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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att belysa lärares perspektiv på läsundervisningen i tidiga skolår för 
elever med språkstörning. Om vi som speciallärare får förståelse för hur läsutvecklingen 
påverkas hos elever med språkstörning och hur undervisningen på ett framgångsrikt sätt kan 
möta elever med språkstörning, ökar möjligheten att tidigt sätta in rätt anpassningar och stöd. 
Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats, eftersom vi ville undersöka lärares 
perspektiv. Datainsamlingsmetoden var kvalitativa intervjuer av tio lärare. Vi valde medvetet 
ut lärare som hade erfarenhet av att undervisa elever med språkstörning i tidiga skolår. Vi 
genomförde intervjuerna i två olika kommuner. Intervjuerna var halvstrukturerade och en 
intervjuguide användes. De spelades in och transkriberades. I resultatet framkom olika 
kategorier utifrån frågor vi ställt. Dessa var, läsutveckling för elever med språkstörning, 
läsundervisning, anpassningar och övergripande visioner. Under några av dessa kategorier 
framkom underkategorier. Under läsundervisning framkom följande, avkodning, 
läsförståelse, ordförråd och multimodala arbetssätt. Vid kategorin anpassningar framkom 
underkategorierna, visuellt stöd, digitala hjälpmedel, förförståelse och vuxenstöd. Det 
självständiga arbetet har utgått från The Simple View of Reading som teoretisk utgångspunkt. 
Utifrån resultatet blev det tydligt att delarna som kommit fram kunde härledas till The Simple 
View of Reading. I resultatet framkom att lärare beskriver att läsutvecklingen påverkas på 
olika sätt för elever med språkstörning. Dessa sätt är beroende av vilka svårigheter eleven har 
i språket. I resultatet tydliggjordes att det inte fanns ett arbetssätt eller en metod som passade 
för elever med språkstörning. Arbetssätten eller metoderna måste formas utifrån elevernas 
svårigheter. Vid avkodningsträning betonade lärare metoder som fokuserar på kopplingen 
mellan fonem och grafem. Vid arbete med läsförståelse synliggjordes gemensamt arbete med 
texter som framgångsrikt. Det framkom att lärarna arbetade med ord och begreppsförståelse 
på olika sätt för att öka elevernas ordförråd och textförståelse. Lärare beskrev även 
multimodala arbetssätt som gynnsamt. Vidare belystes olika anpassningar för elever med 
språkstörning. Det framkom att en del av anpassningarna och arbetssätten som lärarna 
beskrev hänger ihop. Det som är en anpassning för en lärare kan för en annan vara ett 
arbetssätt eller en metod för en hel klass. 
 
Nyckelord: lärarintervjuer, läsinlärning, språkstörning, The Simple View of Reading 
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1. Inledning  
I en nationell kartläggning som genomförts av Andersson, Fröding och Lundgren (2018) 

genom Specialpedagogiska myndigheten framkom att ett stort antal skolor och huvudmän har 

svårt att stötta elever med språkstörning, gällande metoder i praktiken. Kartläggningen visade 

även att det fanns behov av kompetens gällande språkstörning. Elevgruppen når 

kunskapskraven i liten utsträckning. 

 

Vi arbetar som speciallärare i skolans grundskoleverksamhet och möter elever med 

språkstörning. Enligt våra erfarenheter ser vi att eleverna ställs inför stora utmaningar i 

lärmiljön. Det handlar om utmaningar gällande inlärning, att tolka språket och att uttrycka 

sig. I ett flertal klassrum är inte lärmiljön anpassad för att elever med dessa svårigheter ska 

kunna följa med i undervisningen på lika villkor. Svårigheterna är ofta komplexa, vilket 

medför att det kan vara svårt för lärare att hitta rätt anpassningar och stöd. Vi hör även 

kollegors frustration över att inte veta hur de ska stötta dessa elever.  

 

Speciellt intresse har väckts hos oss gällande läsinlärning med anledning av den inriktning på 

speciallärarprogrammet vi går. Vår upplevelse är att både vi och ett flertal kollegor behöver 

öka kunskapen inom detta område. Om vi som speciallärare får förståelse över hur 

läsutvecklingen påverkas hos elever med språkstörning och hur undervisningen på ett 

framgångsrikt sätt kan möta elever med språkstörning, har vi större möjlighet att tidigt sätta 

in rätt anpassningar och stöd. 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att börja med att presentera vad lag, deklaration och styrdokument 

säger om barnets rättigheter till utbildning, anpassad undervisning och rätten till särskilt stöd. 

Sedan beskriver vi forskning och studier inom området. Vi kommer att beröra språkets 

uppbyggnad, språkstörning och hur dessa svårigheter visar sig. Därefter belyser vi bland 

annat vad forskning säger gällande förekomst, terminologi, undervisning och stöd. 

Avslutningsvis redogör vi för teoretisk utgångspunkt, syfte och frågeställningar.  

 

Delar av texten i detta självständiga arbete är taget från ett arbete som gemensamt skrivits av 

författarna. PM, INL1 vårterminen 2019, SQA914, Mälardalens högskola.  

 

2.1 Lag, deklaration och styrdokument  
I Sverige är Barnkonventionen lag. Konventionen innehåller mänskliga rättigheter för barn. I 

artikel 29 står att läsa om att utbildning ska ge barnet förutsättningar att utvecklas så långt 

som möjligt gällande anlag, fysisk förmåga, psykisk förmåga och personlighet (UNICEF 

Sverige, 2009).  

 

En deklaration är en slags norm eller åsikt. Sverige har skrivit under Salamancadeklarationen. 

I Salamancadeklarationen (Svenska unescorådet, 2006) beskrivs att det inte är eleven som ska 

formas in i ett förutbestämd antagande om undervisningens takt och upplägg, utan att det är 

undervisningen i skolan som bör anpassas efter barnets behov. “En pedagogik som sätter 

barnet i centrum är till nytta för samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället” (s. 17). 

 

I Läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2019) står följande om likvärdighet: “Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper” (s. 6). Vidare beskrivs att undervisningen ska utformas och organiseras så att 

alla elever får tillgång till den ledning och stimulans, extra anpassningar eller särskilt stöd 

som de är i behov av. Skolverket (2019) beskriver även att elever kan ha olika svårt att nå 

målen och att skolan har ett särskilt ansvar gällande de som har svårigheter. Undervisningen 

ska därför läggas upp på olika sätt. Skolan har även som uppdrag att stödja elevernas 

språkliga förmåga, så att eleverna kommunicerar med tro på den egna förmågan. Skolan 
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måste skapa rikligt med tillfällen för att träna på att läsa, skriva och samtala. 

 

2.2 Språkstörning 

Språket delas in i form, innehåll och användning. Fonologin härrör till språkljuden. 

Grammatiken handlar om hur ord böjs samt innefattar småord som exempelvis prepositioner. 

Grammatiken rör även syntaxen det vill säga hur ord sätts samman till meningar. Grammatik 

och fonologi handlar om språkets form. Innehållsdelen av språket är semantiken. Den 

innefattar förståelsen och produktionen av ord. Pragmatiken, förmågan att kommunicera med 

andra hamnar inom användning. I språkutvecklingen är alla delar lika viktiga (Eriksson, 

Habbe, Walther & Westlund, 2018; Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

Enligt Kamhi (2004) som hänvisar till American Speech Language Hearing Association 

innebär språkstörning att det finns svårigheter i användningen eller förståelsen av talat eller 

skrivet språk eller bådadera. De visar sig i formen, innehållet eller funktionen av språket. En 

eller flera delar av språket kan vara involverade vid en språkstörning. Nettelbladt och 

Salameh (2007) menar att svårigheterna kan vara lätta, måttliga eller grava. Individer med 

språkstörning är inte en homogen grupp. De vanligaste svårigheterna förekommer inom 

fonologin. Det kan handla om avvikande uttal med enskilda ljud som s eller r och då ses 

språkstörningen som lätt. När svårigheterna gäller fonematiska distinktioner som att bakre 

konsonanter blir främre kan individen ha måttliga eller grava svårigheter. Författarna menar 

att hinder inom grammatiken kan betyda att barnet inte böjer ord och att det finns svårigheter 

med ordföljd. Lexikala problem kan innebära att barnet har svårt att finna orden och det kan 

vara svårt att förstå överordnade begrepp. Pragmatiska svårigheter kan exempelvis visa sig 

genom att barnet har svårt att anpassa språket i olika situationer. Det kan visa sig genom att 

barnet byter ämne, inte svarar, missförstår och omgivningen kan ha svårt att förstå barnet. I 

en publicerad utredning (Statens offentliga utredning [SOU], 2016:46) beskrivs att en 

språkstörning kan vara expressiv, impressiv eller generell. En elev med en grav språkstörning 

har svårigheter att förstå språket, impressiv språkstörning och att själv göra sig förstådd, 

expressiv språkstörning. Vid en generell språkstörningen förekommer svårigheter både med 

att göra sig förstådd genom sitt språk och svårigheter att förstå språket. Carlberg Eriksson 

(2009) menar att den grava språkstörningen finns kvar hela livet, men ändrar sig med tiden. 

Barn som i förskoleåldern fått diagnosen grav språkstörning har i många fall kvar svårigheter 
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när de börjar skolan. Problem med uttal och meningsbyggnad kan istället visa sig som läs- 

och skrivsvårigheter av olika slag. 

 

Nettelbladt och Salameh (2007) beskriver att språkstörningen kan ändra karaktär. Exempelvis 

kan den som tidigt haft svårigheter att bearbeta auditiva signaler senare få som följd att det 

blir svårt att bygga ordförråd. Bristande ordförråd kan senare ge läs-och skrivsvårigheter. 

Stora grammatiska och fonologiska svårigheter kan dessutom leda till pragmatiska problem. 

Även Holmström (2015) menar att svårigheterna för elever med språkstörning förändras med 

elevens ålder. Med anledning av detta så kan det behöva användas olika kriterier för olika 

åldrar när en diagnos ska ställas. Även om språkstörningen visar sig vara densamma så kan 

ett yngre barn som har svårigheter med verbmorfologin några år senare visa sig ha 

svårigheter inom den narrativa förmågan. Författaren menar att hos enspråkiga skolbarn med 

språkstörning är det vanligt att elevernas ordförråd är litet och att de har svårigheter med 

ordmobilisering. Förutom svårigheter att lära sig nya ord har dessa barn även svårigheter med 

att lagra information om ords betydelse. Eriksson et al. (2018) menar att elever med 

språkstörning kan ha svårt att avkoda ord, svårt med läsförståelsen och att hålla en röd tråd. 

Det föreligger ofta svårigheter med de exekutiva funktionerna som exempelvis förmågan att 

planera sitt arbete och hålla uppmärksamhet och koncentration på arbetet. Författarna menar 

att individer som har språkstörning många gånger har någon ytterligare diagnos, exempelvis 

autism eller adhd.  

 

När det gäller förekomst beskriver Holmström (2015) att diagnosen språkstörning är en vanlig 

funktionsnedsättning. Det är cirka sju procent av barnen som går i förskolan som får 

diagnosen språkstörning. När inte den språkliga förmågan utvecklas i den takt som är väntad 

så ställs diagnosen. Det bör inte finnas några andra bakomliggande svårigheter som 

exempelvis problem med hörseln, brist på språklig stimulans eller någon annan atypisk 

neurologisk utveckling som kan vara orsaken till svårigheterna. Om det finns misstankar om 

att ett flerspråkigt barn har en språkstörning så ska utredningen alltid innehålla en bedömning 

av båda språken. De språkliga svårigheterna behöver konstateras på båda språken. I en svensk 

studie (Kalnak, 2014) visas på samband mellan familjehistorik och språkstörning. Resultatet i 

studien visade att 85 procent av föräldrarna till barn med språkstörning själva hade liknande 

svårigheter.  
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Det föreligger en oklarhet när det gäller terminologin. Bishop (2014) beskriver att när det 

handlar om svårigheter inom språkområden så finns det ingen konsekvent diagnostisk 

terminologi när individer ska utredas. Författaren upplever det som en ohållbar situation. 

