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förmåga samt deras tankar om hur elever i språklig sårbarhet tros uppfatta sin lärmiljö. Studien syftar 
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använder sig av strukturstöd, strategistöd samt innehållsstöd i undervisningen. Social lärmiljö handlar om 

hur eleven fungerar tillsammans med andra och hur eleven beter sig i olika situationer. Speciallärarna 

säger att det handlar om att ge eleven en förförståelse när det gäller hur eleven ska agera när vissa 

situationer uppstår. 
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FÖRORD 
Vi vill börja med att tacka speciallärarna samt eleverna som ställt upp på våra intervjuer 

och därmed gjort detta arbete möjligt.  

 

Ett stort tack till vår handledare Barbro Bruce som med sin kompetens och sitt 

engagemang lotsat oss genom detta examensarbete.  

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till våra familjer som visat förståelse för den tid och energi 

som vi behövt lägga på detta arbete.  
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1. Inledning 

Skolans värdegrundsarbete vilar på Salamancadeklarationens (Svenska Unescorådet, 

2006) budskap om en skola för alla. För att skolan ska bli tillgänglig för alla så måste 

elever i behov av särskilt stöd få det stödet i sin ordinarie skola med hjälp av en pedagogik 

”som sätter barnet i centrum och som tillgodoser dess behov” (s. 11). Detta genomsyrar 

skolan och dess styrdokument. Skollagen (SL, SFS 2010:800) paragraf 3 reglerar att 

eleverna ska få ledning, stöd och stimulans, så långt det är möjligt inom ramen för den 

egna klassen, för att nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar. Förenta Nationernas 

barnkonvention artikel 29 talar om barns rättigheter till en tillgänglig utbildning. ”Barnets 

utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i frågan om personlighet, 

anlag och fysisk och psykisk förmåga” (Unicef, 2009, s. 7, artikel 29). 

Enligt Skolverket (2015) ska alla elever få de stödinsatser som de är i behov av. Det ska 

inte krävas en diagnos för att få rätt ledning, stimulans och anpassningar. En skola för 

alla bygger på att skolan ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Det är i 

mötet mellan elev och omgivning som skolsvårigheterna uppstår, sett utifrån det 

relationella perspektivet, vilket gör att problemen som uppstår bör sökas både hos 

individen och i omgivningen. Åtgärder för att alla elever ska lyckas nå målen ska därför 

inte begränsas till att gälla enskilda elever utan även gälla för omgivningen; 

organisationen och gruppen (Ahlberg, 2013; Rosenqvist, 2013). 

I enlighet med examensförordningen (Högskoleförordningen, SFS 2011:186) är det vår 

uppgift som blivande speciallärare att analysera och medverka i ett förebyggande och 

utvecklande arbete för att bidra till att undanröja hinder och svårigheter i elevernas 

lärmiljö. Vi anser att lärmiljön är en avgörande faktor och ska leda utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet, där målet är att möta behoven hos alla barn och elever. Under vår 

utbildning till speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling har vi fått 

en fördjupad kunskap om vad språkstörning är, vad den kan innebära för elevens skolgång 

och hur vi kan tänka kring det specialpedagogiska stödet. 

1.1. Problemområde 

Under vår studietid till speciallärare med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling 

på högskolan Kristianstad har vårt intresse väckts för elever i språklig sårbarhet. Elever i 

språklig sårbarhet kan få svårigheter i lärmiljön om undervisningen ställer högre språkliga 



 

7 

 

krav än vad eleven klarar av. Språklig sårbarhet är ingen diagnos, utan snarare ett begrepp 

som belyser hur avgörande undervisningsmiljön är för dessa elever. Vi har båda varit 

yrkesverksamma lärare i över 15 år i olika kommuner, på olika skolor och inom olika 

regioner. Trots detta har vi upplevt att kunskapen om elever i språklig sårbarhet inte 

funnits eller varit mycket bristfällig. Elever i språklig sårbarhet ställs inför stora 

utmaningar då kunskapandet främst sker via tal- och skriftspråk. I likhet med resultatet i 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholms (2015) enkätstudie bland 

speciallärare och specialpedagoger, definierar vi skolsvårigheter utifrån den bristande 

undervisningsmiljön. Studien visade att övriga grupper inom skolan ansåg att det var 

elevens brister som orsakade och bidrog till skolsvårigheter. Därför var det med glädje vi 

kom i kontakt med Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för 

tillgänglig utbildning (Hammar, 2016), ett tillgänglighetsverktyg som syftar till att ta ett 

helhetsgrepp om hur eleverna har det under hela skoldagen och därmed kan utveckla en 

tillgänglig lärmiljö. Tanken är att kartläggningen ska hjälpa verksamheten att värdera hur 

tillgängligheten ser ut gällande den fysiska, pedagogiska och sociala miljön. Den fysiska 

miljön fokuserar främst på rum för lärande (klassrumsmiljön), men fokus ligger även på 

auditiv, visuell, luft- och utemiljö. Den pedagogiska miljön lyfter fram strategier och 

stödstrukturer, lärsituationer, lärstilar, lärverktyg och hjälpmedel. Den sociala miljön 

innefattar delaktighet, jämställdhet, mångfald samt demokrati. Efter vårt specialiseringsår 

inom språk-, skriv- och läsutveckling reagerade vi på att en viktig del i 

värderingsverktyget (Hammar, 2016) när det gäller lärmiljön saknas, nämligen den 

språkliga. Språkstörning kan ses som en osynlig funktionsnedsättning enligt Carlberg 

Eriksson (2009), eftersom den är svår att upptäcka och förstå. Denna 

funktionsnedsättning påverkar förståelsen av språket, hur språklig information tolkas 

samt förmågan att producera språk i tal och skrift. Om miljön inte anpassas så att alla, 

även de med funktionsnedsättning, får likvärdiga möjligheter att delta så betraktas det 

som bristande tillgänglighet. Bristande tillgänglighet i undervisningen är en form av 

diskriminering enligt Diskrimineringslagen (DL, SFS 2008:567) som infördes den 1 

januari 2015.  

Vi blev intresserade av vilka anpassningar i lärmiljön både fysiskt, pedagogiskt, socialt 

men framförallt språkligt som kan öka förutsättningarna för elever som befinner sig i 

språklig sårbarhet att tillgodogöra sig undervisningen. För att undersöka optimala 

lärmiljöer, där lärmiljön har mycket goda förutsättningar att vara anpassad och stöttande 
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för elever i språklig sårbarhet valde vi att ta kontakt med en kommunikationsskola. I en 

kommunikationsskola går det elever som har grav språkstörning och pedagogerna har 

specialkompetens. På denna plats som vi ser som ett drivhus för språkligt tillgängliga 

miljöer hoppas vi kunna ta del av guldkornen som vi sedan likt frön ska kunna plantera i 

våra verksamheter, för att öka kunskapen om språksvårigheter och språklig tillgänglighet. 

 

Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar 

(Skolverket, 2016b) pekar på att elever med språkstörning har extra svårt att nå skolans 

mål. Trots detta behandlas inte språklig tillgänglighet i en statlig utredning om 

samordning och ansvar för ökad kvalité i utbildning så sent som 2016 (Skolverket, 

2016a). Sammanfattningsvis lägger rapporten fram att skolor inte gör tillräckligt för att 

lärmiljön ska vara tillgänglig för alla elever. När de visar att elever med 

funktionsnedsättning inte har tillgång till den lärmiljö de är i behov av utgår de ifrån 

fysisk, pedagogisk och social tillgänglighet. De har alltså inte tagit hänsyn till den 

språkliga tillgängligheten. För elever i språklig sårbarhet är skolans krav på den språkliga 

förmågan en snubbeltråd då språket är en kanal för att förmedla och bearbeta kunskap. 

Dessa krav ökar sårbarheten hos elever och personal om vi inte kan göra lärmiljön 

språkligt stödjande och tillgänglig. ”Skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och 

utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” 

(Skolverket, 2011, s.13). Detta kan tolkas som att det är läraren som är kunskapsbäraren 

och eleven mottagaren av samma kunskap. En lärandeprocess skapas där läraren och 

eleven påverkas av varandra och förmågan att förstå och kunna göra sig förstådd blir 

därför viktig, hos båda parter.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad två speciallärare med specialisering inom grav 

språkstörning har för uppfattningar om hur lärmiljön kan anpassas för att stödja, stärka 

samt utveckla elevers språkliga förmåga samt deras tankar om hur elever i språklig 

sårbarhet tros uppfatta sin lärmiljö. Studien syftar även till att få uppfattning om hur en 

fysisk lärmiljö kan bli tillgänglig för elever i språklig sårbarhet.  
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För att uppnå syftet användes följande frågeställningar:  

1. Vilka beskrivningar av olika sätt att arbeta med språkliga aktiviteter för att 

stödja, stärka och utveckla alla elevers språkliga förmågor, framkommer i 

speciallärarnas utsagor? 

2. Vilka framgångsfaktorer gällande språklig tillgänglighet i den fysiska lärmiljön 

kan iakttas av en utomstående observatör? 

3. Vilka tankar om hur elever i språklig sårbarhet tros uppfatta sin lärmiljö 

framkommer i speciallärarnas utsagor? 

1.3. Studiens avgränsningar 

Studien avgränsas genom vårt besök på en kommunikationsskola. Denna skola är en 

kommunal grundskola och riktar sig till elever med grav generell språkstörning. På skolan 

finns årskurserna 1-9 och varje klass består av 6-8 elever. Personalen i de två klasser vi 

besökte, är specialutbildade inom området grav språkstörning och klasserna har extra 

personal, en elevassistent eller pedagog, som följer klasserna under alla lektioner. 

Eleverna får regelbundet språklig träning av logoped, såväl individuellt som i grupp. Vår 

avsikt med besöket var att undersöka hur speciallärare och elever i årskurs 4-6 ser på sin 

lärmiljö. I synnerhet vill vi synliggöra komponenter som gör lärmiljön språkligt 

tillgänglig för elever i språklig sårbarhet, för att sedan se vad som kan implementeras i 

lärmiljön i andra grundskolor.   

