

svarskategorin. 

 

Sen är det ju flera andra som är ruskigt svaga också, de drar också nytta av det här. (Lärare 

2) 
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Det här svaret visar på hur anpassningar av undervisningen som hjälper för en elev med 

diagnosen språkstörning används i klassen, men de är även till nytta för andra som har 

svårt med ämnet. Båda dessa synsätt uttrycks av flera lärare i intervjuerna, med en viss 

tyngdvikt på den första svarskategorin. De behöver inte stå i kontrast till varandra, för 

en anpassning planerad för en viss elev kan vara av nytta för andra.  

 

De flesta lärare anser att det finns verkningsfulla anpassningar som de gör för de elever 

med diagnosen språkstörning som de möter i klassrummet. Exempel på dessa 

anpassningar kan vara förenklat material, anteckningar hemskickade före ett nytt 

arbetsområde börjar, hjälp att strukturera skrivandet, muntliga prov eller hjälp att läsa 

uppgifter.  

 

Det som gör störst skillnad tycker jag, det är, när han ska skriva någonting. Det som gör 

störst skillnad det är att han får en väldigt tydlig disposition vad han ska skriva. (Lärare 1) 

 

Men sätter man sig ned med honom. Och ställer lite frågor, då har han jättemycket tankar.  

(Lärare 4) 

 

En lärare problematiserar vissa anpassningar och tycker att det kan finnas nackdelar 

med en avskalat material. 

 

Men jag tänker ibland det här att lyssna, men samtidigt att beskära materialet, det gör ju 

samtidigt att de får sämre förutsättningar för att klara mer om man bara ger dem en liten 

del som de ska kunna. Det blir ju också en begränsning för dem. (Lärare 3) 

 

Med denna utgångspunkt kan det beskurna materialet som används för att hjälpa, i sig 

bli något som ger eleverna en begränsad förståelse av arbetsområdet. 

4. 2 Lärarnas uppfattningar om metoder för att anpassa undervisning 

I intervjun har lärarna fått berätta om sina erfarenheter av att använda specifika metoder 

som forskningen visat vara verksamma för elever med språkstörning, samt värdera hur 

verksamma lärarna tycker att de är i deras undervisningssituation. De metoder som 

presenteras är i stort kända av lärarna, med undantag av de två metoder som rör hur man 

arbetar med läsförståelse (se intervjuguide, Bilaga 1, fråga 15-16), där två av lärarna 

svarar att det inte är något man arbetar med i det ämne de undervisar i. 

 

Den första metoden, att förvarna om ämnesbyte tydligt och i god tid, är det tre av 

lärarna som använder i de nuvarande klasserna och anser vara verksamt. Lärare 2 tycker 

att det är väldigt viktigt för eleven att vara förberedd för ett nytt ämnesområde. De två 

lärare som inte använder metoden har inte sett det som verksamt på grund av att eleven 

mer behöver fokusera på det nuvarande arbetsområdet. 

 

Jag tänker inte någon skillnad och jag tror hellre att han skulle tappa bort sig. (Lärare 4) 
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Lärarna ser alltså fördelar med att använda metoden för elever med diagnosen 

språkstörning, men det är inte en metod som passar alla elever med denna diagnos enligt 

intervjusvaren. 

 

Den andra metoden som presenteras är att elever med diagnosen språkstörning kan 

behöva fler repetitioner av input för att tillägna sig kunskap. Samtliga lärare ser 

verkning av metoden, men det är också två av lärarna som uttrycker att det inte är något 

specifikt just för en elev med diagnosen språkstörning.  

 

Alltså, det gör jag, men jag tänker att det är många som mår bra av det. (Lärare 5) 

 

Eftersom det är ett vanligt inslag i undervisningen att repetera det man gjort lektionen 

innan är det alltså inte alla lärare som kopplar ihop metoden med elever med 

språkstörning. Man ser fler repetitioner av input som ett sätt att befästa kunskaper för 

många elever. Det är tre av lärarna som uttrycker att de använder metoden mer riktat 

mot eleven med diagnosen språkstörning. 

 

Med någon extra repetition går det ganska bra. Med rätt stöttning och hjälp tycker jag inte 

att han har särskilt snävt ordförråd. (Lärare 1) 

 

I de olika ämnen som dessa lärare undervisar så ser de riktade repetitionerna olika ut. 

De kan exempelvis bestå i att träna mer på begrepp, gå igenom en powerpoint muntligt 

eller att göra andra mattetal på samma område för att befästa kunskaperna. 

 

Nästa metod som presenteras är att lägga ned extra träning på lågfrekventa ord för 

elever med språkstörning. Två av lärarna ser att det är en riktad anpassning av 

undervisningen för de elever med språkstörning som de har i undervisningen som ger 

bra verkan. 

