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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess 
främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders 
beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som 
jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. Ordförrådet 
spelar en avgörande roll för förståelsen i all undervisning och därför riskeras måluppfyllelsen hos elever 
med ordförrådssvårigheter. Den teoretiska ramen för studien utgörs av teorier om lexikala nätverk samt 
sociokulturell teori. Studiens ansats är fenomenografisk och empirin har inhämtats genom 
semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkommer informanternas beskrivningar av hur svårigheter 
med ordförrådet yttrar sig, hur lärmiljön kan göras språkligt tillgänglig samt hur ordförrådsutvecklingen 
kan stimuleras och stödjas, både i klassrumsundervisningen och den individanpassade undervisningen. 
Informanterna beskriver att elever med språkstörning kan ha svårt att uttrycka sig, uttala och mobilisera 
ord vid olika tillfällen. Deras svårigheter med språklig förståelse påverkar förmågan att förstå innehållet i 
genomgångar, instruktioner och texter. I resultatet återfinns exempel på generella anpassningar i den 
ordinarie undervisningen som kan öka den språkliga tillgängligheten; en tydlig lektionsstruktur, muntliga 
och skriftliga instruktioner, visualisering, symbolstöd, konkret material och digitala lärverktyg. I studien 
ges exempel på hur ordförrådsundervisningen kan se ut för att stödja elever med språkstörning såsom 
högläsning, gemensam läsning samt läsgrupper där nya ord förklaras och knyts till elevernas 
erfarenheter. Ett fördjupat arbete med ämnesspecifika och ämnesövergripande ord beskrivs som 
innebär att ordet förklaras och knyts till en bild, sak eller erfarenhet samt används i språkliga aktiviteter. 
Förförståelse, många exponeringar och repetition är gynnsamt. Vid skrivande kan ordmobilisering 
underlättas av bilder, startmeningar, ordbankar, synonymlistor och ordprediktionsprogram. Resultatet 
visar att elever med språkstörning behöver mycket stöd, både i klassrumsundervisningen och 
individuellt. Speciallärarens roll blir att uppmärksamma språksvårigheterna, stödja läraren med 
ordförrådsundervisning i klassrummet och skapa en språkligt tillgänglig lärmiljö samt tillämpa 
individanpassade insatser för att stödja ordförrådsutvecklingen. 
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Abstract 
The purpose of this qualitative study is to provide further knowledge regarding vocabulary development 
of students with Developmental Language Disorder (DLD). It is based on the feedback from class 
teachers, learning support teachers and educational speech therapists. Students with DLD do not 
advance in their language skills at the same rate as their peers and vocabulary development is a 
common area of difficulty for these students. Vocabulary plays a crucial role in the process of learning 
and therefore poses a risk of not reaching the students full potential. The theoretical framework for this 
study consists of theories of lexical networks and sociocultural theory. The study approach is 
phenomenographic and the empirical evidence was obtained through semi-structured interviews. The 
results outline the assessors descriptions of how the challenges with vocabulary manifest itself whilst 
outlining how to create language-accessible learning environments. They also define how the 
development of vocabulary can be stimulated and supported, both in the classroom and through 
individualised learning. The assessors describe that students with DLD may have some difficulty 
expressing themselves, pronouncing and mobilising their words in certain situations. Their difficulties 
with linguistic comprehension affects the ability to understand the content of the teaching, instructions 
and texts. Results include examples of general adaptations in ordinary teaching that can increase 
language accessibility; a clear lesson structure, oral and written instructions, visualisation, symbol 
support, concrete material and digital learning tools. This study gives examples of what vocabulary 
teaching may look like when supporting students with DLD, like reading aloud, shared reading and 
reading groups where new words are explained and linked to the students experiences. In-depth work 
with specific and interdisciplinary words means that the word is explained and linked to an image, item 
or experience and used in linguistic activities. Prior understanding, increased exposure and repetition 
are all beneficial. When writing, word mobilisation can be facilitated by pictures, starting sentences, 
word banks, thesaurus lists and word prediction programs. End results show that students with DLD 
need a lot of support, both in the classroom and individually. The learning support teacher's role will be 
to bring attention to any language difficulties, support the teacher with vocabulary teaching in the 
classroom, create a linguistically accessible learning environment and provide individualised support to 
aid vocabulary development. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de skollogopeder, speciallärare och lärare som deltagit i studien 

och som bidragit med oumbärlig empiri. Era kunskaper och värdefulla beskrivningar har 

gjort studien möjlig och berikat oss som blivande speciallärare med ny kunskap. Vi riktar 

också ett varmt tack till vår handledare Maria Rubin som med sin kompetens och kunnighet 

gett oss vägledning och kloka synpunkter genom hela processen. 

Ett nära samarbete har ägt rum mellan oss genom hela arbetet och många intressanta 

pedagogiska diskussioner har förts via åtskilliga digitala samtal. Viss uppdelning har gjorts 

när det gäller teorikapitlet där Catrine har fördjupat sig i teorin om lexikala nätverk medan 

Kristina arbetat mer med den sociokulturella teorin. I övrigt har vi läst, skrivit, diskuterat 

och bearbetat texter och empiri gemensamt. Vi har genom studien ökat vår förståelse och 

kunskap kring hur man som speciallärare kan möta elever med språkstörning. 

Vi vill särskilt tacka våra familjer som varit ett fantastiskt stöd under arbetets gång. 

 

Maj 2021 

Catrine & Kristina 
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1. Inledning 

I dagens informationssamhälle är språklig och kommunikativ kompetens centrala 

förmågor. Språket är grundläggande både för den kognitiva och sociala utvecklingen och 

blir ett verktyg för lärande, tänkande och kommunikation. Därför ska undervisningen 

enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 2019) syfta 

till att ge alla elever förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de kan 

uttrycka sig på ett nyanserat sätt i olika sammanhang och för olika syften. I läroplanen 

ställs höga krav på språkliga färdigheter och de språkliga förmågorna betonas i alla 

skolämnen. För att nå läroplansmålen måste eleven både kunna förstå det komplexa, 

abstrakta och informationstäta skolspråket samt kunna uttrycka sig varierat och 

ämnesspecifikt. Att ha ett rikt språk med ett stort och tillgängligt ordförråd har visat sig 

ha avgörande betydelse för skolframgång (Holmström, 2015). Ordförrådssvårigheter är 

förknippade med sämre läskunnighet, mental ohälsa och sämre förutsättningar i 

arbetslivet i vuxen ålder (Wright m.fl., 2018). Därför blir en språk- och 

ordförrådsstimulerande undervisning av stor vikt. 

De språkliga förutsättningarna varierar hos eleverna i ett genomsnittligt klassrum. De 

flesta elever utvecklar naturligt ett fungerande och varierat språk i den ordinarie 

undervisningen (Hallin, 2019). I varje klass finns emellertid elever som av olika 

anledningar har språkliga utmaningar. Bruce m.fl., (2016a) har introducerat begreppet 

språklig sårbarhet för att beskriva när den språkliga förmågan inte räcker till för de krav 

som ställs i stunden. Språklig sårbarhet kan finnas hos alla i olika situationer och i olika 

utsträckning. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma 

takt som jämnåriga och kan därför hamna i språklig sårbarhet. Problemen kan visa sig 

både inom språkets form, innehåll och användning (Hallin, 2019). Enligt 

Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggning Vi behöver öka kunskapen kring 

språkstörning (SPSM, 2018a) har denna grupp av elever särskilt svårt att klara skolans 

språkliga krav och når endast läroplansmålen i begränsad utsträckning. I skollagen 

betonas att alla elever ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål, och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå kunskapskraven (SFS 2010:800). En 

statlig utredning, Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet för 
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elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) visar emellertid att många 

yrkesgrupper på skolor upplever att de saknar kunskap om språkstörning och att stödet 

ofta uteblir. Även SPSM kartläggning (2018a) synliggör behovet av en större förståelse 

för hur funktionsnedsättningen yttrar sig och kunskap om hur lärmiljön kan anpassas 

utifrån dessa elevers behov. 

Skolan har en viktig roll i mötet med elever i språklig sårbarhet. Det är enligt Ivarsson 

och Jälmbrant (2020) nödvändigt att skapa en lärmiljö som är språkligt tillgänglig så att 

alla elever kan förstå och göra sig förstådda. Forskning visar att därutöver behöver elever 

med språkstörning individanpassade insatser inom olika språkliga områden (Steel & 

Mills, 2011; McKeown, 2019). Det är därför angeläget att speciallärare har hög 

kompetens om funktionsnedsättningen för att uppmärksamma dessa elever och initiera 

språkstödjande insatser. 

Under utbildningen till speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling 

har intresset för elever med språkstörningsproblematik vuxit fram. I arbetet som lärare 

har vi ofta mött elever med diffusa svårigheter att förstå och uttrycka sig, något som inte 

kunnat förklaras som avkodnings- eller koncentrationssvårigheter. Vi har upplevt att 

denna grupp av elever många gånger gått under radarn eftersom deras problematik är 

svårfångad. Språkstörning är enligt Hallin (2019) svår att upptäcka då det är en 

funktionsnedsättning med varierande symptom som visar sig i olika omfattning i olika 

kontexter. Ibland blir den inte uppenbar förrän de språkliga kraven i skolan ökar. 

Logopeder har dessutom kommit fram till att personer med språkstörning kan ha 

omfattande språkliga problem i vardag och skola utan att det visar sig på språktester 

(Bishops, 2017). 

Enligt examensordningen (SFS 2017:1111) ska specialläraren visa fördjupad kunskap om 

elevers språk- och begreppsutveckling samt tillämpa individanpassade arbetssätt inom sin 

specialisering. Som blivande speciallärare vill vi därför genom denna studie öka vår 

förståelse för och bredda vår kunskap kring språkstörning samt finna effektiva arbetssätt 

och metoder som stärker dessa elevers språkutveckling. Brister i ordförrådet är många 

gånger utmärkande för elever med språkstörning. Det gäller både ordförrådets storlek, 

förståelse av ord samt ordmobilisering (Hallin, 2019). Forskning kring metoder för 

ordförrådsutveckling riktat mot barn med språkstörning är begränsad inom 
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specialpedagogiska kunskapsfältet. Huvuddelen av forskning kring 

ordförrådsinterventioner återfinns däremot inom logopedin. Eftersom endast ett fåtal 

kommuner i landet har tillgång till logoped i elevhälsan (SOU 2016:46) kan vi konstatera 

att det i praktiken ofta blir speciallärare och lärare som får stödja dessa elevers 

språkutveckling. Vi menar därför att kunskap behöver överföras från det logopediska till 

det specialpedagogiska kunskapsfältet. 

1.1 Problemområde 

Eftersom den språkliga förmågan och i synnerhet ett väl utvecklat ordförråd är av stor 

vikt för skolframgång, är tidiga insatser för främjandet av en god språkutveckling 

nödvändiga. Det behövs därför kompetens inom skolan kring hur den lexikala förmågan 

kan utvecklas hos alla elever, i synnerhet gällande elever med språkstörning. Då det 

föreligger en stor risk att dessa elever inte når skolans mål är det angeläget med en tidig 

identifiering, en språkstödjande undervisning samt en explicit undervisning om ordförråd. 

Problemområdet i föreliggande studie är ordförrådsutveckling hos elever med 

språkstörning samt hur denna kan stimuleras och stödjas.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Studien syftar till att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande 

avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och 

skollogopeders beskrivningar. Då dessa olika professioner samverkar kring elever med 

språkstörning är syftet att ta del av deras uppfattningar av hur svårigheter med ordförrådet 

yttrar sig, hur lärmiljön kan göras språkligt tillgänglig samt hur ordförrådsutvecklingen 

kan stimuleras och stödjas. Utifrån syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

• Hur beskriver några lärare, speciallärare och skollogopeder att svårigheter med 

ordförrådet kan yttra sig för elever med språkstörning? 

• Hur beskriver några lärare, speciallärare och skollogopeder att undervisningen 

kan göras språkligt tillgänglig för elever med språkstörning? 

• Hur beskriver några lärare, speciallärare och skollogopeder att 

ordförrådsundervisningen kan se ut för elever med språkstörning, både i 

klassrummet och genom individanpassade insatser? 
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1.3 Studiens avgränsningar 

För att avgränsa studien har vi valt att enbart fokusera på elever med språkstörning då 

detta är en funktionsnedsättning vi anser behöver få ökad uppmärksamhet. Ett av 

svårighetsområdena hos dessa elever är förmågan att förstå och använda ord och begrepp. 

Därför fokuseras just ordförrådsundervisning både i och utanför klassrummet. 

Skollogopeder, speciallärare och lärare som är verksamma i årskurserna F-6 har valts som 

informanter då det är inom denna åldersgrupp vi avser att arbeta. 

1.4. Centrala begrepp 

Språklig sårbarhet: När det uppstår en obalans mellan elevens språkliga förmåga och 

de språkliga förväntningar och krav som ställs i olika situationer (Bruce m.fl., 2016a). 

Språkstörning: En för åldern icke förväntad språkutveckling där förmågan att förstå 

och/eller förmågan att uttrycka sig är påtagligt nedsatt och bestående (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). 

Ordförråd: Det förråd av ord som behärskas av en individ (Frylmark, 2018). 

Vardagsspråk: Kontextbundet språk som utgår från elevens vardag och erfarenhet 

(Hajer, 2016). 

Skolspråk: Det språkbruk som förekommer i skolans läromedel och texter; och som är 

mer formellt, informationstätt och grammatiskt komplext än vardagsspråket (Hajer, 

2016). 

Ämnesspråk: Ord, begrepp och språkbruk som är specifikt för ett visst 

undervisningsämne (Hajer, 2016). 

Lexikal organisation: En kontinuerlig process där en individ analyserar, kategoriserar 

och ordnar ord hierarkiskt (Nettelbladt, 2007a). 

Lexikala nätverk: Teori om att alla ord är mentala representationer som är 

sammanlänkade och organiserade i lexikalt nätverk av associationer (Leonard, 2014). 

Ordmobilisering: Att snabbt och precist kunna plocka fram ett ord ur ordförrådet och 

kunna använda det korrekt i en situation (Nettelbladt, 2007b). 

Språkligt tillgänglig undervisning: En undervisning som är utformad så att alla elever 

kan förstå innehållet samt kunna inhämta och utveckla kunskaper; och där läraren 
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medvetet och systematiskt arbetar för att förebygga att elever hamnar i språklig sårbarhet 

(Hallin, 2019; Bruce m.fl., 2016a). 

 

2. Bakgrund  

I avsnittet presenteras hur de språkliga kraven uttrycks i läroplanen och hur dessa krav 

kan skapa en språklig sårbarhet för elever med språkstörning. Därefter redogörs för 

elevers rätt till stöd enligt styrdokumenten, samt hur en språkligt tillgänglig lärmiljö kan 

skapas för att möjliggöra inkludering. Avslutningsvis beskrivs speciallärarens uppdrag i 

relation till elever med språkliga svårigheter. 

2.1 Skolans språkliga krav  

Språket har stor betydelse i lärandeprocessen och är grundläggande för kommunikation 

och inhämtande av kunskap. De språkliga förmågorna är avgörande för hur väl en individ 

lyckas i utbildning, arbetsliv och samhällsliv (Skolverket, 2012a). Därför lyfts språkets 

betydelse i alla skolämnen i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lgr 11. 

Skolans roll är att stödja elevers språkutveckling från den utgångspunkt de befinner sig 

när de börjar skolan, genom alla verksamheter och i samtliga ämnen. När eleverna slutar 

sin obligatoriska skolgång ska deras språk vara så utvecklat att de kan klara sig i livet 

som samhällsmedborgare samt vara förberedda för vidare studier. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga. Det uttrycks också att varje elev 

efter genomgången skola ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt 

och nyanserat sätt (Lgr 11, 2019). I läroplanen formuleras vilka krav som minst ska ha 

uppnåtts inom varje ämne, och det ställs tidigt höga krav på en god språklig kompetens. 

Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och 

metakognitiv förmåga är generella kompetenser som betonas i alla skolämnen. Det 

förväntas att eleverna ska kunna analysera, resonera, argumentera, använda 

ämnesspecifika begrepp, hantera information och reflektera för att nå målen (Svanelid, 

2014). 
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Ett sätt att beskriva skolans språkbruk är genom uppdelningen i begreppen vardagsspråk, 

skolspråk och ämnesspråk (Hajer, 2016). De första skolåren utgår undervisningen från 

elevens vardag och erfarenheter och språkbruket är elevnära, konkret och stöds av ett 

kontextuellt sammanhang. Detta språkbruk benämns som vardagsspråk. Efterhand byggs 

vardagsspråket på och undervisningen övergår till att bli alltmer kontextoberoende. Detta 

så kallade skolspråk som också används i läromedel och undervisningsmaterial är mer 

formellt, informationstätt och grammatiskt komplext. Det innehåller sambandsord, 

nominaliseringar och abstrakta begrepp. Enligt Slotte-Lüttge och Forsman (2013) 

innehåller skolspråket också övergripande allmänakademiska ord som kan ha olika 

betydelser beroende på kontext och ämne, såsom resurs, volym och förening. Dessa ord 

förklaras inte alltid vilket kan innebära att innehållet kan vara svårtillgängligt för vissa. 

Det tredje språkbruk som eleverna efterhand behöver behärska är ämnesspråket. Varje 

ämne har sitt särskilda språkbruk med ämnesspecifika ord och begrepp såsom högtryck, 

klimat och strömkrets. I utvecklingen av skol- och ämnesspråk är begreppsutveckling en 

central del. Eleverna måste bemästra både skolspråket och ämnesspecifika ord för att 

förstå undervisningsinnehållet samt inhämta och uttrycka kunskap. Det ställs inte bara 

krav på att kunna återge fakta utan det krävs att eleven kan formulera sammanhängande 

resonemang med hjälp av både skolspråk och ämnesspråk (Hajer, 2016). 

2.2 Språklig sårbarhet 

Den språkliga och kommunikativa förmågan varierar mellan olika individer, något som 

beror på en samverkan mellan ärftliga och miljömässiga faktorer. De flesta barn utvecklar 

sitt språk i förväntad takt och utan problem (Nettelbladt & Salameh, 2007). Genom 

kommunikation och i samspel med sin omgivning utvecklar barnet stegvis och effektivt 

sitt ordförråd, lär sig språkljuden samt hur ord kombineras till satser och meningar på ett 

grammatiskt korrekt sätt. Merparten av alla barn knäcker läskoden strax före eller runt 

skolstarten. För andra barn kan språkutvecklingen vara försenad och annorlunda. De 

samspelar mindre med sin omgivning, har sen orddebut samt svårigheter att lära in, 

mobilisera och använda ord rätt i olika sammanhang. Detta kan leda till att barnet får 

svårigheter att förstå andra och själv göra sig förstådda (Bruce m.fl., 2016a). Bruce 

benämner denna obalans mellan ett barns språkliga förutsättningar och skolans 

förväntningar och krav som språklig sårbarhet. Sårbarheten kan variera beroende på 
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situation, relation och vilka krav som ställs. I vardagliga situationer kan 

kommunikationen fungera men i mötet med skolans språk kan sårbarheten bli uppenbar. 

Lärare bör därför arbeta språk- och kunskapsutvecklande och medvetet stötta sina elever 

att ta till sig det avancerade skolspråket. Alla elever behöver erbjudas språklig stöttning 

och en anpassad pedagogik så att läroplanens krav är möjliga att uppnå (Borgfeldt & 

Magnusson, 2020). Skolans språkbruk kan vara särskilt utmanande och bli ett hinder för 

lärande i en tid när bedömning är ständigt närvarande. Summativa bedömningar och 

betygsliknande omdömen utifrån bestämda kvalitetskriterier vid varje enskild uppgift 

riskerar att förstärka lågpresterande elevers svårigheter. Lärare behöver därför utveckla 

en bedömningspraktik med mer formativ återkoppling där eleverna får stöd att förbättra 

sina prestationer och lyckas med sina uppgifter (Jönsson & Leden, 2020). 

2.3 Språkstörning 

Om barnets språkliga svårigheter är påtagliga och inte går över med tiden kan det vara 

fråga om en språkstörning. Det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär 

att barnets språkutveckling är märkbart försenad jämfört med barn i samma ålder och där 

svårigheterna är varaktiga. Diagnosen är medicinsk och ställs av logoped utifrån 

diagnosklassificeringssystemet ICD10 (Nettelbladt & Salameh, 2007). Kriterierna för 

språkstörning är språkproblem som skapar hinder för kommunikation och lärande i 

vardag och skola, att det är osannolikt att barnets språkproblem löser sig vid fem års ålder 

samt att problemen inte orsakas av biomedicinska tillstånd, autismspektrumstörning eller 

intellektuell funktionsnedsättning (Bishops, 2017). 