1.4. Centrala begrepp 

1.4.1. Språkstörning 

Språkstörning är en medicinsk term som återfinns i WHO:s (World Health Oraganization) 

klassifikations-system ICD-10 (WHO, 2010). Detta är det system som används vid 

diagnostisering av språkstörning. Diagnosen beskrivs som störningar av den normala 

språkutvecklingen, vilka uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. När diagnosen 

ställs ska hänsyn tas till graden av svårighet, språkets utvecklingsgång, symptomen på 

språksvårigheterna samt vilka andra svårigheter som eleven uppvisar (WHO, 2010). 

För att få diagnosen språkstörning krävs det att barnets språkliga förmågor inte utvecklas 

i förväntad takt samtidigt som det inte finns andra svårigheter, såsom otillräcklig språklig 

stimulans, hörselproblem eller någon avvikande neurologisk utveckling (Holmström, 
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2015). Diagnoser inom NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD 

och autism är vanligt förekommande tillsammans med språkstörning. Detta gör att eleven 

ibland får en NPF-diagnos istället för diagnosen språkstörning (Gillberg, 2014). 

1.4.2. Språklig sårbarhet 

Språklig sårbarhet är ett mer omfattande begrepp än språkstörning som är en medicinsk 

diagnos. Begreppet språklig sårbarhet myntades av Bruce, Ivarsson, Svensson och 

Sventelius (2016a). Sårbarheten uppenbaras inte alltid i barnets vardagsspråk utan kanske 

först när eleven träffar på ett språk som innehåller okända, svåra eller abstrakta ord. Med 

begreppet vill de påvisa att elevers språksvårigheter uppstår i mötet med lärmiljön. De 

skriver att sårbarheten uppkommer när det blir obalans mellan elevens språkliga förmåga 

och de språkliga krav och förväntningar skolan har. På så sätt blir undervisningsmiljön 

en avgörande faktor för om och hur elever utvecklar sitt språk. Bruce m.fl. (2016a) 

gestaltar hur barnet, språket och pedagogen tillsammans driver och utvecklar språket, 

kunskapandet och identiteten gemensamt med hjälp av en figur innehållande tre kugghjul.   

 

Figur 1. Helhetsperspektiv på språkutveckling (Hämtad från Bruce m.fl., 2016a, s. 17). 

Kugghjulen visar på en helhetssyn och lyfter bort ett ensidigt fokus på elevens svårighet 

och leder därmed till pedagogiska utmaningar och möjligheter. 

Begreppet sårbarhet öppnar upp för lärandemiljöns och pedagogikens viktiga 

roll. Känner läraren till sårbarheten behöver den inte bli ett problem utan 

istället en signal att ta hänsyn till, och utifrån denna insikt kan stöd och 

didaktiska anpassningar utformas. (Bruce m.fl., 2016a s. 18) 

 

Barnet 

Språket 
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1.4.3. Tillgänglig lärmiljö 

Om lärmiljön tillrättaläggs så att alla elever i största möjliga utsträckning kan tillgodogöra 

sig undervisningen utan behov av extra anpassning eller annan specialutformning skapas 

likvärdiga förutsättningar för alla att lära (Skolinspektionen, 2009:6).  

I en tillgänglig lärmiljö kan varje barn och elev utvecklas så långt som möjligt, 

utifrån målen för utbildningen. Verksamheter som främjar en tillgänglig 

lärmiljö identifierar och undanröjer hinder. Det innebär att aktivt åtgärda, 

utveckla och förbättra lärmiljön så att alla barn och elever kan ta del av lärande 

och gemenskap. (Hammar, 2016, s. 13) 

 

En tillgänglig lärmiljö handlar om mötet mellan eleven och den miljö som eleven befinner 

sig i. Likaså handlar det om elevers lika rätt till utbildning och utveckling (Lindqvist, 

2017). Den tillgängliga lärmiljön kan se väldigt olika ut då denna anpassas efter 

individernas behov. 

Tillgänglighetsförmågan hos en utbildningsverksamhet synliggörs genom 

vilken kompetens verksamheten har att anpassa lärmiljön utifrån 

förutsättningar för lärandet kopplat till den sociala, pedagogiska och fysiska 

miljön sett till barnens och elevernas behov. (Hammar, 2016, s. 6) 

 

I Värderingsverktyget (Hammar, 2016) står att eleverna i förskola, skola och fritidshem 

har rätt till tillgänglig utbildning utifrån att utbildningen samt lärmiljön både inomhus och 

utomhus, är anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. Eleverna ska kunna vara 

delaktiga i en gemenskap. Undervisningen ska innehålla pedagogiska strategier, 

stödstrukturer och andra anpassningar, exempelvis i form av alternativa lärverktyg.  

1.4.4. Språkinriktad undervisning 

Hajer och Meestringa (2012) samt Gibbons (2003) menar att språkinriktad undervisning 

är en undervisningsform och ett arbetssätt som innebär att lärandet är interaktivt, språkligt 

stöttande och innehåller en undervisning som är kontextuell. Pedagogen använder sig av 

olika metoder och material. Det kan handla om visuellt och taktilt stöd men även andra 

sätt att ta till sig eller uttrycka sin kunskap, till exempel genom estetiska uttryck så som 

bild, film, musik och teater. Denna typ av kontextuell stöttning hjälper eleven att utveckla 

sin förståelse och uttrycka sin kunskap.  
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1.4.5. Universal Design for Learning 

Universal design for learning, UDL, är ett pedagogiskt ramverk för att förbättra och 

optimera undervisning och lärande för alla. Ramverket är baserat på vetenskap om hur 

människor lär och bygger på forskning inom neurovetenskap, utbildning och teknik (Rose 

& Meyer, 2006). Rose, Harbour, Johnston, Daley och Abarbanell (2006) menar att UDL 

försöker hitta begränsningar i lärmiljön snarare än att fokusera på elevernas 

begränsningar. UDL är en effektiv metod för att utforma flexibla lärmiljöer och 

tillgängliggöra innehållet. Ett varierat och brett utbud i undervisningssituationerna 

tillmötesgår elevernas behov, förmågor, bakgrundskunskaper, pedagogisk erfarenhet och 

kulturella skillnader (Al-Azawei, Serenelli & Lundqvist, 2016). 
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2. Litteraturöversikt 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 

och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kultur, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket, 2011, s. 222) 

 

Det sociokulturella perspektivet beskriver människans sätt att lära och utvecklas i 

samverkan med sin omvärld och den kultur som hon lever i. Där blir språket verktyg för 

att kunna tänka, förstå och kommunicera (Säljö, 2014). Bruce m.fl. (2016a) skriver att 

språkets funktion är att skapa och dela med sig av åsikter, uppfattningar, tankar och 

känslor, vilket kan kopplas till ordet kommunikation. ”Ordet kommunikation kommer 

från latinets communicare som betyder dela eller göra gemensamt. Att kommunicera är 

alltså något vi gör tillsammans med andra, och som därför förutsätter samspel” (s. 30). 

Läsande och skrivande blir avgörande för elevens skolgång, yrkesliv och 

samhällsengagemang. Ickefungerande språkverktyg får negativa konsekvenser genom 

hela livet. På samma sätt som fungerande språkverktyg leder till positiva konsekvenser. 

Språket blir på så sett en del av vår identitet (Wengelin & Nilholm, 2013). Bjar (2006) 

uttrycker det som att lärandet och utvecklingen hänger på språket. Det råder en stor 

variation i språkutvecklingen hos barn med typisk språkutveckling och de barn som har 

en språkstörning uppvisar en ännu större variation (Holmström, 2015). Elevgruppen med 

språksvårigheter är ingen homogen grupp och därför är det svårt att beskriva en 

språkstörning och konsekvenser av denna i allmänhet samt ge råd om hur lärmiljöns och 

språkutvecklande aktiviteter bör organiseras (Bruce, 2010). 

2.1. Språkstörning, språklig sårbarhet och pedagogisk 

sårbarhet 

Språkstörningen innebär att de språkliga förmågorna inte utvecklats i förväntad takt. Den 

är inte typisk, utan försenad eller annorlunda (Bruce m.fl., 2016a). Språkutvecklingen är 

inte i paritet med individens kronologiska ålder och de språkliga problemen får inte 

tillskrivas andra störningar så som neurologiska eller utvecklingsstörning. Fast elevernas 

språkliga förmåga är långt ifrån åldersadekvat så är den icke-verbala förmågan inom 

normalvariationen. Språkstörningen och språksvårigheterna kan variera från lätta till 

grava, men gemensamt är att svårigheterna omfattar ett eller flera av de områden som 
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språket delas in i: fonologi, grammatik, semantik eller pragmatik. Fonologin kan visa sig 

genom uttalsproblem och grammatiksvårigheter handlar om hur språket används rent 

grammatiskt. Semantik är beroende av ordförrådets bredd och djup och hur språket kan 

brukas för att göra sig förstådd och förstå sin omgivning. I svårare fall har eleven problem 

med pragmatiken vilket kan visa sig genom svårigheter att delta i ett samtal, hålla tråden, 

att inte klara turtagning och inte märka när någon missförstår (Nettelbladt & Salameh, 

2007). Svårigheterna kan påverka språkproduktionen (expressiv språkförmåga) och 

språkförståelsen (impressiv språkförmåga) samt förekomma enskilt eller i kombination. 

Ju fler områden som är påverkade desto gravare är språkstörningen (Bishop, 1997). 

Språkstörning förekommer ofta med andra funktionsnedsättningar, men räknas då som 

en sekundär språkstörning. En primär språkstörning definieras av att det är individens 

mest dominerande problematik som inte beror på annan funktionsnedsättning (Salameh, 

2006). 

Språkstörning påverkar inte bara språkförståelse utan även språkanvändning. Det visar 

sig i långsam språkanvändning vilket i sin tur kan bero på en osäkerhet i att formulera 

sig. Eleven kan även ha ordmobiliseringssvårigheter vilket innebär att eleven vet vad den 

vill säga, men orden är borttappade och fastnar på tungan (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Språksvårigheterna innebär att språket inte fungerar som verktyg för språkanvändning 

vad gäller läsning, skrivning, berättande och lyssnande (Bruce, 2006). Eleven uppvisar 

ofta svårigheter med att lära in nya ord och har ofta brister i koncentrationsförmågan. 