Förvirring skapas och utredningsarbetet försvåras. Författaren menar att det är både fördelar 

och nackdelar med att benämna barn med språkproblem med olika termer. En fördel är att det 

kan vara lättare att få den hjälp barnen har behov av. En annan fördel är att öka kunskapen 

om språkproblem och försöka att ta reda på vad det beror på att en del barn får dessa 

svårigheter. Författaren menar att termen språkstörning inte ger en tydlig beskrivning av vad 

som ingår i termen. Några alternativ till språkstörning skulle enligt författaren kunna vara 

specifik språkstörning, primär språkstörning, språkinlärningssvårigheter eller 

utvecklingsspråkstörning. Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) menar att istället 

för att använda termen språkstörning så kan begreppet språklig sårbarhet användas. 

Författarna beskriver att sårbarheten sätts i samband med miljön som individen befinner sig i. 

I en skolkontext innebär detta att pedagogiken och lärmiljön spelar en betydande roll. Kamhi 

(2004) menar att termen språkstörning är en term som inte har blivit så utbredd. Namnet 

språkstörning ger inte direkta indikationer på vilka svårigheter individen har. En förklaring 

enligt honom är att språket innefattar så många olika delar och är så komplext. Saknaden av 

en enhetlig terminologi diskuteras även i SOU (2016:46). När logopederna sätter en diagnos 

så används inte samma terminologi. I en senare publicerad artikel av Bishop, Snowling, 

Thompson, Greenhalgh och the CATALISE-2 consortium (2017) beskrivs hur ett enande 

kring terminologin vid diagnosen språkstörning har skett. DLD (Developmental Language 

Disorder) är den enhetliga term i engelskspråkiga länder som ska användas till individer med 

diagnosen språkstörning. I och med att Language Impairment ändras till Language Disorder 

så skapas mer samstämmighet med andra tillstånd såsom Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD). 

 

2.3 Läs- och skrivundervisning  

Eriksson et al. (2018) menar att det är vanligt att elever med språkstörning har läs- och 

skrivsvårigheter. Författarna beskriver att pedagogerna bör arbeta strukturerat med någon läs- 

och skrivmetod i undervisningen. De menar att det bör undervisas om kopplingen mellan 

bokstav och ljud på flera sätt dagligen. Den fonologiska medvetenheten är enligt Carlberg 

Eriksson (2009) viktig att träna under hela skoltiden. Eriksson et al. (2018) menar att för att 

träna upp sin förmåga att läsa och skriva kan det exempelvis vara lämpligt att använda sig av 
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talsyntes på en dator. Det är även värdefullt att erbjuda högläsning dagligen för att 

åstadkomma värdefulla lässtunder med samtal. Elever som har språkstörning har enligt 

Carlberg Eriksson (2009) svårt att göra inferenser.  

 

Tjernberg (2013) beskriver att för att ha möjlighet att kunna möta alla elevers olika behov så 

behöver lärare ha kunskap om flera olika läs- och skrivmetoder. Kamhi och Catts (2014) 

menar att det inte räcker med att kunna utföra metoden, läraren bör också veta vad det är som 

inverkar på den såsom exempelvis miljö, tid samt interaktionen mellan elev och lärare. 

Alatalo (2011) menar att för att kunna bedriva en kvalitativ läs- och skrivundervisning 

behöver läraren även ha en teoretisk kunskap om läs- och skrivutveckling. Tjernberg (2013) 

beskriver att det är lärarens kunnighet som är det avgörande för att få till stånd en lyckad läs- 

och skrivpedagogik, speciellt den första läs- och skrivundervisningen. Författaren har gjort en 

studie som syftade till att få fram framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. De informanter 

som ingick i studien var sex lärare och en logoped. I studien framkom att de lärare som 

författaren samtalade med ansåg att undervisningen bör varieras för att den ska ha möjlighet 

att kunna möta elever med olika förutsättningar. Lärarna arbetade för att alla elever ska känna 

sig delaktiga i arbetet. Tjernberg såg i studien att lärarna anpassade undervisningen så att den 

gav utmaning för eleverna. Lärarna arbetade för att lyfta eleverna lite högre än vad de själva 

trodde att de klarade. Lärarna menade också att det var viktigt med balansen mellan 

utmaningarna och stödet de får, scaffolding. De ansåg att det var viktigt att läraren 

visar/modellar hur lärandet ska gå till i olika uppgifter. Tjernberg (2013) uppmärksammade 

också att lektionerna följde en speciell ordning. De började med en inledning då läraren 

sammanfattade den kunskap eleverna kunde och berättade vad lektionen skulle innehålla. 

Sedan kom undervisningen som bestod av att läraren visade/modellerade det som skulle läras 

ut. Efter det följde elevernas eget arbete där de arbetade med att ta till sig den nya kunskapen. 

I slutet av lektionen så sammanfattade läraren. De intervjuade lärarna betonade att det är 

mycket viktigt att klimatet i klassrummet är positivt, alla bör få känna att de duger och har 

möjlighet att lyckas. I studien framkom även att de använde kompensatoriska hjälpmedel för 

att öka chansen för elever med läs- och skrivsvårigheter att lyckas. Enligt en rapport (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014) framkom att det finns evidens för att 

läsmetoder som fokuserar kopplingen mellan ljud och bokstav är den mest gynnsamma 

metoden för alla elever, men särskilt för elever som har eller riskerar att utveckla läs-och 

skrivsvårigheter.  
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Al Otaiba, Puranik, Ziolkowski och Montgomery (2009) belyser fonologisk medvetenhet och 

språkstörning i en sammanställningsstudie. Författarna menar att barn med språkstörning 

och/eller talsvårigheter har sämre fonologisk förmåga i jämförelse med jämnåriga. Den 

fonologiska förmågan förutspår senare läsförmåga. Barn med språkstörning och barn med 

talsvårigheter kan ha större risk att senare utveckla läs- och skrivsvårigheter än jämnåriga. 

Tidiga, explicita och systematiska fonologiska träningsprogram förebygger lässvårigheter. 

Sammanställningen av 18 olika studier med ca 500 elever med språkstörning och/eller 

talsvårigheter, visar att eleverna kunde förbättra sin fonologiska förmåga med träning. 

Studien ger indikationer på att fonologisk medvetenhetsträning i förskolan och förskoleklass 

är viktigt, effekten på träningen avtar när eleverna blir äldre. Sammanställningen visar även 

på stora individuella skillnader gällande hur barn svarar på träning samt vikten av att läraren 

noggrant följer upp de elever som inte når upp till åldersadekvat nivå. Författarna menar att 

det finns ett begränsat stöd för sambandet mellan fonologisk medvetenhetsträning och tidig 

läsförmåga för barn med språkstörning och/eller talsvårigheter, men att det finns evidens för 

tidig fonologisk medvetenhetsträning för dessa barn.  

 

Gällande avkodning och/eller läsförståelse visar Kalnak (2014) i studier som undersökt 

läsförmågan hos elever med språkstörning att 97 procent av deltagarna hade svaga resultat i 

en av delarna eller i båda två. Vanligast var kombinationen svag avkodningsförmåga och 

svag läsförståelseförmåga. Resultatet visade också att avkodning var en bättre indikator för 

läsförståelse i de lägre skolåren, årskurs ett till två. I studien kom det även fram att förståelsen 

av talat språk var en signifikant indikator på läsförståelse i de högre skolåren, skolår tre till 

fem, men inte i de lägre årskurserna. Kalnak menar att få av skolbarnen med språkstörning 

som deltog hade diagnosen dyslexi, trots att det finns en överlappning av diagnoserna. 

Resultatet ger implikationer på vikten av att kontinuerligt bedöma och följa upp barn med 

språkstörning samt förebyggande arbete och intervention. Levlin (2014) har i en studie tittat 

på lässvårigheter och dess samband med hörförståelse. I studien ingick sammanlagt 187 

elever som screenades i skolår två. Av screening framkom att 39 elever hade svårigheter 

inom något av områdena avkodning, hörförståelse eller båda delarna. I studien framkom att 

elever med hörförståelsesvårigheter på ord-, mening- och textnivå i större utsträckning 

misslyckades med nationella proven i årskurs tre, jämfört med elever med 

avkodningssvårigheter. Resultaten visar att elever med läsförståelsesvårigheter ska 

uppmärksammas tidigt. Författaren förtydligar även att avkodningssvårigheter ska 
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uppmärksammas tidigt. Insatserna bör därför anpassas efter vilken typ av svårighet eleven 

har. 

 

Palinscar och Brown (1984) har kommit fram till fyra strategier som är framgångsrika vid 

textförståelse. Strategierna som lyfts är att sammanfatta, klargöra oklarheter, ställa frågor om 

texten och förutspå vad den ska handla om. Strategierna lärs ut genom att läraren modellerar 

det vill säga visar hur de ska användas. Läraren visar hur en god läsare gör för att förstå text. 

I arbetssättet får eleverna möjlighet att med hjälp av stöttning, läsa och klara av att förstå 

texter som de inte skulle förstå på egen hand. Enligt Eriksson et al. (2018) så kan lässtrategier 

vara en hjälp för elever att veta vad den ska fokusera på när den läser. För att lyckas få eleven 

att ta till sig innehållet av en text så är det effektivt att exempelvis studera bilder som tillhör 

texten, förklara svåra ord, koppla det lästa till egna erfarenheter, sammanfatta texten, lyssna 

till upplästa texter gärna i kombination med att kunna se texten som läses, läsa i mindre 

grupper för att kunna samtala om det lästa och låta högläsningen vara en ingrediens under 

hela skoltiden.  

 

Elleman och Compton (2017) menar att läsförståelse är komplext och inte en enskild 

förmåga. Läsförståelseundervisningen behöver utformas därefter. Det räcker inte med att 

undervisa om lässtrategier, utan ett mer systematiskt kunskapsbyggande bör vara i fokus.  

Författarna tar upp att undervisningen i hur ord är uppbyggda och hur orden relaterar till 

textinnehåll och texttyper kan vara framgångsrikt för att öka ordförråd och 

läsförståelseförmåga. Något annat som lyfts är att texter bör väljas omsorgsfullt, gärna 

skönlitterära texter och faktatexter inom samma område. Det för att texterna ska bygga på 

varandra och inte bara slumpvis väljas. Författarna belyser även vikten av förförståelse 

genom att aktivera tidigare kunskap och att multimodalt lärande är fördelaktigt. Det kan 

exempelvis vara att lyssna, titta på film och använda Internet för att stärka kunskap på olika 

sätt. Andra delar som bör få utrymme i läsförståelse undervisningen är att tänka kritiskt kring 

texter och att undervisa om textstrukturer genom att använda grafiska textscheman. Dessa blir 

visuellt tydliga för eleverna och kan underlätta förståelsen av text. 

 

En finsk studie i vilken elever i skolår fyra och skolår sex ingick, fick elever från sex klasser 

träna på lässtrategier under tio till femton lektioner. Det var tre språkklasser med elever med 

språkstörning och tre klasser utan elever med språkstörning. Eleverna tränade strategierna på 

faktatexter. De tränade på att förutspå vad texterna handlar om, ställa frågor till texten, 
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klargöra oklarheter och sammanfatta innehållet. I samtliga klasser dramatiserades texterna för 

att klargöra innehåll, det gjordes mer frekvent i språkklasserna. Läsförståelsetest 

genomfördes före, under och efter studien. Resultaten visar att eleverna i klasser utan 

språkstörning som fått flest lektionstillfällen gynnades mest av metoden. I språkklasserna gav 

metoden en viss positiv effekt, men dock inte lika stor (Takala, 2006).  

 

Wright, Mitchell, O´Donoghue, Cowhey och Kearney (2015) genomförde en studie med 28 

elever under fyra veckor. Flertalet av eleverna hade språkstörning. Författarna menar att 

elever med språkstörning ofta har svårigheter med läsförståelse. Eleverna i studien tränade på 

läsföreståelsestrategier i grupp under totalt åtta timmar. Strategierna byggde på att de skulle 

förutspå och aktivera tidigare kunskap, ställa frågor om texten, sammanfatta innehåll, 

organisera information grafiskt och hitta ledtrådar i kontexten. Flertalet elever som deltog 

hade språkstörning. Resultatet visade att de flesta av eleverna förbättrade sin läsförståelse 

efter träningsperioden.  