En rad underdiagnoser kan ställas beroende på hur språksvårigheterna yttrar sig. En 

impressiv språkstörning innebär att svårigheterna primärt rör förståelsen medan expressiv 

språkstörning innebär att barnet främst har svårigheter att uttrycka sig. Är både 

förståelsen och uttrycksförmågan påtagligt påverkad ställs diagnosen generell 

språkstörning (Hallin, 2019). Barn med språkstörning kan ha svårigheter inom olika 

språkliga områden, så kallade språkdomäner. Fonologi och grammatik utgör språkets 

form, semantik språkets innehåll och pragmatik innefattar språkanvändningen. Elever 

med fonologiska svårigheter har begränsningar i att uppfatta och uttala språkljud eller 

kombinationer av ljud. Grammatiska svårigheter kan visa sig i ords böjning och 

sammansättning i satser och meningar. Semantiska svårigheter innebär bristande förmåga 
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att förstå och använda ord och begrepp. Pragmatiska svårigheter innebär problem med att 

använda språket på ett passande sätt i sociala sammanhang (Nettelbladt & Salameh, 2007; 

Nettelbladt, 2013, Bruce m.fl., 2016a). Språkdomänerna samspelar med varandra och 

svårigheter visar sig ofta inom flera domäner samtidigt. Om problemen är omfattande 

inom samtliga domäner betecknas språkstörningen som grav (Nettelbladt & Salameh 

2007). Språkstörning förekommer ofta i kombination med andra funktionsnedsättningar 

såsom dyslexi, autism och ADHD (Hallin, 2019). 

Språkstörning kan vara svår att upptäcka. Det finns en stor variation av symptom och 

svårigheterna kan yttra sig på många olika sätt. Några elever blir tysta och blyga medan 

andra blir stökiga och okoncentrerade till följd av svårigheter att förstå och uttrycka sig. 

Många barn med språkstörning utvecklar strategier för att dölja sina svårigheter. Lärare 

söker många gånger förklaringar till elevers svårigheter utifrån de diagnoser man har 

kunskap om såsom dyslexi och ADHD. Ibland skymmer andra funktionsnedsättningar 

sikten för att eleven även kan ha en språkstörning (Hallin, 2019). Några direkta orsaker 

har inte påvisats för språkstörning men ofta förekommer en ärftlighet. Bristande språklig 

stimulans under uppväxten kan påverka språkutvecklingen negativt men är aldrig en 

orsak till språkstörning (SPSM, 2020). 

2.4 Bristande kunskap om språkstörning 

Språkstörning är en vanlig men ofta okänd funktionsnedsättning. En brittisk studie visar 

att 7-8 % av alla elever som börjar skolan har språkstörningsproblematik. Detta innebär 

att det i varje klass finns i genomsnitt två elever som har en språkstörning, vilket är långt 

fler än de som utretts och fått en språkstörningsdiagnos (Norbury m.fl., 2016). 

Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggning (SPSM, 2018a) visar att det finns ett 

stort behov att öka kunskapen om språkstörning hos många yrkesgrupper på skolor. Det 

handlar om att skapa en större förståelse för hur funktionsnedsättningen yttrar sig och 

kunskap om hur stödet för dessa elever kan se ut. Kunskap behövs också kring hur 

lärmiljöer kan anpassas samt vilka alternativa läromedel och lärverktyg som kan 

användas i undervisningen för elever med språkstörning. Kartläggningen visar även att 

elever med språkstörning endast uppnår kunskapskraven i begränsad utsträckning. En 

statlig utredning (SOU 2016:46) visar att många klass- och ämneslärare som undervisar 

elever med språkstörning inte fått någon kompetensutveckling alls om 
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funktionsnedsättningen. Utredningen visar också att det finns stora skillnader mellan 

skolor när det gäller tillgång till speciallärare med fördjupade kunskaper inom 

språkutveckling, och att endast var femte kommun har tillgång till logoped i elevhälsan. 

2.5 En likvärdig skola och elevers rätt till stöd  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har alla elever rätt till en likvärdig utbildning och skolan 

ska tillgodose elevers olika förutsättningar och stödbehov. Det är skolans uppgift att ge 

alla elever den ledning och stimulans som de behöver i lärandet för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska denne skyndsamt ges stöd i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (SFS 2010:800). 

Skolverkets allmänna råd betonar att pedagogiska metoder och lärmiljöer ska ses över 

innan individuellt riktade stödinsatser sätts in (Skolverket, 2014). Befaras eleven trots 

extra anpassningar att inte nå kunskapskraven ska stödbehovet enligt skollagen vidare 

utredas (SFS 2010:800). Den pedagogiska utredningen som görs av elevens behov syftar 

till att ge skolan underlag för vilka stödinsatser som behövs sättas in. Det särskilda stödet 

rör mer omfattande insatser såsom regelbundna specialpedagogiska insatser, tillgång till 

elevassistent, placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång eller enskild 

undervisning (Skolverket, 2014). Elever med språkstörning har ett större behov av en 

tydlig undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd (SPSM, 2018b). Skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag i relation till elevers olika bakgrund och förutsättningar. 

Uppdraget gäller att kompensera för skillnader mellan elever och möjliggöra allas 

utveckling (Bruce m.fl., 2016b). Bland annat understryks i skollagen att elever som till 

följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla kunskapskraven ska ges stöd för 

att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800). 

Funktionsnedsättning är även en av de sju diskrimineringsgrunder som skyddas av 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). I lagen framgår att en person med en 

funktionsnedsättning inte ska missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har 

vidtagits. Detta innebär att elever med en funktionsnedsättning, däribland elever med 

språkstörning, har rätt att delta i och ska kunna följa med i undervisningen (SPSM, 2021). 

Även Salamancadeklarationen betonar att alla elever oavsett funktionsnedsättning ska 

tillgodoses med en pedagogik som kan möta deras behov. Varje skola ska ge plats för alla 
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barn i upptagningsområdet och eleverna ska så långt det är möjligt inkluderas i den 

ordinarie undervisningen och få det stöd de behöver (Svenska Unescorådet, 2006). 

2.6 Språklig tillgänglighet och språkutvecklande undervisning 

Sedan 1980-talet har “En skola för alla“ varit målet inom svensk utbildningspolitik. Med 

detta markeras att den obligatoriska skolan ska vara till för alla samt att 

klassrumsundervisningen ska anpassas efter elevernas individuella förutsättningar. Än 

idag är grundtanken i svensk utbildningspolitik att alla elever har rätt till en inkluderande 

undervisning så långt detta är möjligt (Ahlberg, 2015). Bruce m.fl., (2016a) betonar att 

läraren ska kunna möta alla elever, oavsett vilka sårbarheter som finns representerade i 

gruppen och möjliggöra allas inkludering. Läraren bör redan i planeringsarbetet ta hänsyn 

till ämnesinnehåll och behovet av stöd för att ge alla elever möjligheter att inhämta och 

utveckla kunskaper. Plantin Ewe (2018) betonar att det gynnar alla elever i klassen om 

individuella anpassningar görs generella. På detta sätt ökas möjligheten för allas lärande 

och risken för utanförskap minskas. 

Borgfeldt och Magnusson (2020) menar att en språkligt tillgänglig lärmiljö kan skapas 

genom en språkutvecklande undervisning där olika typer av språklig stöttning ingår. På 

så sätt förebyggs att elever hamnar i språklig sårbarhet. Bruce m.fl., (2016a) ger exempel 

på extra anpassningar för elever i språklig sårbarhet som kan ges inom ramen för den 

ordinarie undervisningen; genomgångar av ord och begrepp, visuellt stöd, inlästa 

läromedel, digitala lärverktyg samt att läraren använder alternativ och kompletterande 

kommunikation.  Lärarens sätt att kommunicera och använda språket är av stor vikt för 

att nå fram till alla elever. Talet bör vara högt och tydligt och tempo, meningslängd och 

intonation bör anpassas för att skapa förutsättningar för eleverna att förstå och uppfatta 

innehållet i undervisningen (Bruce m.fl., 2016a). 

För att tillägna sig skolspråkets specifika uttryckssätt och konstruktioner betonas vikten 

av språkanvändning i samspelssituationer (Skolverket, 2012b). Hajer och Meestringa 

(2014) beskriver en språkinriktad undervisning där lärarens introducerar eleverna för 

skolspråket och det ämnesspecifika språket. Den kännetecknas av en kontextrik 

undervisning med mycket interaktion och språklig stöttning. En kontextrik undervisning 

innebär att ämnesinnehållet knyts till elevens vardagskunskaper och förförståelse i ämnet. 

Interaktion innebär att eleverna samspelar med varandra muntligt och skriftligt i par- och 
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grupparbeten där idéer, frågor och erfarenheter utbyts, vilket stimulerar elevernas 

språkanvändning. Språklig stöttning innebär att läraren ger det stöd eleven behöver för 

att förstå och använda ord och begrepp i undervisningen (Hajer & Meestringa, 2014). 

2.7 Speciallärarens uppdrag 

Speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling har fördjupad kunskap 

om elevers varierande språk- och begreppsutveckling (SFS 2017:1111) och kan därför 

bistå klassläraren med att göra undervisningen språkligt tillgänglig för hela elevgruppen 

(Byström & Bruce, 2018). I examensordningen uttrycks även att specialläraren ska 

analysera och medverka i förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter i 

olika lärmiljöer (SFS 2017:1111). Detta uppdrag innebär att specialläraren stödjer läraren 

i hur undervisningens innehåll kan förtydligas och utvecklas på gruppnivå. För elever 

som har svårigheter med språklig och skriftspråklig förmåga behöver det allmänna stödet 

ibland kompletteras med extra anpassningar (Byström & Bruce, 2018). Enligt 

examensordningen ska specialläraren vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

frågor som rör elevers språk-, skriv- och läsutveckling (SFS 2017:1111) Här har 

specialläraren en handledande roll utifrån sin specialistkompetens (Byström & Bruce, 

2018). I examensordningen formuleras vidare att specialläraren ska visa fördjupad 

förmåga till ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd (SFS 

2017:1111). Specialläraren kompletterar på detta sätt klassens undervisning med 

specifika insatser. Byström och Bruce (2018) betonar att den enskilda undervisningen ska 

utgå från de behov som klassläraren identifierat i undervisningen. För elever med 

språkliga svårigheter kan det röra sig om språklig medvetenhetsträning, 

avkodningsträning, träning i läsförståelsestrategier samt särskild färdighetsträning. Ett 

nära samarbete mellan specialläraren och läraren betonas så att det finns en koppling 

mellan speciallärarens insatser och klassens arbete. I de fall där eleven trots extra 

anpassningar och tillfälliga specialpedagogiska insatser ändå har svårigheter att nå målen 

förväntas specialläraren att göra en pedagogisk utredning (Byström & Bruce, 2018). I 

enlighet med examensordningen ska specialläraren visa fördjupad förmåga att genomföra 

pedagogiska utredningar och då använda lämpliga metoder för att bedöma elevers språk-

, skriv- och läsutveckling samt utforma åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 

(SFS 2017:1111). 
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Specialläraren ska även enligt examensordningen samverka med andra skolformer och 

yrkesgrupper (SFS 2017:1111). Speciallärare och logopeder kan komplettera och bistå 

varandra genom att bidra med olika perspektiv och kompetens kring språk- och 

kommunikationsproblem (Ivarsson & Jälmbrant, 2017). Logopeder kan utreda olika 

språkliga aspekter hos enskilda elever och ge medicinska förklaringar till språkliga 

svårigheter. Specialläraren fyller därefter en viktig roll i att översätta en logopedisk 

utredning till pedagogisk terminologi och omsätta den till undervisning och lärande och 

i detta uppdrag förhålla sig till styrdokument, läroplaner och måluppfyllelse. Genom en 

proaktiv samverkan mellan lärare, speciallärare och logoped redan från skolstart för att 

tillsammans tolka och förstå underliggande aspekter av en elevs beteende i klassrummet 

kan framtida svårigheter förebyggas (Bruce & Sjunnesson, 2018). 

 

3. Litteratur och tidigare forskning 

I litteraturgenomgången redovisas litteratur och forskning inom området 

ordförrådsutveckling hos elever med språkstörning omväxlande. I den logopediska och 

pedagogiska litteraturen beskrivs hur ordförrådet stimuleras och vad som anses särskilt 

gynnsamt för elever med språkstörning utifrån respektive disciplin. Inom det pedagogiska 

fältet är forskning om undervisningsstrategier vid språkstörning begränsad. De 

evidensbaserade metoder som återges nedan har hämtats från det logopediska 

forskningsfältet, främst i form av interventionsstudier. 

3.1 Språkstörning i skolan 

Det är av stor vikt att barns språkutveckling följs och att tecken på språklig sårbarhet 

tidigt uppmärksammas. Språklig sårbarhet och språkstörning upptäcks vanligen i 

förskoleåldern när den hörs i barnets tal och uttal. När fonologin är utvecklad och uttalen 

korrekta kan omgivningen tro att sårbarheten försvunnit, men svårigheterna försvinner 

sällan utan ändrar bara skepnad. Sårbarheten blir ofta synlig igen när kraven på 

språkförståelse och språklig bearbetning ökar. Denna skenbara utläkning kallas illusory 

recovery (Bruce m.fl., 2016a). Under de första skolåren ligger fokus på avkodning och 

språket är oftast enkelt och vardagligt. En elev med språkstörning kan utveckla en god 

avkodningsförmåga men kan däremot ha svårigheter med ordförråd och språkförståelse. 
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Då upptäcks inte problemen förrän de manifesteras som svag läsförståelse (Nauclér & 

Magnusson, 2010). Studier visar att det är vanligare att skolor uppmärksammar 

avkodningssvårigheter än förståelsesvårigheter under de tidigare åren i grundskolan, och 

att elever med svårigheter att förstå texter uppmärksammas först i tio-årsåldern (Catts 

m.fl., 2012). Språkstörning kan därmed vara en tyst funktionsnedsättning under flera 

skolår som inte syns och märks förrän på mellan- och högstadiet (Sjöberg, 2020). Även 

Byström och Bruce (2018) samt Bruce m.fl., (2016a) beskriver att när de språkliga kraven 

ökar i mellanstadieåldern blir språklig sårbarhet alltmer uppenbar. Texterna blir längre, 

mer komplexa och eleverna förväntas ha ett rikare och mer nyanserat språk vid 

produktion av egna texter. Sandgren och Hedenius (2017) redogör för tecken på hur 

språkstörning kan manifestera sig i skolåldern. Dessa signaler är svårigheter att berätta 

och återberätta; att förstå ord och uttryck; att följa muntliga instruktioner; bokstavligt 

tolkande; mycket pratande och svårigheter med ömsesidig kommunikation. De menar att 

det krävs en nära samverkan mellan all skolpersonal för att identifiera skolsvårigheterna 

och utforma insatser. 

Den bristande språkförståelsen och svårigheter att bearbeta, lagra och minnas språklig 

information kan leda till koncentrationssvårigheter, oroligt beteende och psykosomatiska 

symptom. Detta kan tolkas som andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om 

kunskap om språkstörning saknas (Bruce m.fl., 2016a; Hallin, 2019; SPSM 2018b). 

Hallin (2019) betonar att det är viktigt att inte “vänta och se”. Sjöberg (2020) anser att 

det är viktigt med utredning och diagnostisering eftersom det leder till större förståelse 

och bättre redskap att planera anpassning och träning så att barnet kan utvecklas utifrån 

sina förutsättningar. 

För att uppmärksamma elever i språklig sårbarhet och få underlag till planering av den 

fortsatta undervisningen genomför specialläraren regelbundet screeningundersökningar 

på gruppnivå (Plantin Ewe, 2018). Numera är det även obligatoriskt att genomföra 

kartläggningar av språklig medvetenhet och språkutveckling i förskoleklass och årskurs 

1 för att kunna sätta in tidiga insatser (Skolverket, 2020a; Skolverket 2020b). Vid tecken 

på språkproblematik kan specialläraren göra en individuell språk-, läs- och skrivutredning 

vilket i vissa fall blir underlag till en fördjupad logopedisk utredning (Bruce m.fl., 2016a; 

Hansson & Nettelbladt, 2007). Om utredningen utmynnar i en diagnos måste lärare och 

speciallärare uppfatta, förstå och omsätta diagnosens innebörd i undervisningen och 
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eleven mötas upp med en anpassad pedagogik. Det är viktigt att bygga vidare på det som 

redan fungerar, det som bär snarare än det som brister (Bruce m.fl., 2016). Bishops (2017) 

konstaterar att en språkstörning inte alltid visar sig på språktester, och även Hallin (2019) 

förklarar att standardiserade logopediska tester inte alltid fångar alla de aspekter av 

språket som ett barn behöver behärska i skolans undervisning. Eftersom det framgår 

tydligt i skollagen (SFS 2010:800) att mediciniska diagnoser inte är ett krav för stöd i 

skolan är det viktigt att uppmärksamma och ge stödjande resurser till alla elever med 

språkstörningsproblematik, med eller utan diagnos. Det är elevens behov och 

förutsättningar för att nå läroplansmålen som ska styra vilka insatser en elev behöver 

(Byström & Bruce, 2018). 

3.2 Ordförrådet 

3.2.1 Ordförrådets betydelse 

I den här studien riktas särskilt fokus mot utveckling av ordförrådet eftersom det är ett 

vanligt svårighetsområde hos elever med språkstörning. Att förstå och kunna använda ord 

och begrepp är nödvändigt för att förstå världen, vara delaktig i sociala situationer och nå 

framgång i skolan. Ordförrådet spelar en avgörande roll för läsförståelsen. Om man 

förstår färre än 90 procent av orden i en text tappar man förståelsen av innehållet (Nagy 

& Scott, 2000). Ordförrådet är därmed viktigt för förståelsen i all undervisning och för 

att klara skolans kunskapskrav (Lindberg, 2017; Hallin, 2019). För att få ett rikt och 

nyanserat språk krävs både ett stort ordförråd samt djup kunskap om varje ord. McKeown 

(2019) förtydligar att djup ordkunskap innebär förutom definitionen att även känna till 

ordets betydelser i olika sammanhang, kunna länka det till andra ord samt förstå hur ordet 

böjs och förändras grammatiskt. 

3.2.2 Ordförrådets utveckling 

Den lexikala utvecklingen börjar redan tidigt då barnet förstår att ord står som symboler 

för något, att orden är mentala representationer av verkligheten. För att barnet ska 

uppfatta ord som språkliga enheter måste det kunna segmentera orden i en talström och 

koppla orden till en betydelse. Orden lagras efterhand i ett mentalt lexikon i hjärnan 

(Nettelbladt, 2007a). Ordförrådet utvecklas kontinuerligt, nya ord läggs till och 

förvärvade ord får utökad betydelse och användning (Holmström, 2015). I takt med att 
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antalet ord ökar organiseras de i kategorier och undergrupper. Till en början ordnas orden 

främst fonologiskt utifrån hur de låter, men så småningom samlas ord som tematiskt hör 

ihop i en kategori. Med en god lexikal organisation blir orden lättare att hitta och benämns 

snabbare (Bruce m.fl., 2016a). Det ordförråd som barnet byggt upp före skolstart är en 

viktig grund för den fortsatta språkutvecklingen. Ju fler ord en elev har med sig redan vid 

skolstarten, desto lättare kan eleven följa med i undervisningen. Vid skolstarten beräknas 

en elev ha ca 8-10 000 ord i sitt ordförråd men det finns stora individuella skillnader 

(Frylmark, 2018). Under skoltiden sker en stor expansion av ordförrådet och varje år 

utökas det med ca 3000 ord. Genom undervisningen utvecklas ett skolspråkligt ordförråd 

med allmänakademiska ord och ämnesspecifika begrepp (Lindberg, 2017). 

3.2.3 Ordnivåsystemet 

Beck m.fl., (2013) har utvecklat det så kallade ordnivå-systemet där ordförrådet delas upp 

i tre olika nivåer. Nivå 1-ord är de mest grundläggande orden. Det är högfrekventa 

vardagsord som ofta används i talspråket. Nivå 2-ord är övergripande skolspråkliga ord 

som kan ha olika innebörd i olika ämnen. De är vanligt förekommande i läromedel och 

används dessutom ofta vid förklararing av nivå 3-ord. Dessa ord är också centrala för att 

kunna uttrycka sig formellt och akademiskt i alla ämnen. Nivå 3-orden är de 

ämnesspecifika orden som bara har en betydelse. Hit hör facktermer. Dessa ord behöver 

förklaras och förstås eftersom de bär kunskapen om ett ämnesområde. 