 

Det kan nog stämma. Då går det bra… Jag tänker bara på den eleven som jag har i gruppen 

just nu. (Lärare 5) 

 

Två andra lärare ser inlärningen av nya ord som något centralt i ämnet, där alla får träna, 

repetera och nöta in de nya orden. De anser att de arbetar mycket med detta för alla 

elever i klassen. 

 

Så de får dem flera gånger. Det gör ju som alla, så att det är ju, det gynnar ju alla, tänker 

jag. Det är kanske bra för de här utan att det är speciellt för dem. (Lärare 3) 

 

Den femte läraren ser inte behovet av denna extra träning för just den elev med 

diagnosen språkstörning som finns i klassen, utan tycker att ordförrådet räcker till om 

eleven får chans att visa sina kunskaper muntligt. 

 

Det är ju hans styrka, att han kan uttrycka sig muntligt. (Lärare 4) 
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Att de olika eleverna med diagnosen språkstörning har olika styrkor och svagheter är 

naturligt, och så även att undervisningen anpassas olika för dem. Huruvida den extra 

träningen av lågfrekventa ord ska riktas mot enskilda elever eller är något viktigt för alla 

är upp till den undervisande läraren att bedöma, men upplägget kan komma att variera 

beroende på synen på detta. 

 

Att använda visuellt stöd vid genomgångar föreslås hjälpa elever med diagnosen 

språkstörning, samtliga av de intervjuade lärarna använder i de klasser som behandlas i 

studien. Men meningarna går isär om vilken typ av visuellt stöd som är verksamt. En 

lärare tycker att det gör stor skillnad att använda bilder: 

 

Jag tycker att man ser ofta att de kommer ihåg, även om de har borta orden så har de kvar 

den där bilden de kan rita och kanske kan minnas med hjälp av det. (Lärare 3) 

 

En annan lärare som tycker att det är verksamt uttrycker sig så här: 

 

Det ser man ju också, på proven. Där det har varit mycket bilder inblandade där kan de 

alltid knyta upp det på bilden. (Lärare 2) 

 

Två av lärarna använder visuellt stöd men mest i form av ord på tavlan eller på datorn, 

men använder bilder mer sällan. 

 

Inte specifikt för honom. Han väljer själv väldigt sällan att jobba via bilder. (Lärare 1) 

 

Jag skriver upp det ganska ofta. Eller väldigt ofta och så nästan alltid är det någon fråga 

eller något ord som jag skriver upp då på tavlan så att det ska finnas där. (Lärare 5) 

 

Vad gäller det visuella stödet tycker samtliga lärare att det är verksamt, men synen på 

vad det visuella stödet ska innehålla är alltså inte samstämmig. De lärare som använder 

bilder tycker att det är en bra metod för att eleverna ska minnas bättre. 

 

Att kortare och mer förenklade instruktioner kan vara gynnsamt för elever med 

diagnosen språkstörning är något som samtliga lärare håller med om. Men det är en 

skillnad i hur man pratar om anledningen till att ge kortare instruktioner. Två av lärarna 

ser det som en anpassning som man använder för en viss elev, för att det är något som är 

avgörande för att den eleven ska kunna följa undervisningen. 

 

Alltså det ska vara korta instruktioner, uppgift för uppgift för får man för många uppgifter 

då blir det ingenting. (Lärare 4) 

 

Två av lärarna som också använder nedkortade instruktioner talar mer om det som en 

anpassning för gruppen, som även hjälper eleven med diagnosen språkstörning. 
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Ja, de har ju svårare för instruktioner i den där gruppen. Eller många av dem. Och på det 

viset kanske man tänker annorlunda. (Lärare 3) 

 

Att lärarna talar om denna anpassning på så olika sätt kan bero på olika synsätt på hur 

man planerar undervisningen för elever med diagnosen språkstörning, men det kan även 

bero på skillnaden mellan undervisningsgrupper eftersom en klass med många elever 

som har svårt att nå målen i ett visst ämne kan innehålla flera individer som har nytta av 

denna anpassning än bara eleven med diagnosen språkstörning. Den femte läraren 

kopplar här ihop de nedkortade instruktionerna med att eleven ska ha tillgång till dem 

visuellt också för att inte behöva hålla allt i minnet. 

 

Nästa anpassning som tas upp är att lägga extra stor vikt vid att tala då man är vänd mot 

klassen och använda ett tydligt kroppsspråk för att elever med diagnosen språkstörning 

ska uppfatta det man säger. Samtliga lärare tycker att det är viktigt, men de flesta tar 

upp det som något som de tänker på i alla grupper de undervisar. Fyra av lärarna 

kommer in på hur man tänker kring placering av just den elev som har diagnosen 

språkstörning, trots att de inte fick någon specifik fråga om detta. Det framgår tydligt att 

placeringen anses vara viktig för att eleven ska kunna följa undervisningen så bra som 

möjligt. På denna fråga visar alltså de flesta lärare att man utgår från eleven med 

språkstörning då man planerar hur eleverna bör sitta i klassrummet. 

