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Sammanfattning  

Språkstörning är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika svårigheter. Svårigheterna kan 

vara expressiva, svårigheter med att uttrycka sig eller impressiva vilket berör förståelsen.  

Denna studie avser undersöka hur anpassningarna samt arbetet kring dessa anpassningar tar 

sig i uttryck i den svenska skolan idag. Den metod som används är semistrukturerade 

intervjuer med fyra specialpedagoger. Materialet är sedan bearbetats utifrån analysmetoden 

fenomenografi där uppfattningar kategoriserats. I resultatet framgår fyra huvudkategorier, 

anpassningar, samverkan, förbättringar samt utmaningar. Under dessa huvudkategorier 

framkommer det, i bearbetningen av materialet, underkategorier samt ytterligare uppfattningar 

kring dessa underkategorier. De slutsatser som studien kommer fram till är att olika 

uppfattningar ger konsekvenser i hur arbetet på skolan ser ut gällande elever med 

språkstörning. Uppfattningarna har betydelse för vad som anses vara anpassningar, vilka 

inkluderas i samverkan kring en elev med språkstörning och vad som anses vara en 

förbättring. Det har även visat sig att samtliga specialpedagoger anser att kompetensen om 

språkstörning saknas i skolan i den omfattning som specialpedagogerna menar att den behövs.  
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1. Inledning  

Svårigheter som berör språk är många och beror på flera olika faktorer och kommer till 

uttryck på flera olika sätt. En av dessa svårigheter kring språk är språkstörning. De svårigheter 

som språkstörning innefattar rör både språkanvändning och språkutveckling. 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019). En språkstörning innebär att barnet har 

påtagligt nedsatt språklig förmåga i jämförelse med jämnåriga. Svårigheterna berör både 

förmågan att kunna göra sig förstådd och att förstå (Skolvärlden 2015). 

 

Den svenska skolan har förutom ett kunskapsuppdrag också ett tydligt framskrivet samhälls- 

och demokratiuppdrag. I läroplanen betonas betydelsen av att undervisningen ska bidra till 

alla elevers utveckling och lärande. Undervisningen ska också anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2011 revideras 2018 s. 6). I och med att alla elever i 

den svenska skolan har rätt till de anpassningar som behövs för elevens utveckling och 

lärande. Alla skolor ska arbeta med att anpassa undervisningen och lärandemiljön för alla 

elever däribland elever med språkstörning.  

 

När det gäller språkstörning är det svårt att avgöra omfattningen eftersom språkstörning ofta 

samexisterar med andra diagnoser, så som ADHD och autism (Skolvärden, 2015). En statlig 

studie som Skolvärlden (2015) menar att det är 4-5% av alla barn som har språkstörning 

medan Gisela Håkansson (2017), professor i allmän språkvetenskap, skriver i sin artikel, 

Språkstörning – med utgångspunkt i grammatiska utvecklingsstadier att 5-7% av alla barn har 

en språkstörning, vilket innebär ett barn av tjugo. Att ett av tjugo barn har språkstörning 

betyder att jag i mitt framtida yrke som lärare för de yngre åldrarna i grundskolan, kommer att 

möta dessa elever som klasslärare.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolor arbetar med att anpassa klassrummet och 

undervisningen för att underlätta lärande för elever med språkstörning.  

De frågeställningar som studien utgår från är:  

- Hur görs anpassningar för elever med språkstörning? 

- Vilken betydelse har samarbetet med andra lärare och annan skolpersonal? 

- Hur kan anpassningarna förbättras?  
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3. Teori och Metod 

I detta kapitel kommer både den teoretiska utgångspunkten för bearbetning av material och 

den metod som används för insamling av material att redovisas för. Både tillvägagångssättet 

och de urval som gjorts kommer att presenteras. Sedan redovisas hur materialet bearbetats och 

analyserats. Därefter följer en redovisning av studiens reliabilitet och validitet. Slutligen 

redovisas de etiska överväganden som gjorts inför studien.  

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt och metodansats 

Den teori som denna studie utgår från är fenomenologi vilket kan ses som både en filosofisk 

teori och som metodologi. Fenomenologi som analysmetod lämpar sig för en studie där 

utgångspunkten är empiriska material istället för att utgå från en redan befintlig teori. Denna 

forskningsansats gör det möjligt att få fram det som är väsentligt i ett fenomen, det vill säga 

fenomenets essens. Detta sker genom ett meningsskapande mellan ett eller flera objekt och 

det mänskliga medvetandet (Szklarski, 2014 s.132ff). Som forskningsansats inom en 

samhällsvetenskaplig metodologi kan fenomenologin sammanfattas med begreppen 

förståelseinriktning och induktivt förhållningssätt. 

 

En analysmetod som utgår från fenomenologin är fenomenogafi, vilket är den analysmetod 

som analysarbetet till denna studie baseras på. Fenomenografi inriktar sig på att beskriva hur 

människor uppfattar fenomen i sin omvärld. Den fenomenografiska metodansatsen är 

utvecklad föra att inhämta data från enskilda individer och denna metodansats lämpar sig väl 

för att kartlägga individers uppfattning om omvärlden. Denna metodansats lämpar sig bra för 

kvalitativa studier där människors olika uppfattningar om omvärlden utgör 

undersökningsobjektet. Dessa olika sätt att uppfatta omvärlden blir studiens utfallsrum eller 

resultat. En viktig aspekt inom fenomenografin är att utfallsrummet kommer att variera 

beroende på vilka personer och hur många personer som deltar. Ett utfall kan således ändras 

eller utökas om gruppen människor som deltar i studien ändras (Dahlgren & Johansson, 2014 

s. 165).  

 

En fenomenografisk forskningsansats förutsätter att forskningsfrågorna efterfrågar ett ämne 

som behandlar individers uppfattningar om något fenomen. Den vanligaste metoden vid en 

fenomenografisk ansats är kvalitativa intervjuer där intervjuaren utgår från en intervjuguide. 

Intervjuguiden innehåller ett fåtal frågor som tar upp de fenomen eller de teman som 



4 
 

förväntas undersökas (Dahlgren & Johansson, 2014 s.165). Denna typ av intervjuer kallas för 

semistrukturerade intervjuer. Personen som bli intervjuad har i dessa intervjuer stor frihet i 

hur de väljer att utforma sina svar. Det finns inte heller någon specifik ordning som de öppna 

frågorna behöver ställas utan detta leds av samtalet (Bryman, 2008 s.415). Under intervjun är 

det samtalet som står i fokus och intervjuaren kan ställa följdfrågor och uppmuntra den som 

blir intervjuad till att utveckla sina svar för att på så sätt få tillgång till ett så stort dataunderlag 

som möjligt vidare in i analysen (Dahlgren & Johansson, 2014 s.166).   

 

Dahlgren och Johansson (2014 s.167) ger en beskrivning av en fenomenografisk analysmodell 

som innehåller sju steg. Dessa sju steg handlar om att bekanta sig med materialet, gruppera 

materialet för att sedan kunna se skillnader samt likheter i det insamlade materialet från 

intervjuerna. De sista stegen i analysprocessen är att namnge de kategorier av svar som 

framkommit under grupperingen av data samt att kontrastivera innehållet i de olika 

intervjuerna som framkommit. En kontrastiv fas innebär att kontrollera föregående steg som 

gjorts samt att jämföra innehållet i kategorierna för att se om något innehåll skulle kunna 

platsa i mer än en kategori (Dahlgren & Johansson, 2014 s.170). En mer detaljerad 

beskrivning hur denna analysprocess har tillämpats i denna studie redovisas under rubriken, 

”Bearbetning och analys”.    

   

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer. Med denna metod blir det möjligt att samla in de 

ståndpunkter och åsikter som den intervjuade har, vilket ger den intervjuade möjlighet till att 

själv betona för personen viktiga aspekter (Bryman, 2008 s.413). Metodens styrkor är att visa 

vilka motiveringar de personer som blivit intervjuade har gett kring de ståndpunkter de har. 

Intervjuerna i min studie har genomförts enskilt med varje specialpedagog. Som stöd har det 

funnits en intervjuguide där öppna frågor dominerar. Frågorna i en intervjuguide behöver som 

sagt inte ställas i den ordning som de står i intervjuguiden och också andra frågor som 

aktualiseras under intervjuns gång får ställas (Bryman, 2008 s.419).  