 

Figur 1: Ordnivåsystemet enligt Beck m.fl., (2013). 

https://communicationwindow.wordpress.com/2013/11/17/what-is-tier-two-and-academic-vocabulary/ 

https://communicationwindow.wordpress.com/2013/11/17/what-is-tier-two-and-academic-vocabulary/
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3.3 Ordförrådsutveckling hos elever med språkstörning 

Elever med språkstörning har lexikala begränsningar i form av ett svagt utvecklat 

ordförråd, mindre kunskap lagrad om de individuella orden, problem att förstå abstrakta 

betydelser samt svårigheter att mobilisera ord (Hallin, 2019). Ett tidigt tecken på lexikala 

svårigheter är sen orddebut. Vanligt är svårigheter att segmentera enskilda ord i en 

talström, att imitera språkljud samt att förstå, lagra och minnas ett ords innebörd och 

betydelse (Nettelbladt, 2007b; Steel & Mills, 2011). De har alltså i allmänhet svårt att lära 

sig nya ord. Många elever med språkstörning tar längre tid på sig att koppla bokstav till 

språkljud och att knäcka läskoden, vilket påverkar läsförståelsen negativt (Hallin, 2019). 

Förmågan att dra nytta av ledtrådar som ges av kontexten är ofta begränsad, så även 

förmågan att urskilja morfologiska mönster för att förstå nya ord (Steel & Mills, 2011; 

Nettelbladt, 2007b). Vidare är organisationen av ordförrådet ofta mer fördröjd hos barn 

med språkstörning. Detta leder till svårigheter att mobilisera ord i tal och skrift, vilket 

resulterar i upprepningar, stereotypa fraser, ordsubstitutioner, omskrivningar samt 

tvekanden och pauser (Bruce m.fl., 2016a; Holmström, 2015). 

3.4 Ordförrådsutvecklande undervisning 

Internationell forskning visar att de flesta barn utvecklar sitt ordförråd naturligt i en 

språkstimulerande miljö genom kommunikation, lek, konversation, läsning och tv-

tittande (Steel & Mills, 2011). Flera studier indikerar emellertid att elever med 

språkstörning har begränsningar i förmågan att självmant utveckla sitt ordförråd, och 

därav är ett medvetet och strukturerat arbete med ord och ordförråd helt nödvändigt (Steel 

& Mills, 2011; Bragard m.fl., 2012; McKeown, 2019; Wright m.fl., 2018). Steel och Mills 

(2011) forskningsöversikt visar att elever med språkstörning behöver en explicit 

undervisning om ord både på klassrums- och individnivå. 

3.4.1 Klassrumsbaserad ordförrådsundervisning 

Det är skolans uppdrag att ge alla elever goda förutsättningar att utveckla ett rikt 

ordförråd, och skolan ska även kompensera för eventuella brister. Både förskola och skola 

behöver därför arbeta aktivt med att utveckla den lexikala förmågan så att alla elever har 

förutsättningar att följa med i undervisningen. För att stimulera ordförrådet i klassrummet 

behöver läraren ha strategier för hur detta sker på bästa sätt (Cox Eriksson, 2017). 
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Dickinson m.fl., (2012) har identifierat ett antal faktorer som underlättar ordinlärningen 

hos barn. Enligt dem lär sig barn bäst: 

- då de får höra många ord ofta 

- då de hör ord för saker och händelser som intresserar dem 

- när vuxna interagerar med dem 

- när ords betydelse tydliggörs 

- när ord lärs i ett positivt sammanhang 

Frylmark (2018) menar att störst tillväxt av ordförrådet sker genom läsning eftersom 

skriftspråket är mer varierat och mer nyanserat än talspråket. Genom den självständiga 

läsningen lärs många nya ord och med fler ord i sitt ordförråd blir det lättare att ta in nya 

och svårare texter. Steel och Mills (2011) skriver att läsning gör det möjligt för eleven att 

möta samma ord många gånger i olika sammanhang och på detta sätt förfinas deras 

mentala representationer. Gemensam bokläsning beskrivs som effektivt eftersom det ger 

läraren naturliga möjligheter att ge förklaringar av nya ord i meningsfulla sammanhang. 

Barn lär sig lättare ord som upprepas, illustreras och har ett stödjande sammanhang med 

användbara ledtrådar till betydelsen av nya ord (Steel & Mills, 2011). Biemiller och Boote 

(2006) visar i en studie att elever i årskurs f-3 lärde sig fler ord när läraren förklarade ords 

betydelse i samband med läsning än om boken lästes upprepade gånger utan förklaringar. 

De lärde sig ännu fler ord när läraren utökade antalet ordförklaringar, samt när läraren 

repeterade de ord som förklarats vid flera tillfällen. Biemiller (2003) beskriver ytterligare 

ett strukturerat arbetssätt som inkluderade gemensam högläsning av skönlitterära 

berättelser, där ord från texten bearbetades på djupet under en vecka. Berättelsen lästes 

vid flera tillfällen, orden förklarades, meningar där orden ingick lästes och egna meningar 

med de utvalda orden formulerades. Ehri och Rosenthal (2007) visar i en studie att uttal, 

förståelse samt stavningsförmåga ökar signifikant om muntliga förklaringar kompletteras 

med att orden skrivs på tavlan vid högläsning. Elevens hjärna registrerar då 

bokstavssammansättningen vilket underlättar lagring i långtidsminnet. 

Vid högläsning är samtalet om innehållet viktigt för att eleven ska ges möjligheter att 

också använda nyförvärvade ord och begrepp i tal och skrift. Genom att i olika övningar 

och aktiviteter möjliggöra för eleven att testa de nya orden fördjupas förståelse av dem 

vilket möjliggör användandet av dem (Ivarsson, 2016). 
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McKeown (2019) redovisar i sin studie olika metoder för en effektiv 

ordförrådsundervisning. Det nya ordet definieras och betydelsen i olika kontexter 

klargörs. Därefter bearbetas ordet aktivt i samtal och lekfulla övningar. Många 

exponeringar och upprepningar betonas, och att orden synliggörs visuellt i 

klassrumsmiljön. Cox Eriksson (2016) betonar vikten av att läraren använder 

kroppsspråk, gester, konkreta föremål och bilder för att förtydliga ords betydelse. Vid 

nyordsinlärning är det betydelsefullt att utgå från elevernas förförståelse och koppla de 

nya orden till något eleven redan känner till (Ivarsson, 2016). Även Lindberg (2017) 

understryker att nya ord och begrepp alltid bör läras in i ett sammanhang och inte som 

isolerade ord samt att orden bör relateras till elevernas tidigare erfarenheter. Frylmark 

(2018) påpekar att det sällan räcker att elever själv slår upp okända ord i en ordbok. 

Ordförklaringar i uppslagsböcker är ofta svåra att förstå på grund av att informationen är 

komprimerad. Lärare behöver presentera förklaringar för eleverna, som därefter kan 

tränas i att förklara för sig själva och för varandra. En verklig kännedom om ett ord uppnås 

först när man kan förklara ordet med sina egna ord. Ett sätt att stimulera elevernas 

ordkunskap är genom skapande av ordbankar med ord ur det aktuella lärstoffet. Eleverna 

kan sedan säga eller skriva det, förklara vad ordet betyder med egna ord, avgränsa ordets 

betydelse genom att ge exempel på synonymer och motsatsord samt känna igen ordet i 

ett nytt sammanhang (Frylmark, 2018). 

Halliday och Hasan (2006) betonar att lärare förutom att undervisa i ämneskunskap 

behöver undervisa om de specifika begreppen för att guida eleverna in i de olika 

ämnesspråken. En medveten pedagogik samt strukturerad vägledning av läraren krävs för 

att eleverna ska kunna tillägna sig nya begrepp. Bruce m.fl., (2016a) betonar vikten av ett 

strategiskt arbete med förförståelse av ord inför ett nytt arbetsområde. Det ämnesspecifika 

språket för arbetsområdet kan konkretiseras genom bildstöd och begreppsförklaringar och 

befästas genom elevaktivt arbete (Lindberg, 2017). 

Visuellt stöd kan används under genomgångar och vid instruktioner för att avlasta 

arbetsminnet och underlätta förståelsen. Detta kan bestå av bilder, symboler, fotografier 

och filmer men kan även vara skriftliga anteckningar, instruktioner och tankekartor. Text, 

bild och ljud kan också kombineras i digitala presentationer. Filmer eller andra 

multimodala inslag kan visas via en interaktiv tavla eller dator med projektor (Hallin, 

2019; Carlberg Eriksson, 2009; Cox Eriksson, 2017). Hallin (2019) förespråkar olika 
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typer av symbolstöd, t. ex Widgetsymboler som kan användas för att göra tydliga 

scheman, skyltar, instruktioner, begreppskort, stödmallar och tankekartor. 

McKeown (2019) och Elleman m.fl., (2019) visar i sina studier att undervisning i ords 

morfologi underlättar vid nyordsinlärning. Genom att studera ordens minsta 

betydelsebärande delar, de så kallade morfemen, förbättras förståelsen av nya ord. 

Eleverna blir uppmärksamma på återkommande mönster i språket och lär sig på detta sätt 

att dra slutsatser om nya ords betydelse. 

För att stödja elever med språkstörnings skriftliga uttrycksförmåga förespråkar SPSM 

(2018b) att enkla texter dagligen skrivs tillsammans, med hjälp av digital tavla och bilder. 

Efterhand krävs en explicit undervisning om olika texttyper för att utveckla skolspråket. 

Skrivmallar med strukturstöd och förslag på genretypiska ord och uttryck kan användas 

som stöd vid textproduktionen (Hajer & Meestringa, 2014). 

3.4.2 Individanpassad ordförrådsundervisning 

Flera internationella studier belyser vikten av att ordförrådsarbetet individualiseras för 

elever med språkstörning, eftersom de har behov att lära sig mer grundläggande ord än 

sina kamrater (McGregor m.fl., 2002; Steel & Mills, 2011; Wright m.fl., 2018). Nash och 

Donaldson (2005) visar i en studie att elever med språkstörning behöver även exponeras 

för ord och begrepp betydligt fler gånger än barn med typisk språkutveckling för att 

etablera en robust mental representation av ett ord. 

Steel och Mills (2011) visar att den helt självständiga läsningen inte är optimal för elever 

med språkstörning eftersom de har ett begränsat ordförråd. Därför behöver de stöd i att 

lära sig läsförståelsestrategier samt strategier för att lista ut och lära sig betydelsen av 

okända ord i texten. Genom att turas om att läsa tillsammans med eleven, läsa i mindre 

läsgrupper och gå igenom nya ord stödjs läsförmågan och läsförståelsen (SPSM, 2018b). 

Hallin (2019) föreslår att läraren modellerar lässtrategier som eleven sedan kan använda 

sig av på egen hand. Inlästa böcker hjälper sällan elever med språkstörning eftersom 

orden fortfarande kan vara svårbegripliga och meningsbyggnaden komplicerad (Carlberg 

Eriksson, 2009). 

Inom logopedin används ofta interventionsprogram vid enskilda insatser av barn med 

språksvårigheter. Genom interventioner där särskilda målord bearbetas både fonologiskt 
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och semantiskt kan eleverna utveckla en djupare och bredare förståelse av ord och 

begrepp (Steel & Mills, 2011). Bragard m.fl., (2012) visar i en interventionsstudie hur 

elever med språkstörning gjorde betydande förbättringar av ordförrådet genom en 

kombinerad fonologisk och semantisk intervention. Träningen fokuserade på uppdelning 

av ord i fonem och aktiviteter där ordets kännetecken, egenskaper och funktion 

bearbetades. Interventionen syftade också till att öka förbindelserna mellan ord genom att 

hitta synonymer, motsatsord och underordnade ord. I en interventionstudie gjord av 

Wright m.fl., (2018) valdes målord ut i form av fem substantiv och fem verb, som 

tränades i sju veckor. Insatserna fokuserade på att se orden i olika sammanhang, 

definitioner, upprepningar av orden, fonologi och användning av orden i meningar. 

Resultatet påvisar att eleverna med språkstörning ökade ordförrådet med fyra ord och att 

inlärning av verb var svårare. 

De individuella ordförrådsinsatserna bör enligt SPSM (2019) göras i nära samarbete med 

undervisande lärare där ord väljs från texter, böcker och filmer som ingår i 

undervisningen. Enligt Beck m.fl., (2013) och Dyson m.fl., (2015) bör även nivå 2-orden 

fokuseras för elever med språkstörning eftersom dessa är centrala i skolspråket. Beck 

m.fl., (2013) beskriver en modell för ordinlärning i sex steg där ordet: 

1. presenteras i sitt sammanhang 

2. förklaras på ett elevnära sätt, med fördel med visuellt stöd 

3. uttalas och upprepas högt och upprepat för att förstärka ordbilden 

4. presenteras i andra kontexter 

5. används, t. ex genom att svara på frågor, göra associationer, gestaltande och 

skrivande 

6. följs upp och repeteras vid flera lärtillfällen 

Muntlig förmåga kan tränas genom att återberätta sagor, filmer eller något självupplevt. 

Sekvensbilder som presenterar händelser i ordningsföljd kan utgöra ett stöd (SPSM, 

2019). För att underlätta ordmobilisering vid muntligt berättande kan ledtrådar, början på 

en mening eller första ljudet i ordet, så kallad prompting ges (Carlberg Eriksson, 2009). 

Vid textskrivande kan förutom stödmallar även listor med startmeningar, modellfraser 

och exempel på formuleringar erbjudas. Olika typer av digitala lärverktyg med funktioner 
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såsom ordprediktion, rättstavningskontroll, talsyntes eller diktering kan underlätta för 

elever med språkstörning (SPSM, 2019). 

Genom olika typer av språklekar och kategoriseringsövningar där man hittar likheter, 

skillnader, synonymer och motsatsord samt ordnar dem i grupper hjälper man eleverna 

att skapa ordning i ordförrådet (Bruce m.fl., 2016a). För att stödja språket kan Tecken för 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK användas. Läraren kompletterar 

talet med stödtecken för centrala ord för att stödja elevens ordinlärning och ordförståelse. 

Vid tecknandet sänks taltempot hos läraren vilket ger eleven mer tid att bearbeta språket 

(Hallin, 2019). 

 

4.Teoretiska utgångspunkter 

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i två olika synsätt för att förstå 

ordförrådsutveckling i relation till elever med språkstörning. En teoritriangulering har 

tillämpats där två teorier som kompletterar varandra valts. Teorier om lexikala nätverk 

sätter fokus på vad som sker för den enskilde medan den sociokulturella teorin lyfter de 

sociala aspekterna vid utveckling av ordförrådet. Förhoppningen är att teorierna ska 

berika varandra och fördjupa analysen. De centrala begrepp som kommer att användas 

som verktyg i studiens analys kursiveras i följande avsnitt. 

4.1 Teorier om lexikala nätverk 

Teorierna om lexikala nätverk är intressanta då de förklarar vad som händer som kognitiv 

process på individplan då den lexikala förmågan utvecklas. Forskning om hur ordförrådet 

kan stimuleras och stärkas för elever med språkstörning utgår från teorier om ords bredd, 

djup och organisation i lexikala nätverk. Olika forskare har de senaste decennierna 

utvecklat och förfinat förklaringsmodeller för ordkunskap och hur ord lagras och 

organiseras i hjärnan (Leonard, 2014; Schmitt, 2014; McGregor m.fl., 2013; Meara & 

Wolter, 2004; Holmström, 2015). Ord beskrivs som mentala representationer av 

verkligheten och varje enskilt ord kan vara kopplat till en eller flera betydelser. När nya 

ord lärs in bildas en permanent långtidsrepresentation där ljudmönster kopplas till en eller 

flera betydelser, alltså en fonologisk representation kopplas till en semantisk 
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representation. Orden lagras i ett mentalt lexikon och organiseras i olika kategorier, så 

kallade semantiska domäner. Orden i domänerna är länkade till varandra i semantiska, 

grammatiska och fonologiska associationer i ett komplext nätverk (Leonard, 2014). 

4.1.1 Ordförrådets bredd och djup 

Schmitt (2014) beskriver ordförrådets bredd och djup. Bredd innebär hur många ord man 

känner till, det vill säga mängden lexikala representationer som finns lagrade i vårt 

mentala lexikon. Ordförråd med stor bredd möjliggör exakt, nyanserad kommunikation. 

Djup refererar till hur väl vi kan orden. Ord som är djupt kända kan användas flexibelt i 

flera sammanhang, förstås utan kontextuellt stöd och definieras i detalj (McGregor m.fl., 

2013). 

 

 

Figur 2: Ordförrådets bredd och djup kontra ordförrådets storlek och organisation (Meara & Wolter, 2004). 

4.1.2 Ordförrådets storlek och organisation 

I en annan modell används samma åtskillnad men här används termerna ordförrådets 

storlek och organisation. Med storlek avses antalet ord där det finns någon typ av 

koppling mellan ordets form och ordets innehåll. Organisation avser hur mycket kunskap 

individen har om ordet, det vill säga hur många relationer som finns mellan detta ord och 

andra ord. Ord som delar särdrag samlas i undergrupper och sorteras i olika fack med 

hierarkisk uppbyggnad. Enligt den senare modellen är alla ord länkade och organiserade 
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med varandra i ett enormt lexikalt nätverk (Meara & Wolter, 2004). Ju oftare ett ord 

förekommer i ett barns erfarenhetsvärld, det vill säga ju fler associationer barnet har till 

ordet desto mera befästs detta, eftersom bindningarna mellan orden blir starkare. Med en 

god organisation blir orden lättare att hitta och benämns snabbare, det vill säga 

ordmobiliseringen är beroende av en god lexikal organisation. I mötet med nya ord 

förfinas representationen av redan existerande ord och på detta sätt utvecklas såväl 

ordförrådets storlek som organisation fortlöpande (Holmström, 2015). 

4.1.3 Mindre utvecklade lexikala nätverk 

Ordförrådssvårigheter hos barn med språkstörning antas bottna i problem att bygga 

välfungerande lexikala nätverk. Ofta finns svårigheter att skapa semantiska, grammatiska 

och fonologiska långtidsrepresentationer av ord vilket påverkar ordförrådets storlek. 

Elever med språkstörning beskrivs ha färre och svagare kopplingar mellan orden, samt 

svårigheter att organisera orden på ett effektivt sätt i sina mentala lexikon, vilket medför 

en sämre ordmobilisering. Eftersom de både har svårt med inlärning av nya ord och 

mobilisering av redan inlärda ord påverkas både barnets impressiva och expressiva 

förmåga negativt. Barn med språkstörning behöver betydligt fler exponeringar av ord för 

att skapa mentala representationer, samt hjälp att förstärka de fonologiska och semantiska 

associationerna så att välfungerande lexikala nätverk kan utvecklas (Leonard, 2014). 

4.2 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin är relevant för studien eftersom den betonar vikten av samspel 

och kommunikation mellan individer vid språk- och kunskapsutveckling. Den ryska 

psykologen Vygotskij är förgrundsgestalt för sociokulturell teoribildning där människans 

beteende och handlingar ses både utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. Enligt teorin 

är människan en kommunikativ varelse från födseln, som lär i samspel med andra i 

gemensamma aktiviteter. Hon befinner sig ständigt under utveckling och omgivningen är 

avgörande för hennes progression. I uppväxtmiljön socialiseras barnet in i kulturella 

mönster och tar över tidigare generationers kunskaper (Vygotskij, 2001). 

4.2.1 Medierande redskap 

Ett centralt begrepp inom sociokulturell teori är mediering vilket innebär att kunskaper 

överförs mellan människor och generationer med stöd av medierande redskap. 
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Omvärlden förstås och tolkas med hjälp av dessa fysiska och intellektuella redskap, så 

kallade artefakter. De fysiska artefakterna har människan tillverkat för att underlätta 

lärandet och tänkandet t. ex. datorer och miniräknare (Säljö, 2014). Ahlberg (2015) tolkar 

medierat lärande i relation till elever i behov av särskilt stöd och menar att medierande 

redskap såsom tekniska hjälpmedel och konkret undervisningsmaterial är särskilt viktiga 

för dessa elever. Vygotskij ser språket som den främsta medierande artefakten. Genom 

att skapa begrepp för saker och företeelser möjliggörs högre former av tänkande och 

lärande. Med hjälp av språket kan kunskaper, insikter och förståelse lagras och överföras 

mellan individer och kollektiv. Detta informationsutbyte sker i ett ständigt samspel med 

våra medmänniskor. Begreppet appropriering används för att beskriva den process 

genom vilken en individ aktivt använder artefakter för att tillägna sig nya kunskaper. I 

alla samspelssituationer har människan möjlighet att ta till sig kunskaper från andra och 

detta är en ständigt pågående process (Säljö, 2014). Vikten av samspel vid inlärningen 

betonas och dialogen ses som ett sätt att skapa möjligheter till tänkande (Vygotskij, 2001). 

4.2.2 Proximal utvecklingszon och stöttning 

Enligt sociokulturell teori är människans förmåga att lära sig genom att imitera av central 

betydelse i lärandet. I umgänge med vuxna och kamrater kan en ung person genom att 

iaktta och imitera med tiden utveckla högre förmågor. Därför blir lärarnas modellering 

betydelsefull (Phillips & Soltis, 2014). Vidare ses lärandet som situerat, vilket innebär att 

inlärningen sker i sociala praktiker där eleven interagerar med hjälp av artefakterna. 