 

Och han har hela tiden placeringar som är ganska långt fram och där känner man också att 

han är med hela tiden. (Lärare 2) 

 

Det föreslås att man ska planera gruppsammansättningen extra noggrant för dessa 

elever. Lärarnas svar kan kategoriseras i två grupper: att man planerar 

gruppsammansättningen för att eleven med språkstörning ska känna sig trygg och få ett 

bra bemötande eller att man planerar utifrån vilken gruppsammansättning som får 

gruppen att arbeta bra. Det är naturligtvis ingen motsättning bland dessa svar, men de 

ord lärarna använder för att beskriva arbetet kan ändå visa på olika utgångspunkter. 

 

Och så försöker jag tänka mig för vem han är i diskussion med, vem han jobbar med så jag 

vet att han får ett bra bemötande i gruppen. (Lärare 1) 

 

Sen har han ju fått ge tips på vilka han jobbar med, de han jobbar bra med. (Lärare 4) 

 

Det är fyra lärare som tar upp bemötande och trygghet och två som tar upp att gruppen 

ska arbeta bra. En lärare nämner båda kategorierna.  

 

De två sista frågorna i detta avsnitt rör hur man arbetar med text i undervisningen och 

de beskriver metoderna reciprok undervisning (Takala 2006), samt Thinking-aloud 

(McClintock et al. 2014). Det är två av lärarna som inte arbetar med text på detta sätt i 

sina ämnen, vilket har nämnts i inledningen av detta kapitel. Två av lärarna som har 
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använt sig av metoder enligt reciprok undervisning tycker att det har gett god verkan på 

gruppen. 

 

Och det fungerade jättebra på den här gruppen. Och det gjorde vi en utvärdering på också 

där de tyckte att det var bra att läsa tillsammans. (Lärare 3) 

 

Men även om arbetet har gett verkan på gruppnivå nämner två av lärarna att det är svårt 

att se hur effekterna är på en elev med språkstörning med denna metod. 

 

Ingen aning. För hon är ju så tyst så hon säger ju sällan någonting själv sådär. (Lärare 5) 

 

Han kan komma dit, men han gör det inte själv. Inte efter vi hade jobbat med det heller. 

(Lärare 1) 

 

Även om det är svårt för lärarna att veta effekterna för de specifika eleverna så är de 

ändå positiva till arbetssättet och tror att det kan ha verkan. 

 

Men jag tänker att det ändå hjälper. (Lärare 5) 

 

När lärarna diskuterar metoden Thinking aloud så nämner alla tre hur de har tränat på 

att använda omvärldskunskap i läsningen och en av lärarna uttrycker att det gav god 

verkan för eleven med språkstörning. 

 

Jo, det gjorde det. Han litade inte på sin förmåga där i början att sätta sig ner och jämföra 

med sina erfarenheter. (Lärare 1) 

4. 3 Lärarnas uppfattningar om organisationen 

På frågorna om hur lärarna anser att arbetet med dessa elever bör organiseras i 

samarbete med speciallärare och hur ansvaret bör fördelas så har deras svar 

kategoriserats in i olika grupper för att tydliggöra deras syn på arbetet på olika nivåer. 

 

De lärare som intervjuats ger rätt samstämmig syn på vilken typ av hjälp de kan ge 

elever med diagnosen språkstörning i klassrummet. Hjälpen kan exempelvis bestå av 

anpassning av material, mer uppmärksamhet och följdfrågor, samt mer stöd vid 

genomgång av texter och inlärning av begrepp. 

 

Ja, alltså jag anpassar ju material. Jag går förbi honom otroligt mycket. (Lärare 4) 

 

När lärarna talar om de skilda förutsättningarna för klasslärare och speciallärare för att 

arbeta med elever med diagnosen språkstörning så kan deras svar sorteras i två 

kategorier. Den ena kategorin av svar handlar om förutsättningarna för speciallärare att i 

mötet med en elev kunna skapa en relation som får eleven att känna sig trygg. 

 



22 

Men sedan, spontanprat eller i redovisningsform, det är ju skitsvårt. Där är ju en speclärare 

till mycket hjälp, att kunna locka fram eller hjälpa i. (Lärare 5) 

 

Nu backar jag till den andra eleven. Hon behövde de där stödet utanför klassrummet. Och 

det var ett direkt extra stöd, det skulle inte ha fungerat på en vanlig lektion med 24-25 

andra. (Lärare 2) 

 

Den här beskrivningen av vilka förutsättningar speciallärare har visar på vikten av mötet 

och den tryggare situation som kan uppstå där, för att eleven ska kunna bygga upp 

kunskap och självförtroende som fungerar i andra sammanhang. 