 

3.1.2 Urval 

Undersökningen baseras på fyra intervjuer med specialpedagoger som alla arbetar på olika 

skolor där de möter årskurserna 1-3. Dessa skolor ligger inom tre olika kommuner varav en 

kommun innefattar en större stad. De andra kommunerna är närliggande den första och finns i 
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ett större bostadsområde. Förfrågningar om att delta i studien mailades ut till ett flertal skolor 

i alla tre kommuner. De skolor som meddelade att de hade intresse av att delta i studien utgör 

således de skolor där specialpedagoger har blivit intervjuade. Valet att enbart intervjua 

specialpedagoger är en avgränsning som gjorts för att säkerställa att personerna som blir 

intervjuade har mött och arbetar med elever med språkstörning. Specialpedagoger är också de 

som har en översikt över anpassningsplaner och deltar i arbetet med de elever som är i behov 

av särskilt stöd (Von Ahlefeld Nissser, 2013 s.256). Specialpedagogerna möter även alla 

elever med språkstörning på en skola vilket gör att perspektivet på olika språkstörningar 

utökas då de inte enbart baseras på den elev som den enskilda klassläraren möter i sin klass.  

  

3.1.3 Genomförande  

Den första kontakten med skolorna togs via mail till rektor för den aktuella skolan. I detta 

mail informerades om studies syfte tillsammans med en förfrågan till skolans specialpedagog 

om denne ville ställa upp på en intervju. Rektorns godkännande av att skolans specialpedagog 

medverkade i studien var således avgörande för att jag skulle kunna samla in mitt material. I 

och med att denna studie bygger på intervjuer av specialpedagoger och inte innehåller 

elevproducerat material, så som exempelvis elevtexter, behövs inte elevernas eller 

vårdnadshavares tillstånd.  

 

De specialpedagoger som sedan svarade att de var intresserade av att delta i denna studie fick 

ett mail med information om vad intervjun skulle behandla. Syftet med denna information var 

att förbereda specialpedagogen inför intervjun. Intervjuerna skedde sedan på respektive 

specialpedagogs arbetsrum i lugn miljö, vilket är viktigt enligt Katarina Eriksson Barajas, för 

att undvika störande moment (Erikson Barajas, 2014 s.129). Som stöd under intervjuerna 

fanns intervjuguiden som innehöll frågor och följdfrågor (se bilaga 1). Intervjuerna är 

semistrukturerade vilket innebär att personen som blir intervjuad har stor frihet att utforma sitt 

svar (Bryman, 2008 s.415). Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en ljudinspelning av 

hela intervjun, vilket gör det möjligt att lyssna på inspelningarna flera gånger. Vid varje 

intervjutillfälle presenterade jag min studie kortfattat och informerade intervjupersonerna att 

deltagarna och skolorna kommer att vara anonyma samt frågade om jag fick spela in intervjun 

med hjälp av en smartphone. Alla som blev intervjuade godkände att intervjun spelades in.  
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3.1.4 Bearbetning och analys 

Bearbetningen av intervjuerna har skett genom lyssning av intervjuerna och genom 

kategoriseringen av specialpedagogernas svar med utgångspunkt i skillnader, likheter och 

samband mellan dessa. Analysen har skett i olika steg utefter den analysmodell som Dahlgren 

och Johansson (2014 s.167) presenterar.  

 

Analysprocessen började med en översiktlig genomgång av det insamlade materialet i sin 

helhet, för att bekanta sig med materialet. Detta gjordes genom att lyssna igenom intervjuerna 

noga och att föra anteckningar från inspelningen. Anteckningarna användes sedan för det 

andra steget i analysprocessen, kondensationen. Här inleddes en mer genomgående 

bearbetning av materialet för att kunna identifiera det mest signifikanta delarna i svaren för 

varje tema som intervjun behandlade. De delar av materialet som visar på något unikt eller 

beskrivningar som har setts som illustrativa i sammanhanget har transkriberats. Dahlgren och 

Johansson (2014 s. 168) menar att de delar som är mest signifikant kan vara flera och också 

olika stora. Det viktiga är att det ger en kort representativ bild av hela dialogen kring det 

temat eller fenomenet. Därefter har en jämförelse gjorts mellan de signifikanta delarna mellan 

de olika intervjuerna. Detta tydliggör likheter men även skillnader. Efter att likheter och 

skillnader har framkommit grupperas dessa i olika kategorier vilket gör det möjligt att relatera 

dessa med varandra. Kategorierna har sedan artikulerats, vilket innebär att likheterna inom 

varje kategori står i fokus för att sedan kunna namnge varje kategori på ett sådans sätt som 

fångar in det väsentliga för innehållet. Den sista delen i analysarbetet var den kontrastiva 

fasen, vilken innebär att innehållet granskas igen, denna gång utifrån de kategorier som 

skapats för att se om någon del av någon intervju skulle kunna passa in i fler än en kategori.  

  

3.2 Reliabilitet och validitet  

Av denna kvalitativa intervjustudie som innefattar fyra intervjuer med fyra specialpedagoger 

går det inte att säga att resultaten är representativa för ett större antal. Det går däremot att få 

en inblick i hur arbetet kan se ut från ett lärarperspektiv kring elever med språkstörning i de 

verksamheter som deltar i undersökningen. I och med den ljudinspelning som gjorts av 

intervjuerna har det varit möjligt att återgå till den inspelade intervjun för att inte gå miste om 

detaljer i det som sades.  
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Bryman (2008 s. 103) skriver att reliabilitet innebär att metoden vid upprepning ger samma 

svar och på så sätt styrker studiens tillförlitlighet, alltså hur likvärdigt studiens resultat skulle 

vara om studiens gjordes på nytt. Bryman (2018 s. 105) lyfter också begreppet validitet vilket 

innebär hur vida studien undersöker vad den avser att undersöka. När det gäller denna studies 

reliabilitet har jag undersökt hur skolor anpassar och arbetar med de barn som har 

språkstörning. De svar jag får från intervjuerna utgår således från hur skolorna arbetar nu. 

Troligtvis kommer dessa svar att förändras övertid, eftersom det kan tillkomma ny forskning, 

nya rutiner och ny personal på skolor. I det här perspektivet kommer jag inte att kunna göra 

anspråk på en hög reliabilitet. Detta innebär dock inte att studien är mindre trovärdig eller 

mindre värdefull eftersom den ger en bild av hur lärarna uppfattar att arbetet med elever med 

språkstörning ser ut just nu i det sammanhanget som de pratar om. Validiteten för studien 

anser jag vara hög eftersom avsikten är att undersöka hur arbetet med elever med 

språkstörning ter sig i skolorna nu sett ur ett lärarperspektiv, vilket också är det som 

undersöks.  

 

3.3 Etiska överväganden  

Etiska aspekter och riktlinjer inom forskning är viktiga för att forskningen ska kunna svara 

mot de etiska riktlinjer som finns. En viktig del av vad forskningsetiken handlar om är hur de 

personer som deltar i studien behandlas och även hur informationen som framkommer 

behandlas. Vetenskapsrådet (2017 s.13) menar att i bedömningen av forskningens kvalité 

ingår att forskningen har ett syfte och en metod som skyddar de individer som deltar i den 

aktuella undersökningen. Information kring undersökningen syfte bör ges och ett samtycke 

från individen måste finnas för att det ska vara etiskt att genomföra undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2017 s.13). Denna undersökning har fått de deltagande personernas 

samtycke. Den första personen, rektorn har först kontaktats som sedan vidarebefordrat 

förfrågan till specialpedagogerna på skolan, vilka i sin tur har gett sitt samtycke genom att 

svara att de accepterar att bli intervjuade. 

 

Anonymitet är en annan viktig del i forskningsetiken när det bland annat gäller 

personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2017 s.39). I denna studie gäller även detta, förutom 

specialpedagogernas namn, skolan och kommunen. Vad gäller ljudinspelningen kommer den 

enbart att lyssnas av mig under bearbetningen av materialet för att sedan raderas.  
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer begreppet språkstörning att redogöras för. Kapitlet kommer att 

behandla vilka svårigheter som har visat sig bero på språkstörning och hur detta kan ta sig i 

uttryck. Kapitlet kommer även att beröra svårigheter som visat sig samexistera med 

språkstörning.  