 

I en kanadensisk studie fick barn i tioårsåldern med språkstörning och barn med typisk 

språkutveckling träna på att tänka och reflektera muntligt om texter. Det gjordes genom att 

barnen fick stanna upp och muntligt sätta ord på sina tankar under textläsningen, efteråt 

svarade de på frågor om innehållet. Detta jämfördes med när de läste igenom hela texten utan 

uppehåll och sedan svarade på läsförståelsefrågor. Studien indikerar på att den mest 

gynnsamma metoden för läsförståelse var att muntligt reflektera över texter under läsningens 

gång. Resultatet i studien visade att båda grupperna ökade sina resultat på 

läsförståelsetesterna, dock ökade gruppen med typisk språkutveckling mest (McClintock, 

Pesco & Martin-Chang, 2014).  

 

Rörande ordförråd visar Aguilar, Plante och Sandoval (2018) i en studie att barn med 

språkstörning var hjälpta av att få se flera bilder av ett och samma ord vid inlärning av nya 

ord. I studien jämfördes en grupp med barn som fick se en bild till ordet och en grupp som 

fick se flera bilder till ordet. Den grupp med barn som hade fått se flera bilder av samma ord 

hade efter en periods träning lättare för att göra generaliseringar och använda ordet i andra 

sammanhang. Orden som ingick i studien var substantiv. Enligt Holmström (2015) behöver 

elever som har en språkstörning höra ett nytt ord många gånger för att skapa sig en mental 

bild jämfört med elever som inte har språkstörning. Enligt SOU (2016:46) så har en elev med 

en grav språkstörning behov av att repetera flera hundra gånger om ett nytt ord eller begrepp 
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ska tränas in, till skillnad mot elever med en typisk språkutveckling som behöver repetera 

ordet eller uttrycket ungefär tre till fyra gånger för att befästa det. Följden av att det tar längre 

tid för elever som har en grav språkstörning att befästa nya ord eller begrepp blir att deras 

ordförråd blir betydligt mindre. 

 

2.4 Skolans stöd 
Eriksson et al. (2018) menar att elever med språkstörning kan ha svårt att ta till sig 

undervisningen i skolan. I skolan behöver eleverna kunna bearbeta information, analysera 

och reflektera över sitt eget lärande. För att klara detta så behöver eleverna behärska språket 

mycket väl, vilket kan vara en stor svårighet för elever med språkstörning.  

Undervisningen behöver utformas på olika sätt. Hänsyn behöver tas till alla elevers behov 

och förutsättningar. Carlberg Eriksson (2009) menar att konsekvenserna av att ha en nedsatt 

språkförmåga kan minskas avsevärt om både den fysiska och psykiska miljön runt eleven 

anpassas efter var individen befinner sig. Enligt SOU (2016:46) kan följderna av att ha en 

språkstörning minskas genom att skolan ger ett bra stöd. En undervisning med rätt stöd och 

en välorganiserad elevhälsa kan ge positiva effekter på elevens utveckling. Om stödet i 

skolan uteblir kommer det antagligen leda till att individerna får sämre möjlighet till en 

anpassning rent socialt och risken för att drabbas av psykiska problem kan öka. 

  

Starling, Munro, Togher och Arciuli (2012) genomförde en studie där de utvärderade ett 

program som pågått i tio veckor. Träningsprogrammets fokus handlade om att anpassa och 

utveckla pedagogers skriftliga och muntliga tydlighet i undervisningen bland annat genom att 

använda visuella stödstrukturer. Exempelvis skulle pedagogerna anpassa texter och 

arbetsblad genom att använda bildstöd och dela upp text i mindre stycken och beskriva 

ämnesspecifika ord som förekom. De skulle också använda tankekartor med bildstöd, där det 

centrala i ett innehåll framkom tydligt. Syftet med programmet var att se om det skulle leda 

till några språkliga förbättringar för de elever som hade språkstörning i pedagogernas klasser. 

I studien kom författarna fram till att den språkliga förmågan för eleverna hade förbättrats 

genom pedagogernas insatser i undervisningen. Eleverna hade mest ökat sin hörförståelse och 

skriftliga uttrycksförmåga. Studien visar att pedagogers tillvägagångssätt, när de ska 

presentera muntlig eller skriftlig information har stor påverkan för elever med språkstörning 

och kan leda till ökad måluppfyllelse. Även Eriksson et al. (2018) menar att elever med 

språkstörning behöver få tydliga välstrukturerade genomgångar med visuellt stöd. 
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Instruktionerna behöver vara tydliga och delas upp steg för steg. En viktig ingrediens i 

undervisningen är tecken och bildstöd, enligt författarna. Ett schema med bildsstöd som 

exempelvis visar i vilken ordning en arbetsuppgift ska göras är ett hjälpmedel som kan göra 

elever med språkstörning mer självständiga. Om strukturen och upplägget på 

arbetsuppgifterna ser lika ut så ökar även detta förmågan att arbeta självständigt. Elever med 

språkstörning har ofta enligt författarna även svårigheter med att hålla en röd tråd så att det 

blir sammanhängande. Ett bra hjälpmedel för att underlätta detta arbete för eleven är att 

använda sig av sekvensbilder som stöd. SOU (2016:46) betonar vikten av förförståelse vid 

nya ämnesområden. De nya kunskaperna behöver knytas ihop med den kunskap som redan 

finns och ges ett sammanhang. 

 

Wood, Bruner och Ross (1976) beskriver hur de i en studie med 30 barn från tre till fem år, 

studerade hur dessa genomförde en uppgift genom guidning och handledning av en vuxen. 

Uppgiften bestod av att bygga en pyramid av träbitar. Författarna beskriver begreppet 

scaffolding som betyder stöttning. Scaffolding är en liknelse för att återge den handledning 

som är utmärkande för interaktionen i flera olika typer av samspel mellan sakkunnig och 

novis. Det kan exempelvis innebära att en lärare guidar och handleder en elev genom en 

lärandeprocess för att övervinna ny kunskap. Författarna belyser kännetecken för olika delar 

av stöttningen mellan sakkunnig och novis. Dessa är att fånga intresset hos barnet för 

uppgiften, begränsa handlingsmöjligheter, stötta barnets fokus, stötta vid kritiska delar av 

uppgiften, stödja barnet att minska frustration och stötta genom att modellera.    

 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 
Under denna rubrik redogör vi för vår teoretiska utgångspunkt. I vår planerade studie avser vi 

att använda oss av The Simple View of Reading. Gough och Tunmer (1986) beskriver en 

teoretisk modell, The Simple View of Reading. Enligt modellen så definieras läsning som ett 

resultat av de två fundamentala färdigheterna avkodning och språkförståelse. Det kan 

beskrivas genom formeln: 

 

Läsning = Avkodning x Språkförståelse 

 

Att läsa är produkten av avkodning och språkförståelse, där variablernas intervall är från 0 till 

1. Om en variabel är lika med 0, så är läsning obefintlig. Formeln visar att både avkodning 
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och språkförståelse behövs och är lika väsentliga element/delar för att uppnå läsförståelse. 

Med läsning avser forskarna god läsförmåga där läsaren ska kunna läsa med god 

läsförståelse. Med avkodning menas att tekniskt kunna omvandla bokstäver till ord. Gough 

och Tunmer menar vidare att den skicklige avkodaren är en läsare som snabbt kan läsa 

isolerade ord. Språkförståelsen innefattar förståelse av både ord, meningar och den 

pragmatiska nivån.   

 

Enligt The Simple View of Reading kan lässvårigheter manifestera sig på tre olika sätt. 

Läsning är beroende av kombinationen avkodning och språkförståelse. Lässvårigheter kan 

delas in i avkodningssvårigheter (dyslexi), språkförståelsesvårigheter (hyperlexia) eller båda 

svårigheterna kombinerat med varandra. Gough och Tunmer (1986) menar att alla tre 

svårigheter existerar. 

 

2.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa lärares perspektiv på läsundervisning i tidiga skolår för elever 

med språkstörning. 

 

Följande frågeställningar ställs för att få svar på syftet: 

Hur uppfattar lärare att språkstörning påverkar elevernas läsutveckling? 

Vilka arbetssätt och metoder uppfattar lärare som framgångsrika i läsundervisningen för 

elever med språkstörning? 

Vilka anpassningar beskriver lärare att de gör i klassrummet för att kompensera elevers 

eventuella svårigheter i läsning?  
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3. Metod 
I metoden presenterar vi vilka val av metoder vi använt. Vi har beskrivit hur urval och 

datainsamling gått till. Vi har även beskrivit tillförlitligheten och de etiska överväganden som 

gjorts. Avslutningsvis visar vi hur dataanalysen gått till. 

 

3.1 Metodval 
I studien använder vi en kvalitativ forskningsansats. Creswell och Poth (2017) menar att en 

kvalitativ metod är användbar när det föreligger ett behov av en komplex och detaljerad 

beskrivning av något. Metoden är lämplig om något som ses i en kontext och när syftet är att 

höra vad individer har att säga. Maktförhållanden mellan forskaren och deltagarna försöker 

minimaliseras. Denscombe (2018) beskriver att kvalitativa studier har ett holistiskt perspektiv 

med tonvikt på mångfald. Kvalitativa studier är ofta småskaliga och forskaren vill komma 

nära data. Valet av kvalitativ ansats är lämplig eftersom studien är småskalig och ämnar att 

belysa lärares perspektiv. 

 

3.2 Urval 
Denscombe (2018) beskriver att ett explorativt urval ofta används i mindre 

forskningssammanhang. Meningen med urvalet är att frambringa information och insikter, 

vilket ger en möjlighet att upptäcka och få fram intressanta exempel av det som undersöks. 

Det är däremot inte möjligt att dra giltiga slutsatser som visar hur det hänger samman i hela 

befolkningen. Då bör ett representativt urval göras. Vi har gjort en småskalig studie och vi 

var intresserade av att få ta del av intressanta exempel, därav valde vi medvetet deltagare som 

hade erfarenhet av att undervisa elever med språkstörning i tidiga skolår. 

 

3.3 Genomförande 
Inledningsvis tog vi kontakt med två kommuncentrala enheter för att få tips på grundskolor 

som arbetar framgångsrikt med stöttning för elever med språkstörning. Kontakten skedde 

genom e-post. Vi fick några tips i den ena kommunen, men inte i den andra.  

 

I den kommun där vi fick tips på några grundskolor togs kontakt med några rektorer. Det för 

att få samtycke till att genomföra undersökningen på skolan. Rektorerna gav samtycke. Vi 

skickade sedan ut missivbrev (Bilaga 1) till lärare på de skolor vi fått samtycke. Vi fick inte 

tillräckligt många deltagare som tackade ja, därför kontaktades ytterligare några rektorer efter 
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en kollegas tips. Till slut fanns totalt fem deltagare från fyra olika grundskolor med god 

erfarenhet av att arbeta med elever som har språkstörning. 

 

I den andra kommunen blev vi rekommenderade av en kollega att ta kontakt med några lärare 

på fyra olika grundskolor som hade god erfarenhet av arbete med elever med språkstörning. I 

dessa fall kontaktades rektorer först för samtycke. Sedan kontaktades fem lärare via e-post, 

missivbrevet bifogades (Bilaga 1). Samtliga fem lärare tackade ja till deltagande. 

 

Vi genomförde tio kvalitativa intervjuer med lärare från åtta olika grundskolor i två olika 

kommuner. Lärarna ingick i yrkeskategorierna klasslärare, speciallärare och 

specialpedagoger. Det var fyra klasslärare, fem speciallärare och en specialpedagog. 