Korttidsminnet och arbetsminnet är också oftast nedsatt hos den som har en språkstörning 

detta leder till svårigheter att bearbeta och bibehålla information (Archibald, 2006; 

Skolverket, 2016a).  

Forskare vet ännu inte med säkerhet vad som påverkar uppkomsten av språkstörning men 

oftast förekommer ärftlighet. Nettelbladt och Salameh (2007) nämner att ungefär en 

tredjedel av de som är drabbade har en nära anhörig, familjemedlem eller släkting, som 

har eller har haft svårigheter med språket. Forskare har försökt hitta en enskild gen som 

skulle vara orsaken till språksvårigheterna men de har inte lyckats. Svårigheterna har en 

mer komplex orsak med flera genetiska men även miljömässiga faktorer (Bishop, 2006; 

Arnald, 2007).  

Språkstörning är inte ett statiskt tillstånd (Holmström, 2015). Språkstörningen förändras 

över tid, men svårigheterna finns kvar hela livet. ”Språk- och kommunikationsproblem 
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finns ofta – i någon form – kvar i ett livsperspektiv; inte minst märks det när kraven på 

språklig förmåga ökar” (Bruce & Sjunnesson, 2018, s. 125). Vissa barns språk blir tidvis 

jämförbar med jämnåriga medan andra barn fortsatt kommer att ha språkliga problem 

även om symptomen ändrar karaktär (Nettelbladt & Salameh, 2007). Scarborough och 

Dobrich (1990) liknar språkets förändringar vid en ”illusory recovery”, en så kallad 

skenbar utläkning, då de tidigare språkproblemen verkar försvinna samtidigt som nya 

svårigheter uppstår. Språksvårigheterna påverkas även av i vilken situation och med vem 

barnet kommunicerar (Bruce, Hansson & Nettelbladt, 2012). 

Enligt Bishop (2006) har ungefär 7 % av alla barn en språkstörning. Holmström (2015) 

och Salameh (2006) anger samma siffra för förskolebarn men menar att antalet 

diagnostiserade minskar med stigande ålder. Generellt sägs det att cirka 2 % antas ha grav 

språkstörning (Salameh, 2006). Utredningen SOU 2016:46 (Skolverket, 2016a) har gett 

ett förslag på definition av begreppet grav språkstörning som syftar till att användas i 

skolsammanhang (bilaga 1). Utifrån denna definition är det 0,7 % av eleverna som klassas 

vara elever med grav språkstörning. 

Diagnosdefinitionen är kritiserad då det inte finns en internationell samsyn kring 

diagnosen. Det behövs en diagnosdefinition som tillgodoser både det medicinska 

verksamhetsområdet, forskningsfältet samt de pedagogiska verksamheterna. Bishop 

(2014) och Reilly, Tomblin, Law m.fl. (2014) anser att de nuvarande definitionerna tycks 

begränsa möjligheterna för stödinsatser till elever med störst behov. Reilly, Bishop och 

Tomblin (2014) menar att en ny definition av språkstörning borde innehålla hur 

språkstörningen påverkar elevens aktivitet och delaktighet. Även språksvårighetens 

symptom, språkets utvecklingsgång och andra svårigheter som eleven uppvisar. Enligt 

Holmström (2015) kan det behövas olika kriterier för diagnostisering beroende av 

språkstörningens dynamiska tillstånd och svårigheternas variation i takt med att barnet 

blir äldre. ”The social model of disability” beskriver hur olika faktorer påverkar ett 

funktionshinder. 

What is needed is a unified and multidimensional understanding of disabilities, 

clarifying the relationship among the biological and cultural, individual and 

social, psychological and behavioral, intrinsic and external factors affecting 

the lives of people without eliminating one of these levels of analysis. 

(Anastasiou och Kauffman, 2013, s. 454) 
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Funktionsnedsättningen skapar inte svårigheterna, utan det är i samverkan mellan 

språkstörningen och den sociala miljön som bristerna uppstår (Lyons & Roulstone, 2018). 

Byström, Grahm och Sjunneson (2018) skriver att ”det är i miljön problem uppstår, och 

därmed i miljön lösningen går att finna” (s. 120). 

Föhrer och Ancker (2000) menar att diagnosen språkstörning har hamnat i fokus allt mer 

då diagnosen inte bara leder till svårigheter i skolan, utan även kan leda till sociala 

begränsningar. Dessa begränsningar kan även visa sig i form av beteendeproblem vilka 

påverkar relationer och samspel. Därför riskerar språksvårigheter att leda till 

missförstånd, konflikter och utanförskap på grund av kommunikationsproblem (Bruce, 

2014). Att drabbas av misslyckanden och utanförskap på grund av sin 

funktionsnedsättning kan leda till låg självkänsla, vilket i sin tur kan påverka tron på sig 

själv och uthålligheten i lärsituationer. Dessa faktorer är centrala för elever i språklig 

sårbarhet då kunskapandet både är påfrestande och tidskrävande. Gibbons (2016) menar 

att explicit och interaktivt arbetssätt i klassrummet är viktigt, där läraren stöttar eleverna 

så de inhämtar nya kunskaper samtidigt som de utvecklar sina förmågor och sin 

kommunikativa kompetens. Detta utvecklar eleverna genom att få uttrycka sig kroppsligt, 

visuellt och verbalt. Arbetssätt som fokuserar på språk- och kunskapsutveckling bidrar 

till att fler elever ges möjlighet att lyckas i skolan. Trots det förekommer det elever som 

misslyckas och drabbas av en låg självkänsla. Den låga självkänslan blir en extra 

belastande riskfaktor vilket försvårar kunskapstillägnandet (Jerome, Fujiki, Brinton & 

James, 2002). 

Elever som har språksvårigheter är som andraspråkselever i sitt egna modersmål, 

skillnaden är att de behöver ännu mera tid och repetition för att tillägna sig språket 

(Holmström, 2015). Hajer och Meestringa (2012) skriver att det språkutvecklande arbetet 

som bedrivs med andraspråkselever även passar elever som har språksvårigheter. Bruce 

m.fl. (2016a) lyfter vilka språkliga möjligheter skolan har samtidigt som det finns en 

pedagogisk sårbarhet. Att skapa en lärmiljö som är både språkligt och kommunikativt 

tillgänglig, är en pedagogisk utmaning. Det viktigaste skolan kan ge är detsamma som 

för alla elever, främst trygghet, tydlighet och struktur (Sjöberg, 2014).  Lärarens språkliga 

medvetenhet är en viktig framgångsfaktor för elevers språkutveckling och ska genomsyra 

undervisningen.  ”En medvetet utformad undervisning där lärande, kommunikation och 
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samspel är grundpelare minskar elevernas språkliga sårbarhet” (Bruce m.fl., 2016a, 

s.161).  

Elever som befinner sig i språklig sårbarhet har inte tillgång till språket på samma 

självklara sätt som sina klasskamrater. De får kämpa för att lära sig saker som jämnåriga 

lär sig utan ansträngning.  Ett otillräckligt språk och en otillräcklig förmåga att tolka 

kommunikationen leder till missförstånd, konflikter och kommunikationsproblem. ”En 

konsekvens av en sårbar språkutveckling kan nämligen vara ständiga missuppfattningar 

med konflikter och kamratproblem som följd” (Bruce m.fl., 2016a, s.81). Sociala 

relationer är särskilt svåra för elever i språklig sårbarhet då de har svårt att tolka den 

språkliga koden (Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016b). Därmed påverkar språket 

inte bara kunskapsutvecklingen utan även den sociala utvecklingen.  

Efter skolstarten och under skolåren blir symptomen på svårigheter ofta mindre 

tydliga ibland kan de manifesteras i bristande motivation för skolarbete, känsla 

av utanförskap och kamratsvårigheter. Således kan språk- och 

kommunikationsproblem drabba såväl vänskapande som kunskapande. (Bruce 

& Sjunnesson, 2018, s. 129)  

 

Omgivningens sätt att bemöta elever i språklig sårbarhet har stor betydelse för hur eleven 

kommer att agera i framtida språksituationer. Svårigheter med att förstå eller göra sig 

förstådd leder lätt till att eleven tystnar, vilket i sin tur påverkar elevens självbild och att 

eleven får färre möjligheter att delta i samtal där språket utvecklas, lärs in och stimuleras. 

Svårigheter visar sig också inom exekutiva funktioner; att planera och organisera sitt 

lärande och sin tillvaro. Tidsuppfattning, arbetsminne och rumsuppfattning vållar oftast 

också problem för dessa elever. Enligt Kapa och Plante (2015) är språkligt arbetsminne 

en exekutiv förmåga som barn med språkstörning ofta uppvisat svårigheter med. Vidare 

säger de att det inte finns så många studier kring hur exekutiva förmågor relaterar till 

varandra hos barn med språkstörning. Därför är det svårt att avgöra om svårigheter med 

exekutiva funktioner påverkar språkinlärningen negativt eller om en svag språkutveckling 

leder till brister i exekutiva funktioner.  

Elever i språklig sårbarhet kan ha extra svårt att nå skolans mål (Bruce m.fl., 2016a; 

Skolverket 2016a) och miljön där barnet befinner sig har stor påverkan på hur eleven 

presterar. Att tidigt identifiera barn i riskzonen innebär att det går att arbeta språkligt 

förebyggande redan i unga år och då har barnen större chans att utveckla sitt språk 

(Bishop, 2006). 
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Språket är både elevernas och lärarnas arbetsverktyg och det är lätt att förstå 

att språkliga problem får konsekvenser för både lärande och undervisning […] 

genom att man som elev inte riktigt förstår, hänger med eller kan göra sig 

förstådd, och för undervisningen genom att man som lärare inte nå hela vägen 

fram, åtminstone inte till alla elever i klassen. (Byström, Grahm & Sjunnesson, 

2018, s. 109) 

 

I de fall då lärmiljön inte lyckats stödja elevernas språk- och kunskapsutveckling, uppstår 

en pedagogisk sårbarhet. En sårbarhet som i sin tur kan generera en språklig sårbarhet 

(Berry, 2018). Skolans språkliga krav blir snubbeltrådar eller stängda dörrar för elever i 

språklig sårbarhet. Bruce m.fl. (2016b) lyfter att eleven ska få möjligheter att utveckla 

språkets olika delar i tal och skrift. Det är därmed av största vikt att det arbetas aktivt med 

språkandet i alla ämnen genom hela grundskolan. Carlberg Eriksson (2009) 

uppmärksammar pedagogens ansvar för sin egen delaktighet i elevens prestationer. 