 

4.1 Vad innebär en språkstörning 

Att som barn ha en språkstörning betyder att man inte har samma språkligaförmåga som 

jämnåriga. Svårigheterna kan vara att förstå andra, alltså impressiva svårigheter eller göra sig 

själv förstådd, expressiva svårigheter, eller båda delarna (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2018 s.9). En språkstörning är inte statisk utan varierar mellan individer 

och situationer. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019) beskriver hur en språkstörning 

visar sig och kan förändras över tid. Ett exempel på detta kan vara att ett barn som i 

förskoleåldern har språkstörning kan i skolåldern uppvisa läs- och skrivsvårigheter. Olika 

situationer har olika utmaningar men det gemensamma är att svårigheten grundas i en 

underliggande språkstörning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019; Håkansson, 2017). 

Hos de flesta barn med språkstörning varierar graden av svårighet inom olika språkområden 

men generellt berör språkstörning flera språkliga områden snarare än att det endast berör ett 

område (Arnald, 2007 s.7). Ett litet ordförråd och svårigheter med grammatiken är ett vanligt 

tecken för språkstörning, vilket ofta visar sig vid inlärning av ett andraspråk. När det gäller 

flerspråkiga elever kan svårigheter som är karakteristiska för språkstörning även förekomma 

på elevens första språk. Flerspråkiga elever kan alltså ha en språkstörning men då ska 

svårigheterna också gälla första språket och inte enbart andraspråket (Håkansson 2017 s.22). 

Ketty Holström (2015 s.44) beskriver i sin avhandling att barn med språkstörning har lexikala 

organisations begränsningar vilka visar sig bli större ju äldre barnet blir. Med lexikal 

organisation menas hur man organiserar ord. Barn med typisk utveckling utvecklar sina 

språkliga associationer till att de allt mer likar vuxnas medan barn med språkstörning behåller 

sina associationer längre. Holström (2015 s.49) menar också att barn med språkstörning är 

extra känsliga för bristande exponering. Dessa barn behöver alltså höra ett ord flera gånger för 

att kunna skapa en representation av ordet.  
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Språkstörning är ett paraplybegrepp som omfattar flera olika svårigheter när det gäller språk. 

Språk kan delas in i tre övergripande delar, form, innehåll och användning. Språkets form 

innefattar språkljud och grammatik. Svårigheter kan komma till uttryck genom att språkljud 

utelämnas eller byts ut. Liknande ljud så som f och v, p och b kan vara svåra att skilja på. 

Svårigheter kan också komma till uttryck genom att ordföljden kastas om i meningar. 

Språkets innehåll berör ordförståelse och ordproduktion där svårigheter kan visa sig genom ett 

litet ordförråd och svårigheter att plocka fram ord i minnet. Andra svårigheter som gäller 

språkets innehåll är svårigheter som att kategorisera ord och att kunna avgöra vilka ord som 

hör ihop samt svårigheter med att förstå instruktioner. Den tredje övergripande delen är 

användningen av språket vilket innefattar kunskap om att föra samtal, sociala regler och 

situationsanpassat språk vilket kan resultera i svårigheter vid kommunikation med andra. Här 

ingår också ögonkontakt, kroppsspråk, talat och skrivet språk. En person som har 

språkstörning kan ha svårigheter inom ett eller flera av dessa övergripande områden. 

Utredning kring en språkstörning görs av en logoped (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2018 s. 10-13). Forskning har visat på att hjärnan fungerar på ett annat sätt hos personer med 

språkstörning. Detta gäller främst de områden som är viktiga för att kunna uppfatta och tolka 

språkljud, konstruera grammatiska mönster och talmotorik och hur man producerar ljud 

(Hjärnfonden, 2019). Håkansson (2017 s.22) beskriver i sin artikel att svårigheter som har sin 

grund i en språkstörning kan visa på olika svårigheter beroende på vilket språk som ska läras. 

I det svenska språket är tillexempel den svenska syntaxen en vanlig grammatisk svårighet för 

de med språkstörning. Engelsktalande hade svårigheter med tempusböjning av verb men 

däremot inte med språkets syntax. Att kartlägga vilka grammatiska svårigheter som 

förekommer vid språkstörning går därmed inte att generalisera oavsett språk, utan 

svårigheterna är nära kopplade till grammatiken inom ett språk är. Detta kan också vara en 

faktor som försvårar kartläggningen av omfattningen av språkstörning (Håkansson, 2017). 

Nelli Kalnak (2015 s.47) lyfter problematiken kring att det inte finns någon internationellterm 

för det som vi i Sverige kallar förspråkstörning. Kalnak (2015 s.47) menar att det är en 

förutsättning för att man ska kunna referera till fenomenet mer exakt.   

 

Det har kunnat fastställas att ärftlighet är en anledning till att ett barn får språkstörning. Ofta 

har nära släktningar talspråkliga svårigheter eller läs- och skriv svårigheter. Dock finns det 

inte någon diagnostiskt genetiskt test utan idag råder det en konsensus kring att i de flesta fall 

inte går att hitta en enda orsak. Språkstörning ses som en komplex multifaktoriell störning där 
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flera faktorer påverkar den språkliga utvecklingen (Gillberg neuropsychiatry centre 

Sahlgrenska academy, 2014).  

 

4.2 Andra svårigheter som samexisterar med språkstörning  

När det gäller språkstörning är det svårt att bedöma i vilken omfattning det förekommer 

eftersom språkstörning ofta samexisterar med andra diagnoser, så som ADHD och autism 

(Skolvärden, 2015). Som tidigare nämnts i inledningen visar en statlig studie från Skolvärlden 

(2015) att det är 4-5% av alla barn som har språkstörning. Gisela Håkansson (2017), professor 

i allmän språkvetenskap skriver i sin artikel, Språkstörning – med utgångspunkt i 

grammatiska utvecklingsstadier att 5-7 % av alla barn har en språkstörning. Trots en skillnad i 

hur många barn som har dessa svårigheter kan slutsatsen dras att det är omkring 5 % vilket 

innebär ett barn av tjugo. 

 

Eftersom flera diagnoser kan samexistera med språkstörning betyder det att den som har en 

språkstörning också har andra svårigheter. Dessa svårigheter kan bland annat handla om 

koncentration och uppmärksamhet, socialt samspel, motorik eller uppfattningen av ljud 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018 s.11). Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2018 s.12) belyser att några barn i särskilda miljöer inte pratar utan blir helt tysta. Detta 

kallas för selektiv mutism och räknas inte som en språkstörning trots att det kan innefatta 

språkliga svårigheter. Samma gäller med elever med hörselnedsättning. Dessa elever kan ha 

ett litet och begränsat ordförråd samt svårt att urskilja språkljud, i och med den auditiva 

nedsättningen. På samma sätt som tvåspråkiga elevers lilla ordförråd och avvikande 

grammatik inte behöver bero på en språkstörning så förekommer det att tvåspråkiga elever 

och elever med nedsatthörsel som har språkstörning.  

 

En annan svårighet som ofta samexisterar med språkstörning är minnet. Elever med 

språkstörning har ofta svårt med arbetsminnet. Detta innebär att en begränsning i hur mycket 

information som kan bearbetas samtidigt som tillexempel att höra ett telefonnummer för att 

sedan skriva ner det. Det är inte bara svårigheter med arbetsminnet som förekommer utan 

även långtidsminnet kan vara drabbat. Eleven har då svårigheter med att minnas vad eleven 

varit med om och vad eleven tidigare lärt sig (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018 

s.23).    
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Det verbala språket får en allt större del i barnens sociala samspel ju äldre de blir. Det handlar 

bland annat om att kunna förklara, berätta, argumentera och skämta (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2018 s.27). Trots att en elev med språkstörning har ett gott uttal kan det 

sociala samspelet bli svårare och ett hinder i kommunikationen vilket leder till svårigheter när 

det gäller samspel med andra eftersom det förutsätter en god kommunikativ förmåga 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018 s.27). Att behöva kämpa för att kommunicera 

både i skolan och på fritiden kan leda till att dessa elever ofta är trötta, oroliga, stressade eller 

ledsna. Hur väl man behärskar samspelt med andra kan även få stora konsekvenser på 

självkänslan (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018 s.27).  
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5. Resultat 

Under denna rubrik kommer svaren från intervjuerna att presenteras. Först ges en samlad 

redovisning av intervjusvaren med utgångspunkt i de frågor som ställdes under intervjun och 

sedan följer en fördjupad analys som sker med hjälp av en fenomenolografisk kategorisering 

av svaren. Intervjuerna kommer att benämnas intervju 1,2,3 och 4. Även specialpedagogerna 

kommer att refereras som specialpedagog 1 respektive 2,3,4.  