Förståelse och mening skapas i samspelet mellan lärare och elever och mellan elever när 

de läser, skriver och samtalar (Skoog, 2003). När ett barn självmant kan använda 

artefakter och lösa problem befinner hon sig i sin aktuella utvecklingszon, men genom 

stöd från en mer kompetent person kan hon nå sin så kallade proximala utvecklingszon. 

Detta är Vygotskijs mest centrala begrepp, som innebär avståndet mellan vad ett barn 

klarar utan stöd och det som barnet klarar av under ledning av en vuxen eller mer 

kompetent kamrat. Läraren kan påverka inlärningen genom att ge barnet lagom 

utmanande uppgifter och strukturerad hjälp så att detta utvecklas kognitivt och kan 

bemästra svårare uppgifter än annars skulle vara fallet (Säljö, 2014). Bruner inspirerades 

av den sociokulturella teorin och myntade på 1970-talet begreppet scaffolding eller 

stöttning. Detta innebär det tillfälliga men nödvändiga stöd som läraren ger elever för att 
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de så småningom ska kunna utföra samma uppgift på egen hand. På så vis förs inlärningen 

framåt och eleven leds mot nya färdigheter, nya begrepp och högre nivåer av förståelse. 

Allteftersom förmågan till självständigt agerande utvecklas kan stödet successivt avta och 

dras undan (Gibbons, 2014). Enligt Hajer och Meestringa (2014) innebär språklig 

stöttning att eleverna får hjälp med att förstå och använda sig av skolans språkbruk. Det 

kan handla om att läraren modellerar, demonstrerar, erbjuder stödmallar och visar 

exempel på hur en uppgift ska lösas. 

4.2.3 Vardagliga och vetenskapliga begrepp 

Vygotskij skiljer mellan vardagliga, så kallade spontana begrepp, och vetenskapliga 

begrepp.  I vardagen interagerar barnet med jämnåriga och vuxna och använder då 

spontana begrepp som lärs underifrån genom konkreta aktiviteter. Utifrån sina personliga 

erfarenheter identifierar barnet successivt hur dessa ord kan användas och generaliseras 

till nya situationer. I skolan möts barnet av vetenskapliga begrepp i läromedel och 

undervisning. Det är en viktig fråga för Vygotskij hur elevens spontana begrepp och de 

vetenskapliga begreppen ska mötas. De vetenskapliga begreppen är teoretiska och 

behöver erövras genom lärarens mediering, med precisa definitioner och konkretisering 

av orden. En direkt överföring där eleven enbart memorerar begreppsförklaringar är inte 

tillräcklig utan begreppen måste förankras genom aktiviteter i undervisningen (Vygotskij, 

2001; Säljö, 2014). 

 

5. Metod 

I detta avsnitt redovisas metodansats och tillvägagångssätt i studien, hur urvalet till 

intervjuerna gjorts samt genomförande och bearbetning av empirin. Avsnittet avslutas 

med att studiens trovärdighet samt de etiska principerna diskuteras.  

5.1 Val av metod 

Utifrån vårt problemområde och syfte; att bidra med kunskap om några lärares, 

speciallärares och skollogopeders uppfattningar i frågan om ordförrådsutvecklande 

undervisning för elever med språkstörning valdes en kvalitativ metod. En kvalitativ 

metod kännetecknas av att tonvikten ligger på ord snarare än siffror och tyngden ligger 
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på att förstå hur deltagarna i en viss miljö tolkar sin sociala verklighet. Den ontologiska 

ståndpunkten vid kvalitativ forskning är att verkligheten inte är objektiv utan konstrueras 

i samspelet mellan individer. I kvalitativ forskning används teorin som ett analytiskt 

verktyg vid tolkning av empirin (Bryman, 2018). 

Valet av metodansats styrs av lämpligheten i relation till forskningsintresset. En 

metodansats inrymmer både bestämda tillvägagångssätt för datainsamling och analys av 

data (Fejes & Thornberg, 2019). En fenomenografisk metodansats valdes då studiens 

fokus är de utvalda informanternas uppfattningar om lärande. Enligt fenomenografins 

upphovsmän Marton och Booth (2000) är variation i sätt att erfara fenomen fokus för 

forskningen. Som metod syftar den till att beskriva olika uppfattningar av fenomen, 

främst inom pedagogiken. Målet är att synliggöra en spännvidd av mänsklig förståelse 

gällande företeelser. Enligt Kroksmark (2007) förutsätter ansatsen att det finns företeelser 

i världen som har olika innebörd för olika människor. Det handlar om hur människor 

uppfattar saker i en situation där det uppfattade innehållet är det väsentliga. 

Fenomenografin är en avbildande och beskrivande ansats som inte beskriver hur något är 

utan hur något uppfattas.   

I studien insamlades empirin genom semistrukturerade intervjuer, vilket är den vanligaste 

datainsamlingsmetoden vid en fenomenografisk ansats (Stukát, 2011). Vid intervjuerna 

följdes en intervjuguide (bilaga 1, 2, 3) med öppna frågor som fokuserade på utvalda 

teman. Vid en semistrukturerad intervju skapas möjlighet att komma längre och djupare 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Denna form av intervju är mer anpassningsbar och följsam 

än en strukturerad intervju eftersom frågorna kan följas upp på ett individualiserat sätt 

med förtydliganden och följdfrågor (Stukát, 2011). Dahlgren och Johansson (2019) 

understryker vikten av att få rika och uttömmande svar i fenomenografiska intervjuer. 

Tekniken med följdfrågor för att utvidga och fördjupa samtalet benämns inom 

fenomenografin som “probing” (s.183). 

5.2 Urval  

Ett målinriktat urval gjordes, vilket innebar att informanterna strategiskt valdes ut för att 

ge svar på forskningsfrågorna. Ett målinriktat urval innebär att de som intervjuas bedöms 

vara relevanta utifrån studiens syfte (Bryman, 2018). En inventering av personer som 

skulle kunna bli aktuella gjordes och därefter tillfrågades de som vi ansåg hade störst 
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relevans för studien. Kriterierna var att informanterna skulle ha erfarenhet av 

ordförrådsarbete för elever med språkstörning samt arbeta inom grundskolans årskurser 

1-6. För att få en variation av beskrivningar, både i den generella och individuella 

undervisningen, valdes två lärare och fyra speciallärare ut. Även två skollogopeder valdes 

då större delen av forskning om ordförrådsutveckling för elever med språkstörning utgår 

från det logopediska området. En av skollogopederna valdes specifikt ut då hon föreläser 

om ordförrådsarbete för elever med språkstörning. Samtliga informanter är verksamma 

på fem olika skolor i södra Sverige, utom en av skollogopederna som bor och arbetar i en 

norrländsk kommun. Beträffande lärarna är den ena verksam på lågstadiet och den andra 

på mellanstadiet. 

5.3 Genomförande 

Tre intervjuguider, en för varje yrkeskategori skapades med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna. Frågorna i respektive intervjuguide ordnades i olika teman med 

hänsyn till de fenomen som var av intresse för studien. Bryman (2018) förespråkar att en 

pilotundersökning genomförs före de egentliga intervjuerna för att säkerställa att frågorna 

och upplägget fungerar. En pilotstudie gjordes därför på en speciallärare. Därefter gjordes 

justeringar och förtydliganden av frågorna i intervjuguiden.  Missivbrev (bilaga 4) och 

intervjuguide skickades i förväg till informanterna för att ge dem möjlighet till 

förberedelse och reflektion. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes digitalt via 

Google Meet, vilket liknar en direkt och personlig intervju genom möjligheten att se 

varandra ansikte mot ansikte. Fördelen med en digital intervju är att beskrivningarna 

filmas och kan studeras upprepade gånger. Detta ger en tät och fyllig information vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) är ett mått på hög kvalitet vid kvalitativa 

forskningsintervjuer. En ytterligare fördel är att den som intervjuar inte behöver 

distraheras av att föra anteckningar (Bryman, 2018). Intervjuerna spelades in och 

varierade i tid mellan 30-60 minuter. De transkriberades i sin helhet, vilket enligt Stukát 

(2011) är tidskrävande men nödvändigt. Även Dahlgren och Johansson (2019) betonar 

vikten av inspelning vid fenomenografiska intervjuer samt transkribering i sin helhet för 

att analysarbetet ska kunna göras på ett grundligt och tillförlitligt sätt. 
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5.4 Bearbetning och analys av empiri 

Dataanalys i kvalitativ forskning innebär att forskaren systematiskt arrangerar sitt 

empiriska material för att skapa mening och urskilja betydelsefulla mönster (Fejes & 

Thornberg, 2019). De inspelade intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades 

ordagrant direkt i anslutning till intervjun. Transkriberingen gjordes med hjälp av 

webbapplikationen oTranscribe där ljudinspelningen lättare kunde hanteras. 

Uppspelningshastigheten kunde varieras samt spolning göras fram och tillbaka vilket 

möjliggjorde en noggrann överföring från ljud till text. Transkribering gjordes av den av 

oss som genomfört respektive intervju. 

Bearbetning och analys av det transkriberade materialet gjordes utifrån den 

fenomenografiska analysmodell i 7 steg som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2019). 

Steg 1 innebär att bekanta sig med materialet genom noggrann inläsning. I steg 2 urskiljs 

betydelsefulla uttalanden vilket benämns som kondensation. I steg 3 görs jämförelser 

mellan uttalanden för att hitta likheter och skillnader. De funna likheterna och 

skillnaderna grupperas i steg 4 och kategorierna artikuleras i steg 5 vilket innebär att en 

gränsdragning mellan olika uppfattningar görs. I steg 6 namnges kategorierna. Steg 7 är 

den kontrastiva fasen som innebär att kategorierna förs samman till ett färre antal mer 

övergripande kategorier. Den uppsättning uppfattningar som slutligen genererats i de 

olika kategorierna utgör resultatet, det som inom fenomenografin benämns som studiens 

utfallsrum. 

Vår analysprocess påbörjades med upprepade genomläsningar av det transkriberade 

materialet för att få en överblick över innehållet. Därefter valdes de mest signifikanta 

nyckelorden och uttalanden ut vilka färgmarkerades och placerades i grupper som 

behandlade samma tema. Dessa teman skapades utifrån forskningsfrågorna; nämligen 

informanternas uppfattningar om följande i relation till elever med språkstörning: 

• Hur svårigheter med ordförrådet yttrar sig 

• Hur en språkligt tillgänglig undervisning beskrivs 

• Hur ordförrådsundervisningen beskrivs 

En jämförelse mellan de olika yttranden gjordes inom varje tema för att hitta likheter och 

skillnader i uppfattningar. Därefter grupperades liknande uttalanden och dessa bildade 

olika kategorier inom temat, det vill säga de uttalanden inom vilka likheterna var större 
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än skillnaderna samlades till en kategori. Kategorierna namngavs. Slutligen kontrasterade 

vi uttalandena mot varandra för att se om de kunde rymmas inom flera kategorier. I denna 

fas slogs några kategorier ihop till ett färre antal och justeringar gjordes av kategorinamn. 

Detta resultat utgör studiens utfallsrum. 

Det empiriska materialet speglades därefter mot teorierna om lexikala nätverk och 

sociokulturell teori. Då en kombination av två teorier användes vid analysen innebär detta 

att en teoritriangulering tillämpats. Det har inneburit att teorierna har gett förståelse och 

förklaringar till samma eller olika delar av empirin och har därmed kompletterat varandra. 

Respektive teoris centrala begrepp användes som tolkningsverktyg för att förstå och 

analysera materialet. Utifrån teorin om lexikala nätverk användes följande begrepp:  

fonologiska och semantiska representationer, associationer samt ordförrådets bredd, 

djup och organisation. De centrala begrepp som använts utifrån sociokulturell teori är: 

samspel, språket, fysiska artefakter, mediering, appropriering, proximal utvecklingszon, 

vetenskapliga begrepp och stöttning. 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Vid kvalitativ forskning föreslår Bryman (2018) begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet används för att beskriva forskningens kvalitet. Trovärdighet inbegriper hur 

troliga eller sannolika resultaten är. Forskningen ska ha utförts i enlighet med gällande 

regler och studiens resultat ska stämma överens med informanternas utsagor. 

Tillförlitlighet innefattar att hela forskningsprocessen är transparent genom att man 

tydligt redogör för alla faser; syfte, forskningsfrågor, urval och alla beslut kring metod, 

teori och analys av data. 

Trovärdigheten i vår studie stärks genom att informanterna hade stor erfarenhet av 

problemområdet samt att de fick ta del av intervjuguiden i förväg. Detta möjliggjorde täta 

och fylliga beskrivningar och genomtänkta svar. Genom att intervjuerna spelades in och 

transkriberades säkerställdes att utsagorna återgavs korrekt. Dahlgren och Johansson 

(2019) menar vidare att genom att samarbeta kring datamaterialet enligt en tydlig modell 

för dataanalys höjs tillförlitligheten. I studien följdes den fenomenografiska 

analysmodellen i sju steg och hela analysprocessen beskrivs detaljerat. Genom att vi 

inledningsvis läst och analyserat det empiriska materialet var för sig och därefter tagit del 

av varandras olika förslag har det som Dahlgren och Johansson (2019) kallar förhandlad 
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samstämmighet tillämpats. På detta sätt har en mer uttömmande analys åstadkommits, 

vilket stärker tillförlitligheten. Kvalitativ forskning kan kritiseras för att resultatet i alltför 

stor utsträckning bygger på vad forskarna anser viktigt och betydelsefullt samt att 

tolkningarna kan bli subjektiva (Bryman, 2018). Kvale och Brinkmann (2014) betonar 

därför att forskaren intar en kritisk hållning genom hela forskningsprocessen och 

kontrollerar rimligheten för att motverka selektiv perception och snedvriden tolkning. 

Forskningsresultat från kvalitativa studier anses också vara svåra att generalisera utöver 

den situation i vilken de producerats eftersom endast ett litet antal individer inbegrips 

(Bryman, 2018). Fenomenografin gör emellertid inte anspråk på att resultatet ska vara 

generaliserbart utan målet är att finna kvalitativt olika uppfattningar inom en viss grupp 

individer (Stukát, 2011). Studiens syfte har inte varit att bidra med några slutgiltiga 

sanningar utan att komplettera tidigare forskning med fler beskrivningar och nya insikter. 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Det finns ett behov av att kvalitativt god forskning bedrivs i vårt samhälle. Förväntningar 

på forskningen är stor och vid all forskning måste etiska överväganden tas i beaktande. I 

samband med att en studie genomförs ställs det höga krav på forskaren och hela 

forskningsprocessen. Forskaren har ett särskilt ansvar för deltagarna i studien och av att 

dessa skyddas. Det är också av stor vikt att forskaren talar sanning och redogör för 

studiens utgångspunkter samt öppet redovisar metoder och resultat. De fyra 

forskningsetiska principer som ska beaktas är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna om den 

aktuella studiens syfte. De ska också upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att 

medverkan kan avbrytas när som helst utan negativa konsekvenser. Samtyckeskravet 

förtydligar deltagarnas rätt att bestämma över sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som deltagarna lämnat ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och inte får spridas till obehöriga. Det insamlade 

materialet får i enlighet med nyttjandekravet enbart användas för forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2017). I studien har samtliga forskningsetiska principer beaktas. Innan 

intervjuerna genomfördes informerades deltagarna i studien om syfte, genomförande och 

villkoren för deltagandet via mail och missivbrev. Samtyckeskravet har uppfyllts då 
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samtliga informanter meddelat sitt medgivande om deltagande och bekräftat att de tagit 

del av de forskningsetiska principerna via mail. Hänsyn har tagits till informanternas 

integritet och namn på deltagare, skolor och kommuner nämns inte i studien. I studiens 

resultat har deltagarna avidentifierats och namnen kodats. Inspelat material och 

transkriberade texter har förvarats så att inga obehöriga fått tillgång till materialet. Efter 

studiens genomförande kommer detta att raderas och förstöras. 

Forskning som sker via intervjuer genomsyras av etiska frågor genom hela processen och 

det måste skapas en balans mellan forskarens intresse av att komma åt värdefull kunskap 

och den intervjuades integritet. Forskaren måste också vara medveten om att det råder en 

maktasymmetri mellan forskaren och deltagaren, vilket kan påverka resultatet. 

Intervjuaren styr samtalet och har tolkningsmonopol på intervjupersonens uttalanden. För 

att en forskningsintervju ska vara etisk och hålla hög kvalitet behöver beskrivningarna 

återges så exakt som möjligt vilket också gjorts (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

6. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån tre teman, där varje tema står för de 

problemformuleringar som studien vill belysa. Inom varje tema redovisas uppfattningar, 

både i form av löpande text och citat. Lärarna benämns som L1 och L2; speciallärarna 

som S1, S2, S3, S4 och skollogopederna som SL1 och SL2. Efter redovisningen av 

empirin tolkas resultatet mot de teoretiska perspektiven, teorin om lexikala nätverk samt 

sociokulturell teori. 

6.1 Hur svårigheter med ordförrådet yttrar sig 

Informanterna beskriver att det finns en stor variation i hur svårigheterna med ordförrådet 

yttrar sig från individ till individ. Dessutom visar sig svårigheterna på olika sätt i olika 

situationer och åldrar. Samtliga nämner att elever med språkstörning har svårt att förstå 

och göra sig förstådda. 
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6.1.1 Impressiva svårigheter 

Alla speciallärare och skollogopeder uttrycker att eleverna har svårigheter med språklig 

förståelse. Informanterna lyfter att det är svårt att förstå instruktioner och abstrakta 

begrepp: 

Mycket är det när det är abstrakta instruktioner. (S1) 

Det tar lång tid att förstå instruktioner och man kanske försöker titta på vad andra gör 

och försöker göra likadant.  (SL1) 

De har svårast för abstrakta ord. (S4) 

De abstrakta orden är svårast och prepositionerna är svåra. (S3) 

Flera informanter menar att när situationerna inte är strukturerade märks svårigheter med 

språkförståelse allt mer: 

I förskoleklass och ettan är miljön ganska tillrättalagd och rutinerna så tydliga att 

situationsförståelsen för eleverna är ganska hög. I årskurs två märks det och det blir 

mycket konflikter med kompisar som de inte kan reda upp och de kan inte sätta ord på 

det som händer och det är där man identifierar svårigheterna med språkförståelse. 

(SL2) 

Det märks väldigt tydligt i det sociala, på raster, vid lekar och idrott. (S1) 

Elever med språkstörning har enligt flera informanter svårigheter med läsförståelsen. En 

skollogoped understryker att ordförrådet är grundläggande för läsförståelsen: 

Ju äldre eleven blir desto mer blir det läsförståelsesvårigheter. Då är det kanske inte så 

att man direkt tänker att det är en elev med ett svagt ordförråd, utan man kanske först 

börjar leta förklaringsmodeller som handlar om avkodning, dyslexi och läsförståelse. 

Det finns ju mycket forskning om läsning och vi måste ju förstå 90 % av orden i en 

text för att förstå vad vi läser, och då är ordförrådet jättejätteviktigt. (SL1) 

Många gånger har de svårt att läsa skönlitterära böcker själv för de har svårt att bygga 

upp bilder i huvudet. De har svårt att omvandla ord till förståelse. De har kanske inte 

orden. (S4) 

En skollogoped beskriver att behoven varierar beroende på arbetssätt och vilka krav som 

ställs: 
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Ibland kan det vara att vi har någon elev där det finns jättemycket behov en kort period. 

Sen kommer de igång med ett arbetssätt som funkar. Men när det är nya mål, ett nytt 

arbetslag och nya utmaningar blir jag kontaktad igen. (SL2) 

När kraven i skolan ökar och när undervisningen förändras blir den språkliga sårbarheten 

enligt en informant alltmer uppenbar: 

Jag skulle vilja säga att det blir ett avbrott mellan trean och fyran när vi går från 

Learning to read till Reading to learn. (SL2) 

En av skollogopederna lyfter att en del elever med språkstörning har svårigheter med 

koncentration eftersom de tappar uppmärksamheten om de inte förstår: 

De ska sitta och lyssna på långa genomgångar och instruktioner och man tycker bara 

att de är jobbiga när de inte orkar lyssna. Och de kanske börjar stöka eller måste gå ut. 

(SL2) 

När jag frågar eleverna hur de tycker att det är när lärarna pratar så säger de att det är 

bara är blablabla. Så då är det klart att man tröttnar på att lyssna. (SL2) 

6.1.2 Expressiva svårigheter 

Flera av informanterna beskriver att elever med språkstörning har svårigheter att uttrycka 

sig och mobilisera ord. 

De har ett torftigt språk som man märker i allt.  (S1) 

Man kanske har någon aning om vad det är för någonting men man kan inte förklara 

det sen. (S2) 

Ofta har de svårt med framplockning av begrepp, både muntligt och skriftligt. Det blir 

vaga hänvisningar och vaga benämningar, den, en sån, när man beskriver muntligt. 