Pedagogerna ska granska sitt handlande och därmed ta reda på vad som bidrog till att 

eleven lyckades eller misslyckades. På så sätt kan pedagogen kompensera för elevens 

sårbarhet. För att undvika en pedagogisk sårbarhet ska en språkstödjande undervisning 

bedrivas (Bruce m.fl., 2016a). Det handlar om en tydliggörande pedagogik där språket 

lyfts fram och ges utrymme. För att minska sårbarheten måste stödet till språket och 

strukturen i arbetet öka. Språkstödjande undervisning är bra för alla elever och en 

nödvändighet för att elever i språklig sårbarhet ska ha en rimlig chans att lyckas i skolan 

(Skolverket, 2016a).   

Genom samtal med elever och föräldrar om vilka styrkor, hjälpbehov och intresse eleven 

har kan den pedagogiska sårbarheten minskas. Det är eleven och föräldrarna som vet hur 

situationen utanför skolan fungerar samt att de har tillgång till elevens hela 

bakgrundshistoria (Bruce m.fl., 2016a; Skolverket, 2016a). 

2.2. Lärmiljö 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet. 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen. Därför kan aldrig undervisningen utformas lika för 

alla. (Skolverket, 2011, s.4)    
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Meyer, Rose och Gordon (2014) skriver att alla elever lär på olika sätt och därför ska 

miljön anpassas och förberedas utifrån elevernas olikheter och deras olika behov av 

variation i lärandet. De tre principerna inom UDL vilka man som skolpersonal kan utgå 

ifrån är att skolan ska skapa förutsättningar utifrån elevernas olika sätt att utveckla 

kunskaper och förmågor. Skolan ska ge möjlighet för alla elever att arbeta, ta till sig 

information, uttrycka sig och visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt och med 

varierade arbetsformer. Dessutom ska eleverna få känna sig motiverade och engagerade 

i sitt eget lärande.    

Syftet med UDL-ramverket bygger på att skolan ska fokusera på att utveckla flera 

meningsfulla vägar till lärande. Genom att lärmiljön erbjuder flera olika sätt för eleverna 

att lära sig engageras allas lärande och möjlighet att visa sin kunskap på flera olika sätt. 

Detta ökar elevernas chanser att tillägna sig kunskap. Det handlar om att maximera 

möjligheterna till lärande och minimera hindren. Även om forskning kring UDL är 

relativt ny tyder resultat på att det leder till förbättrade elevresultat för alla elever, även 

de i sårbarhet (Hartmann, 2015). Rappolt–Schlichtmann, m.fl. (2013) visar på vinster i 

undervisningen när tekniska hjälpmedel i form av elektroniska böcker används vilket 

gjorde att elevprestationer förbättrades. UDL-modellen utnyttjar och maximerar 

fördelarna med tekniskt förstärkt lärande då hjälpmedlen används som självklara inslag i 

undervisningen av alla elever, istället för bara till elever i sårbarhet, vilket gör att alla 

elever kan dra nytta av fördelarna med dessa hjälpmedel (Al-Azawei, Serenelli & 

Lundqvist, 2016). Crevecouer, Sorenson, Mayorga, Gonzalez (2014) har sett att om 

läraren utgår från UDL-ramverket i sina planeringar av lektionerna så främjar det 

kunskapsutvecklingen för alla elever. Hartmann (2015) har tittat på UDL-ramverket med 

fokus utifrån elever med grava funktionshinder och hon menar att det är bra för alla 

elever, då ramverket stödjer elevernas kunskapande samt ger dem lättare tillgång till 

kunskap. 

Teachers who implement UDL into curricula and make the mastery of 

knowledge foundational to all learning will naturally support access and 

engagement for learners with severe disabilities. (Hartmann, 2015, s. 61) 

 

Al-Azawei, Serenelli och Lundqvist (2015) som sammanställt forskningsrapporter om 

UDL stödjer Hartmanns resonemang gällande att bygga upp undervisningen utifrån 

UDL-ramverket skulle ge alla elever mer likvärdiga förutsättningar i deras lärande.       
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UDL-based curriculum design reduces learning barriers between able and 

disabled students. Furthermore, examining the effectiveness of the model on 

disabled learners showed that UDL-inspired courses do not require special 

accommodation because learner needs can be considered from the start. (s. 51) 

 

Hartmann (2015) drar slutsatsen att elever i olika slags sårbarhet tillför undervisningen 

flera aspekter på tillgänglighet genom sina olika sätt att tillägna sig kunskap. Smith och 

Harvey (2014) skriver om UDL och uppmärksammar läsarna på att om man som 

undervisande lärare utgår från detta sätt att arbeta utformas, utvecklas och genomförs 

undervisningen utifrån alla elevers individuella förmågor. 

Den lärmiljö och den undervisning som bygger på metoder istället för att fokuserar på 

diagnoser, gynnar elevernas lärande och blir därmed avgörande för deras språkutveckling 

(Lauchlan & Boyle, 2014). Nilholm (2012) skriver att risken med att utgå från elevens 

funktionsnedsättning och svårigheter är att skolan bortser från lärmiljöns betydelse, som 

bör vara flexibel och anpassas efter elevernas utvecklingsmöjligheter. 

Framgångsfaktorer inom skolans lärmiljö beror främst på att undervisningen bygger på 

kunskapsmålen och baseras på elevaktivt lärande, där kommunikation är basen i 

kunskapsbyggandet. Pedagogrollen är viktig och en aktiv, engagerad och tydlig ledare 

med goda relationer till eleverna borgar för framgång. Den rollen kännetecknas av 

stödjande förtroendefulla, respektfulla och omsorgsfulla relationer (Hattie, 2009; 

Håkansson & Sundberg, 2012; Skolinspektionen, 2010). Lärarens kunskap om ämnet och 

om elevernas svårigheter, användandet av varierade och väl anpassade metoder för syftet 

samt uppföljning av elevernas kunskap och slutligen snabba stödinsatser bidrar också till 

framgångsrika lärmiljöer (Tjernberg, 2013). Utredningen SOU 2016:46 (Skolverket, 

2016a) skriver att personal som saknar kunskap och rätt kompetens kan ha låga 

förväntningar på elever med språkstörning, vilket oftast resulterar i dåliga resultat. Det 

lyfts att små klasser med specialutbildade pedagoger och annan närhet till personal med 

expertis inom språkområdet som eleverna har möjlighet att få i speciella språkskolor 

underlättar elevernas kunskapsinhämtning. Dessa skolor erbjuder inte samma möjlighet 

till integrering med elever utan språksvårigheter där elever i sårbarhet skulle få möjlighet 

till goda språkliga förebilder.  

Tillgängliga lärmiljöer kan handla om att anpassa ljud- och ljusmiljön och att synintryck 

begränsas (Tufvesson, 2007). Pedagogerna bör även anpassa undervisningen genom att 

använda sig av andra än enbart de språkliga kanalerna (Arnald, 2007). Bruce m.fl. (2016a) 
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menar att den språkliga förståelsen underlättas om den undervisande läraren använder 

flera kommunikationssätt, såsom PowerPoints, tankekartor, bildstöd i kombination med 

muntlig information. Det handlar om att tänka multimodalt kring språkförståelse och 

inlärning, vilket innebär att undervisningen ska erbjuda eleven många olika sätt att både 

uttrycka sig och kunna förstå det som uttrycks. Anpassning av schema och olika tekniska 

hjälpmedel kan bidra till tillgänglighet. Pedagogerna spelar en viktig roll, vilken metod 

och vilka arbetssätt de använder sig av men även om det finns personal så som 

speciallärare, specialpedagoger och logopeder med annan kompetens att tillgå 

(Skolverket,2016a). Plantin Ewe (2018) belyser specialpedagogikens möjligheter att 

forma goda lärmiljöer: 

Genom att göra specialpedagogiken till något som omfattar och angår alla 

elevers lärande minskar vi antalet individuella lösningar, samtidigt som alla 

elever får tillgång till det ”speciella”. Genom att vi gör individuella insatser 

generella kommer de hela elevgruppen till godo och ökar därmed möjligheten 

för allas lärande samtidigt som risken för utanförskap och 

stigmatiseringseffekter minskas. (s. 62)      

 

Vidare skriver Plantin Ewe (2018) att speciallärarens uppgift handlar om att arbeta 

proaktivt, att förstå och förebygga svårigheter. Specialläraren ska alltså visa förståelse för 

svårigheterna samt när, var och hur dessa kan uppstå, samtidigt ha kunskap om hur dessa 

svårigheter kan förebyggas och undvikas. Det är pedagogernas ansvar att lärmiljön är 

anpassad efter alla elever och att skolans verksamhet ska inta ett relationellt perspektiv 

och granska mötet mellan eleven och dennes lärmiljö. Det är i mötet mellan eleven och 

lärmiljön som svårigheterna uppstår (Ahlberg, 2013; Rosenqvist; 2013). Miljön är 

orsaken till hindren – inte funktionsnedsättningen, därför måste lärmiljön granskas ur ett 

tillgänglighetsperspektiv (Skolverket 2016a; Eriksson, Habbe, Walther & Westlund, 

2015). Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) använder sig av en modell som 

består av en liksidig triangel där varje hörn representerar en del av en tillgänglig lärmiljö. 