 

5.1 Allmänna jämförelser mellan specialpedagogernas svar 
 

5.1.1 Hur språkstörning uppmärksammas 

På frågan hur språkstörning uppmärksammas i skolan berättade samtliga specialpedagoger om 

liknande tillvägagångsätt. Är det svåra svårigheter får skolan information från förskolan och 

vårdnadshavare annars är det klassläraren som börjar misstänka en svårighet och kontaktar en 

specialpedagog och elevhälsoteamet på skolan. Därefter görs en pedagogisk kartläggning. 

Specialpedagogerna berättar om ett nära samarbete med logoped eller språk- och 

talpedagogen i kommunen och att det efter en pedagogisk kartläggning skickas en remiss till 

lof, logopedi och foniatri där man sätter diagnosen. 

 

5.1.2 Anpassningar som görs för elever med språkstörning 

Specialpedagog 1 berättar att anpassningar som eleverna har är individualiserat. 

Specialpedagogen lyfter betydelsen att få undervisningen begriplig för att eleven ska kunna 

tillgodogöras sig undervisningen. För att möjliggöra detta arbetar de mycket med modulering, 

bildstöd men också teater samt språkligt genom att använda synonymer och att skapa ett 

sammanhang. Specialpedagog 1 betonar vikten av att hitta olika ingångar till ämnesinnehållet 

för att eleven på så sätt ska kunna tillgodose sig undervisningen. Repetition är också något 

som specialpedagog 1 betonar. Repetitionerna ska då användas på flera sätt och möta det 

tänkta innehållet. Ett exempel på detta ges av Specialpedagog 1 som beskriver repetitioner vid 

bokstavsinlärning. Att eleven på olika sätt får jobba med bokstaven i fråga och att använda 

flera sinnen och att på ett lekfullt sätt arbeta med både hörseln, synen och känseln.  

 

Det handlar inte bara om att anpassa den undervisning som sker utan också att möta behovet 

av en annan typ av undervisning eller enskild undervisning. Specialpedagog 1 säger att om 

eleven har svårigheter med förståelsen kan en högläsningssituation vara en situation där 
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eleven kanske inte kan tillgodogöra sig läsningen. Här föreslår specialpedagog 1 istället ett 

alternativ vilket skulle kunna vara att eleven med språkstörning istället får lyssna på en saga 

från sin ipad eller dator som är anpassad på ett sådant sätt att eleven kan förstå. En annan 

anpassning är som tidigare nämnt enskild undervisning. Detta kan enligt Specialpedagog 1 

ges antingen av specialpedagogen eller av annan resurspersonal. Det kan exempelvis röra sig 

om att mekaniskt träna på att forma ljud med stöd av bilder eller att ha samtal utifrån en bild 

eller något annat som eleven lätt kan sätta in i ett sammanhang. Denna enskilda undervisning 

med specialpedagogisk kompetens sker på denna skola mer intensivt under vissa perioder.  

 

Specialpedagog 2 förklarar vikten av att tydliggöra, förbereda och anpassa sitt 

undervisningssätt och inte enbart förlita sig på hjälpmedel. Klasslärarens sätt att hela tiden 

vara tydlig, strukturerad och väl förbered är extra viktigt för elever med språkstörning men 

också för alla andra elever, även de som inte är i behov av särskilt stöd. Därmed inte sagt att 

individuella anpassningar inte förekommer. Exempel så sådana anpassningar som 

specialpedagog 2 tar upp är dator med exempelvis talsyntesprogram, individuellt schema, 

bildstöd och olika mallar som kan underlätta så som tankekartor. Gemensamt på skolan 

arbetar man med ett tydligt schema för dagen där bilderna är samma i varje klassrum. 

Färgkodning på ämnena arbetar man också gemensamt med på hela skolan. Specialpedagog 2 

menar att det underlättar för alla elever genom att det också bidrar till en tydligstruktur och ett 

igenkännande för de barn som behöver extra tydlighet i och med att det kan vara svårt att 

enbart följa muntliga instruktioner. Utöver dessa anpassningar berättar specialpedagog 2 att 

skolans speciallärare arbetar med intensivträning under perioder utifrån elevens behov. Detta 

kan tillexempel vara intensiv lästräning under en 6 veckors period. Specialpedagog 2 lyfter 

också vikten av repetition för elever med språkstörning och att det finns en mycket tät 

återkoppling mellan eleven och läraren för att kunna se om eleven förstår och vid behov ge 

instruktionerna ytterligare en gång.  

 

Specialpedagog 3 berättar om hur pedagogerna har börjat arbeta i mindre grupper med de 

barn som behöver extrastöd när det gäller språk. Till dessa grupper går eleverna någon eller 

några gånger i veckan beroende på behov. Det arbete som görs i den mindre gruppen består av 

att arbeta språkförstärkande för att bygga upp både begreppsförståelse och förståelse av 

sammanhanget för att göra undervisningen i klassrummet mer begripligt för eleven. Att bilda 

en mindre grupp med elever ger dessutom möjlighet till att flera elever kan få tillgång till 

denna anpassning och också under en längre tid än om det enbart skulle vara enskild 
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undervisning menar specialpedagog 3. De flesta anpassningar görs i klassrummet är i form av 

hjälpmedel så som bildstöd, personliga scheman och anpassningar av instruktioner för att de 

ska vara korta och tydliga. Specialpedagog 3 lyfter alltså både anpassningar vad gäller 

undervisningssätt, resurser och tillgång till annan undervisningsmiljö samt hjälpmedel som till 

största del används i klassrummet av läraren.  

 

Specialpedagog 4 tar upp det som de andra specialpedagogerna också har nämnt nämligen 

bildstöd, olika programvaror på dator så som inläsningstjänster och anpassande uppgifter med 

mindre text. Den största framgångsfaktorn menar specialpedagog 4 är struktur. Förutom detta 

berättar specialpedagog 4 om flera anpassningar i klassrumsmiljön som har gjorts. Dessa 

anpassningar är att det ska finnas möjlighet till en mer avskild plats att sitta och arbeta på om 

man vill exempelvis bakom en skärmvägg. Teckningar som sitter uppsatta i klassrummet ska 

helst vara på väggen längst bak i klassrummet för att det inte ska bli för rörigt med för många 

intryck. Ytterligare en anpassning som gjordes i klassrummen var att eleverna hade tillgång 

till timstock som är ett program med tidsangivelse. Eleven fick då arbeta med en uppgift 

under en bestämd tid för att kunna hålla koncentrationen så att det inte skulle kännas 

oöverkomligt. När det gäller resurser berättar specialpedagog 4 att de startat en flexenhet. 

Denna flexenhet består av tre pedagoger och elever i behov av mer individuell undervisning 

kan vara där utefter behov. På flexenheten finns möjlighet till en till en undervisning och 

undervisning i en mindre grupp. Pedagogerna på denna enhet arbetar mycket med ”ritprat”, 

alltså att förstärka talat språk med bilder. Specialpedagogen menade att elever som har 

svårigheter med språket har fördel av att först arbeta inom ett område som är anpassat till 

individen för att sedan kunna tillgodogöra sig undervisningen i samma område i en större 

grupp. 

  

5.1.3 Samverkan kring eleven med språkstörning 

Under intervju 1 framkom det flera relationer och samarbetsparter som specialpedagogen 

menade hade stor betydelse för deras arbete kring elever med språkstörning. Klassläraren är 

den person som i en undervisningssituation träffar eleven den största delen av elevens tid i 

skolan och därför är klassläraren den person som också har stor kunskap om både elevens 

kunskapsnivå och allmänna mående. Ett nära samarbete med hemmet är också av stor vikt. 

Ytterligare en faktor som specialpedagog 1 ser som en viktig framgångsfaktor är logopedens 

beskrivning av elevens språkstörning och de svårigheter som den enskilda eleven har. Övrig 
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skolpersonal, menade specialpedagog 1, var inte särskild involverad i elever med 

språkstörning mer än när en resursperson var nödvändig.   