(SL1) 

En del elever blir osäkra och tysta vilket beskrivs i följande citat: 

De som har en språkstörning har svårt att ta in och de brukar ofta vara ganska tysta. 

De försvinner jättelätt in i mängden. (S4) 

Kanske vill de inte prata så mycket på lektioner och samlingar. (S3) 

Flera informanter beskriver att ord ibland används fel vilket kan skapa missförstånd: 
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Eleven kanske har koll på begreppet men hittar inte ordet. Man säger sked istället för 

gaffel. (SL1) 

Igår kom en flicka och sa att hon fått en pinne kastad på sig, men det visade sig att det 

var sand. För oss är det ganska stor skillnad att få en pinne eller lite sand på sig, men 

för henne var det samma kategori. (S1) 

En skollogoped beskriver att svårigheterna att uttrycka sig blir ett hinder i den sociala 

utvecklingen: 

Det blir konflikter för att kompisarna inte uppfattar vad som sägs. De kanske tolkar 

mig fel och då tror de att jag sagt något som jag inte sagt och så får vi en konflikt. Man 

börjar undvika situationer och undviker att spela fotboll med kompisarna för det blir 

bara fel. (SL2) 

I intervjuerna framkommer det att eleverna kan ha ett otillräckligt språk och har svårt att 

formulera sig. Detta blir synligt när de ska berätta, återberätta och förklara någonting: 

Det visar sig när de ska uttrycka sig, de har inte alla orden och de hittar inte alla ord 

och de förklarar lite omständligt för att komma fram till det de egentligen vill berätta. 

(L1) 

De kanske pratar hela tiden på samlingar men inte om det som är relevant, det finns 

ingen röd tråd. (S3) 

De expressiva svårigheterna märks även vid skrivande av olika texter: 

När de skriver blir det lite mer tafatt och de har inte så många beskrivningar. (L1) 

När de börjar skriva blir det kortfattade texter, man bygger inte ut beskrivningar och 

där kan det absolut vara kopplat till ett bristande ordförråd. (SL1) 

Några informanter beskriver att en språkstörning kan yttra sig som fonologiska 

svårigheter och problem att hitta ljuden: 

Man har väldigt svårt att överhuvudtaget säga de olika språkljuden, det kommer ut fel. 

(S2) 

Hon har inte förmågan att ljuda, hon kan inte koppla bokstav till rätt ljud, så nu bygger 

vi meningar utifrån orden. (L1) 

De har svårt att få ut ord expressivt men om man säger första bokstaven eller visar en 

bild så kommer det ut. (S4)  



 

41 

 

Enligt skollogopederna saknar många lärare kunskap om språkstörning, vilket gör att 

elever med språkstörning inte upptäcks. Hon betonar vikten av att höja kompetensen: 

Många lärare som jag träffar på som har många års erfarenhet säger att de aldrig haft 

en elev med språkstörning förut och då tänker jag att det är klart att du har du har bara 

inte fattat det eller vetat om det. När jag har träffat elever i årskurs 9 och gjort en 

utredning och sätter en språkstörningsdiagnos då tänker jag att den här eleven har gått 

nio år i grundskolan och ingen har identifierat svårigheterna förrän nu. (SL2) 

Om man tittar på prevalensen forskningsmässigt så har vi fler elever med språkstörning 

än till exempel med autism på en skola. Frågar du i ett lärarrum hur många som känner 

till något om autism så kommer i princip alla att räcka upp handen, men frågar du 

samma lärare om vad de vet om språkstörning kommer bara en bråkdel att räcka upp 

handen. Ändå har vi fler elever som har språkliga utmaningar. (SL2) 

En skollogoped menar att lärare gör anpassningar utifrån de diagnoser man har kunskap 

om: 

En del lärare tror att man kan använda samma verktyg som om man har dyslexi, men 

det kan bli jättetokigt. (SL1) 

6.2 En språkligt tillgänglig undervisning 

Flera informanter talar om vikten av att kunna möta alla behov i en klass och att 

undervisningen bör göras begriplig för alla. En av speciallärarna uttrycker: 

 Tydligheter hjälper alla men framför allt dem med språkstörning. (S1)  

För att skapa ett språkligt tillgängligt klassrum förespråkar flera av informanterna att 

många anpassningar görs generella. De beskriver att det som är bra för elever i 

språkstörning är gynnsamt för de flesta: 

Om vi tittar på elever med NPF, med språkstörning, med hörselproblematik. Vad är 

den gemensamma nämnaren? För det har vi ju. Många gemensamma nämnare. Och de 

borde vara obligatoriska alltid i alla klassrum. Eftersom vi inte alltid vet vilka elever 

vi har i våra klassrum och att vi ibland missar och inte alltid identifierar problemen, 

har vi då grundläggande insatser igång hela tiden så behöver det kanske inte bli en 

svårighet för vissa.  (SL2) 

Alla de här sakerna som är bra för barn med NPF är i princip mycket av det som är bra 

för elever med språkstörning. (S2) 
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Att undervisningen varieras framhålls av en informant som ett sätt att nå fler elever: 

Jag försöker variera undervisningen så mycket som möjligt så att det passar alla. En 

del vill ju lyssna och andra vill läsa, för andra är film det bästa sättet att in. (L2) 

Att erbjuda inlästa läromedel och talböcker på gruppnivå lyfts av några informanter som 

sätt att öka tillgängligheten: 

Tekniken har gjort att vi är ganska bra på att öka tillgängligheten att ta in information. 

Vi har Inläsningstjänst, vi har filmer, vi har inspelade genomgångar och vi har 

youtubekanaler där pedagoger lägger ut fantastiska genomgångar på allting som finns 

i skolan. (SL2) 

Och sen så har vi att alla kan lyssna på texter oavsett om man behöver det eller inte så 

finns alltid den möjligheten. Jag skriver på tavlan, läs eller lyssna. Det är liksom inget 

konstigt. (L2) 

Flera informanter uttrycker att elevernas ordförståelse inte kan tas för givet samt att 

lärarens ordval är viktigt vid genomgångar. En skollogoped uttrycker: 

Det handlar jättemycket om i klassrummet hur jag använder mitt eget språk, hur jag 

förklarar orden. (SL1) 

Jag tänker att man måste börja med orden, det är liksom utgångspunkten. För om de 

inte förstår orden så förstår de inte sammanhanget. (SL2) 

Även arbetsro är en grundläggande faktor för att elever ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningsinnehållet enligt en av speciallärarna: 

Man får tänka på ljudvolymen i rummet, är det högt och pratigt så kanske inte eleven 

kan ta till sig allt. (S3) 

6.2.1 Visualisering 

Informanterna beskriver att visuellt stöd i form av bilder, symbolstöd och filmer används 

på olika sätt för att konkretisera undervisningens moment och innehåll. 

Några informanter tar upp att bildschema används på tavlan för att förtydliga dagen: 

Vi går alltid igenom dagen på morgonen och då sätter jag upp bilder; ämnet, en bild 

och vad man ska göra med både text och bild. (L1) 
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Vi använder bildstöd i så många situationer som möjligt och har ett bildschema på 

tavlan upp till mellanstadiet som gås igenom varje morgon. (S2) 

Ett symbolstöd som flera nämner är Widgit-online. 

Widgit används till exempel när man går igenom ett nytt arbetsområde. Då har man 

ord och bild på det ord man jobbar med. Det förstärker för barn med språksvårigheter 

för då får de förförståelse men kan också repetera orden. (S2) 

Det handlar mycket om att använda bildstöd; vi använder Widgit mycket. Vi gör 

begreppslistor, scheman och memory i Widgit. (S3) 

En speciallärare menar att skriftliga instruktioner är en form av visuellt stöd: 

Bildstöd på olika sätt är bra men inte bara bilder utan även text. Att skriva upp 

instruktioner på tavlan, kanske innan lektionen börjar. (S1) 

Flera informanter förespråkar att digitala presentationer används för att förtydliga och 

visualisera undervisningsinnehållet: 

Jag brukar rekommendera att man kan ha genomgångar med hjälp av Powerpoint där 

man skriver de centrala orden i punktform och har några passande bilder till. 

Presentationen kan läggas i Classroom så kan eleverna gå tillbaka till den och repetera. 

(S4) 

6.2.2 Tydlighet och struktur 

Informanterna lyfter behovet av en tydlig struktur när det gäller dagens aktiviteter så att 

eleven vet vad som ska hända. Förutom bildschema över dagen betonar flera informanter 

att en tydlig lektionsstruktur är viktig. 

Alla klasser ska ha bildstöd över lektionens innehåll både på mellanstadiet och 

högstadiet så alla kan följa med. Första bilden är välkommen, sedan genomgång, sedan 

uppgiften och feed-back. Sedan använder de Classroomscreen som är en funktion på 

datorn. (S4) 

Inför varje arbetsuppgift behöver eleven veta varför, hur länge, med vem, vilket 

material som behövs och vem man kan fråga. (SL2) 

Struktur hela tiden för att avlasta, hela tiden tydliggöra för elever vad det är jag är ute 

efter. (SL2) 

Tre informanter förespråkar korta instruktioner som ges både muntligt och skriftligt: 



 

44 

 

Sen så är det viktigt att man har så korta instruktioner som möjligt. (S2) 

Man slänger inte bara fram en instruktion i text utan att prata om vad man ska göra. 

(S1) 

En skollogoped belyser vikten av att förväntningarna på eleverna tydliggörs. 

Vi måste vara noga med hur vi formulerar oss och förväntningar på eleverna måste 

vara jättetydliga hela tiden. (SL2) 

 6.2.3 Lärarens tal och kroppsspråk 

Flera av informanterna återger att lärarens sätt att tala är av stor betydelse: 

Sen handlar det jättemycket i klassrummet om hur jag använder mitt eget språk, hur 

jag betonar, hur jag förklarar orden, vilket taltempo, att jag kan formulera och 

förtydliga för att förstärka ordens betydelse. Att förklaringar av ord är på ett 

elevvänligt sätt. (SL1) 

Det är viktigt att man pratar långsamt, tydligt och inte för fort. Det är viktigt inte minst 

för de här barnen. (S2) 

Informanterna lyfter betydelsen av lärarens kroppsspråk, att det som sägs förstärks och 

betonas genom gester: 

Att jag står vänd mot eleverna, att jag modellerar. (SL1) 

Jag använder mitt kroppsspråk mycket för att visa. Om de inte kommer ihåg ordet 

hopprep så visar jag hur man hoppar hopprep. (S1) 

En lärare och en skollogoped beskriver hur TAKK kan användas som en metod för att 

förstärka det talade ordet och stödja kommunikationen: 

Känner jag att jag behöver förstärka något ord så använder jag tecken automatiskt, 

alltså TAKK. Om förståelsen inte finns där så tar jag till det, även om barnet inte kan 

tecken så blir det en förstärkning av mitt tal. Det hjälper faktiskt. (L1) 

Man kan använda sig av tecken, vi har elever som är vana vid att pedagoger tecknar 

med dem i förskolan. (SL2) 

6.2.4 Kontextualisering 

Flera informanter beskriver att det är viktigt att ge förförståelse inför ett nytt arbetsområde 

för att göra undervisningen mer tillgänglig. 
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Om man ska gå igenom något nytt är det viktigt att man anknyter till något som 

eleverna redan kan eller har erfarenheter av, att man väcker förståelse på olika sätt, 

pratar om något liknande och visar bilder och filmer. (S3) 

Man hjälper till att ge förförståelse. Man hänger upp det på något som hänt tidigare. 

(S1) 

Några speciallärare uttrycker också att tillgängligheten ökar om undervisningen 

konkretiseras, och att arbete med praktiskt material underlättar förståelsen: 

Det är väldigt viktigt att göra undervisningen så konkret som möjligt. (S4) 

Man kan ha en liten sak med sig, man behöver vara mycket konkret. (S3) 

6.3 Ordförrådsutvecklande undervisning 

I intervjuerna beskriver informanterna arbetssätt och aktiviteter som tillämpas för att 

stödja ordförrådsutvecklingen. De beskriver både hur undervisningen om ord kan se ut i 

klassrummet och i de individanpassade insatserna. 

6.3.1 Läsning 

Samtliga informanter lyfter läsning som en viktig källa för att utöka ordförrådet. Flera 

beskriver att det är viktigt att läsa mycket tillsammans i helklass och prata om det lästa. 

Flera lyfter betydelsen av att nya ord förklaras och anknyts till elevernas 

erfarenhetsvärldar. 

Man jobbar mycket med högläsning och förklarar och anknyter nya ord till gammal 

erfarenhet. (S3) 

Jag jobbar mycket med gemensam läsning där eleven kan följa med i texten. (SL1) 

Flera speciallärare och lärare beskriver att de ofta har läsgrupper och boksamtal då de 

läser och pratar om innehållet i texter och förklarar obekanta ord. 

Vi har läsgrupper där de läser och pratar mycket om vad där står i texten och vad det 

betyder för någonting. (L2)  

När vi har läsgrupp tittar vi på bilder på iPaden och förklarar begrepp. Man ska inte ta 

något ord för givet heller. (S2)  
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En speciallärare förklarar en modell hur man i klassen läser i en och samma läsebok som 

är uppdelad i olika nivåer: 

Läraren har den längre versionen av berättelsen som man läser högt och pratar om 

orden och ordens betydelser. Lärarna har bilder och texten uppe på whiteboarden 

samtidigt. Sedan har eleverna läseböcker på olika nivåer. Där har jag gjort så att jag 

specifikt tagit några elever för att ytterligare en gång läsa och prata om innehållet och 

om orden och så. (S1) 

En av skollogopederna förespråkar att läraren modellerar läsförståelsestrategierna och 

sätter ord på sin egen process vid gemensam läsning: 

Det är viktigt att man visar, hur använder jag språket när jag läser? De behöver 

strategier för att veta hur de gör för att lära sig nya ord. Där behöver vi vara ännu 

tydligare när det gäller elever med språkstörning. När jag möter ett nytt ord - hur gör 

jag för att lära mig det nya ordet? (SL1) 

Två speciallärare beskriver hur de arbetar med ordförrådsutveckling och lässtrategier i 

läsgrupper för elever i språkliga svårigheter: 

Det kan vara många ord som de inte förstår och då måste vi utöka ordförrådet genom 

att man är medveten om att man stannar upp när det är någonting som kan vara svårt 

och pratar om orden, titta på bilder, kommenterar, vad ser du på bilden? Det är väl så 

här jag bland annat gör. (S2) 

När det gäller bokprat så kan jag ha en liten grupp där vi läser ett kapitel tillsammans 

och pratar utifrån det och ställer frågor till varandra och pratar om texten. Sen när de 

kommer till klassrummet och har bokprat om samma kapitel så kan de vara med och 

visa att de förstår. (S1) 

En lärare beskriver hur hon arbetar individuellt med en elev med språkstörning. Enligt 

denna så kallade Karlstadmodellen arbetar man med ordförståelse inför en text: 

Man utgår från en bok men eleven får inte läsa boken förrän man gått igenom de 

centrala orden. Man tittar på dessa olika ord ett och ett och jobbar på djupet med varje 

ord, böjer det i olika former, förklarar vad ordet betyder och tittar på ordbilderna. När 

man gjort det får de boken och så läser man den tillsammans. (L1) 

Även en speciallärare uttrycker att man ofta behöver gå igenom orden innan en elev med 

språkstörning ska läsa boken själv. Hon säger också att många av dessa elever tycker om 

att läsa samma böcker om och om igen för då förstår de innehållet. 
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Även om vissa elever har svårt att läsa självständigt så är två av informanterna skeptiska 

till ljudböcker: 

Jag tycker att det är jättebra att det finns men man ska vara försiktig när det gäller 

elever med språkstörning för det är språket i sig som de har svårt för. Det är inte alltid 

det funkar att lyssna för de hinner inte att uppfatta orden. (S3) 

En del lärare tror att man kan använda samma verktyg om man har språkstörning som 

om man har dyslexi men det kan bli jättetokigt, för om man har svårt med förståelse 

så spelar det ingen roll hur många gånger jag får lyssna på en text för den är fortfarande 

svår att förstå. (SL2) 

6.3.2 Fördjupad ordinlärning 

Informanterna framhåller vikten av att fördjupa förståelsen av nya ord och 

ämnesspecifika begrepp genom att arbeta aktivt med orden i klassrumsundervisningen. 

Det är ganska naturligt så fort man stöter på nya ord eller ord man inte möter så ofta, 

att man faktiskt liksom lyfter dem i klassrummet. Ofta finns det barn som är duktiga 

på att berätta för de andra vad ett ord eller en mening kan betyda. Vi förtydligar och 

förklarar och till och med ritar på tavlan. Sådana saker tror jag man är extra noga med 

när man vet att man har elever i sin klass som behöver utöka sitt ordförråd. (S1) 

Vi arbetar mycket med nya ord och begrepp, och använder bildstöd till alla elever. 

(L2) 

Så fort man stöter på lite nya ord eller ord man inte möter så ofta så lyfter man ordet i 

klassrummet. (S1) 

Det handlar mycket om att befästa nya ord, att man förklarar vad ordet betyder och att 

man knyter en bild, en sak eller en erfarenhet till ordet så att barnet kan relatera till 

ordet. (S3) 

Att arbeta med fördjupad begreppsförståelse med ord som är specifika inom ett ämne 

anses viktigt hos flera av informanterna. Flera beskriver att begreppslistor kan skapas där 

viktiga begrepp inom ett arbetsområde listas. Dessa begreppsförklaringar bör enligt flera 

av dem kompletteras med bilder: 

Jag brukar titta igenom texten och se vilka ord som är nya och vad som kommer att 

behöva förklaras. Jag sammanfattar dem på en lista med bilder och jag försöker vara 

före dem. (L2) 
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Vi gör begreppslistor i klassrummet och har dem uppsatta i klassrummet så att alla ser 

dem och vi tränar flera gånger. (L2) 

Dessa listor görs enligt informanterna främst i SO och NO-ämnen men flera av dem lyfter 

att begrepp inom andra ämnen såsom matematik, bild, slöjd och hemkunskap också 

behöver förtydligas. 

En av skollogopederna pratar om vikten av att aktualisera ordförrådet inför olika ämnen 

och situationer. För vissa elever kan det innebära stora svårigheter att skifta 

ordförrådsfokus från en lektion till en annan eftersom terminologin är så skiftande: 

Det är hela tiden ett fokusskifte att hålla alla orden på ett medvetandeplan, och då 

räcker de inte till och då är startsträckan så lång att nu ska jag packa undan de orden 

och ta fram nästa låda, och då har kanske halva lektionen gått. Och då har man kanske 

missat en hel genomgång för att man har fastnat på ordnivå. (SL2) 

Därför föreslår hon att de ämnesspecifika orden visas på tavlan inför en lektion: 

Nu är det de här orden som ska vara i strålkastarljuset: ozonlagret, utsläpp och 

koldioxid med mera. Det är de här orden som ska plockas fram nu. När eleverna går 

in för att sätta sig på sin lektion kan orden bara finnas på tavlan för att aktualisera 

ordförrådet för lektionen. (SL2) 

En språklig aktivitet som beskrivs av en av skollogopederna är att efter att ha sett en 

faktafilm i NO låta eleverna skriva en sammanfattning av innehållet med hjälp av 

nyckelbegrepp. En annan aktivitet är att tillsammans skapa Venndiagram där de 

ämnesspecifika orden relateras till varandra. 

Elever med språkstörning behöver enligt en av skollogopederna öva upprepat för att 

befästa de ämnesspecifika orden fonologiskt. 

Genom att uttala och använda orden i meningar så kan ordet lättare etableras. Säg ordet 

högt tillsammans, för ofta kan skolorden vara ganska svåra rent ljudmässigt också. 

Fotosyntes, det rullar inte om tungan helt enkelt alltid de här orden. Och att faktiskt 

säga dem tillsammans - för har vi en bra ljudbild av ordet så etablerar sig ordet lättare. 

(SL2) 

Båda skollogopederna betonar vikten av att inte bara öva in förklaringar då risken är att 

orden enbart förstås på ett ytligt plan. De menar att träningen bör ske i dialog med en 

vuxen: 
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Det finns ju Quizlet med mera där man kan göra Flashcards, men en del elever bara 

memorerar förklaringar utan att de egentligen förstår ordet. Man har inte byggt den 

djupa ordkunskapen så då har man den enda beskrivningen och när frågan ställs på ett 

annat sätt eller när man ska relatera begrepp till varandra och bygga vidare med ny 

kunskap då har man bara ytflyt. Där är den mellanmänskliga relationen så viktig när 

vi lär oss på djupet. (SL1) 

Mycket av den fördjupade undervisningen om ord beskrivs ske med hjälp av skollogoped 

eller speciallärare. En av skollogopederna uttrycker att barn med typisk språkförmåga 

absorberar nya ord hela tiden medan barn i språklig sårbarhet behöver höra orden många 

fler gånger. 