De tre hörnen belyser lärmiljön ur olika aspekter fysisk, pedagogisk och social miljö. När 

dessa hörn samspelar utifrån elevens behov och förutsättningar kan en tillgänglig lärmiljö 

bli verklighet, vilket ger förutsättningar för eleven att utvecklas.  
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Figur 2. Tillgänglighetsmodell fri tolkning av SPSM:s modell (Hammar, 2016, s. 14) 

Detta har vi valt att gestalta som en tratt vilken symboliserar hela lärmiljön och där 

cirklarna i tratten är de olika aspekterna i lärmiljön som samspelar för att bidra till en 

tillgänglig lärmiljö där eleverna får möjlighet att utvecklas.  

Lindqvist (2017) menar att för att skapa en tillgänglig skola och en tillgänglig lärmiljö 

behöver hänsyn tas till elevers olika behov i den fysiska, pedagogiska och sociala miljön. 

”För att elever utifrån sina förutsättningar ska kunna delta socialt och i sitt lärande 

behöver lärmiljöerna utformas så att det finns flera olika sätt att kommunicera” (s.43).  

Vidare hävdar Lindqvist (2017) att alla elever kan kommunicera även om de inte kan tala 

och måste ges möjlighet till att kunna delta i den sociala miljön. ”Språket är redskap i allt 

lärande, såväl i kunskapande som i den sociala utvecklingen” (Bruce m.fl., 2016b, s. 101). 

Bruner (2002) skriver att om språket blir ett hinder krävs stöttor och alternativa 

uttrycksformer. Genom undervisningen kan läraren bjuda in elever till språkande och 

därmed få möjlighet att utmana eleverna i den språkliga förmågan (Bjar & Liberg, 2010). 

Förutom att anpassa lärmiljön och ge eleverna strategier för språkandet skriver Liberg 

(2010) att det är viktigt att eleven får ingå i en språkande kultur som medresenär för att 

sedan kunna bli aktiv deltagare, till att börja med som medskapare i språkandet. Eleverna 

får se och uppleva en stödkultur som de sedan kan använda sig av i sitt eget språkande. 

Bruce m.fl. (2016a) menar att gruppen fungerar som en modell, eleven måste använda 

Lärandet i en tillgänglig 
lärmiljö

Social 
lärmiljö

Pedagogisk 
lärmiljö

Fysisk 
lärmiljö



 

23 

 

språket samtidigt som eleven får tillgång till andras språk och modeller.  Dessa vardagliga 

samspelssituationer hjälper eleven att automatisera och förbättra sin kommunikativa 

förmåga (Bruce, 2006). Samspel och den språkliga förmågan tränas inom olika kontexter, 

tillsammans med andra. Nettelbladt, Håkansson och Salameh (2007) skriver att lärandet 

av nya ord sker genom att använda sig av ord. Eleven är i behov av förebilder i sin 

omgivning för att bli lärande, skrivande och kommunicerande varelser (Bruce m.fl., 

2016a). 

Hajer och Meestringa (2012) tar upp att skolan oftast undervisar utifrån en viss typ av 

elever och utgår ifrån dessa lärstilar. Om skolan istället börjar undervisa utifrån många 

olika lärstilar så hade undervisningen nått fler elever. För att öka elevernas förutsättningar 

till framgångsrik kunskapsinhämtning kan stödstrukturer eller stöttor användas, vilket 

innebär att eleven klarar av mer med hjälp av stödet än vad den skulle gjort utan det 

(Bruner, 2002). Gibbons (2016) framhäver att eleverna som får kognitiva utmaningar i 

samverkan med stöttning utsätts för språkutvecklande undervisning. Läraren måste ta 

hänsyn till att elevernas intellektuella nivå kan vara betydligt högre än deras språkliga 

kapacitet. Fokus ska ligga på elevens möjlighet till språkutveckling via intresseväckande 

uppgifter som bygger på förförståelse och stöttar språket, vilket ses som särskilt 

framgångsrikt för elevers språk- och kunskapsutveckling (Gibbons, 2003). För att 

utveckla god språkundervisning krävs tid så att eleverna får förberedelse och repetition. 

Steele och Mills (2011) lyfter att eleverna i språklig sårbarhet behöver höra ord flera 

gånger för att lära sig dem. Förutom inlärningsproblematik finns minnesproblematik, då 

eleverna inte har så många ord sedan tidigare att göra kopplingar till. Detta gör att det blir 

svårare att tillägna sig nya ord och dess betydelse. Tid måste även ges då elevens 

ordförråd är litet och det kan vara svårt att mobilisera orden. Det tar tid att få tillgång till 

sitt språk samt att besvara och ställa frågor eller att berätta saker. Om multimodala 

strategier används i undervisningen ökar ordförrådet hos eleverna. Multimodalt lärande 

innebär att lärande sker på andra sätt än enbart genom de traditionellt språkliga, det vill 

säga skrift på papper eller genom tal. Det är ett av flera verktyg i lärarens arbete med 

elevens språkutveckling (Magnusson, 2014).  

I relation till elevers olika språkliga förutsättningar blir skolans kompensatoriska uppdrag 

viktiga. Det handlar om att kompensera för skillnaderna men även att möjliggöra alla 

elevers språkutveckling (Bruce m.fl. 2016b). Undervisningen bör integrera olika sinnen 
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och uttryckssätt i lärandet. Det ger fler kanaler till kunskap än när lärandet främst handlar 

om att förstå, processa och lagra språkburen undervisning. Eleverna kan även vara i behov 

av mindre grupper och grupper med hög personaltäthet (Skolverket, 2016a).  

SOU 2016:46 (Skolverket, 2016a) lyfter fram en modell utifrån Dockrell J.E m.fl. som 

visar på olika aspekter av vad en anpassad lärmiljö kan innehålla. 

 

                              Förberedelser och repetition      Tvärprofessionellt arbete 

                        Upplevelser och sammanhang        Utprövade lärverktyg 

                                   Läs- och skrivfokus                      Arbeta med ordförråd, 

                               Språk i alla ämnen                     ordförståelse och ordmobilisering 

                       Mindre sammanhang               Kamraters, lärares och rektorers  

               God ljud- och ljusmiljö                  kunskaper om språkstörningens  

    Bildschema och tidsverktyg           effekter. 

Visuellt stöd för arbetsgång       Tecken som stöd 

och strategier.                   Bildstöd 

 

 Figur 3. Anpassning i lärmiljön (Fritt från Skolverket, 2016a, s. 271) 

Anpassningarna är uppdelade i fysisk miljö, språkutvecklande undervisning samt 

interaktion. Det räcker inte med en eller några saker för att hjälpa elever i språklig 

sårbarhet. Skolpersonalen måste arbeta utifrån dessa aspekter och med många olika 

åtgärder för att anpassa lärmiljön så att eleverna lyckas. Dock är det är svårt att omsätta 

allmänt hållna råd i praktiken så att kommunikationen, språkstimulansen och lärandet blir 

optimalt för enskilda individer (Skolverket, 2016a). 

Elever i språklig sårbarhet behöver anpassad lärmiljö då de oftast är mycket känsliga för 

stimuli. Ett sätt är att ljuddämpa miljön eller använda sig av hörselkåpor. Placeringen av 

eleverna är viktig då de måste få arbetsro och möjlighet att koncentrera sig på sina 

uppgifter. Det är viktigt att eleverna är placerade så att de kan se varandra vid samtal. En 

avskalad klassrumsmiljö, där enbart aktuellt arbete finns på väggarna, bidrar till att det 

inte finns så mycket som distraherar (Skolverket, 2016a; Tufvesson, 2007).  Dock ska det 
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finnas tillgång till lathundar och bildschema samt visuella stöd. Laborativt material ska 

också vara tillgängligt men måste inte finnas framme (Skolverket, 2016a). 

Utredningen SOU 2016:46 (Skolverket, 2016a) och Eriksson m.fl. (2015) påtalar att 

elever ska arbeta med sådant som är svårt men samtidigt få hjälp med att kompensera 

svårigheterna till exempel via lärverktyg och med engagerande uppgifter som stödjer 

språket. Lärverktygen får gärna vara för alla så att det blir en naturlig del av 

undervisningen och inte utpekande. Har alla elever tillgång till en dator, lärplatta eller 

smart mobiltelefon kan hjälpen individualiseras. Matson och Cline (2012) menar att 

undervisning där stöttor används är språkutvecklande och ger goda lärtillfällen. 

Kommunikativa stöttor i undervisningen för elever i språklig sårbarhet kan handla om 

visuellt stöd samt att kombinera bilder och text. Det kan även handla om hjälpmedel för 

att avlasta arbetsminnet (Archibald, 2006).   

En god lärmiljö för elever i språklig sårbarhet innefattar att information och instruktioner 

ges på ett varierat sätt och upprepade gånger. Tidsaspekten är viktig eftersom dessa elever 

behöver längre tid och återkommande repetitioner för att tillägna sig kunskap (Arnald, 

2007; Skolverket, 2016a). Att tala långsamt och belysa viktiga begrepp samt 

betydelsebärande ord med hjälp av bilder eller TAKK (Tecken som Alternativ 

Kompletterande Kommunikation) är viktigt enligt Eriksson m.fl. (2015) och SOU 

2016:46 (Skolverket, 2016a) utredningen. Fortsatt belyser SOU 2016:46 utredningen att 

lärarna ska vara följsamma och bekräftande samtidigt som de utmanar eleverna. Elever i 

språklig sårbarhet behöver hjälp med att synliggöra och använda nya samt obekanta ord 

och begrepp. Även när det gäller kommunikationen där eleverna kan behöva hjälp med 

att förstärka sin framställning, uppmana till turtagning samt uppmuntra lyssnandet.   

Tufvesson (2007) betonar att den individuella skillnaden är stor och att det inte på något 

sätt innebär att goda miljöer kan ersätta den externa hjälp som ges av speciallärare, 

logopeder och annan expertis. Den externa hjälpen är en viktig del av undervisningen och 

eleverna är i behov av den.  