 

Och framför allt när hon märkte att det här gav resultat och hon kände själv att hon gick 

framåt, att hon fick ett annat självförtroende. (Lärare 2) 

 

Här beskriver läraren förändringen för en elev som har fått träna med speciallärare i en 

trygg situation, och ser hur eleven bygger upp självförtroendet så att skolsituationen blir 

bättre i klassrummet. Den andra kategorin handlar om hur specialläraren har mer tid till 

eleven, att det är det är mängden tid av riktad hjälp som är den avgörande 

förutsättningen. 

 

Så en sådan gång är han i behov av speciallärare. Eller så måste jag ta tid. (Lärare 4) 

 

För att jag känner att jag inte riktigt har tid med det. (Lärare 5) 

 

Skillnaden mellan dessa två kategorier av svar visar på olika tankar på vad det är i 

speciallärarnas förutsättningar för att hjälpa elever med diagnosens språkstörning som är 

mest central. Samtidigt finns det som i exemplen ovan lärare som ger uttryck för båda 

dessa kategorier av svar. 

 

En annan punkt där lärarnas svar skiljer sig är vad arbetet för speciallärare med dessa 

elever bör bestå av. En syn på arbetet är att eleverna tillsammans med speciallärare 

behöver extra träning av det de gör på de vanliga lektionerna.  

 

Men det är väl ändå mycket runt de här texterna och då man håller på med begrepp och att 

de får liksom ett annat tillfälle att gå in en gång till på det. (Lärare 3) 

 

Och sånt kan han ju få, men då har jag ju 24 till. Det är väldigt svårt, för han jobbar ju när 

jag står bredvid och det är fler i den här klassen som också är såhär. (Lärare 4) 

 

Den hjälp som eleverna kan få i klassrummet beskrivs med denna syn som verksam, 

men eleverna behöver få mer träning och stöttning för att klara uppgifterna. Där 

kommer speciallärare in för att träna extra med eleverna. En annan syn på vad arbetet 

bör bestå av som framkommer i lärarnas svar är att man ser hjälpen som kan komma 
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från speciallärare som ett arbete där eleverna får träna på att lära sig verktyg och 

strategier som de ska kunna använda för att lyckas med skolgången. 

 

Ja, ska jag jobba med det så måste jag ha mer utbildning i så fall. Jag kan handleda men jag 

kan inte ge honom de egentliga verktygen. (Lärare 1) 

 

Att man har lite bättre strategier kanske, för hur man jobbar med det. Än vad jag har tror 

jag. Hur skulle jag kunna göra nu? (Lärare 5) 

 

Med denna syn på arbetet som speciallärare utför så avses ett mer djupgående arbete än 

det som är kopplat till de egentliga uppgifterna i ämnet, eftersom eleverna ska kunna 

använda sig av strategierna även i andra situationer i framtiden.  

 

På frågan om hur ansvaret bör fördelas framkommer rätt skilda uppfattningar från de 

intervjuade lärarna, rörande hur mycket av planering och anpassningar som 

speciallärare bör ansvara för. En lärare tycker att ansvaret för planering borde ligga mer 

på specialläraren än det gör idag. 

 

Åtminstone tycker jag att man borde samarbeta mer kring planeringen för dessa elever 

eftersom det är specialläraren som vet vad som är bäst för den här eleven. (Lärare 1) 

 

En annan lärare tycker också att samarbetet kring planeringen behöver utvecklas för att 

eleven ska få den hjälp den behöver, men vill ha med specialläraren i planering av hur 

hjälpen ska se ut. 

 

Det är ju något man måste bestämma i kommunikation. (Lärare 3) 

 

Ytterligare en lärare skiljer på planeringen för lektionsinnehållet och anpassningarna för 

elever med diagnosen språkstörning. 

 

Ibland kan jag ju tycka att det ska vara mer ansvar på specialläraren för att anpassa. Att 

ämnesläraren har ansvar för huvudinnehållet. (Lärare 4) 

 

Det är tydligt att åsikterna om vem som ska ansvara för vad i arbetet för dessa elever går 

isär, men de flesta lärarna ger samtidigt på olika sätt uttryck för att ett utökat samarbete 

vore att föredra. 

4. 4 Analys 

Något som bekräftas i intervjuerna av lärarna är vilken stor spridning det är på eleverna 

som har diagnosen språkstörning (Coady et al., 2013). När lärarna planerar anpassningar 

av undervisningen för elever med diagnosen språkstörning så gör den enskilda elevens 

styrkor och svagheter stor inverkan på vilken typ av hjälp som lärarna anser vara 

verksamma. Det är en anpassning till vilken typ av stöd eleverna behöver i linje med 

Carlberg Eriksson (2009). Detta går igenom vid genomgången av forskningens förslag 
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på verksamma metoder, för även om lärarna är medvetna om de flesta av metoderna så 

används de inte alltid. Enligt de intervjuade lärarna beror det på vilka anpassningar som 

är verksamma för just den eller de elever som de har med diagnosen i sin undervisning. 