 

Att ha ett nära samarbete med hemmet var något som även specialpedagog 2 uttryckte som ett 

viktigt samarbete för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta eleven i skolan samtidigt 

berättade specialpedagog 2 att hela skolan arbetar med att NPF-säkra sin verksamhet. NPF 

står för neuropsykiatriska funktionshinder och handlar om att all personal som befinner sig på 

skolan får intern utbildning kring olika svårigheter som elever på skolan har och vad man då 

behöver tänka på. Språkstörning är en av dessa svårigheter som specialpedagog 2 berättar att 

de arbetat med. Denna interna utbildning gäller all personal på skolan och även 

kökspersonalen är involverad i detta arbete. Specialpedagog 2 betonar alltså vikten av att det 

inom skolan finns kunskap och ett brett samarbete.  

 

Den samverkan som specialpedagog 3 beskrev var samverkan inom skolan och då framförallt 

mellan läraren och eleven, specialpedagogen, elevhälsan och även kommunens språk- och 

talpedagog som hjälper till när specialpedagogerna behöver råd i olika situationer. 

Specialpedagog 3 säger också att hur nära samarbetet är beror till stor del på hur klassläraren 

vill att samarbetet ska vara. Tillexempel hur beredd läraren är att ändra sin undervisning vilket 

i sin tur påverkar hur mycket specialpedagogen kan få inflytande i hur anpassningarna görs i 

klassrummet. Denna problematik nämner även specialpedagog 4. Hon menar att klasslärarens 

intresse, inställning och kunskap påverkar hur samarbetet kommer att se ut. Specialpedagog 4 

berättar om att samarbetet ser olika ut beroende på vem som är klasslärare och hur mycket 

klassläraren är beredd att anpassa sin undervisning. Utöver detta berättar specialpedagog 4 om 

ett nära samarbete med kommunens logoped men nämner också en brist i hur lite tid 

logopeden har. Specialpedagog 4 anser att det finns ett behov av kollegialt samarbete på 

skolorna men också behovet av att alla som är verksamma inom skolan borde få 

kompetensutveckling när det gäller språkstörning.  

 

5.1.4 Förbättringar som visats 

De styrkor som Specialpedagog 1 beskriver är de resultat som har visat sig i elevens 

utveckling. Ett exempel som beskrevs var när en elev med rena uttalssvårigheter visat 

utveckling genom att kunna producera språkljud eleven tidigare inte kunnat producera. Denna 

utveckling hade skett vid en enskildundervisning där man intensivt tränat på ljud med hjälp av 
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förstärkande bilder. Den sociala förmågan på raster har man arbetat med genom styrda 

rastaktiviteter där det tydligt förklaras hur leken går till. Specialpedagog 1 uttrycker att detta 

har varit till stor hjälp för dessa elever när det kommer till att lättare få vara med på raster där 

risken för missförstånd i kommunikation har minskat.  

 

Specialpedagog 2 beskriver att deras arbetssätt har medfört att elever med språkstörning ger 

uttryck för att de får känna att de lyckas. I och med arbetssättet som skolan jobbar efter menar 

specialpedagog 2 att elever med språkstörning inte känner sig utpekade. Specialpedagog 2 tar 

också upp vikten av att bemöta elever med språkstörning utan att ”prata över huvudet på 

dem”. Detta genom att anpassa ordval och taltempo.  

 

Som tidigare nämnts arbetar specialpedagog 3 med mindre undervisningsgrupper för att där 

arbeta med framförallt begrepp för att på så sätt förtydliga och för att eleverna ska få en 

förståelse i ett mindre sammanhang. Detta har visat på resultat menar specialpedagog 3. Det 

har visat sig att detta arbetssätt har lett till begreppsförståelse och att eleverna, efter att ha fått 

begrepp och sammanhang förklarade för sig i en liten grupp utifrån deras förutsättningar, har 

kunnat följa med i undervisningen i klassrummet bättre. Specialpedagog 3 säger att målet inte 

alltid är att de ska kunna allting om ett visst område utan att de ska ha en förförståelse som 

gör det möjligt att förstå vad det är man i undervisningen pratar om och arbetar med för att 

göra kunskapen tillgänglig för elever med språkstörning.  

 

Specialpedagog 4 berättar ett exempel som har visats sig efter att de hade satt in de 

anpassningar och stödinsatser som tidigare nämnts. Detta exempel handlade om en elev som 

inte satt still på lektionerna. Det var inte säkert att eleven närvarade på hela lektionerna utan 

sprang istället ut ur klassrummet. Denna problematik grundade sig i att eleven kände att 

undervisningen var övermäktig. När sedan dessa anpassningar och stöd gavs åt denna elev satt 

eleven och arbetade med sitt anpassande material under en bestämd tid på lektionerna. Det var 

inte ens nödvändigt med skärmvägg. Specialpedagog 4 betonar vikten av att anpassa på ett 

sätt så att eleverna känner att det är genomförbart, förståeligt och tydligt så att eleverna får 

möjlighet att tillgodose sig undervisningen och få möjlighet till att utvecklas.  
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5.1.5 Skolans utmaningar 

Specialpedagog 1 pekar ut några områden som har varit utmanade att möta. Dessa områden 

var att veta vad som är vad? Hur mycket kan man utmana den här eleven? En annan utmaning 

var att eleverna med språkstörning presterar ojämnt. Detta gör det svårt att veta hur mycket 

eleven kan och hur man då ska planera upp undervisningen. Slutsatsen av detta var att det är 

svårt att avgöra vad och hur man bemöter och planerar upp undervisningen kring individen 

med språkstörning eftersom språkstörning kan ta sig i uttryck på så många olika sätt. Samma 

utmaningar lyfte specialpedagog 2. Hon sa att det absolut svåraste är att veta vad som är vad 

och illustrerar med ett exempel på en elev som antogs ha språkstörning men där det senare 

framkom det att det handlade om en allmän funktionsnedsättning.  

 

Den utmaning som specialpedagog 3 framhåller som den absolut största är att kunna göra en 

rättvis bedömning av de kunskaper som en elev med språkstörning har. Här hänvisar 

specialpedagog 3 till läroplanen i och med att det i de flesta ämnen finns med i 

kunskapskraven att kunna argumentera, resonera, presentera osv blir det en utmaning när 

eleven som ska visa sina kunskaper inte har ett språk där man kan uttrycka sina tankar. 

Framför allt gäller det för de elever som har en expressiv språkstörning, alltså svårigheter med 

att uttrycka sig.  

 

Specialpedagog 4 anser i sin tur att kompetensbrist inom språkstörning som den största 

utmaningen, alltså att kompetensen inte finns bland pedagoger och att 

specialpedagogutbildningen inte ger all nödvändig kunskap. Specialpedagog 4 menar att detta 

medför svårigheter vid den pedagogiska bedömningen eftersom lärarna inte vet hur 

svårigheterna som berör språkstörning yttrar sig i alla de olika situationer som man möter 

eleven i. Specialpedagog 4 uttrycker en önskan om att alla skulle få tillgång till ett nära 

samarbete med logoped där logopeden kan handleda pedagoger i både mötet och arbetet med 

elever med språkstörning och dessutom få möjlighet till kompetensutveckling inom 

språkstörning. 

 

5.2 Fördjupad analys 

I detta kapitel kommer en analys att göras utifrån den fenomengrafiska modellen som 

presenterades i metoden. Här kommer de olika uppfattningarna vara framträdande och inte 

vilken specialpedagog som säger vad. Utifrån de svar som framkommit i intervjuerna har fyra 
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huvudkategorier blivit synliga. Dessa huvudkategorier är; anpassningar, samverkan, 

förbättringar och utmaningar. Under varje huvudkategori framträder underkategorier vilka 

kommer att presenteras under respektive huvudkategori. Utdrag från intervjuerna används 

som illustrationer som exemplifierar skillnaderna mellan olika uppfattningar inom 

underkategorierna och dessa kommer att markeras kursivt.  

 

5.2.1 Anpassningar 

Under huvudkategorin, Anpassningar förekommer underkategorierna; En till en-undervisning, 

Hjälpmedel, och Variation. 