Starling, Munro, Togher och Arciulia (2012) studie visar på att ett samarbete mellan 

lärare och logoped skapar en språkligt tillgänglig och stödjande miljö. Lärarna i studien 

fick hjälp av logopeden med att anpassa sina skriftliga och muntliga instruktioner. Detta 

gjorde att eleverna fick undervisning med ett tillrättalagt språk vilket ledde till att eleverna 

kunde ta till sig undervisningen på ett bättre sätt. Detta gav även goda resultat inom 
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läsförståelse och skriftlig produktion. En språkligt tillgänglig och språkutvecklande 

lärmiljö bygger också på att det finns ett tvärprofessionellt samarbete mellan lärare, 

specialpedagog, speciallärare och logoped (Law, Reilly & Snow, 2013). Det gäller att 

hitta goda arbetsformer för att den medicinska informationen ska överföras till 

pedagogiskt arbete (Skolverket, 2016a). 

Logopeden ser till elevernas språkliga utveckling och pedagogerna till 

inlärningssituationen. Båda synsätten är viktiga och tvärprofessionella 

samarbeten ger goda resultat. (s. 286) 

 

Om samarbetet mellan logoped och speciallärare fungerar uttrycker Jälmbrandt och 

Ivarsson (2017) att ett plus ett blir tre. Deras enskilda kompetenser blir så mycket större 

vid samverkan än vid individuella insatser. Bruce och Sjunnesson (2018) talar om att 

logopedens och speciallärarens kompetenser kan skapa en språkligt tillgänglig lärmiljö 

som gynnar alla elever, men de menar att det också finns en fara om samarbetet inte 

fungerar. Att kommunicera utan att mötas kan leda till att helhetsperspektivet går förlorat. 

Logopeden ger förslag på åtgärder, som ska genomföras i undervisningen, utan relation 

till vad som redan görs. ”En framgångsfaktor vad det gäller språklig tillgänglighet är att 

låta specialpedagogiken, logopedin och skolutvecklingen gå hand i hand; det ger många 

vinster” (s.134).  
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3. Teoretiskt ramverk 

”En teori kan liknas vid en särskild tankebyggnad som har anspråk på att förklara ett 

problemområde eller fenomen på ett visst sätt” (Specialpedagogiska institutionen, 2014, 

första stycket). Teoretiskt ramverk innebär att en utgångspunkt för studien väljs för att 

kunna förstå det insamlade materialet. Teorin blir ett slags glasögon som används vid 

analysen och tolkningen av empirin. Analysen och tolkningen hänger ihop, då analysen 

handlar om att identifiera mönster och skapa kategorier och tolkningen ger mening till 

dessa mönster och kategorier så att det kan jämföras med tidigare forskning 

(Specialpedagogiska institutionen, 2014).     

I lärmiljöer framträder olika utvecklingspsykologiska teorier och specialpedagogiska 

perspektiv som stödjer och utvecklar den lärmiljö och de lärsituationer som elever i 

språklig sårbarhet möter. Därför baseras vårt arbete på flera teorier och perspektiv vilka 

kan hjälpa oss att tolka och analysera vår empiri ur olika infallsvinklar. Teorier som vi 

varit behjälpta av är den sociokulturella teorin, relationella teorin och det designteoretiska 

perspektivet. Även Human Environment Interaction (HEI) – modellen har varit oss till gagn. 

3.1. Relationellt perspektiv 

Utifrån detta perspektiv ses inte elevens svårigheter som ett individproblem, istället 

betonas att svårigheterna kan uppstå på grund av en icke tillgänglig miljö (Ahlberg, 2013; 

Rosenqvist, 2013). Att elevers svårighet kategoriseras i skolan får betydelse för hur 

svårigheter definieras och detta har i sin tur betydelse för undervisningen (Almqvist, 

Göransson, Lindqvist & Nilholm, 2013; Rosenqvist 2013). Aspelin (2012) menar att 

undervisning ska fokusera på lärandet och inte på elevens brister eller svårigheter.  

Då elever i en kommunikationsskola är berättigade en placering i verksamheten utifrån 

sin diagnos baseras verksamheten på ett kategoriskt synsätt. Logopeder finns med som 

en naturlig del i verksamheten och deras främsta uppgift är att bidra med ett medicinskt 

perspektiv vilket grundar sig på det kategoriska perspektivet. Syftet med studien är att 

undersöka vad två speciallärare med specialisering inom grav språkstörning har för 

uppfattningar om hur lärmiljön kan anpassas för att stödja, stärka samt utveckla elevers 

språkliga förmåga samt deras tankar om hur elever i språklig sårbarhet tros uppfatta sin 

lärmiljö. Studien syftar även till att få uppfattning om hur en fysisk lärmiljö kan bli 

tillgänglig för elever i språklig sårbarhet. Därför är det relevant att titta på materialet 
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utifrån ett relationellt perspektiv, då det relationella perspektivet menar att det är i 

lärmiljön svårigheterna kan uppstå eller förebyggas.  

Perspektivet ska hjälpa oss tolka hur speciallärarna ser på lärmiljö i förhållande till 

elevernas sårbarhet och på så sätt synliggöra lärmiljöns betydelse när det gäller stöttning, 

stimulering och utveckling i samspel med elevernas språkliga sårbarhet. Med hjälp av det 

relationella perspektivet letar vi efter faktorer i den fysiska lärmiljön som visar på 

anpassningar i lärmiljön vilka ska underlätta för eleverna men även faktorer som 

förebygger att eleverna hamnar i språklig sårbarhet.  

En förändring från det kategoriska perspektivet till ett mer relationellt perspektiv märks 

genom att undervisningen och specialpedagogiska insatser numera ofta bygger på 

Vygotskijs grundtanke om samspel mellan människor i den proximala utvecklingszonen, 

vilket skapar tillfälle för lärande (Rosenqvist, 2013). Denna uppfattning ligger till grund 

för den sociokulturella teorin. 

3.2. Sociokulturell teori 

Sociokulturell teori beskriver människors lärande och utveckling, där fokus ligger på hur 

omgivningen påverkar och driver lärprocesser. Teorin grundar sig i tanken att kunskap 

och insikter är något som utvecklas i samspel via kommunikation och interaktion med 

andra människor i gemensamma aktiviteter (Säljö, 2014). Fördelen med detta 

förhållningssätt för elever i språklig sårbarhet är utgångspunkten att omgivningen och 

kontexten påverkar och är viktig för kunskapandet (Bruce, Hansson & Nettelbladt, 2012). 

Nettelbladt och Salameh (2013) poängterar detta då de skriver att elevers språk och 

språkutveckling inte är en isolerad företeelse utan är i behov av andra och det 

gemensamma samspelet. 

Enligt Vygotskij (2001) är det i zonen för den närmaste utvecklingen, den proximala 

utvecklingszonen, lärandet sker och utvecklas. Där befinner sig kunskapen lite över 

elevens nivå, men med stöd av någon som besitter mer kunskap kan eleven utvecklas och 

förvärva ny kunskap. Det är genom samspelet mellan människor, interaktionen, som 

lärprocesser sker. Undervisningen ska utmana elevers tänkande så att elevers språk möter 

lärarens språk, med vetenskapliga begrepp. Läraren blir en avgörande faktor för elevernas 

språk- och begreppsutveckling samt att elevernas tänkande utvecklas. Fortsatt skriver 

Vygotskij att språket har en dubbel funktion, både att förmedla och tänka vilket innebär 
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det talade språket i form av verbal kommunikation men även ett inre språk för tänkande. 

Gibbons (2016) menar att lärare som arbetar enligt Vygotskijs syn på lärande strävar efter 

att erbjuda höga kognitiva utmaningar, uppgifter som eleven inte klarar utan hjälp, åtföljd 

av stöttning, som bidrar till att eleven klarar uppgiften och utvecklar ny kunskap. Fördelen 

med detta förhållningssätt för elever i språklig sårbarhet är utgångspunkten att 

omgivningen och kontexten påverkar och är avgörande för kunskapandet. Nettelbladt och 

Salameh (2013) poängterar att elevers språk och språkutveckling sker i det gemensamma 

samspelet. Här skapas processer som ger möjlighet för gemensamt tänkande och lärande 

(Säljö, 2014). Jakobsson (2012) skriver att samspelet leder till lärande för alla deltagande. 

Samspelet vid lärandesituationer skapar kunskaper åt båda håll, både till den som lär såväl 

till den som lär ut.      

Med hjälp av denna teori kommer vi att granska speciallärarnas utsagor gällande deras 

tankar kring hur de skapar möjlighet för eleverna att lära utifrån att omgivning kan 

påverka och driva elevernas språkliga lärprocesser. Vi kommer därför att analysera 

speciallärarnas svar gällande vilka saker i den fysiska lärmiljön som skapar möjlighet att 

tillgängliggöra språket för eleverna. Fortsatt letar vi efter utsagor där speciallärarna 

uttrycker sig gällande vad de bidrar med i undervisningen så att den öppnar upp 

möjligheter för eleverna att lära av varandra och på vilket sätt kunskapen synliggörs så 

att eleverna blir medvetna om den för att sedan själva kunna tillägna sig den och använda 

sig av den.     

3.3. Designteoretiskt perspektiv 

Enligt det designteoretiska perspektivet handlar det om att anpassa undervisningen och 

använda olika hjälpmedel. Allt som kan hjälpa eleverna att tillägna sig kunskap. Det rör 

sig om multimodalt lärande vilket ger fler elever förutsättningar att lära utifrån sina 

förutsättningar. När metoder varieras, lärmiljön anpassas och verktyg för att stötta 

lärandet används skapas möjlighet för att utvecklas och lära. Hur lärmiljön organiseras 

får betydelse för undervisningen och sed mera elevernas förutsättning att tillägna sig 

kunskap. Allt från lokalernas utseende och funktioner till läromedel, digitala medier, 

lektionens upplägg påverkar kunskapandet. I design för lärande förflyttas fokus från 

eleven till organisationen (Selander och Kress, 2017; Selander och Rostvall, 2010). 
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Denna teori ska hjälpa oss att lägga fokus på vad i den fysiska lärmiljön såsom lokalernas 

utseende, möblering och synliga stödstrukturer i lärmiljön som gör lärmiljön tillgänglig. 