Anledningen till att det ingick olika yrkeskategorier var att vi ville ha lärare med god 

erfarenhet av undervisning av elever med språkstörning. Avsikten var inte att belysa 

skillnader och likheter mellan olika yrkeskategorier. Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon med hjälp av appen Röstmemo. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den 

kvalitativa forskningsintervjun som lämplig för att ta del av människors uppfattningar och 

upplevelser. Målsättningen är att få ta del av nyanserade skildringar. Intervjuaren ska ha ett 

öppet förhållningssätt och lyhördhet betonas. Intervjuaren bör även vara kritisk till sin egen 

påverkan. Intervjuerna som genomförts har varit halvstrukturerade och tematiska. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att i en halvstrukturerad intervju följs en intervjuguide. I den finns 

teman med föreslagna frågor. Intervjun följer inte strikt ett frågeformulär, men intervjun är 

heller inte ett vanligt vardagssamtal. I studien använde vi en intervjuguide med förslag på 

frågor (Bilaga 3). Frågorna följdes inte strikt utan avsteg och följdfrågor ställdes med 

anledning av att få en så nyanserad och detaljerad bild som möjligt. Deltagarna hade 

möjlighet att ta del av intervjuguiden i förväg, vilket fem av lärarna valde att göra. Till dessa 

e-postades en intervjuguide där frågeteman var synliga (Bilaga 2). Efter överenskommelse 

med deltagarna bestämdes tid och plats för intervjuerna.  

 

Alla intervjuer utom en genomfördes på deltagarnas skolor. Vi intervjuade fem lärare vardera 

i två olika kommuner. Under intervjun satt vi i mindre rum på skolorna. En av intervjuerna 

genomfördes efter deltagarens önskemål, på ett kafé i lugn miljö. Den kortaste intervjun 

varade i 17 minuter. De övriga varade mellan cirka 30 till 60 minuter.  
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3.4 Tillförlitlighet 

Göransson och Nilholm (2009) beskriver vikten av att inte göra generaliseringar av sin 

datainsamling när den ska analyseras. Vetenskapsrådet (2017) menar att ett vanligt misstag är 

att hysa alltför stor tilltro till det empiriska materialet i den enskilda studien och att dra alltför 

stora slutsatser av det som framkommit. En studie, likt den som vi gjort, med ett begränsat 

antal intervjuer kan inte representera en hel yrkeskategori. Vår studie bestod av tio lärare. Vi 

är medvetna om att det empiriska material vi har fått fram endast är en analys av dessa tio 

lärares perspektiv på läsundervisning för elever med språkstörning i tidiga skolår. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) är det väsentligt att reflektera över olika omständigheter som kan 

inverka på resultatets tillförlitlighet. Eventuella felkällor bör uppmärksammas och diskuteras. 

Det empiriska material som vi fått fram grundar sig på de intervjuer som vi genomfört. Vi var 

medvetna om att risken med en intervju kan vara att deltagarnas beskrivning inte till fullo 

överensstämmer med hur det är i realiteten. En intervju kan även upplevas utlämnande för 

deltagarna och detta kan påverka datan till det empiriska materialet. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan det råda en maktasymmetri vid intervjuer mellan forskaren och 

deltagaren. Det kommer vi att reflektera kring utifrån det material vi fått fram. I intervjuerna 

använde vi en intervjuguide med förslag på frågor, det innebar att vi hade möjlighet att ställa 

följdfrågor för att förvissa oss om att vi uppfattat deltagaren korrekt. Vi var medvetna om att 

intervjuer är ett samspel och att intervjuaren bör sträva efter ett objektivt förhållningssätt. 

Genom en medvetenhet om intervjuarens roll och ett kritiskt förhållningssätt stärks 

tillförlitligheten i studien. Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuaren bör vara 

kritisk till sin egen påverkan vid intervjustudier. Ljudupptagningen gav oss ökad möjlighet att 

uppmärksamma vår inverkan på intervjun.  

 

I studien var vi två som tillsammans planerade, genomförde och analyserade. Det kan ha ökat 

tillförlitligheten i jämförelse med om studien genomförts enskilt. Resultatet har jämförts med 

tidigare forskning, vilket kan påverka tillförlitligheten positivt. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska forskaren förhålla sig till fyra etiska principer. De beskrivs 

som informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 

Nedan beskriver vi hur vi har förhållit oss till de fyra huvudkraven enligt de forskningsetiska 

principerna inom individskyddskravet. Genom att kontakta rektorer om syftet med 
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undersökningen fick vi samtycke att genomföra intervjuer på skolan. I vår kontakt med de 

lärare som vi har intervjuat informerade vi om att det var frivilligt att delta och att de när som 

helst kunde avbryta om så önskades. Detta innefattade samtyckeskravet. Informationskravet 

uppfylldes genom att vi informerade deltagarna om syftet med vår studie och hur den skulle 

genomföras. Deltagarna fick reda på vad deras uppgift var. Konfidentialitet innebär att 

forskaren säkerställer att deltagarna inte kan identifieras. Vi har förhållit oss till detta genom 

att vi avidentifierade de data vi samlade in. Personer avidentifierades och benämndes som 

lärare ett (L1) till lärare tio (L10). Det går heller inte att utläsa vilka skolor och kommuner 

studien genomfördes i. Nyttjandekravet tillgodoses genom information om att det empiriska 

materialet endast skulle komma att användas för det avsedda självständiga arbetet. 

 

3.6 Dataanalys 
Denscombe (2018) menar att inom den kvalitativa forskningsansatsen har forskarens 

värderingar och bakgrund en markant betydelse för data som samlas in och för dataanalysen. 

Författaren skriver att “kvalitativ forskning tenderar att förknippas med forskarens 

inblandning” (s. 25). Detta anser vi vara viktigt att ta hänsyn till vid vår analys. 

 

I studien transkriberades intervjuerna. Enligt Creswell och Poth (2017) kännetecknas 

dataanalysen i kvalitativa studier av processen. Processen består till en början av att hantera 

och organisera data, läsa igenom och föra minnesanteckningar, beskriva och klassificera 

koder till teman, utveckla och tyda och presentera data. I analysen av data används en modell 

som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015). Det första steget består av genomläsning av 

data för att bekanta sig med materialet. Det andra steget innefattar kondensation, vilket 

innebär att uttalanden av betydelse klipps ut och grupperas. I steg tre jämförs passagerna i 

likheter och skillnader. Det fjärde steget grupperar data. Steg fem innebär att forskaren letar 

efter essensen i kategorierna. I det sjätte steget tillskrivs kategorierna namn. Det sista sjunde 

steget kallas för kontrastiv fas. I detta steg jämförs passager och uppmärksammas om de 

passar inom fler kategorier. Det resulterar ofta i ett färre antal kategorier. Vi valde att vid 

transkriberingsarbetet förenkla genom att bortse från alltför mycket upprepningar, 

hummanden och vid beskrivningar av helt ovidkommande information för studien så 

sammanfattade vi data. Detta för att underlätta inför analysen av intervjuerna. Vi läste 

igenom samtliga intervjuer enskilt. Därefter reflekterade vi gemensamt över nästa steg. Vi 

färgkodade sedan kategorier utifrån frågeställningarna. Vi klippte ut kategorier som 
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framkommit och samlade ihop dessa i grupper. Arbetetet gjordes tillsammans. Under de 

kategorier som utgått från frågeställningarna jämfördes likheter och skillnader, vilket ledde 

till ytterligare några underkategorier. Dessa grupperades och gavs namn.  

 

4. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras utifrån kategorier med frågeställningarna som 

utgångspunkt. Dessa presenteras i rubriker. I arbetet med de transkriberade intervjuerna så 

har en del underkategorier framkommit. Dessa tydliggörs med kursiv stil under respektive 

kategori. Intervjuerna belyser även lärarnas visioner, vilka presenteras under en egen rubrik. 

De som deltar i våra intervjuer är tio lärare med olika yrkesprofessioner, såsom klasslärare, 

speciallärare och specialpedagog. Lärarna benämns som L1 till L10 i resultatdelen. De 

metoder och modeller som lärarna nämner finns kort beskrivna i Bilaga 4. Resultatavsnittet 

avslutas med en fördjupad analys. 

 

4.1 Läsutveckling för elever med språkstörning 
I intervjuerna beskriver lärarna hur de anser att språkstörning påverkar elevernas 

läsutveckling. Samtliga lärare anser att språkstörning påverkar elevernas läsutveckling. Något 

som framkom var att läsutvecklingen kan påverkas på olika sätt beroende av vilken typ av 

språklig svårighet eleven har, “några har haft svårt att komma igång och koda av och 

framförallt få till ljuden att det låter rätt att ljuda ihop det, jag har också haft andra som fått 

väldigt bra läsflyt men inte så lätt med förståelsen” (L3). Ytterligare en beskrivning är “Om 

man har expressiv språkstörning så är ljud bokstav svårt vid den första läsinlärningen, man 

kan inte säga det rätt” (L6). En annan nyans som framkom är att både avkodningen och 

läsförståelsen kan påverkas hos elever med språkstörning. Lärarna nämner att läsinlärningen 

tar längre tid för elever med språkstörning. “Allt sker språkligt långsammare i huvudet. Så det 

blir komplicerat med allt det här. Så det påverkar och det kan ta längre tid för dem att lära sig 

läsa” (L6). Ytterligare något som anses påverka läsutvecklingen är att koncentrationen 

inverkar på elevernas uthållighet att fokusera på läsningen. Detta försvårar läsinlärningen. 

Lärarna menar att elever med språkstörning kan ha svårt att komma ihåg vad de har läst och 

komma ihåg språkljud i ord, i samband med detta nämns även svårigheter med arbetsminnet.  
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Det framkom tydligt att avkodningen kan påverkas. Lärarna tar upp att kopplingen mellan 

fonem och grafem kan vara svår. Ännu en påverkansfaktor är att uttalssvårigheter kan inverka 

på avkodningen. Elever kan ha svårt att uttala ljuden och på så sätt få svårt att avkoda 

bokstäver. Vokalljuden kan vara svåra och en del konsonanter kan förväxlas som exempelvis 

b och d. Det försvårar läsningen. Lärarna beskriver att läsflytet kan bli påverkat hos en del 

elever med språkstörning, men inte hos alla. Lärarna tar upp att vissa elever lär sig avkoda 

väl, men förståelsen för innehållet i texten finns inte. I en av intervjuerna framkom att det kan 

vara svårt att avgöra vad som är dyslexi och vad som är språkstörning med tanke på 

avkodningen. 

 

Att läsförståelsen blir påverkad om eleven har en språkstörning är något som kom upp. 

Svårigheter med läsförståelse framträder tydligare vid ökad textmängd. Ytterligare något som 

framkom var att det blir märkbart när eleverna kommer till årskurs fyra “de halkar efter, 

texterna blir längre, man klarar sig ganska bra på lågstadiet, men sen händer det grejer som 

gör att man inte hänger med” (L5). Ännu en nyans som framkom var att det kan ta lång tid 

innan lärare upptäcker att eleven inte förstår vad den läser, särskilt om eleven avkodar väl.  

 

Lärarna tar även upp att elever med språkstörning har ett sämre ordförråd än jämnåriga, vilket 

påverkar läsförståelsen. De beskriver att begrepp och skolspråket kan vara svårt. 