Man får hålla i minnet att det här är beskrivningar ur lärarnas perspektiv och att 

intervjuer av elever kunde ge en annan bild, men det fastställer att de intervjuade lärarna 

ser eleverna med denna diagnos som en heterogen grupp där inte alla går att hjälpa med 

samma metoder.  

 

Ett mönster som går igen i flera av intervjufrågorna är de skilda perspektiven på 

anpassningar som görs av undervisningen för elever med diagnosen språkstörning. Ett 

perspektiv ser företrädesvis anpassningarna som något man gör med en elev för att möta 

de svårigheter som den upplever med undervisningen, något som kan kallas 

individperspektiv. Man utgår från individen och tänker redan på planeringsstadiet på 

hur material och upplägg bör anpassas för att den ska kunna lyckas bra och anpassar 

undervisningens praktik efter den individen. Det andra perspektivet ser anpassningarna 

som något som görs i undervisningsgruppen och som även andra elever kan dra nytta 

av, något som kan kallas ett grupperspektiv. Man utgår från vad som är bra för gruppen 

och individen med diagnosen språkstörning på samma gång och planerar in 

anpassningar för individen som alla får dra fördel av, eller kanske mer exakt andra 

elever som har svårt att följa undervisningen. Det finns inget syfte i denna studie att 

försöka avgöra vilket av dessa perspektiv som ger större verkan, men de skilda 

perspektiven framgår tydligt och de kan påverka hur anpassningarna i klass ser ut. Det 

går att se det som att olika diskurser (Elmeroth, 2012) ger olika perspektiv och med dem 

olika synsätt på planeringen av anpassningar. 

 

En av de saker som kan inverka på hur lärare planerar arbetet för en elev med diagnosen 

språkstörning är hur undervisningsgruppen ser ut. En möjlig orsak till att lärare ser på 

arbetet ur grupperspektivet kan vara att det är många elever i undervisningsgruppen som 

har svårt att följa undervisningen och behöver extra anpassningar. Lärare ger flera 

exempel på att de ser anpassningar för elever med diagnosen språkstörning som 

verksamma även för andra elever i behov av stöd. I undervisningsgrupper där det är 

många som behöver stöd kommer arbetet i stort att anpassas mer efter ett arbetssätt som 

passar en elev med diagnosen språkstörning, exempelvis med fler repetitioner och extra 

genomgångar av begrepp. Möjligen kan detta, att anpassningar för en elev med 

diagnosen språkstörning passar även andra som behöver stöd, vara en av förklaringarna 

till de imageproblem som tas upp kring diagnosen (Bishop, 2009). 

 

När lärarna tillfrågas om det arbete de gör i sin praktik finns det flera exempel på 

anpassningar som de anser vara verksamma, som förenklat material, anteckningsstöd, 

strukturhjälp, muntliga prov eller hjälp att läsa uppgifter. De flesta lärarna anser att de 

anpassningar de gör i sin praktik gör skillnad för elever med diagnosen språkstörning, 

även om en lärare problematiserar det förenklade materialet eftersom det kan ge en 

begränsad förståelse av arbetsområdet. 
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När lärarna tillfrågas om de metoder som forskningen visat vara verksamma finns det en 

viss spridning i deras svar. Att förvarna om ämnesbyte tydligt och i god tid är något som 

tre av lärarna anser vara verksamt, medan två av lärarna tycker att det inte hjälper den 

aktuella eleven. Extra repetitioner av input är något alla lärare tycker är verksamt, men 

två av lärarna talar inte om det som en anpassning för eleverna med diagnosen 

språkstörning utan mer som något som hjälper alla. Ett liknande mönster syns i metoden 

att träna extra på lågfrekventa ord. Två av lärarna tycker att det hjälper elevgruppen 

medan två av lärarna tycker att alla behöver detta. En lärare tycker inte att det är 

ordförrådet som hindrar eleven. Samtliga lärare tycker att det är viktigt med visuellt 

stöd, men det framkommer olika inriktningar på vad det visuella stödet ska bestå av. 

Samtliga lärare tycker också att det är viktigt att korta ned och förenkla instruktioner, 

men anledningen till att man gör det skiftar från att vara en individanpassning till att 

vara en anpassning för gruppen. Att tänka extra på att man talar då man är vänd mot 

klassen och använda ett tydligt kroppsspråk är något samtliga lärare tycker är viktigt 

och fyra av dem understryker vikten av placering i klassrummet för denna elevgrupp. 