Men även synliggöra och tolka speciallärarnas tankar kring hur de anpassar och gör 

lärmiljön språkligt tillgänglig för eleverna med hjälp av verktyg, stödstrukturer samt 

undervisningsmetoder.  

3.4. Human Environment Interaction (HEI) 

Tufvesson (2007) utgår ifrån HEI-modellen i sin avhandling om lärmiljö. Elever i 

sårbarhet är oftast mer känsliga för stimuli än andra elever. Om vi utformar lärmiljön 

utifrån deras behov så kan lärandet underlättas eftersom eleven känslomässigt påverkas 

av den fysiska och sociala miljön och av aktiviteten samt elevens egna förutsättningar. 

Dessa faktorer synliggörs i en modell, the Human Environment Interaction model, HEI-

modellen. HEI tar upp en bred aspekt på lärmiljö såsom platsen där skolan är placerad 

och byggnadens design. Utemiljön ska inbjuda till lek och rörelse, social samvaro men 

även ge möjlighet till avkoppling och bidra till återhämtning. För att skapa en god lärmiljö 

inomhus påverkar inredning, färgval, belysning, materialval samt hur väl miljön är 

anpassad för ändamålet.  

Denna modell utgår vi främst ifrån när vi tolkar och analyserar den fysiska miljöns 

påverkan, men även hur speciallärarna påverkar och påverkas av lärmiljön. Modellen kan 

även hjälpa oss analysera speciallärarnas utsagor gällande vad de tror sig veta om 

elevernas uppfattning om sin lärmiljö.   

  



 

31 

 

4. Metod 

4.1. Val av metod 

Det är forskningsproblemet, syftet och frågeställningarna, som ska ligga till grund för 

valet av teorier och metoder (Stukát, 2011). Metoden blir ett verktyg för att svara på 

frågorna och för att utveckla ny kunskap. Verktyget ska hjälpa forskaren ”att få en bättre 

bild av verkligheten” (Bjørndal, 2005, s. 22). Då Bryman (2011) och Backman (2008) 

beskriver att kvalitativ forskning är forskning som bygger på tolkning av kvalitativa data, 

exempelvis i form av verbalt språk. Bryman (2011) tar även upp att kvalitativ forskning 

är lämplig för att undersöka deltagares uppfattning, kontextuell förståelse, naturliga 

miljöer och förståelse för vad som görs och varför detta görs. Därför utgår denna studie 

ifrån en kvalitativ ansats.  

Bryman (2011) skriver att observationer, intervjuer och dokumentanalys är vanligt 

förekommande metoder inom kvalitativ forskning. Vi kommer att använda oss av 

observation och intervju som metod i denna studie. Ordet observation kommer från latin 

och betyder iaktta och undersöka. Inom pedagogiken handlar det främst om att en 

uppmärksam iakttagelse av något som har en betydelse för pedagogiken (Bjørndal, 2005). 

Observation är speciellt lämplig för studier av strukturer som kan vara svåra att återge. 

Till exempel om observatören vill studera saker som är så självklara för människor att de 

inte tänker på att berätta om dem när de blir tillfrågade i en intervju eller via en enkät. 

Observationer kan också vara lämpliga som metod om respondenterna har svårigheter att 

uttrycka sig verbalt. På så sätt blir observationen ett tillfälle att söka kunskap i ett naturligt 

sammanhang (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud, 2012).   

Stukát (2011) och Bryman (2011) menar att intervju är en bra metod att använda sig av i 

kvalitativa studier. Bjørndal (2005) skriver att intervju eller enkät är ett utmärkt 

komplement till observationer för att forskaren på så sätt får en förförståelse för det 

observerade. Forskaren får möjlighet att sätta sig in i den andres perspektiv och kan 

därmed få ta del av tankar och upplevelser som legat till grund för det som framkom i 

observationen. Intervju kan även hjälpa forskaren att reda ut feltolkningar och 

missförstånd, vilket inte kan göras i samma utsträckning via enkäter. Backman (2008) 

lyfter samma fördelar med intervju som Bjørndal (2005) detta med tanke på att 

intervjuaren har möjlighet att upprepa och utveckla frågorna eller ställa följdfrågor. 
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Bryman (2011) skriver att intervjuer kan ge en rik och fyllig data, insamlad via ord för 

att förstå deltagarnas uppfattning. Fortsatt skriver de att semi-strukturerad intervju, är 

fördelaktig när forskaren vill genomföra en undersökning med ett specifikt fokus och med 

möjlighet att inför intervjun förbereda specifika frågor. Semi-strukturerade intervjuer 

valdes med tanke på att det gav oss möjlighet att utgå från en intervjuguide som syftade 

till att ge stöd under intervjun och hjälpa oss bibehålla fokus mot studiens syfte. Vår 

ambition var även att skapa ett samtal med intervjupersonerna utifrån de frågor som 

förberetts, samtidigt som dessa skulle besvaras under intervjun.  

Vi är medvetna om nackdelarna med intervjuer som främst handlar om tidsåtgången som 

krävs för att planera, genomföra samt transkribera intervjuerna (Backman, 2008; 

Bjørndal, 2005 Kvale & Brinkmann, 2014; Stukát, 2011). Bjørndal (2005) skriver att 

fördelen med att utgå från ett observationsschema är att det är lättare för oerfarna 

observatörer och det gör det lättare för en mer noggrann datainsamling och bearbetningen 

är mindre tidskrävande. Han menar dock att det finns risk att observatören förbiser saker 

som inte finns med i observationsschemat.  

Vi är också medvetna om att våra metoder, observation och intervju, och vårt angreppsätt 

innebär att resultatet är subjektivt och inte går att generalisera eller statistiskt 

säkerhetsställa. Detta med tanke på att det handlar om kontextuell förståelse av 

speciallärarna och elevernas förmodade uppfattning av deras lärmiljö. Dock kan denna 

studie stämma överens med andra studiers resultat.  

4.2. Urval och bortfall 

Ett målinriktat urval är gjort, enligt Bryman (2011), då respondenternas valts ut utifrån 

syftet med studien. Studien utgick från en verksamhet för elever i språklig sårbarhet och 

speciallärare i denna verksamhet som var relevanta för att uppfylla studiens syfte. Den 

centrala tankegången var att uppfylla syftet genom att samla in empirin i en miljö som är 

anpassad för elever i språklig sårbarhet vilken således bör vara språkligt tillgänglig.  

Studien genomfördes på en kommunikationsskola i en större ort i Sverige. På skolan gick 

elever som hade diagnosen grav generell språkstörning och blivit erbjudna en plats på 

skolan efter att de genomgått olika tester och bedömningar av logoped och psykolog. 

Elever i störst behov tilldelas en plats efter att logoped ansöker om den. Personalen hade 

specialutbildning inom språk och kommunikation. Klasserna bestod av 6-8 elever och det 
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fanns en elevassistent som var med eleverna hela skoldagen. I studien ingick två 

speciallärare med lång erfarenhet av undervisning av elever i språklig sårbarhet, med 

utbildningsinriktning mot grav språkstörning. Två av tre speciallärare tillika klasslärare i 

åk 4 och 5, ställde upp på intervju och deras arbetsmiljö tillika elevernas lärmiljö 

observerades.  

4.3. Genomförande 

Första kontakten togs med skolans rektor genom mail där pedagoger i verksamheten 

ombads hjälpa oss att bidra med kunskap om språkligt tillgänglig lärmiljö, via observation 

i deras skolmiljö följt av intervjuer med pedagoger. Missivbrev till pedagogerna (bilaga 

2) bifogades i detta mail. Vi valde att inte delge vår intervjuguide (bilaga 3) i förväg. 

Detta med tanke på att vi ville, i så stor utsträckning som möjligt, få spontana svar som 

inte var tillrättalagda. En pedagog, utbildad till speciallärare, svarade oss att hon och en 

kollega, också speciallärare, kunde hjälpa oss men att verksamheten vanligtvis inte tar 

emot besök med hänsyn till elevernas sårbarhet och vårt besök fick därmed ske på 

speciallärarnas och elevernas premisser. De mottagande speciallärarna planerade in vårt 

besök, vilket skedde efter skoltid då eleverna gått hem.  

Speciallärarna började med att visa oss runt i skolans lokaler samtidigt som de berättade 

om sin verksamhet och gav exempel på elevers svårigheter samt hur lärmiljön kunde 

förebygga dessa svårigheter. Speciallärarna berättade också, utifrån deras uppfattning, 

vad eleverna ansåg som sin lärmiljö.   

Vi hade möjlighet att ställa frågor under rundvandringen, vilket gav oss en bra 

förförståelse för lärmiljön och skolans verksamhet. I samband med denna rundvandring 

utgick vi från vårt observationsprotkoll (bilaga 4). Vi dokumenterade genom att 

fotografera och föra anteckningar om elevernas fysiska lärmiljö, framförallt i deras 

hemklassrum. Speciallärarna berättade att språket är centralt och genomsyrar elevernas 

hela lärmiljö. De beskrev även hur de arbetade och vilka hjälpmedel och stöttor de 

använde sig av i undervisningen. Efter rundvandringen fick vi tid att sitta ner och 

intervjua speciallärarna. Intervjuerna utgick från vår intervjuguide (bilaga 4) som 

innefattade frågor som täckte av våra frågeställningar. Intervjun blev mer av ett samtal 

som varade i 35 minuter och spelades in för att sedan transkriberas. Bryman (2011) 

skriver att ljudupptagning ökar forskarens analysmöjligheter eftersom forskaren både kan 
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höra vad som sägs men även hur det sägs. En nackdel med denna metod kan vara att 

intervjupersonerna inte låter sig intervjuas eller hämmas av den digitala utrustningen.      

Ibland ställdes följdfrågor eller förtydligande frågor för att klargöra speciallärarnas svar. 

Allt för att undvika att vår förförståelse och erfarenheter skulle påverka tolkningar av det 

sagda allt för mycket.  