 

4.2 Läsundervisning 

I intervjuerna beskrev lärarna arbetssätt och metoder som de uppfattade som framgångsrika 

inom läsinlärning för elever med språkstörning. Arbetssätten och metoderna är beskrivna i de 

underkategorier som framkom. Dessa var avkodning, läsförståelse, ordförråd och 

multimodala arbetssätt. En problematik som belystes var att “Det går inte att säga att med 

språkstörning gör vi så här. Det kan jag tycka är ett dilemma” (L7). Det uttrycktes att det är 

viktigt att inledningsvis skapa läslust för eleverna vid läsinlärningen. En lärare tar ett exempel 

med en elev som har svårt med uttal. Enligt läraren skulle arbete med läslistor med fonem-

grafem vara gynnsamt, men eleven upplevde träningen som väldigt tråkigt, “om man då från 

början tycker att det är skittråkigt så blir inte läsningen rolig och då får man kanske bortse 

från att det vore nyttigt” (L7). I stället menar läraren att stödet behöver byggas på intresse och 

läslust genom böcker som intresserar eleven. Det framkom även att för barn med 

språkstörning så räcker det inte med en metod eller ett arbetssätt. Det krävs en stor 
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medvetenhet hos läraren om svårigheterna hos barn med språkstörning. Något som belystes 

var vikten av att sätta sig in i logopedutredningar för att kunna ge rätt stöd, “man bör prata 

med en logoped som har utrett och kan man inte det så bör man läsa logopedutredningen” 

(L6). Tidiga insatser poängterades och lärare behöver kunna identifiera   

svårigheterna. Ytterligare en nyans gäller överlämningar: 

 
Jag tror att det är extra viktigt för de här eleverna med ett bra överlämnande mellan 

stadierna så ingen halkar emellan och får börja om från början. Det här är viktig 

information och att man talar om vad som varit framgångsrikt och funkat bra för den här 

eleven. (L8) 

  

Vid arbetssätt och metoder gällande avkodning betonas vikten av kopplingen mellan fonem 

och grafem vid den första läsinlärningen. Någon lärare nämner i sina arbetssätt och metoder 

att “man går igenom bokstäverna hur munnen ser ut, hur ljudet låter och var i munnen det 

känns” (L3). Ytterligare en beskrivning är “först är det munnen vi jobbar jättemycket med 

sen kopplar vi det till en bokstav och sen till en bild och sen hela tiden tillbaka till munnen, 

bokstav och bilden så vi hela tiden jobbar med samma saker” (L9). Något som framkom är att 

metodisk lästräning i klassrummet inte räcker för elever med språkstörning. Eleverna behöver 

betydlig mer strukturerad träning i avkodning, “med språkstörning så måste man tänka 

mycket längre perspektiv än om man inte har svårigheter” (L10). Specifika metoder i arbetet 

med den tidiga läsinlärningen framkom tydligt. Flertalet metoder innefattar arbete med 

kopplingen mellan fonem och grafem. Metoder och modeller som nämns är Wendick, 

BRAVKOD, Läsinlärning i 7 steg, FonoMix och Witting, “BRAVKOD tycker jag är ett 

jättebra material att jobba utifrån och man kan börja ganska tidigt och även 

läsinlärningsmodellen sju steg där ljuden kommer in bra också” (L5). En annan lärare 

uttrycker att metoden FonoMix underlättar för elever som har språkstörning “det finns en 

otrolig bildbank till det materialet, bilderna upprepas, vi läser med munnar, vi tittar på 

ljuden” (L9). Andra modeller som tas upp där språklig träning ingår är Bornholmsmodellen, 

Umeåmodellen och Karlstadmodellen. En lärare berättar: 

 
 Att man har en medveten språkundervisning t.ex. Bornholmsmodellen är ju jättebra. Sen 

Karlstadmodellen, har jag inte själv jobbat med. Men den vet jag är bra. De här 

modellerna som medvetet håller på med stavelser och ljud och man gör det strukturerat 

med hela gruppen. Det är bra. (L6)  
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Ytterligare en nyans som framkom var att det är viktigt att använda flera sinnen vid 

bokstavsinlärningen “allting där du får använda mer än bara ljud, det som du får göra med 

kroppen och visuellt” (L1). Därutöver beskriver lärare att de använder sig av handalfabetet 

för att försöka koppla ihop bokstav och ljud vid bokstavsinlärningen. “Å,ä,ö är svårt att forma 

i munnen så här kör jag ju med bild men jag använder också handalfabetet för att försöka 

hitta fler kontakter, koppla ihop det liksom” (L10). En annan nyans var att arbeta med 

stavelser i läsinlärningen. Lärare menar att arbetet är gynnsamt eftersom minnesfunktionerna 

hos elever med språkstörning kan vara nedsatta, “ Stavelser har vi jobbat jätte mycket med. 

Det tror jag är väldigt gynnsamt eftersom minnesfunktionerna är nedsatta. Ljudning, jaa på 

korta ord men inte i det långa loppet. Utan där är det stavelser” (L4).   

 

Gällande läsförståelse nämner samtliga lärare vikten av att jobba tillsammans med texter 

både vid enskild undervisning eller klassundervisning för att utveckla läsförståelsen “Man 

läser högt tillsammans, letar efter svaren, vi jobbar lite med strategierna ja spågumman och 

detektiven” (L3). Någon lärare beskriver:  

 
När vi tar oss an en text så förbereder vi, tittar på bilder. Vi läser den tillsammans, de 

lyssnar på Inläsningstjänst, också ett jättestöd för de här eleverna. Men att de inte lämnas 

ensamma med en text. För det ger dem ingenting. (L4)  

 

Något som även lyfts är att diskutera och prata kring texter, dels på gruppnivå, men även i par 

och tillsammans med en vuxen. “Vi har jobbat med läsförståelsen tillsammans i klassen. Sen 

har de jobbat med specialläraren också, men mycket av det vi gjort har vi gjort gemensamt i 

klassen. Vi har ibland jobbat två och två” (L2). I klassrumsundervisningen framkom att lärare 

använder sig av Inläsningstjänst. Någon beskriver arbetet utifrån texter i so och no “Då ska vi 

använda Inläsningstjänst och sen ska vi köra att man lyssnar tillsammans en kort bit att man 

har bilder och ord och kopplar ihop begreppen” (L10). Ytterligare en nyans som framkommit 

är att jobba med enkel läsförståelse på ord och meningsnivå genom att eleverna får läsa ord 

eller meningar och dra streck till rätt bild. Vidare lyfts vikten att välja rätt textnivå “att man 

inte går in på för svåra texter och för mycket text. Ska man träna läsförståelse så behöver man 

ha böcker som man kan läsa från början till slut, enkla böcker” (L5). En frustration som 

framkommer är att “Läsförståelsen den kommer ju inte alltid tänker jag /…/  i så fall, mycket, 

mycket senare /…/ så den tycker jag är svår” (L10).  
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Cirkelmodellen lyftes som en framgångsrik modell att arbeta utifrån när det handlar om 

läsförståelsen, “man jobbar strukturerat gemensamt med texten. Man kollar förförståelsen, 

man går in på begrepp i texterna. Man får samtalet i texterna, man jobbar ju väldigt med dem. 

Det är jag helt övertygad om att det är bra” (L7). Ytterligare en lärare beskriver att “Där 

handlar det om att lära sig strukturen på något sätt, hur är den här berättelsen uppbyggd “ 

(L9). 

 

För att öka elevers ordförråd och ge förståelse för texter framkom tydligt att lärare i studien 

arbetar med ord och begreppsförståelse på olika sätt. Någon uttrycker detta:  

 
Då går vi igenom ord som hör till veckans kapitel innan vi läser kapitlet ibland är det lite olika ibland är 

det uttryck också /.../ Sen när vi hittar dem i texten stannar vi upp och pratar om vad betydde de nu 

igen, liksom påminner om det. Sen har jag ibland har jag tänkt att man ska göra mer och försöka sätta 

in dem i meningar och så. (L3)  

 

Det framkom att reflektioner kunde göras under läsningens gång genom att stanna upp och 

samtala om de ord som förarbetats. Det beskrivs att förberedande arbete inför texter kunde 

göras genom att ta fram bilder som anknyts till nya ord. Vidare framkom att lärare använder 

bilder som ett stöd i läsförståelsearbetet, “sen ska vi köra att man lyssnar tillsammans en kort 

bit att man har bilder och ord och kopplar ihop begreppen. På det viset, inte texten i sig utan 

det gäller liksom att nöta och nöta med begrepp och ord men använda mycket bilder till det 

som stöd” (L10). Detta beskrivs kunna vara till hjälp för att få en röd tråd och en förståelse 

för de ord och begrepp som kommer upp. Det lyfts även att ordförståelsen kan förstärkas 

genom att bilder visas på datorn i direkt anslutning till obekanta ord. Lärare beskriver även att 

“Jag brukar dra ut texten. Vi jobbar mycket med överstrykningspennor. Det är bra att skriva 

förklaringen av ord direkt bredvid” (L6). Vidare nämns kategoriseringsövningar, som att 

sortera bilder av exempelvis mat och möbler i olika kategorier som en del av arbetet med ord. 

Läraren berättar även att “för dem blir det bara ett virrvarr, så när man inte har ordning här 

uppe i biblioteket, så blir det svårt att hitta begreppen, när man ska läsa eller förstå vad det 

handlar om” (L9). Det berättas även att det är viktigt att använda autentiska bilder och inte 

bara bilder från olika bildbanker som exempelvis bilder från programmet Symwriter. 

Ytterligare något som framkom var att elever med språkstörning behöver repetera nya ord 

många gånger. Lärare påtalar att det är viktigt att förklara mellanorden inte bara 

ämnesspecifika ord, “Vi använder extremt många sådana ord som vi tror att de förstår som de 
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faktiskt inte förstår” (L9).    

 

Lärare belyser multimodala arbetssätt i läsundervisningen. I intervjuerna framkom teater som 

ett inslag i läsförståelseundervisningen, för att förstå texter i samhällsorienterande ämnen och 

naturorienterande ämnen, “att man får spela teater, får uppleva sakerna. Om man tar med 

planeterna och solen, att man gör det mer fysiskt där också, att man använder kroppen” (L1). 

Något som beskrevs var att när klassen har högläsning så repeterar de handlingen och läraren 

ritar på tavlan för att förstärka innehållet, “sen har jag ritat på tavlan fina teckningar utifrån 

de här barnen för att förstärka innehållet i det som, det ska bli tydligare vad det handlar om” 

(L2). Att utgå från en projekterad text som alla elever ser anses vara en hjälp. På detta sätt 

kan gruppen läsa och samtala gemensamt om texten. De samtalar och uppmärksammar 

innehållet så att eleverna får förståelse av det lästa, “Jag har fotograferat av så jag får upp 

texten på whiteboarden så läser vi texten tillsammans” (L3). Att texterna bör vara enkla med 

bilder och ha en början och ett slut, är också något som tas upp. Något som även lyfts är att 

det är gynnsamt att använda så många uttrycksmedel som möjligt och detta kopplas till 

multimodala arbetssätt, “Vi har ju mycket filmer, är det lätt att nå, Youtube klipp och Ipad 

har vi till alla” (L7). 

 

Att undervisningen behöver synliggöra det som inte kommer fram i texten, det som står 

mellan raderna, är något som framkommer. För elever med språkstörning belyser lärarna att 

stödstrukturer vid berättande texter är till en stor hjälp. Ett sätt som beskrivs är att elever med 

språkstörning behöver börja med att lyssna på texten genom exempelvis Legimus “så det vi 

gör för att komma ihåg är att vi lyssnar på det, vi använder Legimus, vi lyssnar och sen lägger 

på texten och sen försöka knyta ihop säcken” (L10). Läraren uttrycker att arbetssättet ökar 

möjligheten för elever med språkstörning att minnas innehållet.  

 

4.3 Anpassningar 
I intervjuerna beskriver lärarna olika typer av anpassningar. Anpassningarna som nämns kan 

kopplas till visuellt stöd, digitala hjälpmedel, förförståelse och vuxenstöd. 

 

Lärare belyser visuellt stöd som en anpassning och menar att bildstöd är en anpassning för 

elever med språkstörning gällande läsning. Någon använder bildstöd med bokstäverna på 

bänken. Instruktioner kan förtydligas med hjälp av bildstöd. Vidare framkommer att bildstöd 
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används för att förstärka textinnehåll. Ytterligare en nyans som beskrivs är att undervisningen 

förstärks visuellt genom användning av projektor eller Smartboard. I intervjuerna lyfts även 

att lärare använder tankekartor vid textbearbetning, “Prata, rita, gör tankekartor. Sätt inte bara 

en bok framför dem” (L5).  

 

Lärare lyfter digitala hjälpmedel. Det framkommer att det är viktigt att elever får hjälp att 

hitta strategier och använda hjälpmedel så att de på egen hand kan behärska att ta sig an 

undervisningen i klassrummet, “Såna saker är ju också viktigt att man lär sig i skolan, så att 

man inte bara pratar om att ge dem personlig hjälp, för de ska ju bli självständiga individer 

sen och då måste de ju klara av hjälpmedlen” (L4). Något som lyfts tydligt är inlästa texter 

som anpassning exempelvis Inläsningstjänst och Legimus. Även hjälpmedel som talsyntes, 

ClaroRead och ClaroScanPen nämndes. Det beskrivs att det kan vara en utmaning för elever 

med språkförståelsesvårigheter att enbart lyssna på texter, “oftast kan det vara väldigt svårt 

för barn med språkstörning för att det blir bara ett ljud, inte så mycket att hänga upp det på så 

det absolut bästa är bild och text hela tiden” (L9). Ett dilemma som framkom är att “De blir 

ju så hjärntrötta på allt prat, alla instruktioner. Och så ska de sitta igen med ljud, ljud, ljud 

som mal, mal och mal” (L4). Att anpassa texterna gällande mängd och nivå är ytterligare 

något som kom upp. Det beskrivs att eleven kan få hjälp att dela upp texter. Vidare framkom 

att elever med hjälp av digitala läromedel har möjlighet att välja text på olika nivåer inom 

samma område. Till skillnad från de andra lärarna menar en av dem att anpassningar i 

läsningen inte behövs i de lägre skolåren “I de lägre åldrarna tycker jag inte man behöver 

göra något, man kan anpassa för hela gruppen som det ser ut nu” (L1). Läraren menar att med 

åldern ökar kraven gällande läsning och då behövs mer digitala hjälpmedel som 

anpassningar. Ytterligare något som beskrivs som anpassning kan vara att texter kan förstoras 

och markeringar kan göras på datorn för att underlätta läsningen. 