 

 

Hur lärarna talar om planering av gruppsammansättning för elever med diagnosen 

språkstörning kan tematiseras i två kategorier: gruppindelning för känsla av trygghet 

och bra bemötande eller gruppindelning för att gruppen ska kunna jobba bra. Det är 

möjligt att fokus på trygghet kan ge positiva effekter för elevens välbefinnande och med 

det också möjligheter att utvecklas i detta arbete, men det kan också finnas poänger med 

att låta gruppens arbete vara i fokus ibland för att en elev med diagnosen språkstörning 

ska få ta del av andras strategier för att lösa uppgifterna. 

 

De olika sätt på vilka lärarna beskriver de skilda förutsättningarna för lärare i 

klassrumssituation och speciallärare är något som kan leda till att man har skilda 

förväntningar på vilken hjälp elever med diagnosen språkstörning får av speciallärare. 

Om lärare ser dessa förutsättningar som att eleven får extra tid på sig att utföra uppgifter 

som de inte hunnit med på lektionstid, men att hjälpen de får fokuseras på uppgiften i 

fråga så kan det påverka omfattningen på speciallärarinsatserna och även vilken typ av 

arbete som utförs. Frågan om att hinna med det arbete som krävs med elever med 

diagnosen språkstörning tas även upp av andra lärare (McCartney et al., 2009). Om 

lärare ser möjligheterna i att skapa en trygg relation där eleven med språkstörning kan 

utvecklas som det centrala så kommer det att ligga andra förväntningar på arbetet och 

troligen också leda till att speciallärarinsatserna planeras in med andra mål i sikte. 

 

Det är en rätt samstämmig bild som framkommer av vilken typ av hjälp som lärarna 

anser att de kan ge dessa elever i klassrummet. Anpassning av material, mer 

uppmärksamhet och mer stöd vid genomgång av texter samt inlärning av begrepp är 

återkommande områden som lärarna tar upp. När lärarnas tankar om vad arbetet för 

speciallärare med denna elevgrupp bör bestå av framkommer skillnader, där den ena 

kategorin av svar visar på lärare som anser att stödet ska riktas in på extra träning av det 

de gör på de vanliga lektionerna, medan den andra kategorin visar på lärare som anser 
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att hjälpen bör bestå av att eleven lär sig verktyg och strategier som de ska kunna 

använda i framtiden.  

 

Vad gäller ansvarsfördelningen mellan lärare och speciallärare så framkommer olika 

idéer för hur det bör avgränsas, men lärarna talar om samarbetet med speciallärarna som 

något som går att utveckla. Ett mönster som framgår är att lärarna vill att speciallärarna 

finns med i planeringsskedet i större utsträckning, både vad gäller planering av 

arbetsområdet och planering av de anpassningar som eleven med diagnosen 

språkstörning kan få. Det kan finnas flera orsaker till detta, dels att de olika lärarna har 

olika åsikter om hur ansvaret bör fördelas, men även att det kan vara svårt att få tid att 

mötas och diskutera planeringen och genomförandet i verksamheten. 
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5 Sammanfattande slutsatser 

Här presenteras de sammanfattande slutsatserna om varje forskningsfråga. Vilken 

relevans studien har för speciallärare redovisas i ett eget avsnitt. 

5. 1 Vilka uppfattningar har lärarna om olika anpassningar för denna 
elevgrupp? 

Det framkommer att de flesta av lärarna planerar anpassningar för elever med diagnosen 

språkstörning i sin praktik som de anser göra skillnad för elevgruppen. Det rör sig om 

förenklingar och stöd till de områden där de aktuella eleverna har svårt. Att gruppen 

elever med diagnosen språkstörning har en stor spridning på vilken typ av hjälp de 

behöver framkommer tydligt i lärarnas svar. Undervisningsgruppen har stor betydelse 

för utformningen av anpassningarna enligt lärarna, med tanke på att svårighetsgraden 

kan variera mellan undervisningsgrupper.  

 

5. 2 Hur upplever lärarna att anpassningarna fungerar?  

 

Hur lärarna talar om anpassningarna visar på olika perspektiv i planering och i 

genomförande av lektioner. Det perspektiv som kan benämnas individperspektivet ser 

hur anpassningarna fungerar för en elev med en viss profil, vissa styrkor och svagheter 

som man kompenserar för. När arbetsområdet genomförs har lärarna tänkt igenom vilka 

anpassningar som är bäst för just den eleven i just det arbetsområdet. Det andra 

perspektivet som kan benämnas grupperspektivet ser hur anpassningarna fungerar för 

gruppen och möter behov hos flera elever. Lärarna använder anpassningar på gruppnivå 

och målgruppen är inte bara den eller de elever som har diagnosen språkstörning, utan 

även andra elever som har svårt att följa undervisningen. Det perspektiv som lärarna har 

på funktionen av anpassningarna kommer att påverka undervisningen och leda till olika 

upplägg hur lektionerna ser ut för elever med diagnosen språkstörning. En logisk följd 

är att de elever som möter individperspektivet får mer skräddarsydda anpassningar som 

kan leda till en effektivare inlärningssituation. De elever som möter grupperspektivet 

kan grupperas ihop med andra elever som har svårt att följa undervisningen och få 

mindre skräddarsydda anpassningar, men det kan även finnas vinster med att det är 

andra som får samma anpassningar eftersom man lär sig tillsammans med andra och 

eftersom de anpassningar som passar till denna elevgrupp också kan göra verkan för 

andra. 