 

Den första underkategorin, En till en-undervisning var en vanlig anpassning som vidtogs för 

elever med språkstörning. Hur man arbetade och vad en till en-undervisning innebär fanns det 

dock olika uppfattningar om. Två olika uppfattningar av vad en till en-undervisning kan vara 

kunde identifieras. Den första uppfattningen innebar att en pedagog, ofta specialpedagog eller 

speciallärare tog ut en elev från klassrummet för att intensivträna på ett område. Denna 

uppfattning har jag valt att benämna; Intensivträning utanför klassrummet. Det kunde 

exempelvis handla om läsning. Denna intensivträning pågick i en period, ofta i cirka 6 veckor. 

Denna uppfattning bygger på enskild undervisningen som sker utan andra elever och på en 

avskild plats. Detta kan tolkas som att anpassningar som är individuella och inte går att 

genomföra i klassrummet av klassläraren helst genomförs på en avskild plats utan andra 

elever närvarande i och med att anpassningarna är individuella. Den andra uppfattningen om 

vad som kan vara en till en-undervisning beskrivs innehålla, mycket en till en-stöd från 

klasslärare samt eleverna fick med sig anpassat material och de fick gå till en flexenheten i en 

mindre konstellation. Denna uppfattning kommer i denna studie att benämnas; Undervisning i 

liten grupp med möjlighet till individuellt stöd. I den mindre konstellationen fanns det få 

elever och flera pedagoger. Här var uppfattningen att en till en-undervisning kan förekomma 

på flera olika sätt både genom en till en-stöd av klasslärare vilket också kompletterades av en 

stödenhet där elevantalet var mindre för att kunna skapa en till en-situationer. Detta tyder på 

en bredare syn på vilka situationer som en till en-undervisning kan förekomma i och också 

vad det innebär. 
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En till en-undervisning har här ske kunna visats på olika sätt. I den första uppfattningen ingick 

inte några andra elever medan den andra uppfattningen menar att en till en-undervisning kan 

förekomma i ett större sammanhang.  

Olika uppfattningar gällande hjälpmedel skilde sig åt och resulterade i tre uppfattningar. Den 

första uppfattningen innefattar fysiska hjälpmedel så som programvaror och bildstöd. Detta 

uttrycks genom att eleven bör ha anpassat material till exempel kortare texter. En tolkning 

utifrån detta resulterar i att hjälpmedel ses om en anpassning som avviker från den vanliga 

undervisningen men även från vad de andra eleverna får för material att arbeta med. Denna 

uppfattning kommer att benämnas; Fysiska hjälpmedel. Detta skiljer ifrån den andra 

uppfattningen om vad hjälpmedel innebär. Denna uppfattning menar att hjälpmedel innefattar 

tydlighet och struktur för hela gruppen. Gemensam struktur i helklass, kommer denna 

andrauppfattning att benämnas. Av kontexten kan man tolka att hjälpmedel inte begränsar sig 

till att riktas endast mot en elev utan används för hela elevgruppen. Ett exempel är att 

instruktioner ska finnas både skriftligt och muntligt. Utifrån kontexten menas att alla elever 

ska få instruktioner både skriftligt och muntligt för att bidra med struktur och tydlighet som 

anses vara ett hjälpmedel. Ytterligare ett exempel på hur dessa två uppfattningar skiljer sig åt 

är utifrån att eleven arbetar med begrepp. Den första uppfattningen, Fysiska hjälpmedel, 

uttrycker det genom att en person med specialpedagogisk kompetens kommer och arbetar 

med eleven i fråga med ord genom bildstöd som bearbetas på lektionerna medan personer 

med den anda uppfattningen, Gemensam struktur i helklass, förklarar att hela klassen har en 

ordbank och förklarar orden. Den tredje uppfattningen som framkom var hjälpmedel som 

även riktar sig mot pedagogerna som arbetar med eleven. Direkt handledning från logoped är 

ett av de hjälpmedel som pedagogerna får för att bemöta eleven och hjälp att anpassa till 

eleven men språkstörning. Även hjälpmedel som är riktade till eleven förekommer också i 

denna uppfattning om vad som kan vara ett hjälpmedel därför kommer denna uppfattning att 

kallas, Hjälpmedel för både pedagoger och elever. Jämfört med de övriga två uppfattningarna 

var denna uppfattning endast nämnd vid ett tillfälle medan de övriga två nändes vid ett flertal 

tillfällen.  

 

Den tredje underkategorin inom anpassningar är Variation. I denna underkategori kunde två 

olika uppfattningar identifieras. En första uppfattningen handlar om att variera undervisningen 

i den bemärkelsen att det ska finnas alternativa uppgifter. Denna uppfattning kommer i denna 

studie kallas för, Alternativa variationer. Ett exempel från intervjuerna är när det förklaras att 

istället för att eleven ska delta när läraren läser högt för klassen kan eleven lyssna på en saga 
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på sin ipad där man har en uppläsningstjänst. Inom denna uppfattning framkommer det utav 

kontexten att eleven ska få möjlighet till en variation som utgår från elevens individuella 

förutsättningar och behov. Den andra uppfattningen ser istället variation som olika sätt att 

möta ett innehåll. Här beskrivs det genom att använda flera sinnen. Denna uppfattning 

benämns, Variation i arbetssätt i denna studie. Här ses variation som en förutsättning för 

elever med språkstörning eftersom de behöver arbeta med andra sätt än enbart språkligt, till 

exempel att få bygga bokstäver, gestalta någonting istället för att enbart lyssna eller läsa sig 

till information.  

 

5.2.2 Samverkan 

Inom denna huvudkategori har det kunnat identifieras tre olika underkategorier. Dessa tre 

olika underkategorier visar olika syn på vilka samverkan berör men även olika uppfattning på 

hur denna samverkan praktiseras kring barn med språkstörning i skolan. Den första 

underkategori, Skolan och hemmet, fokuserar på samverkan mellan skolan och hemmet. De 

man i denna uppfattning menar är att i skolan är det klassläraren samt specialpedagogen som 

är inkopplade mot eleven i fråga med uttryck som; det är klassläraren, specialpedagogen, 

annan resurspersonal och hemmet som har en samverkan. Här beskrevs klassläraren 

tillsammans med specialpedagogen och vårdnadshavarna vara de personer som arbetade och 

har dialog kring eleven som är i behov av stödinsatser. Den andra identifierade 

underkategorin innefattade flera personer. I denna uppfattning var all personal som befann sig 

på skolan en del i samverkan för att eleverna skulle trivas. Inkluderar all personal, även 

matpersonalen. Detta utdrag från intervjuerna sammanfattar denna underkategori även kallad, 

Samverkan internt på hela skolan. I jämförelse med den tidigare nämnda uppfattningen 

betonas skolans interna samverkan mer än samverkan med elevens hem och vårdnadshavare.  

Den tredje underkategorin berör samverkan mellan skolan och andra instanser så som 

logopedi och foniatrik samt samverkan med logoped. Denna underkategori benämns, 

Samverkan mellan skolan och logoped. Under denna underkategori går det att identifiera en 

skillnad i hur samarbetet med logopeden ser ut i praktiken samt hur man upplever det 

samarbetet. Det första sättet att uppfatta vad ett samarbete med en logoped kan innebära 

beskrivs som specialpedagogens bollplank och beskrivs vara ett stöd för specialpedagoger 

som har funderingar över specifika situationer och elever. Denna uppfattning kallas i denna 

studie för, Samverkan mellan logoped och specialpedagog. Den andra uppfattningen uttrycks 

genom att logopeden ger handledning till pedagogerna, vilket benämns som, Handledning 
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från logoped till skolpersonal. Den absolut störta skillnaden är till vilka logopedens 

kompetens når. I uppfattningen där logopeden är specialpedagogens bollplank finns det en 

risk i att kunskapen stannar hos specialpedagogen och inte når ut till alla pedagoger som 

möter elever med språkstörning. Det uttrycks också på ett sätt som beskriver att logopedens 

tid är begränsad och får endast kontaktas när det är en situation som personalen på skolan inte 

själva kan behärska medan det i uttrycker ger handledning till pedagogerna inte utesluter 

någon pedagog att delta på dessa handledningstillfällen och detta begränsar inte heller vad det 

är för situationer som är välkomna att diskuteras. 