Man brukar prata om att man behöver höra ett ord i tre olika kontexter för att lära sig 

det, men jag brukar säga till lärarna att för en del elever handlar det om 30 eller 300 

gånger. Så vi måste verkligen modellera och använda orden. (SL1) 

Att exponeras för orden många gånger betonas av några speciallärare och skollogopeder. 

Det räcker inte att man presenterar ordet en gång. Du får lägga ner mycket jobb på 

bara ett ord. (S4) 

Skollogopederna och även några speciallärare menar att nya ord behöver knytas till ord 

eleven redan har i sitt ordförråd för att orden ska etableras. 

Man behöver fler ingångar till orden, målet är att bygga djupa nätverk och kopplingar 

till orden. (SL1) 

Man behöver hitta anknytningar mellan nya ord och andra ord och verkligen försöka 

bearbeta dem så att eleven verkligen förstår vad det är. Man kan arbeta med olika 

teman t. ex. tivoli. Då kan man prata om olika karuseller, hur de ser ut, hur det kändes 

i kroppen, vilka känslor. (S3) 

Skologopederna lyfter att man behöver arbeta mycket med associationer för att utveckla 

ordförrådet. 

Det är också associationer som gör att vi kan koppla på nya begrepp, ju fler 

associationer desto lättare lär vi in nya begrepp. (SL2) 

När det handlar om ordinlärning ska man använda sig av många olika bilder för då vill 

vi få in många kopplingar och skapa associationer till ordet, det är de här nätverken vi 

vill åt. (SL1) 
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Memory nämns av flera informanter som ett sätt att befästa ett ords betydelse. 

När man upptäcker att det här ordet inte fanns i ordförrådet då gör vi memory av de 

orden. Så får de spela det och så kan vi skicka hem det i läxa. (S3) 

En strategi som föreslås av en av skollogopederna för att förstå och lära in nya ord är att 

arbeta med ordets morfologi. 

Man bryter ner ordet i beståndsdelar och laborerar med ordet på många olika sätt. Man 

jobbar med ordets delar alltså suffix och prefix. (SL1) 

En skollogoped menar att ordets betydelse i olika kontexter måste uppmärksammas och 

att nyansskillnader förtydligas: 

Man måste också prata om vad ordet kan betyda i olika sammanhang eller om det finns 

nyansskillnader. Det måste vi gå igenom, att kontexten har betydelse för hur ordet ska 

tolkas. (SL2) 

De båda skollogopederna betonar att elever med språkstörning behöver träna på andra 

ord än elever med typisk språkutveckling. De menar att det är de ämnesövergripande 

orden som behöver fokuseras: 

Jag brukar försöka prioritera de som brukar kallas för nivå-2-ord, alltså de 

ämnesövergripande akademiska orden. För att de är så pass viktiga, de är ord som vi 

inte har i vårt vardagliga tal. De orden är centrala i skolan, de kommer i alla ämnen 

och det är med hjälp av de orden vi också lär oss det ämnesspecifika. (SL1) 

De skolövergripande orden, tier-2-orden de som är genomgående i alla skolämnen. 

Vad betyder resonera? Vad betyder analysera? Vad betyder alla dessa ord? Så att man 

förstår uppgiften. (SL2) 

En av skollogopederna menar att de ämnesövergripande orden är svåra att förklara och 

behöver tränas genom att man visar exempel och modellerar: 

Man kan be någon hämta en sked, men man kan inte be någon att hämta analysera. Att 

jobba med de orden är ett riktat stöd som också har effekt om man ser till forskningen. 

(SL1) 

Samma skollogoped beskriver en modell för fördjupad ordinlärning: 

Först brukar jag presentera ordet och sen gör vi en skattning över hur pass väl vi känner 

ordet, har vi hört det förut, påminner det om något annat ord.  Sen brukar jag visa bilder 
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på ordet, både från symbolstöd och fotografier. Sedan försöker jag väcka associationer 

och ställa frågor. Jag aktiverar elevens erfarenhet och hittar ingångar till ordet. Sen gör 

vi en aktivitet där vi faktiskt använder ordet, jag överanvänder ordet och modellerar 

och tolkar, sen får de visa och göra ordet själv. Sen gör vi en mapping; en tankekarta 

av ordet på tavlan. Då har vi ordet i mitten och bryter ner vilket sorts ord det är, vilken 

ordklass, hur många stavelser det har, om det påminner om något annat ord, sätta ordet 

i en mening, rita. Vi aktiverar ordet med kroppsspråk eller med charader. Vi skapar de 

här nätverken. (SL1) 

Flera informanter påtalar vikten av koppling mellan det individanpassade arbetet och 

klassrumsundervisningen: 

Kopplingen till det vi gör i klassrummet är viktig så att han känner igen sig i helheten. 

(L2) 

Man behöver absolut fånga upp det man jobbar med i klassrummet för det gör eleverna 

tryggare och gör att de kan hänga med i diskussioner i klassrummet. (S1) 

Jobbar man med våren i klassrummet så plockar man upp det och repeterar orden och 

försöker utöka ordförrådet inom våren. (S1) 

När man går igenom ett nytt arbetsområde till exempel vattnets kretslopp kan jag ge 

förförståelse med begreppsbilder. (S2) 

Förutom att fördjupa förståelse kring varje ord kan elever med språkstörning 

behöva hjälp med att organisera sitt ordförråd: 

De kan också behöva hjälp med att klassificera. Man kanske inte förstår skillnaden 

mellan en sko och en burk. Alla ord ska läggas i en katalog, sen är det svårt att hitta 

dem ibland men om jag vet att en ros är en blomma så kan man be dem att komma på 

fler blommor. (S3) 

Vi har ett av de här spelen med en rund platta där man ska samla alla kläder och så 

vidare. Det händer att vi i läs- och skrivgruppen har läst ord som ska in under en viss 

kategori, är det kläder eller är det frukter? Så gör vi det tillsammans. (S2) 

6.3.3 Skrivande 

Ett område som beskrivs som svårt för elever med språkstörning är skrivande av olika 

typer av texter. 
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Kan man inte uttrycka sig muntligt, att man inte kan förklara det allra enklaste så att 

det blir begripligt, då blir det också mycket svårt att skriva. (S2) 

Att elever med språkstörning behöver mycket stöd med planering, struktur och 

ordmobilisering i sitt skrivande framkommer: 

Ha hela tiden mallar och strukturstöd, en stomme som hjälpmedel. (SL2) 

Om man ska skriva en berättelse så är det bra med stödord, ord som skulle kunna ingå 

i sagan eller berättelsen. Strukturera upp vad som ska hända i början, mitten och slutet. 

(S3) 

När det gäller ordmobilisering vid skrivande av texter är ordbankar och begreppskartor 

bra så att man hjälper barnet med associationer. (SL1) 

Om uppgiften är att skriva en debattartikel så är inte provet att komma ihåg orden, det 

är inte ett minnestest. Om man inte kan alla sina begrepp, ja då får man ha dem med 

sig precis som ett par glasögon eller någonting annat. (SL2) 

Olika förslag för att stödja eleverna i skrivandet av berättelser framkommer. Några 

informanter föreslår att bilder används som utgångspunkt för att stimulera skrivlusten: 

Man får igång fantasin lite bättre med sekvensbilder. (S1) 

Är det en berättelse och jag har svårt att mobilisera och komma på var berättelsen ska 

utspela sig så kan man ge exempel på bilder med platser som de kan välja mellan och 

sedan beskriva. (SL1) 

Förslag på inledande meningar kan erbjudas enligt en skollogoped:  

 Det kan också vara olika förslag på börjor eller startmeningar som kan hjälpa till att 

sätta igång processen. (SL1) 

Några informanter ger förslag på hur eleven kan få hjälp med språklig variation: 

 Det kan vara allt ifrån listor med synonymer; till exempel till ordet sa. (SL1) 

Äldre elever kan använda synonymsidor för att inte skriva samma ord hela tiden utan 

hitta liknande ord som man kan använda i sitt skrivande. (S1) 

Flera informanter beskriver att elever med språkstörning ofta behöver individuellt stöd 

vid skrivuppgifter. 
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Ibland får man vara sekreterare och så skriver jag. Då kan man gå in i processen och 

be dem hitta andra ord, stödskriva tillsammans. (S4) 

Det räcker inte att bara lägga fram bilden att skriva till och tro att eleven löser det själv 

utan de behöver aktivt stöd med målet att de ska bli självgående. (SL1) 

Flera informanter nämner att olika skrivprogram och ordprediktionsprogram kan 

användas som skrivhjälp. 

Vissa elever använder Appwriter, där finns orddiktering där man får förslag på ord. Då 

kan de också lyssna på det de skrivit med hjälp av ett ljudande tangentbord. (S4) 

Man kan ha ett ordprediktionsprogram när man skriver för man kanske kommer ihåg 

hur ett ord börjar. Det heter ungefär så, då skriver man in början och får förslag. Då 

kanske det triggar igång. (SL2) 

Intowords, där kommer ordförslag upp. En del är självständiga i det och då kan det 

vara en hjälp så att man kan komma vidare. (S1) 

En skollogoped beskriver att äldre elever med språkstörning kan använda sig av 

röstinmatningsprogram. Hon betonar att det bygger på att man kan uttrycka sig muntligt: 

Min erfarenhet är att elever med språkliga svårigheter inte är hjälpta av att tala in text. 

De har ganska svårt att uttrycka sig sammanhängande och då är det svårt för dem att 

prata in något som är vettigt. (S2) 

6.3.4 Muntlig förmåga 

Flera av informanterna lyfter betydelsen av att arbeta en-till-en eller i mindre grupp där 

eleverna kan känna sig trygga när de ska träna den muntliga förmågan: 

Jag tror mycket på att arbeta i liten grupp. Jag tror jättemycket på den dynamiken, och 

att det också ger eleverna någonting emellan och så. Bara det här att prata och sätta 

ord på sina tankar, bearbeta och kunna uttrycka sig. Det är en härlig känsla för eleverna 

när de utvecklas i det. (S1) 

Det kan vara individanpassat och i mindre grupp. De behöver ju vara i ett mindre 

sammanhang i alla fall. När man ska träna sig på att uttrycka sig ska det helst inte vara 

för stor grupp. För självförtroendet är också väldigt viktigt. Och många gånger känner 

de sig säkert, även om de inte säger det, lite dåliga sådär. (S2) 
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De behöver öka förståelsen, kunna uttrycka sig, bearbeta och få prata muntligt och 

träna utan att känna att nu sitter kompisarna där. Att kunna träna i lugn och ro och få 

lov att säga fel. (S1) 

För att träna förmågan att berätta sammanhängande uttrycker några informanter att bilder, 

föremål eller sekvensbilder kan användas. Lekar och övningar med möjlighet till samtal 

och interaktion beskrivs också som språkutvecklande: 

Jag föredrar att arbeta med lekar och spel i relation med eleven. Just att man samtalar 

och får höra varandras förklaringar och resonemang ger jättemycket språklig kunskap. 

(SL1) 

Man kan leka lekar till exempel beskriva en sak som man har bakom ryggen. Man får 

ställa stödfrågor då om man har svårt att uttrycka sig. Man kan också ha lappar med 

instruktioner som sedan ska utföras och en annan lek kan vara Vem tänker jag på? där 

man ska beskriva en kamrat. (S2) 

Det finns roliga spel där man ska ta bort ett ord, typ Magnus och Brasse, eller när man 

ska förklara ord för varandra till exempel Galenpanna. Sånt är bra och kul! (SL1) 

Elever med språkstörning kan enligt några informanter behöva stöd för ordmobilisering: 

Jag försöker att gå tillbaka och försöker lista ut vad det är han vill berätta om och ställer 

lite frågor. Försöker att lista ut om man kan säga det på något annat sätt. Har du någon 

bild på det här? Förklarar runt det så att vi förstår vad han menar. Vet jag vad han vill 

säga så kan jag säga början på ordet. (L2) 

Vissa elever har svårt att få ut ord expressivt men om man säger första bokstaven eller 

visar en bild så kommer det ut. De behöver en pytteliten stöttning eller lotsning sen 

kommer det. (S4) 

En av skollogopederna menar att symbolstöd kan användas för att underlätta 

ordmobilisering. 

Om vi snabbt vill plocka fram ett ord vill vi helst ha en och samma bild. Det är viktigt 

att ha en röd tråd så att all personal använder samma visuella stöd. Det underlättar 

ordmobiliseringen. Man har sett i forskningen att det är bra att ha samma bild för att 

underlätta framplockningen. (SL1) 

En av skollogopederna betonar att det är viktigt att träna eleven i att själv utveckla 

strategier när orden fastnar: 



 

55 

 

Framplockning handlar om att snabbt få tillgång till orden och då gäller det att man 

hittar någon strategi. Hur gör jag om jag märker att ordet fastnar? Kan jag säga något 

liknande? Kan jag beskriva ordet istället så kanske det kommer? (SL1) 

Några informanter lyfter tidsaspekten, att ge eleverna extra tid för att hitta orden: 

Mycket är det att ge extra tid att lyssna klart. (S1) 

Om det är en expressiv språkstörning så behöver de tid att hitta orden. (S3) 

6.4 Analys av resultatet 

6.4.1 Tolkning mot teorier om lexikala nätverk 

Samtliga informanter beskriver att ett framträdande drag hos elever med språkstörning är 

ett begränsat ordförråd. Informanterna återger också att dessa elever har svårigheter att 

lära in och minnas nya ords utseende och betydelse. Detta kan enligt teorierna om lexikala 

nätverk (Leonard, 2014; Schmitt, 2014; McGregor m.fl., 2013; Meara & Wolter, 2004; 

Holmström, 2015) bottna i svårigheter att skapa semantiska representationer av ord. 

Enligt teorierna krävs fler exponeringar och en explicit undervisning om varje ord för att 

barn med språkstörning ska etablera dessa semantiska representationer. 

Flera informanter beskriver vidare att elever med språkstörning har svårigheter med att 

koppla ljud till bokstav, ljuda samman dessa till ord och minnas hur orden ska uttalas, 

vilket tyder på ett begränsat fonologiskt minne. Detta kan enligt teorier om lexikala 

nätverk tolkas som svårigheter att skapa fonologiska representationer av ett ord. 

Informanterna uttrycker att elever med språkstörning har svårigheter att uttrycka sig och 

mobilisera ord i både tal och skrift. Dessa expressiva svårigheter kan utifrån teorierna om 

lexikala nätverk förklaras genom att barnet har färre ord i sitt ordförråd till följd av färre 

semantiska och fonologiska representationer, och den begränsade kunskapen om varje 

ord antas bero på svagare bindningar, så kallade associationer mellan ord. 

Ordmobiliseringsproblemen antas orsakas av mindre utvecklad lexikal organisation. 

Eftersom begreppen är ofullständigt lagrade och länkarna mellan orden är färre och 

svagare så sker aktiveringen inte lika kraftfullt. Svårigheter att förstå och producera ord 

bottnar i att tillgängligheten är begränsad. 
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Flera informanter beskriver olika arbetssätt för att arbeta på bredden och djupet med varje 

ord, såsom att ordet uttalas, kopplas till bilder, sätts i meningar, modelleras och ritas. 

Många exponeringar och repetitioner förespråkas av informanterna. Dessa arbetssätt kan 

tolkas som olika vägar att skapa och förstärka elevernas fonologiska och semantiska 

representationer. I resultatet förespråkas samtal och diskussioner kring ord, språklekar, 

språkliga aktiviteter, visualiseringar och koppling till elevens erfarenheter. Detta kan 

tolkas som olika metoder för att stärka kopplingarna, associationerna, i elevens lexikala 

nätverk. De kategoriseringsövningar som exemplifieras i resultatet kan tydas som sätt att 

hjälpa elever med språkstörning att skapa organisation i ordförrådet. Genom att lära barn 

att sortera ord i olika kategorier och underkategorier skapas hierarkiska strukturer i de 

lexikala nätverken. 

6.4.2 Tolkning mot sociokulturell teori 

Informanternas beskrivningar av arbetssätt som främjar ordförrådsutvecklingen kan 

relateras till en sociokulturell syn på lärande. Enligt sociokulturell befinner sig människan 

under ständig utveckling och approprierar fortlöpande kunskap med hjälp av 

intellektuella och fysiska artefakter teori (Vygotskij, 2001; Säljö, 2014). I det empiriska 

materialet framträder att lärare, speciallärare och skollogopeder använder sig av språkliga 

och fysiska artefakter på ett strukturerat och systematiskt sätt för att göra undervisningen 

språkligt tillgänglig. 

Enligt sociokulturell teori har läraren en betydelsefull roll i att med hjälp av sitt språk 

mediera kunskap. I resultatet betonas den vuxnes språkanvändning, ordval, betoningar, 

elevvänliga förklaringar, omformuleringar och anknytningar till erfarenheter vilket kan 

tolkas som mediering av nya ords betydelser. Informanterna betonar vikten av att utgå 

från elevernas förkunskaper, erfarenheter och förutsättningar för att kunna hitta rätt nivå 

på undervisningen och nå fram till varje elev. Elever med språkstörning har språkliga 

begränsningar och därmed sämre möjligheter att ta till sig kunskap. Därför kan lärarens 

mediering ses som särskilt viktig för dessa elever. Informanterna beskriver olika sätt att 

göra undervisningsinnehållet tillgängligt såsom kontextualisering, tydlighet, strukturstöd 

och visualisering. Då ord och begrepp kopplas till en bild, en film eller ett föremål 

underlättas lärandet av nya ord. Detta beskrivs ske med hjälp av digitala presentationer, 
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iPads, böcker, konkret material och symbolstöd vilka kan tolkas som fysiska artefakter 

som hjälper eleven till appropriering av nya ord. 

Gemensam läsning, samtal kring innehållet, förklaringar av obekanta ord, modellering av 

lässtrategier, språklekar, spel och kooperativt lärande kan tolkas som olika exempel på 

situerat lärande och lärande i samspel. Genom att låta eleven bearbeta orden på olika sätt, 

till exempel genom att uttala, förklara, skriva och repetera orden ges möjlighet till 

appropriering. Detta kan relateras till Vygotskijs (2001) synsätt att nya ord och begrepp 

måste förankras genom aktiviteter i undervisningen för att bemästras. Att läraren 

modellerar lässtrategier och strategier för ordinlärning och ordmobilisering kan tolkas 

som sätt att ge eleven möjlighet att imitera, vilket ses som centralt inom sociokulturell 

teori. 

I resultatet betonar informanterna lärarens avgörande roll vid lärande av ämnesspecifika 

begrepp. Detta överensstämmer med Vygotskijs (2001) tankar om vetenskapliga begrepp 

som enligt honom behöver erövras via lärarens mediering och genom aktiviteter i 

undervisningen. I resultatet beskrivs arbete med begreppslistor med bilder och 

förklaringar, skrivaktiviteter med användning av de ämnesspecifika begreppen samt 

Venndiagram som åskådliggör samband, likheter och skillnader vilket tolkas som 

medierande aktiviteter. 

Resultatet visar vidare att elever med språkstörning behöver mycket stöd med planering 

och struktur vid skrivuppgifter, vilket enligt informanterna kan ske med hjälp av bilder, 

sekvensbilder, startmeningar, skrivmallar, ordbankar och annat strukturstöd. Detta tolkas 

som olika exempel på stöttning (Gibbons, 2014; Hajer & Meestringa, 2014). 

Skrivprogram, ordprediktionsprogram, röstinmatning och synonymsidor kan ses som 

exempel på fysiska artefakter. Det stöd som ges eleven vid ordmobiliseringssvårigheter; 

första ljudet eller bildstöd kan också tolkas som stöttning. 

Samtliga informanter har uppfattningen att individanpassad undervisning är nödvändig 

för elever med språkstörning då de anser att insatserna bör utgå från individens specifika 

förutsättningar och behov. Detta kan ses i relation till begreppet proximal utvecklingszon 

som innebär att ett lärande kan komma till stånd först när eleven utsätts för lagom 

utmanande uppgifter (Säljö, 2014). Om uppgifterna är för svåra och eleven inte får rätt 

stöd uteblir lärandet och eleven dröjer kvar i sin aktuella utvecklingszon.  Enligt resultatet 
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behöver elever med språkstörning lära sig mer grundläggande ord än sina kamrater, mer 

repetition av ämnesspecifika begrepp, fördjupat arbete med ämnesövergripande 

akademiska ord samt individanpassad undervisning om ordinlärningsstrategier. Oftast 

sker de individanpassade insatserna en-till-en eller i mindre grupper eftersom 

informanterna i sina beskrivningar betonar lärande i samspel och gemensamma aktiviteter 

vilket också överensstämmer väl med sociokulturell teori. 