5. 3 Vilken typ av stöd tycker lärarna att de kan ge och vilken typ av 
stöd tycker lärarna att speciallärare bör ha ansvaret för? 

Lärarna ger uttryck för två olika synsätt på de förutsättningar som lärare och 

speciallärare har i arbetet med denna elevgrupp. I det ena synsättet fokuserar läraren på 

att eleven får mer tid på sig till de uppgifter som ska utföras och i det andra synsättet så 

fokuserar läraren på möjligheterna till att skapa en trygg relation där eleven kan 

utvecklas. Lärarna ger också två olika synsätt på vad arbetet bör bestå av, där det ena 

riktar in sig på extra träning och repetition av det som man jobbar med på de ordinarie 
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lektionerna och det andra riktar in sig på strategier eller verktyg som eleven ska ha med 

sig. Bilden av vilket stöd lärarna kan ge i klassrummet är samstämmig och handlar om 

att anpassa material, mer uppmärksamhet och följdfrågor, mer stöd vid genomgång av 

texter och inlärning av begrepp. Vad gäller ansvarsfördelningen mellan lärare och 

speciallärare så vill lärarna gärna ha in speciallärare i planeringsskedet av 

ämnesområden och anpassningar och utveckla kommunikationen med speciallärarna. 

5. 4 Vilken relevans har studien för speciallärare? 

Denna studie har ett lärarperspektiv, men är relevant för speciallärare att känna till de 

olika synsätt som finns hos lärarna och vilka förväntningar som de kan leda till på vad 

speciallärare kan spela för roll i arbetet med elever med diagnosen språkstörning. Ligger 

lärarens fokus på att eleven ska få extra tid till uppgifter eller på att eleven ska skapa en 

trygg relation till specialläraren som kan leda till utveckling? Tänker läraren att arbetet 

ska bestå av extra träning och repetition eller att det ska bestå av att lära sig verktyg och 

strategier? För en speciallärare kommer förväntningarna och omfattningen av stödet att 

påverkas av vilka synsätt som råder och det kan vara väldigt viktigt att känna till vilka 

förväntningar läraren har. Det är också relevant för speciallärare att känna till att de 

intervjuade lärarna vill utveckla samarbetet med speciallärare och få med dem in i 

planeringsskedet av ämnesområden och anpassningar, så speciallärare kan initiera 

sådana samarbeten.  
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6 Diskussion 

I denna studie ligger fokus på lärares upplevelser och beskrivningar av arbetet med 

elever med diagnosen språkstörning. Redan i förarbetet till studien gjordes en 

observation som inte syns i resultatet: det var svårt att få deltagare att ställa upp i 

intervjuerna. Det vanligaste svaret var att lärarna inte tyckte att de visste nog mycket om 

diagnosen för att ställa upp på en intervju. Att det är en diagnos med stor spridning är 

känt, men det går att uppfatta svårigheten med att få fram deltagare som ett tecken på en 

stor osäkerhet kring diagnosen. Ordet språkstörning verkar för många lärare tyda på att 

det är något svårhanterligt och inte något som man känner sig förtrogen med.  

 

Trots detta så är de intervjuade lärarna bekanta med de flesta av de metoder för att 

anpassa undervisningen för denna elevgrupp som föreslås av forskning. De har 

erfarenheter av att använda dem, men använder dem inte alltid. Den anledning som 

anges till detta är oftast att en viss metod inte hjälper den elev med diagnosen 

språkstörning som den läraren har i sitt klassrum, vilket kan vara helt korrekt med tanke 

på den variation som finns inom elevgruppen. Det finns andra tänkbara anledningar, 

som att komplexiteten i klassrummet i vissa fall inte ger förutsättningar till att använda 

alla metoder, eller att elever med diagnosen språkstörning helt enkelt glöms bort. 

Risken finns att elevgruppen som behöver mycket anpassningar och lärarstöd inte hinns 

med i den utsträckning som skulle behövas när det är många som behöver hjälp och 

undervisningsgrupperna är stora. 