 

Förförståelse och vuxenstöd beskrivs som anpassningar för elever med språkstörning. Lärare 

menar att för att underlätta läsningen av text så bör texten förberedas och bearbetas flera 

gånger. Det för att skapa en förförståelse. För elever kan anpassningar innebära att texten 

arbetas med på flera sätt “Sen kan man alltid komplettera med att man först får en 

genomgång, man kanske får bilder på bildstöd och så lyssnar man på texten för att ju fler 

gånger man mött det gör också att det blir lättare” (L9). Ytterligare en nyans som framkom 

var att läxor kan ges för att ge förförståelse. Dessutom beskrivs att elever kan behöva tätt 

vuxenstöd i läsförståelsen. Lärare tar upp att elever kan gynnas av att få exempelvis ord och 
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begrepp förklarat för sig under arbetets gång: 

 
 Sen att en del har så mycket anpassningar så de har behövt läsa med en vuxen ibland för 

man behöver förklara saker under tiden det blir liksom inget lärande om man sitter själv 

eller med en sjuårig klasskamrat utan de behöver att en vuxen pratar  ja vad betydde det 

där nu igen eller hur säger man det där. (L3)  

 

Ytterligare en nyans som nämns är att uppstartshjälp i samband med läsning av instruktioner 

kan vara en anpassning. Någon beskriver att uppgiften för läraren blir att undanröja hinder för 

eleven, “Jag tar bort alla hinder för honom. Jag skriver åt honom. Jag läser och förklarar 

uppgiften /.../ Då ser jag att han kan matte /…/ Så får jag jobba nu vad gäller so och no” (L6). 

 

4.4 Övergripande visioner 

Det framkom i flera intervjuer att behov av ökad kompetens om språkstörning hos personal 

var önskvärt. Kunskap kan gynna eleverna, “med kunskapen ökar vi möjligheten för de här 

eleverna” (L8). En annan vision var att ha tillgång till en logoped på skolan. Lärarna 

uttrycker en önskan om att vara flera lärare i klassrummet, “Jag tror på flera vuxna i gruppen, 

att ha möjlighet att göra flexibla grupper” (L3). Ytterligare en nyans som framkom var att 

eleverna vid behov ska ha möjlighet att gå i ett mindre sammanhang, “att man hade tillgång 

till rena språkgrupper i vissa fall, i vissa hänseenden, tror jag det skulle vara bra” (L9). En 

annan vision som lyfts är obegränsad tillgång till hjälpmedel såsom dator och Ipad. Det skulle 

öka tillgängligheten. Lärare önskar att kunna bortse från tidsaspekten gällande 

måluppfyllelse, “Det gör inget om man lär sig att läsa i fyran istället för att man gör det i 

tvåan” (L7). Lärarna nämner även visioner om en fri tillgång till konkret material och att alla 

lärare använder detta. Ytterligare en vision är att lärare arbetar ännu mer språkutvecklande 

genom olika språklekar i undervisningen samt att utveckla ordförråd genom samtal. Vidare 

nämns mer tid för samarbete mellan kollegor och tillgång till flexibla möbleringar i 

klassrummet som önskvärt. 

 

4.5 Sammanfattande och fördjupande analys 
Utifrån de kategorier och underkategorier som framkommit i resultatet, kommer vi under 

denna rubrik att sammanfatta och använda oss av förklaringsmodellen för läsning The Simple 

View of Reading (Gough & Tunmer, 1986) för fördjupad analys. 
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I intervjuerna framkom att det är en komplex bild av flera olika delar som påverkar elevernas 

läsutveckling. Dessa delar härrör till avkodningssvårigheter, läsförståelsesvårigheter och 

svårigheter inom båda delarna. I vår dataanalys framkom det att lärarna anser att 

läsutvecklingen påverkas olika beroende på vilka språkliga svårigheter eleven har. Lärare 

beskriver att uttalssvårigheter och förmågan att inte hålla språkljud i arbetsminnet försvårar 

läsinlärningen. Avkodningen kan därmed påverkas. De avkodningssvårigheter som lärarna 

uppfattar kan tolkas mot The Simple View of Reading. Avkodningen påverkar läsningen och 

lässvårigheter kan vara en följd av avkodningssvårigheter. Det framkom att det tar längre tid 

för elever med språkstörning att lära sig avkoda och elevers koncentrationsförmåga kan 

påverka läsinlärningen.  

 

Ytterligare delar som synliggjorts i intervjuerna är att läsförståelsen påverkas vid 

språkstörning och att det kan vara svårt att uppnå textförståelse. Enligt resultatet i 

intervjuerna finns det en risk att dessa elever inte upptäcks om avkodningen fungerar väl. En 

ökad textmängd kan ofta vara en utmaning för dessa elever och eleverna upptäcks därför inte 

i de första skolåren. Enligt The Simple View of Reading kan språkförståelsesvårigheter vara 

en förklaring till lässvårigheter.  

 

Andra delar som framkommit i resultatet är att elever med språkstörning kan ha svårt med 

både avkodning och förståelse av text. Enligt förklaringsmodellen The Simple View of 

Reading, så beskrivs blandade svårigheter som en förklaring till lässvårigheter. En del av 

eleverna med språkstörning kan ha svårigheter med båda delarna, vilket påverkar 

läsutvecklingen. 

 

Gällande arbetssätt och metoder i läsundervisningen för elever med språkstörning i de tidiga 

skolåren framkom fyra underkategorier. Dessa är arbetssätt som rör avkodning, läsförståelse, 

ordförråd och multimodalitet. Generellt framkom att det inte finns ett arbetssätt eller en 

metod som passar för alla elever med språkstörning. Lärare lyfter att arbetssätten och 

metoderna behövs anpassas individuellt utifrån elevens svårigheter. Därav är det av vikt att 

sätta sig in i svårigheterna för att kunna sätta in rätt insatser till varje enskild individ. Något 

mer som framkom är att framgångsrika arbetssätt och metoder behöver föras vidare vid 

övergångar mellan stadier för att gynna eleven. Något som tydligt framkom i resultatet var att 

lärarna beskriver att de arbetar med specifika arbetssätt och metoder gällande kopplingen 

fonem och grafem. Några av de som nämns inriktar sig snarare på träning av språklig 
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medvetenhet än på avkodning. Vidare framkom att handalfabetet används för att förstärka 

inlärningen av språkljud. Någon menar att arbete med stavelser gynnar elever med 

språkstörning som ofta har svårigheter med arbetsminnet. Ytterligare något som belystes är 

att elever med språkstörning behöver mer träning gällande avkodning än vad som kan ges i 

klassrumsundervisningen. En tolkning utifrån The Simple View of Readings 

förklaringsmodell av läsning är att avkodningssvårigheter kan vara en del som försvårar 

läsningen. Därmed behövs riktade insatser med avkodningsträning.    

 

Det framkom att lärarna anser att gemensamt arbete med texter är gynnsamt för elever med 

språkstörning. Vid läsförståelsearbete nämns det förberedande arbetet inför texten som viktigt 

och att bilder kan användas. Inläsningstjänst tas upp som användbart för hela gruppen vid 

arbete med texter. Det är viktigt att elever med språkstörning inte lämnas ensamma med en 

text. I läsförståelsearbete beskrivs Cirkelmodellen som gynnsam. Lärare tar även upp 

gemensamt arbete med lässtrategier. Läsförståelseundervisningen kan tolkas utifrån The 

Simple View of Reading, med anledning av att språkförståelsesvårigheter kan vara en del 

som försvårar läsningen. Därför behövs arbetssätt riktas på att träna läsförståelsen.  

 

Enligt resultatet framkom att lärarna arbetar förberedande med ord och begrepp genom 

samtal inför textarbete. Arbete med ord och begrepp görs även under arbetets gång, dels 

genom exempelvis samtal och markeringar i text med överstrykningspenna. För att öka 

möjligheten att befästa nya ord behöver dessa elever repetera orden många gånger. Bildstöd 

från bildbanker och autentiska bilder nämns som en resurs för att förtydliga ord och begrepp. 

Någon lärare lyfter kategoriseringsövningar som en del av arbetet med att bygga ordförrådet.  

 

I de resultat som framkommit gällande arbetssätt och metoder så kan koppling göras till The 

Simple View of Reading. En tolkning är att det är av vikt att lärare väljer arbetssätt och 

metoder som bygger på vilken typ av svårighet som föreligger. I resultatet framkom att 

lärarna uppfattar arbetssätt och metoder som stärker kopplingen mellan ljud och bokstav som 

framgångsrika för elever med språkstörning. I resultatet framkom även att lärarna lyfter olika 

arbetssätt för att stärka läsförståelse och ordförråd. En tolkning utifrån The Simple View of 

Readings förklaringsmodell är att arbetssätten och metoderna som nämns kan härledas till 

avkodning och språkförståelse. Lärarna nämner att multimodala arbetssätt är användbara i 

läsundervisningens olika delar, det vill säga både i avkodning och språkförståelse. Arbetssätt 

som nämns är att göra teater, titta på filmer, använda Ipad, titta på projekterad text, rita för att 
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förstärka förståelse av text och samtala i olika former. Dessutom nämns att lyssna på text 

genom Legimus och bearbeta den med efterföljande samtal och skrift. Stödstrukturer tas även 

upp som en del av arbetet med texter. 

 

När det gäller anpassningar kategoriserade vi resultatet utifrån visuellt stöd, hjälpmedel, 

förförståelse och vuxenstöd. Lärarna beskrev bildstöd och visuellt stöd i olika former, 

projekterad text och tankekartor som anpassningar för elever med språkstörning gällande 

läsning. I resultatet framkom att lärarna lyfter anpassningar som rör hjälpmedel. De nämner 

exempelvis Inläsningstjänst och Talsyntes. En nyans som framkom var att läraren behöver 

stötta eleverna i att lära sig använda de avsedda hjälpmedlen. Till skillnad från övriga lärare 

nämner en av dessa att i lägre åldrar behövs inga individuella anpassningar, utan 

anpassningarna ska göras på gruppnivå. I resultatet framkom att arbete som stöttar förståelse 

av text uppfattas som en gynnande anpassning. Anpassningar som rör elevernas möjlighet att 

möta samma text flera gånger upplevs fördelaktiga. Tätt vuxenstöd under läsningens gång 

uppfattas även som en anpassning för att stärka textförståelse. Ytterligare en nyans som 

framkom är att lärarens uppdrag är att undanröja hinder, såsom att exempelvis läsa och 

förklara uppgifter i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. En tolkning är att 

svårigheter med språkförståelse och/eller avkodning kan kompenseras genom anpassningar. 

Det ger förhoppningsvis bättre förutsättningar för elever med språkstörning att hantera de 

båda delarna  i The Simple View of Readings förklaringsmodell. Gällande 

avkodningssvårigheter kan Inläsningstjänst kompensera bristande avkodning. Angående 

språkförståelsesvårigheter, kan det förberedande arbetet med text, som nämns som en 

anpassning, vara till hjälp. Anpassningen kompenserar språkförståelsesvårigheter.  