 

5.2.3 Förbättringar  

Under denna huvudkategori kommer två underkategorier där det identifierats olika 

uppfattningar presenteras. Underkategorierna är, Mekaniska förbättringar samt Trivsel. Den 

första underkategorin, Mekaniska förbättringar, anser att de mekaniska uttalssvårigheterna 

blir mindre och eleven kan, efter träning uttala och urskilja olika språkljud som eleven förut 

inte kunnat. Främst är det väl elever som har uttals, rent mekaniska uttalssvårigheter. Att 

intensifiera med hjälp av ord, bilder ofta har gett effekt. Inom denna uppfattning är det 

språkets beståndsdelar, språkljuden som är det som upplevs kunna mätas och visa på en 

förbättring.  

 

Den andra underkategorin, Trivsel gäller istället den allmänna lärande situationen och 

möjligheten till att tillgodo se sig undervisningen. Denna underkategori har i sin tur delas in i 

två olika uppfattningar där det finns en liten skillnad vad som anses vara en förbättring. Den 

första av dessa två uppfattningar handlar om att undervisningen anpassas så att kontexten blir 

förståelig för eleven och att det i sin tur bidrar till att eleven känner sig delaktig i sin egen 

undervisning och utveckling och i och med detta tar an sig de uppgifter som eleven får med 

ett lugn och en förståelse. Denna uppfattning har jag valt att benämna Delaktighet. Av 

kontexten förstås det att det är struktur som är avgörande i denna uppfattning för att det ska 

leda till en förbättring i elevens utveckling. De personer som uttrycker denna uppfattning 

menar att en förbättring sker när undervisningen anpassas så att eleven deltar och arbetar. Den 

andra uppfattningen som skiljer sig från den nyligen nämnda är en uppfattning där känslan av 

att lyckas är av stor vikt. Det är jätteviktigt att de får känna att de lyckas, vilket också är 

namnet på uppfattningen, Känslan att lyckas. För att nå förbättringar menar denna uppfattning 

att det måste finnas flera konkreta delmål alternativt arbetsuppgifter där det finns en bestämd 
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tidsangivelse för hur länge arbetet ska pågå för att kunna nå förbättringar. Elevernas känsla av 

att lyckas anses vara angörande för om lärare och elev tillsammans ska kunna göra framsteg. 

Mellan dessa två uppfattningar finns det en mindre skillnad i vad som betonas. Där den första 

uppfattningen betonar vikten av medvetenhet om vad undervisningen har för betydelse för 

eleven i och med en medveten delaktighet från eleven. Detta ställer stora krav på 

kommunikationen mellan elev och lärare och att strukturen finns för att elevens ska få 

möjlighet till att se sin egen delaktighet. I jämförelse med detta betonar den andra 

uppfattningen känslan. Här är det elevens känsla och det är ordet känna som betonas. För att 

eleven ska ta sig an undervisningen ska den kännas genomförbar och efter en genomförd 

uppgift är känslan av att ha lyckats viktig.  

 

Dessa två sistnämnda uppfattningar handlar båda om att göra undervisningssituationen möjlig 

att hantera för eleven och på detta sätt benämns förbättringar till skillnad från den första 

uppfattningen som innefattade mekaniska förbättringar som är mätbara i den bemärkelsen att 

eleven lär sig uttala och skilja på språkljud.   

 

5.2.4 Skolans utmaningar 

Denna huvudkategori innefattar två underkategorier, Kompetensbrist och Bedömning av 

elevens kunskaper, där olika uppfattningar har identifierats. Dessa uppfattningar utesluter inte 

varandra utan existerar parallellt. Däremot betonas olika saker olika starkt beroende på vilka 

utmaningar som personen uppfattar som mest utmanande. Den första underkategorin, 

Kompetensbrist, uttrycks utifrån två olika uppfattningar. Vad är vad?, vilket också är namnet 

på den första uppfattningen inom denna underkategori. I denna uppfattning uttrycks Vad är 

vad? att vara den största utmaningen när det gäller språkstörning. Detta ger uttryckför att det 

råder en osäkerhet kring hur språkstörning kommer till uttryck. Det uttrycks en brist i 

kunskaper kring detta område. Den andra uppfattningen skiljer sig på så sätt att kunskapen 

finns men inte i skolorna. Här uttrycks det i stället logopeden har hand om alla skolor i hela 

kommunen. Av kontexten förstås det att logopeden, som har kompetensen inte har den 

möjlighet att vara i skolorna och hjälpa och handleda pedagogerna i den utsträckning som 

pedagogerna önskar. Denna uppfattning kallas, Liten tillgång till kompetens. Detta resulterar i 

samma konsekvens som den första uppfattningen, nämnlien att det inte finns tillräckligt med 

kompetens på skolan, vilket i både dessa uppfattningar anses vara den största utmaningen för 

skolorna när det gäller elever med språkstörning.  
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Den andra underkategorin, Bedömning av elevers kunskaper, var en annan underkategori 

gällande skolans utmaningar. Denna uppfattning förekom endast en gång. Specialpedagogen 

som uttryckte denna uppfattning menade att det fanns en svårighet när det gäller bedömning 

eftersom att skolan är uppbyggd utefter att alla kunskaper ska kunna förmedlas på olika sätt, 

skriftligt eller muntligt. Hur bedömer man reflekterande tankar om du inte kan uttrycka dem? 

Här förtydligas det dessutom att svårigheter som är expressiva försvårar bedömningen 

avseendevärt jämfört om svårigheterna enbart varit impressiva vilket istället beskrivs som 

svårare att upptäcka. Men bedömningen av kunskaper där eleven inte kan använda språket 

obehindrat anses i denna uppfattning om utmaningar vara skolans stora utmaning gällande 

elever med språkstörning. 

 

Nedan följer en tabell för varje huvudkategori som visar alla underkategorier och 

uppfattningar som finns förklarade i texten ovan. 

 

Anpassningar 

En till en-undervisning Hjälpmedel Variation 

Intensiv- 

träning 

utanför 

klassrummet 

Undervisning 

i liten grupp 

med 

möjlighet till 

individuellt 

stöd 

Fysiska 

hjälpmedel 

Gemensam 

struktur i 

helklass 

Hjälpmedel 

för både 

pedagog 

och elev 

Alternativa  

variationer 

Varia- 

tion 

i 

arbets- 

sätt 

 

 

Samverkan 

Skolan och hemmet 
Samverkan internt på 

hela skolan 

Samverkan mellan skolan 

och logoped 

 
 Samverkan 

mellan 

logoped och 

specialpedagog 

Handledning 

från logoped 

till 

skolpersonal 
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Förbättringar  

Mekaniska förbättringar Trivsel 

 Delaktighet Känslan att lyckas 

 

 

Utmaningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensbrist Bedömning av elevers kunskap 

Vad är vad? 
Liten tillgång till 

kompetensen 
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6. Slutsatser 

Studiens resultat visar att arbetet med elever med språkstörning i skolan utformas och 

genomförs utifrån skolans och personalens synsätt på lärande och undervisning. Det som 

framkommit i studiens resultat är anpassningar i form av en till en-undervisning, variation och 

hjälpmedel. Resultatet har också kunnat visa på uppfattningar inom dessa områden för 

anpassningar. Inom huvudkategorin samverkan har arbetet kunnat delas in i tre olika 

områden; skolan och hemmet, samverkan internt på skolan och samverkan mellan skolan och 

logoped. Förbättringar har antingen beskrivits vara mekaniska förbättringar eller förbättringar 

som berör trivsel i skolan. Den sista huvudkategorin utmaningar berör två delar; 

kompetensbrist och bedömning av elevers kunskap. En slutsats som kan göras baserat på 

studiens resultat är att skillnaderna i uppfattningarna inom respektive underkategori ger 

tydliga konsekvenser i hur man valt att arbeta på skolan. Även om skillnaderna vid första 

anblick verkat små kvarstår vikten av individanpassat lärande där elevens individuella behov 

och önskemål står i fokus.  
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7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen kommer att behandla de resultat som studien har visat. Detta kommer att 

göras utifrån studiens tre frågeställningar samt innehålla exempel från resultatet som relateras 

till tidigare forskning.  

 

Att språkstörning uttrycks olika beroende på individen samt situationen (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2019) gör att det inte finns något gemensamt sätt att bemöta och arbeta med 

dessa svårigheter i skolan. Varje elev blir en ny utmaning där man arbetar med att hitta vägar 

där lärande blir möjligt och där tillvaron i skolan fungerar. Detta har också uttryckts av 

samtliga specialpedagoger i studiens resultat. En variation kring vad som kan anses vara en 

anpassning har i studiens resultat framkommit, där det även visat sig vara skillnader mellan 

olika uppfattningar gällande några i intervjuerna vanligt förekommande anpassningar. 