 

De olika synsätt på arbetet med dessa elever som framträder i studien och hur lärarna 

talar om anpassningarna leder till tankar om hur mycket som faktiskt kan påverkas i 

undervisningen. Det är tänkbart att en lärare som använder individperspektivet i sin 

planering av lektionsinnehåll tänker på ett helt annat sätt och också behöver sätta sig in 

mer noggrant i den enskilda elevens diagnos än en lärare som använder 

grupperspektivet. Det är en klar möjlighet att en del elever skulle kunna få mer riktade 

anpassningar om innehållet i de diagnoser som de fått var mer kända av de undervisande 

lärarna och att de inte blev hopgrupperade med andra elever som har svårt att följa 

undervisningen. Det är också möjligt att dessa elever skulle kunna uppfatta mer 

individuellt inriktade anpassningar som utpekande och att de skulle sakna delaktigheten 

i en grupp om de till för stor del hade anpassningar som skiljde dem från övriga elever.  

6.1 Fortsatt forskning 

Det vore av värde att fortsätta studera de olika synsätt som framträder i undervisningen, 

och då fokusera på elevernas upplevelser. Känner de elever som undervisas utifrån 

individperspektivet att de får mer riktade anpassningar och kan få en för sina 

förutsättningar gynnsam inlärningsmiljö? Känner de elever som undervisas utifrån 

grupperspektivet att de utvecklas bättre genom delaktigheten i gruppen? Att intervjua 

eleverna och få deras perspektiv skulle vara en möjlig fortsättning på denna studie.  
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Bilagor 

Intervjuguide     Bilaga 1 

 

1. Hur upplever du arbetet med elever i klassrummet som har språkstörning? 

 

2. Beskriv de avvägningar du gör när du planerar lektioner för dessa klasser? 

 

3. Vilka anpassningar av undervisningen gör du för dessa elever? 

 

4. Hur ofta får dessa elever andra arbetsuppgifter? 

 

5. Beskriv skillnaden på de arbetsuppgifter dessa elever får jämfört med de andra 

eleverna! 

 

6. Bemöter du dessa elever på ett annat sätt än de övriga? Beskriv skillnaden! 

 

7. Vilka anpassningar är verkningsfulla enligt din erfarenhet? 

 

 

Forskningen visar på effekter av nedanstående metoder. Vilka är dina erfarenheter av att 

arbeta med dem? 

 

8. Förvarna om byte av arbetsområde tydligt och i god tid. 

 

9. Fler repetitioner av input. 

 

10. Extra träning av lågfrekventa ord. 

 

11. Visuellt stöd till genomgångar. 

 

12. Nedkortade instruktioner. 

 

13. Tala vänd mot klassen och med tydligt kroppsspråk. 

 

14. Planera gruppsammansättningen extra noggrant för dessa elever. 

 

15. Förutspå, ställa frågor till, sammanfatta vad text handlar om. 

 

16. Läsa text högt i klassen och träna på att hitta orsakssamband och använda 

omvärldskunskap. 

 

 

17. Vilken typ av hjälp tycker du att du kan ge i klassrummet?  

 

18. Vilken typ av hjälp tycker du eleven bör få av speciallärare? 

 

19. Hur bör ansvaret fördelas mellan läraren och specialläraren? 



 

     Bilaga 2 

Informationsbrev om studien Språkstörning- en utmaning för lärare och 

speciallärare 

 

Under höstterminen 2015 genomför jag en studie för mitt examensarbete på 

speciallärarutbildningen. Jag planerar att intervjua lärare som har elever med diagnosen 

språkstörning i sin undervisning för att få insyn i hur arbetet med dessa elever fungerar i 

helklass.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att jag ska kunna analysera svaren i efterhand. När 

jag har genomfört intervjuerna kommer jag att jämföra upplevelserna från olika lärare 

för att få en förståelse för vilka arbetssätt som anses vara framgångsrika. 

Alla deltagare i studien kommer att avidentifieras och alla namn på platser och personer 

kommer att fingeras för att garantera deltagarnas konfidentialitet. Ljudinspelningarna 

kommer att användas som ett forskningsunderlag, enbart användas i forskningssyfte och 

förvaras så att inga obehöriga personer kan få tillgång till dem. Resultatet av studien 

kommer att presenteras i ett examensarbete i januari 2016. Deltagandet i detta 

forskningsprojekt är frivilligt och du kan när som helst under studien avbryta ditt 

deltagande om du vill det. 

Min förhoppning är att studien kommer att ge ett bidrag till forskningen inom området 

som ger en ökad förståelse för arbetet med elever med språkstörning på högstadiet i 

helklass, men även att den kan vara till nytta för dig och andra deltagande lärare som ett 

tillfälle att reflektera över undervisningen och se nya möjligheter i arbetet med dessa 

elever. 

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig på telefon: 070-5515056 eller 

mail: magnus.karnebro@vannas.se  

 

Med vänliga hälsningar, Magnus Kärnebro 

 

Samtycke till deltagande i forskningsprojekt  

Jag har tagit del av informationsbrev gällande studien ”Språkstörning- en utmaning för 

lärare och speciallärare” och väljer att delta i studien.  

 

Ja 

 

Ort ________________ Datum_______________  

 

Underskrift ______________________________ 