 

7. Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en metoddiskussion i vilken metodens användbarhet utifrån 

studiens syfte och frågeställningar diskuteras. Därefter följer en resultatdiskussion då 

resultatet diskuteras i relation till litteratur, tidigare forskning samt de teoretiska 

utgångspunkterna. Avslutningsvis presenteras specialpedagogiska implikationer, förslag 

på fortsatt forskning samt slutord.  

7.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte är att ge svar på hur några skollogopeder, speciallärare och lärare beskriver 

att språkstörning yttrar sig, vad de menar att en språkligt tillgänglig lärmiljö innebär och 

hur ordförrådsundervisning kan se ut för att stödja elever med språkstörning. För att nå 

detta syfte valdes semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod eftersom denna 

form av intervju ger möjlighet att komma längre, djupare samt få mer uttömmande svar. 

Enligt Stukát (2011) är denna typ av intervju lämplig vid en fenomenografisk 

forskningsansats då syftet är att samla olika uppfattningar om ett fenomen. Genom 

metoden kunde djupgående information erhållas och forskningsfrågorna besvaras. Vi är 

medvetna om att resultatet i studien hade kunnat stärkas om intervjuerna kompletterats 

med observationer. Eftersom besök på andra skolor inte var möjligt under rådande 

pandemi valdes ytterligare några informanter för att erhålla ett större utfallsrum. 

Olika professioner i form av skollogopeder, speciallärare och lärare utsågs som 

informanter för att erhålla en större bredd av uppfattningar än om enbart pedagoger valts. 

På detta sätt kunde uppfattningar och beskrivningar erhållas från två olika discipliner. 

Kritik kan riktas mot att urvalet inte är representativt då endast åtta informanter ingått i 
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studien. Det var dessutom ett bekvämlighetsurval eftersom informanterna valdes utifrån 

rekommendationer från kollegor och studiekamrater. Vi menar emellertid att urvalet 

gjordes noggrant och medvetet för att försäkra oss om att informanterna hade gedigen 

erfarenhet av elever med språkstörning för att kunna bidra med sitt kunnande. Fler 

speciallärare än skollogopeder och lärare intervjuades, vilket också var ett medvetet val 

då inriktningen på studien är specialpedagogisk. Eftersom detta är en kvalitativ studie 

avser resultatet att enbart spegla en liten del av verkligheten och komplettera tidigare 

forskning. Det är inte möjligt att dra några slutsatser för att generalisera till en större 

population när studien är så begränsad. Detta kan relateras till att fenomenografiska 

studier inte gör anspråk på att resultatet ska generaliseras (Stukát, 2011). 

För att få ut så riklig information som möjligt utformades tre olika intervjuguider, en för 

respektive profession. En av intervjuguiderna testades på en speciallärare genom en 

pilotstudie vilket gav värdefull information, varigenom vissa frågor omformulerades. I 

efterhand inser vi att intervjuguiderna var omfattande. Inledningsvis avsåg vi att även 

belysa samarbetet mellan de tre professionerna, men under bearbetningen avgränsades 

studien till att enbart omfatta ordförrådsundervisning för elever med språkstörning. 

Empirin blev på så sätt mer hanterbar. 

Genom att intervjuerna genomfördes digitalt gavs möjligheter att välja informanter inom 

ett större geografiskt område. Vi upplevde att informanterna var bekväma i situationen 

och gav öppna och uttömmande svar trots den fysiska distansen. 

Enligt Fejes och Thornberg (2019) utgör de mänskliga elementen både en styrka och en 

svaghet i kvalitativ forskning eftersom resultatets kvalitet är beroende av forskaren som 

människa och tolkningarna riskerar att bli subjektiva. Därför valde vi att noggrant följa 

den fenomenografiska analysmetoden i sju steg. För att stärka tillförlitligheten arbetade 

vi gemensamt och metodiskt genom hela forskningsprocessen. Stukát (2011) skriver att 

resultatet blir mer trovärdigt om två personer ser samma sak. Vi var båda delaktiga i alla 

moment och tog del av varandras förslag vilket Dahlgren och Johansson (2019) kallar 

förhandlad samstämmighet. Under hela forskningsprocessen har ambitionen varit att inta 

ett neutralt förhållningssätt gentemot det empiriska materialet. Vi är medvetna om att våra 

tolkningar ändå kan ha färgats av vår bakgrund som lärare och speciallärarstudenter samt 
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av vår kunskap inom området. Vi menar samtidigt att denna kunskap varit nödvändig för 

att förstå och analysera informanternas beskrivningar. 

Teorierna som valdes har varit användbara då de öppnade upp för en bredare förståelse 

av ordförrådsutveckling hos elever med språkstörning. Genom trianguleringen 

kompletterade teorierna varandra eftersom de representerade två olika synsätt. Teorierna 

om lexikala nätverk som är en kognitiv modell har kunnat göra oss uppmärksamma på 

vad som kan gynna skapandet av semantiska och fonologiska representationer och 

förstärka associationerna mellan dessa. Teorierna om lexikala nätverk kunde däremot inte 

ge förklaring på vilka pedagogiska metoder som är gynnsamma och hur lärandet bäst 

utvecklas hos elever med språkstörning. Den sociokulturella teorin som tar upp de sociala 

aspekterna av ordförrådsutveckling kunde visa betydelsen av samspel och 

kommunikation med andra människor i lärandeprocessen samt vikten av att tillvarata den 

kunskap och de intellektuella och fysiska redskap som utvecklats av tidigare generationer. 

Nilholm (2016) menar att användning av etablerad teori i examensarbete sällan bidrar till 

utveckling av ny kunskap. Han menar att det kan bli en upprepning och ett bekräftande 

av de utgångspunkter som togs vid studiens uppstart snarare än att ny kunskap utvecklas. 

Vi menar emellertid att vi genom att använda en teori från ett annat forskningsfält har 

kunnat bidra med betydelsefulla insikter varför de pedagogiska metoderna är så viktiga 

och hur de påverkar den enskilda individen. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Konsekvenser av ett bristande ordförråd 

Att ha ett rikt språk med ett stort och tillgängligt ordförråd är enligt Holmström (2015) 

av avgörande betydelse för skolframgång men även för hur väl en individ lyckas i 

arbetsliv och samhällsliv (Skolverket, 2012a). Enligt Wright m.fl., (2018) kan 

ordförrådssvårigheter i förlängningen leda till sämre läskunnighet, mental ohälsa och 

begränsade möjligheter på arbetsmarknaden. I resultatet framträder att det bristande 

ordförrådet hos elever med språkstörning påverkar både kunskapsutvecklingen och det 

sociala samspelet. Eleverna beskrivs ha svårigheter att följa med i undervisningen och 

många gånger förefaller kraven vara höga i förhållande till elevernas förmåga. Denna 

obalans mellan skolans krav och elevens språkliga förutsättningar benämner Bruce m.fl., 
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(2016a) som språklig sårbarhet. Detta kan också kopplas till den Specialpedagogiska 

skolmyndighetens (SPSM, 2018a) kartläggning som visar att elever med språkstörning 

endast når läroplansmålen i begränsad utsträckning. Skolans uppdrag är att kompensera 

för elevers olika bakgrund och förutsättningar och motverka en funktionsnedsättnings 

konsekvenser (SFS 2010:800). Studiens resultat tyder emellertid på att arbetet med att 

stödja elever med språkstörning att nå skolans mål fortfarande behöver utvecklas på 

många skolor. Om inte insatser sätts in i tid riskerar elever i språklig sårbarhet att halka 

efter och misslyckas i sina prestationer. I förlängningen kan detta leda till utslagning i 

skola, arbetsliv och samhälle. 

Det framkommer i resultatet att språkstörning är en komplex diagnos där symptomen kan 

variera mellan individer och förändras över tid hos en och samma individ. Detta skildras 

även av Hallin (2019) som konstaterar att det finns en stor variation av symptom där 

svårigheterna kan yttra sig på många olika sätt. Enligt informanterna upptäcks de 

språkliga svårigheterna ofta i förskoleåldern eller vid skolstarten men i andra fall blir 

problematiken synlig först när kraven på läs- och skrivförmåga ökar, vilket också beskrivs 

av Bruce m.fl., (2016a). I resultatet återfinns beskrivningar av hur svårigheter med 

ordförrådet kan yttra sig hos elever med språkstörning. De olika språkliga områden som 

inom logopedin benämns som fonologi, semantik, pragmatik och grammatik beskrivs 

vara påverkade (Nettelbladt & Salameh, 2007). I resultatet beskrivs att eleverna kan ha 

svårt att uttrycka sig, uttala och mobilisera ord vid olika tillfällen. Det blir synligt när de 

ska berätta och förklara men även vid skrivande av olika texter då eleverna uttrycker sig 

oprecist, vagt och använder ord fel. I litteraturen benämns dessa 

ordmobiliseringssvårigheter som upprepningar, ordsubstitutioner, omskrivningar och 

tvekanden (Bruce m.fl., 2016a; Holmström 2015). Vidare beskrivs att eleverna kan ha 

svårt med språklig förståelse vilket påverkar förmågan att förstå innehållet i 

genomgångar, instruktioner och texter av olika slag. Abstrakta ord beskrivs som särskilt 

svåra. Detta överensstämmer med Sandgren och Hedenius (2017) redogörelse för tecken 

på hur språkstörning kan manifestera sig i skolåldern. Svårigheter att förstå och göra sig 

förstådda är typiskt för en språkstörning och benämns i litteraturen som impressiva och 

expressiva svårigheter (Bruce m.fl., 2016a; Nettelbladt & Salameh, 2007; Hallin, 2019). 

Dessa svårigheter kan utifrån teorier om lexikala nätverk förklaras utifrån att barnet har 

färre ord i sitt ordförråd till följd av svårigheter att skapa och lagra semantiska och 
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fonologiska representationer. Svårigheterna att hitta och använda ord antas bero på en 

mindre utvecklad lexikal organisation och svagare länkar mellan orden (Leonard, 2014; 

Meara & Wollter, 2004).  

En konsekvens av ett begränsat ordförråd som framträder i empirin är svårigheter med 

uppmärksamhet och fokus vilket ibland yttrar sig som ett stökigt beteende. Detta 

överensstämmer med Bruce m.fl., (2016a), Hallin (2019) och SPSM (2018b) som 

konstaterar att en bristande språkförståelse kan leda till koncentrationssvårigheter, oroligt 

beteende och psykosomatiska symptom, något som kan misstolkas som andra 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resultatet visar att språkstörning fortfarande 

är en okänd diagnos för många lärare, samt att förklararingar till en elevs svårigheter 

många gånger söks i de funktionsnedsättningar som man känner till och förstår vilket 

överensstämmer med Hallin (2019). Diagnosticering av andra funktionsnedsättningar har 

på senare år ökat men fortfarande är det få elever som utreds för språkstörning.  En insikt 

som gjorts genom studien är att långt fler elever än man tidigare trott har 

språkstörningsproblematik vilket innebär att stöd de haft rätt till därmed uteblivit. Därför 

behöver skolan ha kompetens om variationen och komplexiteten för att kunna 

uppmärksamma och tolka de olika svårigheter som kan bottna i en språklig problematik 

och möta dessa elever med rätt insatser.  

Flera informanter konstaterar att svårigheter med ordförrådet visar sig allt tydligare när 

de språkliga kraven ökar och undervisningen förändras. Detta kan kopplas till Bruce m.fl., 

(2016a) samt Byström och Bruce (2018) som konstaterar att sårbarheten ofta blir 

uppenbar när eleven i mellanstadieåldern möter en språklig progression och kraven på 

språklig förståelse och bearbetning ökar. De språkliga svårigheter som kanske varit 

uppenbara i förskoleåldern när de hörts i barnets tal och uttal kan skenbart ha läkts ut 

vilket inom språkutvecklingsforskning kallas illusory recovery. Resultatet visar att vissa 

elever med språkstörning har ett rent tal och knäcker läskoden utan hinder. Då betraktas 

språkutvecklingen oftast som normal.  Detta kan relateras till Catts m.fl., (2012) som visar 

att skolor fokuserar på avkodningssvårigheter i större utsträckning än 

förståelsesvårigheter under de tidigare åren i grundskolan. Nauclér och Magnusson 

(2010) menar att förståelsesvårigheter ofta uppmärksammas först i mellanstadieårsåldern 

vilket bekräftas av informanterna. I resultatet framträder att en språkstörning ofta märks 

som läsförståelsesvårigheter vilket blir särskilt märkbart mellan årskurs 3 och 4 då eleven 
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förväntas läsa för att lära. Att 90 procent av orden i en text måste förstås för att den ska 

bli begriplig nämns i resultatet precis som Nagy och Scott (2000) redovisar i sin 

forskning. 

Skollogopederna i studien anser att det många gånger finns en bristande kunskap om 

språkstörning hos skolpersonal och att det finns lärare som uppger att de aldrig har haft 

elever med språkstörning. Forskning visar emellertid att 7-8 % av alla som börjar skolan 

har en språkstörningsproblematik (Norbury m.fl., 2016). Även den Specialpedagogiska 

skolmyndighetens kartläggning (SPSM, 2018) och den statliga utredningen 

(SOU:2016:46) konstaterar att det behövs ökad kunskap om hur en språkstörning kan 

yttra sig. Resultatet visar att elevers språksvårigheter ibland identifierats och utretts först 

efter många år i skolan. Att leta efter symptom och fokusera på svagheter kan diskuteras. 

Bruce m.fl., (2016a) skriver att det är viktigt att tidigt uppmärksamma tecken på språklig 

sårbarhet, men poängterar att fokus bör ligga på pedagogiken och att bygga vidare på det 

som bär och fungerar. Det är således viktigt att utgå från elevens styrkor och se vad som 

fungerar men samtidigt är det angeläget att eleverna identifieras och får stöd i tid. Att 

vänta och se är något som Hallin (2019) varnar för. Sjöberg (2020) skriver att genom 

utredning och diagnostisering kan elever med språkstörning mötas med en bättre 

förståelse. Anpassningar och stödinsatser som eleven enligt skollagen (SFS 2010:800) 

har rätt till kan då lättare planeras och eleven ges bättre möjligheter att utvecklas utifrån 

sina förutsättningar. För dessa elever är det av stor vikt att undervisningen görs språkligt 

tillgänglig och att ett medvetet och strukturerat arbete med ordförrådet genomsyrar 

undervisningen. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det finns barn som kan 

ha språkliga svårigheter utan att uppfylla kriterierna för en diagnos. Bishops (2017) och 

Hallin (2019) visar att logopediska tester inte alltid fångar alla språkliga aspekter som en 

elev behöver behärska i skolan. Därför är det viktigt att inte enbart utforma anpassningar 

och stöd för elever som diagnosticerats med en språkstörning utan för alla som är i 

språklig sårbarhet. 

I dagens skola är det stort fokus på betyg och bedömning. Detta gör, precis som Jönsson 

och Leden (2020) skriver att lågpresterande elever riskerar att tappa engagemang för 

skolarbetet. För att elever med språkliga svårigheter inte ska slås ut behöver deras 

problematik uppmärksammas och bedömningen av deras kunskaper ske utifrån att de har 

en bestående funktionsnedsättning. Det är även av stor vikt att pedagoger arbetar 
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formativt så att elever får stöd att förbättra sina prestationer och lyckas med sina 

uppgifter. Denna studie visar emellertid att elever med språkstörning får individanpassat 

stöd, mestadels i mindre grupp, där de ges språklig stöttning och uppmuntran för att göra 

framsteg i sin kunskapsutveckling. Detta kan förstås som att speciallärarna i det lilla 

sammanhanget kan möta eleverna och genom stöttning ge förutsättningar för eleven att 

nå sin proximala utvecklingszon (Gibbons 2014; Säljö, 2014).   

7.2.2 En språkligt tillgänglig undervisning 

Resultatet visar att informanterna verkar för att stödåtgärder ska ges inom den ordinarie 

undervisningens ram. Detta är överensstämmande med grundtanken i svensk 

utbildningspolitik från 1980-talet och framåt, att skolan ska vara “en skola för alla” 

(Ahlberg, 2015). Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges möjlighet att utifrån 

sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Skollagen understryker också att elever med en funktionsnedsättning har rätt till en 

tillgänglig undervisning och stöd för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser, 

vilket också framgår i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). 

Att alla elever i en klass gynnas om individuella anpassningar görs generella är en central 

tanke hos Plantin Ewe (2018), något som även kan skönjas i resultatet. Samtliga 

informanter är medvetna om vikten av att kunna möta alla behov i en klass och att 

undervisningen görs begriplig för alla. Uppfattningen att grundläggande insatser kan 

finns med redan från början för att en språklig sårbarhet inte ska behöva uppstå 

synliggörs. Många olika exempel på generella åtgärder i den ordinarie undervisningen 

som kan öka den språkliga tillgängligheten beskrivs. En tydlig struktur och instruktioner, 

både muntligt och skriftligt, beskrivs som viktigt för tillgängligheten. Även arbetsro 

beskrivs som nödvändig för att eleven ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningsinnehållet. Symbolstöd för dagsschema och lektionsstruktur samt 

erbjudande av inlästa läromedel, talböcker och digitala lärverktyg på gruppnivå beskrivs, 

så även tillgång till konkret material och visualisering genom filmer, foton och digitala 

presentationer. Detta överensstämmer med Bruce m.fl., (2016a) som skriver att elevernas 

förståelse ökar om läraren redan i lektionsplaneringen planerar in det språkliga stödet, till 

exempel genom ordförklaringar, visuellt stöd, inlästa läromedel och digitala lärverktyg. 
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Dessa verktyg som används för att göra undervisningen tillgänglig kan kopplas till 

sociokulturell teori där redskap som används för att underlätta inlärning benämns som 

fysiska artefakter (Säljö, 2014). I resultatet framkommer att lärare ofta använder de 

alternativa verktyg som står till buds, men även att en viss försiktighet bör iakttas och 

reflektioner göras över vad varje enskild elev är hjälpt av.  

Att knyta ämnesinnehållet till elevernas förkunskaper, samtala om ord och begrepp i 

undervisningen och att knyta innehållet till bilder och filmer är något som nämns av flera 

informanter. Detta är olika exempel på språkinriktad undervisning som enligt Hajer och 

Meestringa (2014) innebär kontextualisering, interaktion och språklig stöttning. Det 

empiriska materialet visar att lärarens ordval och användning av språket samt 

förstärkande genom kroppsspråk är sätt att göra undervisningen tillgänglig. Även Bruce 

m.fl., (2016a) lyfter att lärarens sätt att kommunicera är av stor vikt för att nå fram till 

alla elever. TAKK är en metod som beskrivs i studien för att förtydliga lärarens tal vilket 

även förespråkas av Hallin (2019). 

7.2.3 Ordförrådsutvecklande undervisning 

De flesta barn utvecklar enligt Steel & Mills (2011) sitt ordförråd i en språkstimulerande 

miljö med mycket kommunikation, lek, konversation, läsning och tv-tittande. I resultatet 

synliggörs att informanterna på olika sätt skapar en språkstimulerande miljö genom 

mycket läsning, skrivande och muntligt berättande. Ordinlärning beskrivs som en naturlig 

och självklar del av undervisningen. Därutöver beskrivs hur man arbetar specifikt med 

ord och begrepp i de olika skolämnena. Studien visar att informanterna är övertygade om 

att elever med språkstörning behöver en anpassad språkligt stödjande undervisning i 

klassrummet men även specifika insatser på individnivå. Detta bekräftas i tidigare 

forskning som visar att barn med språkstörning har begränsningar i att självmant lära sig 

nya ord och begrepp, och därför behöver en strukturerad undervisning om detta (Steel & 

Mills, 2011; Bragard m.fl., 2012; McKeown, 2019; Wright m.fl., 2018). 

I resultatet framkommer att läsning på olika sätt anses vara av stor vikt för att stimulera 

och utveckla ordförrådet. Ett arbetssätt som beskrivs är högläsning där nya ord förklaras 

och knyts till elevernas erfarenheter, och lässtrategier modelleras. Läsgrupper och 

boksamtal där innehållet förtydligas och diskuteras framhålls som ordförrådsutvecklande. 

Det stöds av Frylmark (2018) som menar att störst tillväxt av ordförrådet sker i mötet 
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med skriftspråket. Även Steel och Mills (2011) beskriver gemensam bokläsning som 

effektivt då förklaringar av nya ord kan ges i sitt sammanhang. Detta kan förstås som att 

läraren med språket som verktyg medierar nya ords betydelser (Säljö, 2014). Enligt 

informanterna behöver elever med språkstörning mycket anpassningar och stöd vid den 

självständiga läsningen. Flera metoder beskrivs där ord på olika sätt bearbetas 

tillsammans inför läsandet av en text. En skepsis mot ljudböcker framkommer eftersom 

informanterna menar att det ofta är ordförståelsen som är nedsatt. Detta kan kopplas till 

Carlberg Eriksson (2009) som påpekar att inlästa böcker sällan hjälper elever med 

semantiska svårigheter eftersom orden kan vara svårbegripliga och meningsbyggnaden 

komplicerad. 