 

I resultatet lyfter lärare visioner för elever med språkstörning. I dessa synliggörs önskningar 

om organisation såsom lärartäthet, mindre grupper, tid för samarbete och 

kompetensutveckling inom området. Vidare önskas större tillgång till digitala lärverktyg och 

material.  
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5. Diskussion 
Diskussionen innefattar en metoddiskussion, där reflekteras kring val av metod kopplat till 

syfte och frågeställningar. Urvalet beskrivs samt genomförande och tillförlitlighet i studien. I 

resultatdiskussionen besvaras om syftet har uppnåtts och om frågeställningarna har besvarats. 

Därefter reflekteras kring utvalda delar av resultatet kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar. Kopplingar görs till tidigare forskning. Avslutningsvis följer avslutande 

reflektioner och förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

   
5.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att belysa lärares perspektiv på läsundervisning i tidiga skolår för 

elever med språkstörning. Eftersom vi är intresserade av att få ta del av lärares perspektiv 

passar en kvalitativ studie in på vårt syfte. Metoden har vi valt utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Den första frågeställningen handlar om lärares uppfattning om hur 

språkstörning påverkar elevernas läsutveckling. Den andra om vilka arbetssätt och metoder i 

läsundervisningen som uppfattas som framgångsrika för elever med språkstörning. Till sist 

vilka anpassningar lärare beskriver att de gör i klassrummet för att kompensera elevers 

eventuella svårigheter i läsning. En kvalitativ metod är passande när syftet är att ta reda på 

olika individers beskrivningar av något, menar Creswell och Poth (2017). Vi har medvetet 

valt ut deltagare med erfarenhet av att arbeta med elever som har språkstörning. Det med 

anledning av att vi ville försäkra oss om att deltagarna var kunniga gällande läsundervisning 

för elever med språkstörning. Om valet istället hade riktats mot slumpvist utvalda deltagare 

hade risken varit att resultatet inte hade belyst framgångsrika arbetssätt och metoder utan 

studiens fokus hade eventuellt istället riktats mot brister. Det hade inte varit lika relevant att 

ta reda på eftersom det redan finns undersökningar som visar på brister, vilket Andersson et 

al. (2018) visar i en nationell kartläggning. Kartläggningen belyser brister i hur stöd till elever 

med språkstörning ska utformas. Datainsamlingen i studien har skett genom 

halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. I en halvstrukturerad intervju används 

en intervjuguide med teman, menar Kvale och Brinkmann (2014). Några deltagare valde att 

ta del av intervjuguiden innan intervjun, vilket kan ha påverkat resultatet. Dessa deltagare kan 

ha gett mer genomtänkta svar, men kan även ha varit begränsade till de intervjuteman som de 

kunde ta del av. För att öka tillförlitligheten i studien hade data även kunnat samlats in genom 

observationer. Observationer hade belyst om lärarnas uppfattningar angående framgångsrika 
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arbetssätt och metoder för elever med språkstörning synliggjordes i undervisningen. Vi är 

medvetna om att en intervjusituation kan upplevas utlämnande för den som blir intervjuad. 

Det menar även Kvale och Brinkmann (2014) när författarna beskriver att det föreligger en 

maktasymmetri vid intervjuer. Eftersom vi som intervjuat ingår i samma yrkeskategori som 

deltagarna så upplevde vi inte några märkbara maktförhållanden. Däremot tillfrågades inte 

lärarna hur de hade upplevt intervjun. Om detta hade gjorts hade möjligtvis tillförlitligheten 

ökat. Ytterligare något som skulle ha ökat tillförlitligheten vore om vi hade valt att 

genomföra en eller flera pilotintervjuer. Det hade givit oss mer erfarenhet av 

intervjusituationer och möjlighet att prova frågorna i intervjuguiden. Tidsmässigt var en av 

intervjuerna 17 minuter lång, vilket var kortare än de övriga intervjuerna. Intervjun tillförde 

innehållsrika svar, därav valde vi att ta med den i studien, trots sin något korta längd.  

 

För att förhålla oss till datamaterialet från intervjuerna utgick vi från de sju steg som 

Dahlgren och Johansson (2015) beskriver vid analysarbetet. När tolkning av data gjorts har vi 

med oss våra tidigare tankar och erfarenheter, vilket kan medföra att om någon annan skulle 

sammanställt och analyserat så hade eventuellt andra delar synliggjorts. Det är av vikt att vara 

medveten om den egna påverkan på studien (Denscombe, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vid presentation av resultatet har deltagarna benämnts som lärare, trots att de ingick i olika 

yrkeskategorier. Utifrån resultatet har vi inte kunnat utläsa likheter och skillnader mellan 

yrkeskategorierna. Det är även ett medvetet val med hänsyn till de etiska aspekterna. I 

redovisning av resultatet har inte klassrumsundervisning och undervisning i mindre 

sammanhang särskilts. I resultatet framkom inte någon uppdelning mellan dessa. Vi gjorde 

även en avslutande fördjupad analys utifrån den teoretiska utgångspunkten. Vi är medvetna 

om att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån resultatet vi fått fram, vilket även 

Göransson och Nilholm (2009) lyfter. Det är endast några lärares perspektiv på 

läsundervisning i tidiga skolår för elever med språkstörning som kan belysas.  

 

I resultatdelen presenteras citat från lärarna. Citaten är utvalda för att tydliggöra det 

framkomna resultatet, de är därför inte jämt fördelade. 
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5.2 Resultatdiskussion 
Det framkomna resultatet kommer att sättas i samband med frågeställningarna och syftet som 

studien utgått ifrån. Vårt syfte var att belysa lärares perspektiv på läsundervisning i tidiga 

skolår för elever med språkstörning. Vi har uppfyllt studiens syfte. Det genom att resultatet vi 

fått fram har gett en bild av lärares perspektiv på läsundervisning i tidiga skolår för elever 

med språkstörning. Våra frågeställningar var: Hur uppfattar lärare att språkstörning påverkar 

elevernas läsutveckling? Vilka arbetssätt och metoder uppfattar lärare som framgångsrika i 

läsundervisningen för elever med språkstörning? Vilka anpassningar beskriver lärare att de 

gör i klassrummet för att kompensera elevers eventuella svårigheter i läsning? Vi anser även 

att frågeställningarna är besvarade utifrån det resultat vi fått fram genom intervjuerna. 

 

I resultatet från vår första frågeställning ser vi att lärare belyser en komplex bild av hur 

läsutvecklingen påverkas. Delarna handlar om att elever med språkstörning kan ha 

avkodningssvårigheter, läsförståelsesvårigheter och svårigheter inom båda delarna. 

Uttalssvårigheter och arbetsminne nämns som delar som kan påverka avkodningen. En 

tolkning av det framkomna resultatet är att det inte går att generellt säga att en elev med 

språkstörning alltid har svårigheter inom någon enskild del av läsningen. Däremot är det flera 

delar som kan påverkas och det kan se olika ut för olika individer. Enligt Nettelbladt och 

Salameh (2007) kan elevers grundläggande svårigheter inom språket se olika ut beroende på 

vilken del inom språket individen har svårt med. Svårigheterna kan visa sig på olika sätt 

menar författarna och ge olika följder. I det framkomna resultatet menar lärare att det finns en 

risk att elever som kan avkoda väl men som inte har läsförståelse upptäcks sent. Det tyder på 

att det är av vikt att uppmärksamma läsförståelsesvårigheters påverkan på läsningen redan 

tidigt i åldrarna, vilket även Levlin (2014) menar. I resultatet framkom även att det kan ta 

längre tid för elever med språkstörning att lära sig läsa och att fokus och koncentration kan 

påverka läsutvecklingen. Eriksson et al. (2018) menar att det ofta föreligger svårigheter med 

exekutiva funktioner för elever med språkstörning, vilket påverkar elevens förmåga att hålla 

fokus. En fundering är vad tidsaspekten gällande läsutveckling kan innebära ur ett 

organisations- och undervisningsperspektiv med tanke på att alla elever minst ska nå samma 

kunskapskrav vid en bestämd tidpunkt.   

 

Den andra frågeställningen berör vilka arbetssätt och metoder lärare uppfattar som 

framgångsrika i läsundervisningen för elever med språkstörning. I resultatet tydliggörs att 



                                  33 

lärarna uttrycker att det inte finns ett arbetssätt eller en metod som passar alla elever som har 

språkstörning, det finns flera. Arbetssätt eller metoder behöver formas utifrån den enskilda 

elevens svårigheter. En tolkning är att lärare behöver ha god kunskap om olika arbetssätt och 

metoder inom läsinlärning, samt välja när de är lämpliga att använda. Det menar även 

Tjernberg (2013) som lyfter att lärare behöver vara kunniga i flera olika läsmetoder för att 

kunna möta elevernas olika behov. Vi ser även att lärare behöver vara insatta i elevernas 

svårigheter för att kunna utforma vidare insatser, vilket även Levlin (2014) och Kalnak 

(2014) lyfter. Alatalo (2011) menar dessutom att lärare behöver ha teoretisk kunskap om läs- 

och skrivutvecklingen för att kunna bedriva en kvalitativ undervisning. I resultatet beskriver 

lärarna arbetssätt och metoder med olika inslag, dels avkodningsträning, arbete med 

läsförståelse och ordförråd samt att i undervisningen arbeta med multimodala uttryckssätt. De 

arbetssätt och metoder som har framkommit går att koppla till den gemensamma 

klassrumsundervisningen och undervisning i ett mindre sammanhang. 

 

Vi ser att lärare lyfter arbetssätt och metoder som utgår från kopplingen fonem och grafem 

som framgångsrika. Enligt en rapport (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2014) finns det evidens för att metoder med koppling mellan fonem och grafem är 

framgångsrika. Undervisningen bör ha dagliga inslag med träning av koppling mellan fonem 

och grafem (Eriksson et al., 2018). Några metoder som lärarna nämner avser att träna 

elevernas språkliga medvetenhet, vilket enligt Al Otaiba et al. (2009) har effekt i tidiga åldrar 

för elever med språkstörning. En fundering som väcks är, hur möjligheter för samarbete 

mellan förskoleklass och skolår ett skapas för att gynna språkutveckling och läsutveckling.   

 

Det framkom att lärare lägger stor vikt vid gemensamt arbete med texter i undervisningen. 

Arbetet genomförs på olika sätt och bygger på samtal om text. Samtalen kan ske i helklass, 

par samt i en till en undervisning. McClintock et al. (2014) menar att vid muntligt 

reflekterande över texter under läsningens gång gynnas läsförståelsen. Vi ser att 

Cirkelmodellen nämns som användbar i arbetet med läsförståelse för att bygga upp förståelse 

kring olika texttyper. Lärarna använder olika strategier i undervisningen för att stärka 

läsförståelsen. Enligt flera studier finns evidens för arbete kring olika strategier vid läsning 

(Palinscar & Brown, 1984; Takala, 2006; Wright et al, 2015). Däremot menar Elleman och 

Compton (2017) att läsförståelse är en komplex förmåga och att enbart undervisa om 

läsförståelsestrategier inte är tillräckligt.  
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Som en del i att förstå texter ser vi utifrån resultatet att lärare beskriver att de arbetar med ord 

och begrepp. Det görs genom att samtala om ords betydelse, bildstöd och 

kategoriseringsövningar. Något som framkommer är att det inte räcker med bilder från 

bildbanker utan även autentiska bilder behöver användas. Enligt Aguilar et al. (2018) kan 

barn med språkstörning behöva se flera bilder av samma ord för att senare kunna generalisera 

och använda ordet i andra sammanhang. Lärarna arbetar med ord och begrepp som 

förberedelse inför mötet med text, men även under läsningens gång. Vi ser att lärare lyfter 

vikten av att repetera nya ord och begrepp, vilket även Holmström (2015) menar är 

betydelsefullt. En elev som har språkstörning kan vara i behov av att repetera nya ord och 

begrepp flera hundra gånger innan det är befäst, jämfört med en elev som har en typisk 

språkutveckling. Detta är en förklaring till varför elever med språkstörning kan ha ett mindre 

ordförråd (SOU 2016:46).  

 

I resultatet beskrivs att lärare arbetar med multimodala uttryckssätt i 

läsförståelseundervisningen. De förstärker med teater, ritprat, projekterad text, filmer och 

genom att lyssna på text. Elleman och Compton (2017) menar att multimodalt arbete är 

gynnsamt för att stärka kunskap på olika sätt. Takala (2006) lyfter att arbete med 

dramatisering av text kan ge positiv effekt gällande läsförståelse. 