Variation i undervisningen har förekommit som en av de anpassningar som 

specialpedagogerna sagt varit av vikt för att en elev med språkstörning ska få möjlighet att 

tillgodo se sig kunskapen eller färdigheten som tränas. Detta stämmer överens med det 

Holström (2015 s.49) menar att dessa eleven behöver komma i kontakt med ett ord flera 

gånger för att kunna skapa sig en representation av ordet, så att man förstår ordets innebörd. 

Det arbetssätt att möta svårigheterna som har framkommit i intervjuerna är att 

specialpedagogerna har betonat vikten av variation i undervisningen. 

 

En tydlig skillnad som uppkom i analysen var skillnaderna gällande vad som sågs som 

förbättringar som skett i och med det arbetet med anpassningar som skolan vidtagit. En 

uppfattning var inriktat mot de framsteg eleven gjort rent mekaniskt gällande produktionen 

och urskildring av olika språkljud som liknar varandra. Denna svårighet nämns också av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018 s.10-13) där exempel på liknande ljud som är 

svåra att skilja ges. En annan aspekt som Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018 s.10-13) 

skriver om är att det ofta finns svårigheter med att ta till sig långa instruktioner. Enligt mina 

resultat har denna svårighet hanterats med hjälp av en genomgående anpassning av texter och 

instruktioner. Dessa två ovan nämnda exempel svarar delvis på studiens första frågeställning 

om hur anpassningar i klassrummet görs. Studiens resultat visar både vilka gemensamma 

uppfattningar som råder men även vilka personliga uppfattningar som alla pedagoger som 

bemöter eleven har. Detta resulterar i att anpassningarna som skolan gör för elever med 
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språkstörning ser olika ut beroende på skola. Några av de största skillnaderna som visat sig i 

studien är i vilket sammanhang eleven erbjuds stöd, alltså om det är ett sammanhang där 

eleven är tillsammans med andra elever, antingen i klassrummet eller i en mindre grupp eller 

om eleven är ensam med en specialpedagog eller annan resurs. Hur man valt att lösa denna 

anpassning kan bero på hur stor skolan är och vilka möjligheter som finns i form av resurser. 

Men det är också tydligt att det avgörs av vilken åsikt arbetslaget har kring individuella 

anpassningar i fråga om inkludering.  

 

Den andra frågeställningen i denna studie handlar om vikten av samverkan kring arbetet med 

anpassningar. Svaret på studiens andra frågeställning varierar också beroende på den 

uppfattning som råder på skolan. Mitt resultat visar att samarbetet endast innefattar 

klassläraren, specialpedagogen och hemmet på en skola medan en annan skola arbetar med 

gemensam samverkan med alla vuxna som är en del av skolans verksamhet och där 

kökspersonalen också inkluderas i arbetet. Dessa två olika förhållningssätt visar på att 

betydelsen och vikten av samverkan varierar. Hur viktig den är varierar tillsammans med 

vilka professioner som anses behövas. En intressant aspekt som har framkommit är att de 

skolor som arbetat med inkludering och samverkan bland personalen betonar vikten av att 

eleverna trivs i skolan mer än vikten av kunskapsmässiga resultat, vilket dock de skolor som 

inkluderar få personer i samverkan kring barnet betonar. En intressant aspekt som resultatet 

visade var att det fanns en motsättning i hur stor omfattning samverkan inom skolpersonalen 

blir möjlig utifrån olika personligauppfattningar hos personalen vilket även detta visar på att 

åsikter om samverkan skiljer sig åt. Att få personer samarbetar kring ett barn behöver inte 

betyda att arbetet brister utan det är endast ett konstaterande om att uppfattningar om vad som 

associeras till samverkan varierar.   

 

Den tredje och sista frågeställningen hur anpassningarna kan förbättras kan man utifrån 

studiens resultat dra slutsatsen att i mer kompetens inom området språkstörning skulle 

resultera i att anpassningarna förbättrades i och med den ökade kompetensen. Studien har 

således bidragit till att kartlägga vilka olika anpassningar som görs ta bort för eleven med 

språkstörning och vilka förbättringar lärare upplever skulle gynna dessa elever. Trots de olika 

uppfattningarna som finns om anpassningar och samarbetet bland de intervjuade 

specialpedagogerna anser samtliga specialpedagoger som deltagit i studien att det behövs mer 

kunskaper och kompetens om språkstörningar. 
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7.2 Metoddiskussion  

Denna studie är baserad på fyra kvalitativa intervjuer av specialpedagoger gällande arbetet 

med elever med språkstörning i skolan. Intervjuerna har dokumenterats genom ljudinspelning 

för att möjliggöra en tillämpning av den analysmetod som sedan användes. Tolkningarna som 

gjorts är gjorda utifrån den kontext som samtalet utgjorde i sin helhet och där tolkningarna 

stöds genom utdrag från intervjuerna för att visa på skillnader mellan olika uppfattningar. Det 

är viktigt att vara medveten om att de tolkningar som gjorts skulle kunna ändras om en annan 

person genomförde samma studie vilket däremot inte behöver minska resultatets trovärdighet 

i något annat avseende. Uppfattningarna som specialpedagogerna ger uttryck för har visat sig 

få konsekvenser i valet av arbetssätt vilket tyder på att en uppfattning, som är subjektiv, 

resulterar i konsekvenser som kan studeras empiriskt. Metoden har således bidragit med att 

synliggöra sådana uppfattningarna och kontrastera flera olika uppfattningar mot varandra för 

att på så sätt synliggöra sambandet mellan uppfattningar och deras olika konsekvenser i 

organiseringen av arbetet med elever med språkstörning. 

 

Skulle studien göras igen skulle fler intervjuer kunna göras för att få möjlighet till en ännu 

mer fördjupande och mer komplex analys. Några av specialpedagogerna som deltog i studiens 

intervjuer arbetade inom samma kommun. Det kan ha haft betydelse för resultatet eftersom en 

kommun har ett arbetssätt när det exempelvis gäller kommunens användning av logopeder 

eller språk- och talpedagoger. Därför skulle det vara intressant att förutom att utöka antalet 

intervjuer också vidga det geografiska området för att få ett större utfallsrum i både arbetssätt 

och uppfattningar. Detta kräver dock mer tid för både intervjuer och bearbetning av material.    

 

7.3 Framtida forskning 

Under arbetets gång har det visats sig intressant att utöka denna undersökning så att 

undersökningen skulle täcka ett större område och därmed fler specialpedagoger för att kunna 

sammanställa ett resultat som är mer generaliserbart. Det skulle ge en större överblick i hur 

arbetet med språkstörningar ser ut samt om de utmaningar som denna studie visar också mer 

generellt är de största utmaningar som skolan står inför i arbetet med elever med 

språkstörning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide  

Intervjuguide 

1. Hur upptäcks språkstörningar hos elever och av vem? 

 

2. Hur arbetar ni för att anpassa klassrummet och undervisningen för elever med 

språkstörning? 

 

3. Vilka hjälpmedel har eleven tillgång till?  

 

4. Hur inkluderar ni övriga lärare och skolpersonal i arbetet med att anpassa och stötta elever 

med språkstörning? 

 

5. Upplever ni att de anpassningar ni gjort lett till ökad möjlighet till lärande?  

 

5.1 Vilka är dessa anpassningar? 

 

5:2 På vilket sätt? 

 

5:3 Ge exempel på konkreta resultat? 

 

6. Finns det hinder eller saknas det något för att möjliggöra lärande?  

 

6:1 Hur hanterar ni i så fall det? 
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Bilaga 2 Informationsbrev för intervjuerna 
 

Hej jag heter Linnea Ivarsson och läser min sista termin på grundlärarprogrammet i Örebro. 

Jag har nu börjat med min sista uppsats. 

 

Jag har valt att skriva om anpassningar för elever med språkstörning. Uppsatsen bygger på 

intervjuer med specialpedagoger och handlar om hur skolan arbetar med anpassningar för 

elever med språkstörning. Intervjuerna tar ca. 20 min.   

Jag undrar om det skulle vara okej om jag intervjuade en specialpedagog som arbetar på 

skolan och om specialpedagogen tog kontaktmed mig om intresse finns.  

Tack på förhand  

Mvh Linnea Ivarsson 

 