Enligt Hajer och Meestringa (2014) är det av stor vikt att läraren introducerar eleverna 

för skolspråket och det ämnesspecifika språket. Även Halliday och Hasan (2006) menar 

att läraren behöver undervisa om ämnesspecifika begrepp för att guida eleverna in i 

ämnesspråket. Enligt sociokulturell teori sker erövringen av de vetenskapliga begreppen 

genom lärarens mediering där orden definieras och konkretiseras. Därefter approprierar 

eleven orden genom språkliga aktiviteter (Vygotskij, 2001; Säljö 2014). Att i den 

ordinarie undervisningen hjälpa eleverna att utveckla ett ämnesspecifikt språk beskrivs 

av informanterna, något som görs med hjälp av visuellt stöd, begreppslistor och aktiviteter 

där begreppen används. Genom att skriva sammanfattningar och texter med hjälp av 

nyckelord förvärvas de ämnesspecifika orden. Lindberg (2017) och Bruce m.fl., (2016a)  

styrker att orden lättare befästs genom elevaktivt arbete och bildstöd. 

I resultatet framkommer att elever med språkstörning behöver en fördjupad undervisning 

om ord både gällande de ämnesspecifika och ämnesövergripande akademiska orden för 

att kunna följa med i undervisningen. Detta kan kopplas till internationella studier som 

belyser vikten av att ordförrådsarbetet anpassas efter individuella behov för elever med 

språkstörning (McGregor m.fl., 2002; Steel & Mills, 2011; Wright m.fl., 2018). 

Kopplingen till klassrumsundervisningen understryks av lärare och speciallärare och de 

ord och begrepp som väljs hämtas främst från arbetsområden i svenska, SO och NO. Detta 

stöds av SPSM (2019) som förespråkar att ord väljs från undervisningens texter, böcker 

och filmer. Att skapa ordbankar och begreppslistor med ord från det aktuella lärstoffet 

och låta eleverna bearbeta dessa i språkliga aktiviteter är något som återges av 
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informanterna vilket även beskrivs av Frylmark (2018), Bruce m.fl., (2016a) och 

Lindberg (2017). 

Skollogopederna beskriver ett fördjupat arbete med så kallade nivå-2 ord och ett arbetssätt 

som innebär skattning, visualisering, associering, modellering och mapping. Detta kan 

relateras till Beck m.fl., (2013) och Dyson m.fl., (2015) som menar att det fördjupade 

ordförrådsundervisningen även bör inbegripa nivå-2-orden eftersom de är 

ämnesövergripande och centrala. Arbetssättet som beskrivs av skollogopeden kan 

kopplas till Becks m.fl., (2013) modell för ordinlärning i sex steg. Skollogopederna har 

fokus på att orden bearbetas fonologiskt och semantiskt för att de lexikala nätverken ska 

stärkas, vilket kan kopplas till interventionsstudier av Bragard m.fl., (2012) och Wright 

m.fl., (2018). Skollogopeder nämner också undervisning i ords morfologi för att 

underlätta förståelsen av nya ord, vilket McKeown (2019) och Elleman m.fl., (2019) 

studier också påvisar. 

I studien framkommer att elever med språkstörning behöver mycket repetition för att lära 

sig nya ord vilket stöds av Nash och Donaldsons (2005) forskning. Denna visar att elever 

med språkstörning behöver betydligt fler exponeringar av ord och begrepp för att etablera 

en mental robust representation. Detta är i linje med Leonards (2014) teorier om att 

exponeringar och repetitioner förstärker elevernas fonologiska och semantiska 

representationer samt associationerna mellan orden. 

Elever med språkstörning kan enligt Bruce m.fl., (2016) behöva hjälp att organisera sitt 

ordförråd, vilket kan ske genom kategoriseringsövningar och språklekar. Några 

speciallärare i studien beskriver att de tillämpar klassificeringsövningar och språkspel. 

Enligt teorier om lexikala nätverk hjälper kategoriseringsövningar elever med 

språkstörning att skapa organisation och hierarkiska strukturer i nätverken (Leonard, 

2014). 

I resultatet framkommer olika arbetssätt som stödjer elever med språkstörnings skriftliga 

uttrycksförmåga. För att underlätta planering, struktur och ordmobilisering kan 

stödmallar, startmeningar och ordbankar användas, vilket även Hajer och Meestringa 

(2014) beskriver som språkutvecklande. SPSM (2018b) förespråkar gemensamt 

skrivande av enkla texter och skrivande med hjälp av bilder. Sekvensbilder är något som 

flera informanter använder sig av för att stödja elevernas berättarförmåga. Digitala 
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lärverktyg med funktioner såsom rättstavningskontroll, ordprediktionsprogram och 

talsyntes beskrivs i resultatet som stödjande vid skrivuppgifter.  Enligt SPSM (2019) kan 

digitala lärverktyg kompensera för elever med språkstörnings svårigheter, och enligt 

sociokulturella tankegångar kan de ses som fysiska medierande artefakter (Säljö, 2014).  

I resultatet beskrivs att elever med språkstörning sällan är hjälpta av 

röstinmatningsprogram då de kan ha har svårt att uttrycka sig sammanhängande. Flera 

informanter lyfter att dessa elever ofta är i behov av individuellt stöd i form av gemensam 

planering, gemensamt skrivande och förslag på formuleringar. Dessa arbetssätt 

överensstämmer med stödmaterialet från SPSM (2019) och kan ses som olika exempel 

på stöttning enligt Gibbons (2014).  

För att underlätta en elevs ordmobilisering vid muntligt berättande beskrivs i resultatet 

att ledtrådar, stödfrågor, begynnelsebokstav och bildstöd kan används. Detta benämns i 

litteraturen som prompting (Carlberg Eriksson, 2009). Dialogen och interaktionen mellan 

elever och pedagoger beskrivs som språkutvecklande, vilket överensstämmer med 

sociokulturella tankegångar enligt vilka individer lär i samspel med andra i gemensamma 

aktiviteter (Vygotskij, 2001).  

Det framgår i studien att speciallärarna inte arbetar isolerat med ordförrådet på det sätt 

som skollogopederna beskriver att de gör och som forskningen visar är gynnsamt. De 

fokuserar på ord och begrepp hämtade från undervisningskontexten men arbetar inte lika 

fördjupat med varje ord. Detta kan förklaras utifrån att specialläraren måste förhålla sig 

till läroplansmålen och ha fokus på att eleven ska nå målen, något som även beskrivs av 

Bruce och Sjunnesson (2018). Av denna anledning blir innehållet i specialundervisningen 

mer styrt och beroende av lärarens undervisning. Tiden blir också en faktor att ta hänsyn 

till då specialläraren kan tvingas prioritera vad som är nödvändigt för att nå 

måluppfyllelse och hålla jämna steg med klassrumsundervisningen. 

Sammantaget talar resultatet för att elever med språkstörning behöver ett fördjupat arbete 

med ord, förförståelse, fler exponeringar och repetition. Här framträder således ett 

dilemma eftersom det som sker i den specialpedagogiska undervisningen inte får ske på 

alltför stor bekostnad av det som sker i klassrummet för att inte riskera att eleven halkar 

efter. 



 

69 

 

7.2.4 Speciallärarens roll och specialpedagogiska implikationer 

Resultatet tyder på att det finns ett nära samarbete mellan speciallärare och lärare både 

avseende den tillgängliga undervisningen och innehållet i undervisningen på gruppnivå 

och individnivå. Speciallärarna menar att de har en viktig roll i att stödja läraren med att 

göra undervisningen språkligt tillgänglig för hela elevgruppen, vilket också framhålls av 

Byström och Bruce (2018). I examensordningen uttrycks detta som att specialläraren ska 

arbeta förebyggande för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön samt vara en 

kvalificerad samtalspartner (SFS 2017:1111). Genom observation och handledning kan 

specialläraren medverka till att extra anpassningar görs i klassrummet för att möjliggöra 

måluppfyllelse. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges möjlighet att 

utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Resultatet pekar dock på att 

lärarna inte räcker till för att hjälpa elever med språkstörning, framför allt när det gäller 

mer komplexa och språkligt krävande uppgifter. Specialläraren har därför en viktig roll 

att utifrån sin kunskap tillämpa individanpassade arbetssätt för elever i behov av särskilt 

stöd (SFS 2017:1111). Genom att möta eleven på rätt nivå och tillhandahålla olika typer 

av stöttning kan eleven nå sin proximala utvecklingszon (Gibbons, 2014; Säljö, 2014). 

Speciallärarna i studien beskriver fördelar med det lilla sammanhanget där elever med 

språkstörning kan känna trygghet, tilltro till sin förmåga, ökad delaktighet samt få fler 

tillfällen till kommunikation. För att detta ska bli möjligt krävs en skolorganisation som 

möjliggör insatser på flera nivåer. Detta kräver också att speciallärare finns närvarande i 

tillräcklig utsträckning på alla skolor. 

Specialläraren ska enligt examensordningen samverka med andra yrkesgrupper (SFS 

2017:1111) och ett nära samarbete med skollogopeder och lärare kan medföra att elever 

med språkstörning tidigt identifieras och att skolsvårigheter förebyggs. Studien visar att 

professionerna utgår från olika synsätt, använder olika terminologi och bidrar med olika 

kompetenser i relation till elever med språkstörning. Det synliggörs att logopederna 

använder ett medicinskt språk och refererar till medicinska och kognitiva 

förklaringsmodeller, vilka även används för att motivera olika interventioner. Lärare och 

speciallärare ger inga förklaringar utan beskriver snarare hur språksvårigheterna yttrar sig 

i en undervisningskontext samt är mer inriktade på pedagogik och lärande. Detta stämmer 

överens med Ivarsson och Jälmbrant (2017) som belyser vikten av samverkan mellan 
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speciallärare och logopeder. De menar att professionerna har olika uppdrag och utgår från 

olika perspektiv men att deras kompetenser kompletterar varandra. 

Skollogopeder och speciallärare samverkar också kring logopediska utredningar. Enligt 

Bruce och Sjunnesson (2018) krävs fördjupad kunskap om atypisk språkutveckling för 

att kunna omsätta en utredning till undervisning och lärande. Speciallärare med 

specialisering språk-, skriv- och läsutveckling fyller därför en viktig funktion för att 

stödja och skapa möjligheter för elever med språkstörning att nå läroplansmålen. 

För att professionerna ska kunna samverka kan konstateras att det finns ett behov av att 

skolor utvecklar rutiner för samarbetet samt att ett gemensamt språk som fungerar både 

logopediskt och pedagogiskt skapas. Om både speciallärare och skollogopeder ingår i 

elevhälsan på alla skolor och finns som en röd tråd från förskoleålder till årskurs nio kan 

skolsvårigheter relaterade till funktionsnedsättningen lättare förebyggas. 

7.3 Förslag på framtida forskning 

I studien framgår att samarbetet mellan skollogopeder och speciallärare inte är så 

utvecklat. Ett framtida forskningsområde skulle därför kunna vara att undersöka hur 

samarbetet mellan skollogopeder och speciallärare kan utvecklas och utformas kring 

elever med språkstörning då de utifrån sina olika perspektiv och kompetenser kan 

komplettera varandra. Eftersom stadieövergångar ofta blir problematiska för elever med 

språkstörning hade överlämningar mellan stadier och skolor också kunnat belysas. En 

annan fråga som väckts är hur språkutvecklingen ser ut för elever där språkstörningen 

skenbart läkt ut, så kallad illusory recovery. Att studera dessa elevers måluppfyllelse i 

årskurs 3 och 6 hade också varit intressant att beforska. 

7.4 Slutord 

Vår kvalitativa studie har gett ett omfattande resultat utifrån syftet att bidra med kunskap 

om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning. Vi anser 

att vi har fått svar på våra forskningsfrågor om hur svårigheter med ordförrådet kan yttra 

sig och mötas pedagogiskt. Genom den fenomenografiska ansatsen har vi erhållit en 

variation av uppfattningar och beskrivningar från skollogopeder, speciallärare och lärare 

vilka kompletterar tidigare forskning.  Professionerna har haft olika ingångar och kunskap 
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har därför kunnat överföras från det logopediska till det specialpedagogiska 

kunskapsfältet. 

Språket går som en röd tråd igenom allt, och är ett verktyg för lärande och 

kommunikation. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att ge alla elever 

förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Skolan har ett särskilt ansvar för elever 

som har svårigheter i sin språkutveckling. Studien visar hur en språkligt tillgänglig 

lärmiljö kan utformas för att möta alla elever i en inkluderande undervisning. Ett nära 

samarbete mellan lärare och speciallärare i planering av undervisning och anpassningar 

möjliggör alla elevers inhämtande och utvecklande av kunskaper oavsett bakgrund. En 

ordförrådsutvecklande undervisning beskrivs innehålla läsning, skrivande, samtal och 

explicit arbete med ord och begrepp. I linje med tidigare forskning om lexikal utveckling 

hos elever med språkstörning visar studien att både ämnesspecifika och 

ämnesövergripande akademiska ord, så kallade nivå-2-ord behöver fokuseras. Att 

använda språket i aktiviteter och genom interaktion beskrivs som språkutvecklande. 

Det är vanligt att språkligt stöd behövs i alla ämnen och svårigheterna kan sällan avhjälpas 

med hjälp av kompensatoriska hjälpmedel. Därför ställs stora krav på läraren och 

pedagogiken. Ett individanpassat arbete är ofta nödvändigt för elever med språkstörning. 

Specialläraren fyller här en viktig funktion då denne besitter en fördjupad kunskap om 

anpassade arbetssätt för elever med atypisk språkutveckling. Genom individanpassad 

undervisning kan eleven ges goda möjligheter att nå sin proximala utvecklingszon. 

Studien visar att ett utvecklat samarbete mellan speciallärare och logopeder kan gynna 

elever med språkstörning, eftersom professionerna kan komplettera och lära av varandra. 

Det är vår förhoppning att denna studie kan bidra med kunskap om hur lärmiljöer kan 

göras språkligt tillgängliga och hur undervisning om ord både i och utanför klassrummet 

kan möjliggöra ökad måluppfyllelse och därmed förbättra möjligheterna för elever med 

språkstörning att lyckas i livet.  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE SKOLLOGOPED   

BAKGRUND 

• Vad har du för examen? Vidareutbildning? 

• Hur länge har du arbetat som logoped? Skollogoped? 

• Kan du beskriva hur ditt uppdrag ser ut? 

• Hur ser ditt samarbete med skolpersonal ut? Handledning? 

• Vad har du för erfarenhet av att arbeta med elever med språkstörning i skolan? 

 KLASSRUMSUNDERVISNINGEN 

• Hur kan svårigheter med ordförrådet yttra sig i undervisningen för elever med 
språkstörning? 

• Vilka konkreta tips brukar du ge till lärare för att undervisningen ska bli 
begriplig och språkligt tillgänglig för elever med språkstörning? 

• Hur tänker du att elever med språkstörning kan stödjas i klassrummet för att de 
ska ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd? 

INDIVIDANPASSADE INSATSER 

• Om det krävs individanpassade insatser, vilken profession tänker du bör 

genomföra dessa? 

• Hur kan de individanpassade insatserna se ut för elever med språkstörning för 

att de ska ges möjlighet att utöka sitt ordförråd? 

• Hur kan de individanpassade insatserna se ut för att elever med språkstörning 

ska ges möjlighet att utveckla en djupare ordförståelse?  Hur tänker du 

gällande vilka ord som ska väljas ut? 

• Hur kan de individanpassade insatserna se ut för att dessa elever ska ges 

möjlighet att förbättra ordmobiliseringen? 

ÖVRIGT 

• Hur kan digitala verktyg användas som stöd för elever med språkstörnings 

ordförrådsutveckling? Vilka? 

• Anser du att elever med språkstörning får tillräckligt stöd där du arbetar? 

• Om du hade fått önska - hur skulle du vilja att samarbetet mellan undervisande 

lärare, speciallärare och skollogopeder såg ut? 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE SPECIALLÄRARE   

BAKGRUND 

• Vad har du för examen? Inriktning? Fortbildning/specialisering? 

• Hur länge har du arbetat som speciallärare/specialpedagog? 

• Vilka stadier arbetar du på? 

• Vad har du för erfarenhet av elever med språkstörning? 

KLASSRUMSUNDERVISNINGEN FÖR ELEVER MED SPRÅKSTÖRNING 

• Hur ser ditt samarbete ut med lärarna för att stödja elever med språkstörning? 

• Vilka konkreta tips brukar du ge till lärare för att undervisningen ska bli 
begriplig och språkligt tillgänglig för dessa elever? 

• Hur kan svårigheter med ordförrådet yttra sig för elever med språkstörning? 

• Hur tänker du att undervisningen i klassrummet kan se ut för att dessa elever 
ska ges möjlighet att stärka sitt ordförråd? (bredd, djup, flyt) 

SPECIALPEDAGOGISKA INSATSER FÖR ELEVER MED SPRÅKSTÖRNING 

• Tänker du att elever med språkstörning är i behov av individanpassad 
undervisning? 

• Hur tänker du att den individanpassade undervisningen kan se ut för att elever 
med språkstörning ska ges möjlighet att utöka ordförrådets storlek? 

• Hur kan denna undervisning se ut för att dessa elever ska ges möjlighet att 
utveckla en djupare ordförståelse? Hur tänker du gällande vilka ord som ska 
väljas ut? 

• Hur kan denna undervisning se ut för att dessa elever ska ges möjlighet att 
förbättra ordmobiliseringen vid berättande och skrivande? 

ÖVRIGT 

• Hur kan digitala verktyg användas som stöd för dessa elevers 
ordförrådsutveckling? 

• Anser du att elever med språkstörning får tillräckligt stöd på din skola? 

• Har du som speciallärare något samarbete med skollogopeder? 

• Om du fick önska, hur skulle du vilja att stödet för elever med språkstörning såg 
ut? 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE LÄRARE    

BAKGRUND 

• Vad har du för examen? Vidareutbildning? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilka stadier arbetar du på? 

• Vad har du erfarenheter av elever med språkstörning? 

KLASSRUMSUNDERVISNING FÖR ELEVER MED SPRÅKSTÖRNING 

• Hur arbetar du för att undervisningen ska bli begriplig och språkligt tillgänglig 

för alla elever inklusive elever i språklig sårbarhet? 

• Vilka anpassningar i undervisningen brukar du göra för elever med 

språkstörning? 

• Hur kan svårigheter med ordförrådet visa sig i undervisningen för elever med 

språkstörning? 

• Hur kan undervisningen se ut för att elevernas ordförrådsutveckling ska 

stödjas? (Läsa/Skriva/Berätta/Samtala) 

• Hur kan undervisningen se ut för att nya ord ska förstås och befästas? 

ÖVRIGT 

• Hur ser ditt samarbete ut med speciallärare/logoped? 

• Anser du att elever med språkstörning får tillräckligt med stöd på din skola? 

• Om du fått önska - hur skulle du vilja att stödet för elever med språkstörning 
såg ut? 
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Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

2021-02-08  

Missivbrev  

Vi är två studenter som läser Speciallärarprogrammet med inriktningen språk-, skriv- 

och läsutveckling vid Högskolan Kristianstad. Den här terminen skriver vi vårt 

examensarbete och tar vår speciallärarexamen i juni 2021. 

I detta examensarbete, som är en vetenskaplig studie på avancerad nivå, vill vi 

undersöka hur ordförrådsutvecklingen kan stödjas både i den generella och individ-

anpassade undervisningen för elever med språkstörning. 

Vi kommer att genomföra intervjuer med några lärare, speciallärare och skollogopeder 

och vi hoppas att du vill medverka. Intervjun kommer att genomföras digitalt via 

Google Meet, spelas in och beräknas ta ca 30 minuter.  

I studien kommer vi att beakta Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som rör 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. 

-  Du kommer att informeras om studies syfte och genomförande.  
- Ditt deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst, 

utan några negativa konsekvenser.  

- Du som deltagare och din verksamhet kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet.  

- Det är endast vi som genomför studien och vår handledare som kommer att ha tillgång till det 

insamlade materialet och detta material kommer efter genomförd studie att förstöras.   

 Se även följande länk:   

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html   

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
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Vi hoppas på och ser fram emot ditt deltagande!  

Vänliga hälsningar, 

Kristina Leo & Catrine Svensson 

  

SAMTYCKE 

Genom att svara på detta mail ger du ditt samtycke till att medverka i ovan beskrivna 

studie. Du bekräftar även att du har tagit del av de forskningsetiska principer som 

kommer att beaktas. 

  

För mer information eller frågor är du välkommen att ta kontakt med oss! 

 

Kristina Leo    Catrine Svensson 

kristina.leo@xxxxxx.se    catrine.svensson@xxxxxx.se  

  

Ansvarig lärare/handledare:  

Maria Rubin 

maria.rubin@xxxxxx.se 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad:  

 www.hkr.se   

 044-2503000. 
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