 

Den tredje frågeställningen berör vilka anpassningar som lärare beskriver att de gör i 

klassrummet för att kompensera elevers eventuella svårigheter i läsning. Vi ser att lärare 

beskriver ett flertal anpassningar som görs i undervisningen. Det för att öka förutsättningarna 

för elever med språkstörning att vara en del av undervisningen. Dessa härrör till visuellt stöd, 

digitala hjälpmedel samt att ge eleverna förförståelse och vuxenstöd.  

 

I resultatet menar lärare att de använder visuellt stöd på flera olika sätt i läsundervisningen. 

Det visuella stödet kan utgöras av bilder samt projekterad text och tankekartor. Vi ser att 

lärarna i vår studie är medvetna om vikten av en tydliggörande läsundervisning för att öka 

förutsättningarna för elever med språkstörning. Starling et al. (2012) kom i en studie fram till 

att elever med språkstörning har möjlighet att nå en ökad måluppfyllelse om lärarna som en 

del i att tydliggöra och anpassa undervisningen använder visuella stödstrukturer. 

 

Det framkommer att lärare beskriver att de anpassar genom olika digitala hjälpmedel. Några 

som nämns är Talsyntes och Inläsningstjänst. Lärarna belyser däremot problematiken med 
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användningen av uppläst text. De syftar då på att språkförståelsesvårigheter kan försvåra 

användningen av att lyssna till text. Lärare menar att inlästa texter kan behövas kompletteras 

med bilder och text, för att eleverna lättare ska kunna ta till sig innehållet. Även här 

framkommer vikten av användandet av visuellt stöd. Enligt Tjernberg (2013) kan användning 

av kompensatoriska hjälpmedel möjliggöra att elever med läs- och skrivsvårigheter lyckas. 

 

Lärare menar att det är viktigt att arbeta med elevernas förförståelse innan en text ska läsas. 

Det är av vikt att aktivera tidigare kunskap hos eleverna och arbeta med deras förförståelse 

(Elleman & Compton, 2017; SOU 2016:46). I resultatet framkommer att anpassningar kan 

utgöras av tätt vuxenstöd i uppstart och under arbetets gång för att möjliggöra lärandet. Wood 

et al. (1976) beskriver begreppet scaffolding, som innebär stöttning där läraren handleder 

eleven genom lärandeprocessen för att befästa ny kunskap. Scaffolding bygger på interaktion. 

 

Resultatet från frågeställningen gällande framgångsrika arbetssätt och metoder och från 

frågeställningen gällande vilka anpassningar lärare beskriver att de gör, hänger på många sätt 

ihop. Det framkom att det som är en anpassning för en lärare kan för en annan lärare vara ett 

arbetssätt för en hel klass. Detta gör att resultaten i de två frågeställningarna går in i varandra. 

Det synliggörs genom lärarnas beskrivning av användandet av inlästa texter och av bilder. 

Dessa används både som en del i ett arbetssätt för en hel grupp och en anpassning för en 

enskild individ. En lärare nämner även att i de lägre åldrarna behövs inte anpassningar i 

läsundervisningen, där är undervisningen strukturerad på ett sätt som gynnar fler elever. En 

fundering är att lärarens kompetens och kunskap i att organisera undervisningen utifrån olika 

behov blir därmed avgörande för eleverna. Ett lärarbyte kan innebära stora konsekvenser för 

eleverna om inga anpassningar finns dokumenterade. Enligt Skolverket (2019) ska 

undervisningen utformas och organiseras så att alla elever får tillgång till den ledning och 

stimulans, extra anpassningar eller särskilt stöd som de är i behov av. Vidare beskrivs att 

elever kan ha olika svårt att nå målen och att skolan har ett särskilt ansvar gällande de som 

har svårigheter. Undervisningen ska därför läggas upp på olika sätt.  

 

Lärare belyser visioner gällande skolan och elever med språkstörning. I dessa framkommer 

att personalens kompetens behöver öka för att skolan ska kunna möta elever med 

språkstörning på ett framgångsrikt sätt. Det är något som även Andersson et al. (2018) sett i 

sin kartläggning av skolors behov av stöd för att möta elever med språkstörning. Andra delar 

som lärarna beskriver härrör till skolans organisation med fler vuxna i klassrummet, tid för 
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samarbete och ökad tillgänglighet gällande tillgång till digitala hjälpmedel. Skolans krav på 

måluppfyllelse vid en viss tidpunkt beskrivs kunna utgöra ett hinder för elever med 

språkstörning, mer tid skulle kunna gynna eleverna. Enligt SOU (2016:46) kan följderna av 

språkstörning minskas genom att skolan ger ett bra stöd. Även Carlberg Eriksson (2009) 

menar att konsekvenserna för nedsatt språklig förmåga kan minskas om den fysiska och 

psykiska miljön runt eleven anpassas.  

 

5.3 Avslutande reflektioner 
Studien visar att språkstörning kan påverka elevers läsutveckling på flera olika sätt. Det 

framkommer att lärare som deltagit i intervjuerna menar att det finns arbetssätt och metoder 

som kan öka förutsättningarna för elever med språkstörning att utveckla sin läsförmåga. Det 

finns också anpassningar som kan underlätta läsningen för elever med dessa svårigheter. 

Elever med språkstörning är inte en homogen grupp vilket gör att undervisningen behöver 

formas utifrån varje enskild elev. Resultatet i studien visar att lärare behöver en bred 

repertoar av kompetens för att ha möjlighet att utforma undervisningen och hitta anpassningar 

till elever med olika språksvårigheter. Enligt en nationell kartläggning (Andersson et al., 

2018) når elever med språkstörning i liten utsträckning kunskapskraven i skolan. Vi är 

medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser av vår studie på grund av det 

begränsade antalet deltagare. Studien kan dock ge exempel på hur språkstörning kan påverka 

elevernas läsutveckling. Den kan även bidra med goda exempel gällande läsundervisning och 

anpassningar för elever med språkstörning i tidiga skolår. Något som vi uppmärksammat 

utifrån resultatet är att lärare lyfter att arbetssätt och metoder ska utformas utifrån elevernas 

svårigheter, endast vid något enstaka tillfälle berörs att elevernas styrkor ska tillvaratas. 

Genom studien vi genomfört har vi fördjupat vår kunskap både inom teori och praktik kring 

hur en språkstörning kan påverka elevens läsutveckling och vilka arbetssätt, metoder och 

anpassningar som kan gynna denna elevgrupp. Vi hoppas med denna studie att kunna bidra 

till att öka kunskap hos kollegor för hur en språkstörning kan påverka läsutvecklingen och 

vilka arbetssätt, metoder och anpassningar som kan vara framgångsrika inom 

läsundervisningen för dessa elever. Vår förhoppning är också att studien ska komma till nytta 

för andra pedagoger som tar del av den.   
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5.4 Vidare forskning 
Vi har utgått från ett lärarperspektiv i vår studie. Vidare skulle det vara intressant att veta mer 

om hur elever med språkstörning uppfattar undervisning och anpassningar utifrån deras egen 

skolgång. Vi har fått ta del av lärares perspektiv gällande läsundervisningen för elever med 

språkstörning. Något mer som skulle vara intressant är att utöka studien till att även 

undersöka skrivundervisningen för dessa elever. I vårt resultat framkom att det tar längre tid 

för elever med språkstörning att lära sig läsa. Det skulle vara intressant att se hur eleverna 

med språkstörning påverkas av skolans krav på att kunskap senast ska uppnås vid en avsedd 

tidpunkt.   
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

 

Hej! 
Vi är två speciallärarstudenter som läser språk-, läs- och skrivinriktningen på Mälardalens 
högskola. Vi ska under höstterminen genomföra en småskalig studie. 
 
Studiens syfte är att undersöka några lärares perspektiv på läsundervisning i tidiga skolår för 
elever med språkstörning. Vi ämnar intervjua lärare. Frågorna kommer att beröra 
arbetsmetoder, anpassningar och läsutveckling för elever med språkstörning. Tidsåtgången 
för intervjuerna beräknas till 30-45 min. Vi kommer att utgå från en intervjuguide. Möjlighet 
att få ta del av denna innan intervjun finns.  
 
Vi kommer att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska principer, dels genom att all data vi 
får in kommer att avidentifieras gällande namn, skola och kommun. Det är endast vi som 
kommer att behandla det dokumenterade materialet. De medverkande i studien kan när som 
helst avbryta sitt deltagande. 
 
Hör av dig senast fredagen den 30 augusti så vi vet om ni vill medverka eller inte. 
 
Med vänliga hälsningar Anna-Karin Romppainen och Frida Persson 
 
Kontaktuppgifter: 
Anna-Karin Romppainen, XX@student.mdh.se  
Frida Persson, XX@student.mdh.se 
 
Handledare: Gunilla Sandberg, XX@mdh.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide med teman 

 
 
Intervjuguide 
 
 
 
Bakgrund 
 
 
Uppdrag/yrkesroll 
 
 
Erfarenhet av språkstörning 
 
 
Arbetssätt, metoder och anpassningar 
 
 
Visioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  44 

Bilaga 3: Intervjuguide med teman och frågor 

 

 

Intervjuguide 
 
 
 
Bakgrund 
Berätta om din bakgrund som lärare (utbildning, antal år i yrket). 
 
 
Uppdrag/yrkesroll 
Hur ser ditt uppdrag och dina arbetsuppgifter ut? (grupper/enskilt/organisation)  
Vilka barn träffar du? 
 
 
Erfarenhet av språkstörning 
Vilka är dina erfarenheter av elever med språkstörning? 
Tycker du att en språkstörning påverkar elevens läsutveckling? 
Kan du beskriva på vilket sätt? 
 
Arbetssätt och metoder 
Finns det arbetssätt eller metoder inom läsinlärningen som du uppfattar som 
framgångsrika för elever med diagnosen språkstörning? (avkodning, 
läsförståelse) 
Kan du beskriva och ge exempel? 
 
Anpassningar 
Upplever du att det finns behov av anpassningar gällande läsning för elever med 
språkstörning? 
Hur kan dessa se ut/utformas? 
 
 
Visioner 
Vad anser du skulle vara optimalt för dessa elever om du bortser från 
ekonomiska begränsningar? 
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Bilaga 4: Begreppslista 
 

 

Begreppslista 

 

Bornholmsmodellen 

Strukturerad träning av fonologisk medvetenhet i form av språklekar. 

 

BRAVKOD 

Ett material som tränar avkodningen genom strukturerad träning. Fokus på kopplingen mellan 

fonem och grafem. Utarbetad av Bodil Jönsson. 

 

Cirkelmodellen 

Modellen hamnar inom genrepedagogiken. Den innebär att eleverna får lära sig att skriva 

olika typer av texter genom att läraren modellerar hur arbetet ska gå till. Undervisningen är 

tydlig och genomgår fyra olika faser. I korthet består faserna av att få kunskap om genren, 

studera exempel, skrivande av gemensam text och till sist skrivs en egen text individuellt 

eller i par. 

 

FonoMix 

En läsinlärningsmetod med fokus på språkljuden, samt på kopplingen mellan fonem och 

grafem. Metoden kallas även för munmetoden.  

 

Karlstadmodellen 

Modellen bygger på strukturerad språkträning. I modellen används bilder, tecken som stöd, 

skrivning, ordförråd och träning av språkets uppbyggnad. Modellen är utarbetad av Irene 

Johansson. 

 

Läsinlärning i 7 steg 

Metoden går ut på att träna fonologisk medvetenhet parallellt med läsinlärning. Metoden 

består av sju steg och är utarbetad av Maj J Örtendal. 
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Umeåmodellen 

En inlärningsmodell som bygger på stavelser, även kallad stavelsemodellen. Modellen bygger 

på strukturerad träning. Träningen innefattar att skriva sig till läsning. 

 

Wendickmodellen 

Ett material som bygger på strukturerad avkodningsträning med fokus på kopplingen mellan 

fonem och grafem. Materialet är utarbetat av Gunnel Wendick och finns även inom 

matematik. 

 

 

 

 