4.4. Bearbetning och analys 

Intervjun med speciallärarna spelades in för att vi skulle kunna fokusera helt på intervjun 

och för att något inte skulle glömmas bort. Bryman (2011) samt Kvale och Brinkman 

(2009) menar att ljudinspelning möjliggör att forskaren ska kunna återgå till det inspelade 

materialet åtskilliga gånger. Genom att spela in en intervju ges möjlighet till ett mer 

grundligt analysarbete av materialet med tanke på att intervjun transkriberas efteråt, vilket 

innebär att verbalt språk återges i skrift. Intervjun med speciallärarna transkriberades av 

oss för att sedan kunna bearbetas. Eventuella skratt och andra läten från respondenternas 

valde vi att inte transkribera. Orsaken till detta berodde på att materialet skulle bli 

tydligare att bearbeta samt att transkription på så detaljerad nivå inte var relevant för vare 

sig vårt syfte eller våra frågeställningar.  

Det informella samtalet under rundvandringen och observationerna i lärmiljön 

sammanställdes i punktform efter besöket. Allt material bearbetades och lästes igenom 

flera gånger och färgkodades efter olika teman knutna till våra frågeställningar, vilket 

Stukát (2011) menar är en förutsättning för att kunna kategorisera materialet.  

Vid analys och bearbetning av materialet i en kvalitativ studie påverkas tolkningen av 

forskarens egna erfarenheter, vilket kan göra att tolkningen blir subjektiv och då påverkas 

tillförlitligheten. Dock kan vår förförståelse för skolverksamhet och kunskap om elever i 

språklig sårbarhet hjälpa oss att tolka materialet på ett relevant sätt. Det gäller att hitta en 

jämnvikt mellan dessa båda ståndpunkter (Stukát, 2011).  

4.5. Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2011) skriver om tillförlitlighet och menar att begreppet består av olika 

delkriterier där trovärdighet är ett av dessa. Han pekar på att tillförlitligheten av studien 

handlar om kvaliteten på mätinstrumenten som använts samt av studiens trovärdighet och 

stringens. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att trovärdigheten är ett mått på om en 
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viss fråga mäter eller beskriver det forskaren har för avsikt att mäta. Trovärdigheten i en 

kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen; forskarens roll, valet av respondenter, 

metod- och teorival, materialet och analysen. Därför är det viktigt att forskaren redogör 

för processen och reflektionerna kring denna för att visa på studiens trovärdighet (Dalen, 

2015). 

Gällande giltigheten handlar det om huruvida studien har mätt det som denna avsågs 

mäta. Bryman (2011) menar att forskaren själv bör ställa sig en fråga för att 

uppmärksamma sig på vilken kunskap forskaren måste ha för att kunna besvara sina 

frågeställningar.  

I studien har vi noggrant strukturerat upp vårt arbete, när vi utformat intervjufrågorna och 

sedan tolkat dessa. Vi har ställt samma frågor till de olika intervjupersonerna. Frågor som 

bidrar till att besvara vårt syfte och våra frågeställningar vilket bidrar till höjd 

tillförlitlighet, enligt Bryman (2011). För att höja studiens tillförlitlighet än mer finns det 

en intervjuguide bifogad så att läsaren kan ta del av intervjufrågorna. Ljudupptagning 

gjordes vid intervjun med speciallärarna vilket höjer tillförlitligheten i studien ytterligare 

eftersom intervjun då kan upprepas om och om igen. Detta gör att forskaren kan granska 

allt material vid ett flertal tillfällen och att allt det sagda uppfattats på rätt sätt (Dalen, 

2015). En annan fördel med metoder där forskaren befinner sig på plats, exempelvis vid 

intervjuer och observationer, är att det då finns möjlighet till förtydligande och att kunna 

reda ut oklarheter eller missförstånd med hjälp av upprepningar eller följdfrågor 

(Bryman, 2011).  

Citat från intervjuerna finns med i resultatredovisningen vilket enligt Johansson (2005) 

höjer tillförlitligheten och trovärdigheten i en kvalitativ studie. Citaten levandegör 

speciallärarnas och deras svar vilket ger läsarna en möjlighet att också bedöma tolkningen 

av deras utsagor. En kvalitativ studie kan ha svårighet att påvisa sin tillförlitlighet då 

objekten är föränderliga men trovärdigheten ökar när mer än en individ uppfattar samma 

saker. Då våra uppfattningar var jämförbara gällande observationer av den fysiska 

lärmiljön utifrån observationsprotokollet kan detta ses som korrekt och trovärdigt 

datamaterial, enligt Esaiasson m.fl. (2012). Samstämmigheten gällande tolkningen av 

innebörden av speciallärarnas utsagor gör också materialet trovärdigt. Att vi valt att 

intervjua speciallärare som arbetar på en kommunikationsskola bidrar också till att 

trovärdigheten ökar då vi riktat vårt arbete. Vi är väl medvetna om att speciallärarna hade 
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möjlighet att vinkla informationen de gav oss men då de talade om positiva saker så väl 

som utmaningar i lärmiljön känns de trovärdiga. Det blir möjligt att göra en likvärdig 

undersökning i liknande miljö och med hjälp av våra frågeställningar ökar möjligheten 

att få liknande resultat, även om vi är väl medvetna om att det är speciallärarna som 

formar verksamheten utifrån elevernas behov och personligheter. Brymans (2011) 

delkriterier för tillförlitlighet uppfylls genom att resultatet är; trovärdigt, pålitligt och till 

viss del överförbart samt att det är möjligt att styrka empirin via transkriberingen. 

4.6. Forskningsetiska principer 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det finns ett maktförhållande mellan intervjuaren 

och deltagaren. Dilemman kring detta kan bli att deltagaren utelämnar viss information, 

alternativt lämnar mer information än vad den hade tänkt från början. Forskaren har ett 

ansvar och Stukát (2011) menar att det är viktigt att uppvisa en god etik vid vetenskapliga 

studier.  

Det finns fyra etiska krav som forskare ska ta hänsyn till vid forskningsarbete och vår 

studie genomfördes enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de personer som deltar i en studie eller i ett 

forskningsprojekt ska känna till undersökningens syfte och vilka moment som ingår samt 

att medverkan är frivillig och att det går att avbryta deltagandet när personen vill. 

Samtyckeskravet innebär att få undersökningsdeltagarens samtycke till att delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om den deltagande personen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett betryggande sätt, inlåst 

eller på annat sätt så att inga utomstående kan få tillgång till materialet. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter och de data som samlats in enbart ska användas för 

forskningsändamålet. (Vetenskapsrådet, 2017).  

I denna studie skrevs ett missivbrev. Missivbrevet riktade sig till speciallärarna (bilaga 2) 

och mailades ut till berörda speciallärare. Det framkom tydligt att datainsamlingen skulle 

komma att hanteras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I missivbrevet 

fick respondenterna information om studiens syfte, vilket tillvägagångssätt som var 

aktuellt och på vilket sätt studien senare skulle komma att användas. Vidare stod det att 

det var frivilligt att delta samt att det var möjligt att avbryta sin medverkan när som helst. 
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Det upplystes att allas identitet skulle skyddas genom att allt material skulle avidentifieras 

under transkribering, att underlaget för studien enbart skulle användas i forskningssyfte 

samt att det inspelade materialet skulle komma att raderas när arbetet var godkänt.  

Med tanke på ovanstående beskrivning har vi således tagit hänsyn till det grundläggande 

individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet anses därför vara uppfyllt. 
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5. Resultat; analys och tolkning 

Syftet med studien är att undersöka vad två speciallärare med specialisering inom grav 

språkstörning har för uppfattningar om hur lärmiljön kan anpassas för att stödja, stärka 

samt utveckla elevers språkliga förmåga samt deras tankar om hur elever i språklig 

sårbarhet tros uppfatta sin lärmiljö. Studien syftar även till att få uppfattning om hur en 

fysisk lärmiljö kan bli tillgänglig för elever i språklig sårbarhet.  

Resultatkapitlet delas upp enligt nedanstående rubriker, där den första redovisar resultatet 

av vår observation och de övriga presenterar resultatet av intervjuerna av speciallärarna 

samt deras utsagor gällande hur de tror att eleverna uppfattar sin lärmiljö.  

I studien ingick två speciallärare med lång erfarenhet av undervisning av elever i språklig 

sårbarhet, med utbildningsinriktning mot grav språkstörning. De intervjuade har 

namngetts speciallärare A samt speciallärare B.  

Transkriberingen är direkt översatt från talspråk till skriftspråk och vi har använt oss av 

följande transkriberingsnyckel: 

... (tre punkter) = symboliserar tid för eftertanke 

Ord i fetstil = ord som sägs med eftertryck  

5.1. Observation 

Kommunikationsskolan var placerad på en kommunal skola men är en egen enhet vilket 

gör att eleverna i språkklassen hade möjlighet att vistas bland elever med typisk 

språkutveckling. På skolgården fanns både lekredskap och bänkar och speciallärarna 

berättade att skolgården inbjuder till interaktion mellan eleverna. Eftersom skolan låg i 

ett invandrartätt område så blir dessa elever inte de goda språkliga förebilderna som 

eleverna i språklig sårbarhet är i behov av, enligt speciallärarna. Under rundvandringen 

berättade även speciallärarna att en fördel med skolans placering är att alla pedagoger på 

grundskolan är medvetna om vilka barriärer språket kan vara i lärsituationer och på så 

sätt går det att säga att miljön är anpassad för elever i språklig sårbarhet. Skolan är byggd 

för andra ändamål och det finns många rum i olika storlekar, trots detta anser 

speciallärarna att lokalerna känns anpassade för verksamheten. Klassrummen har ljusa 

färger på väggarna och det är avskalat vilket visar sig genom att det inte finns så mycket 

material framme, då det mesta av materialet förvaras i skåp. Det som finns uppsatt på 
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väggarna är stödbilder så som dagsschema, frågeord och almanacka. Materialet som sitter 

uppe är till största delen satt på samma vägg som tavlan sitter. Ett av klassrummen har 

bänkar framför tavlan och ett större bord bak i klassrummet medan det andra klassrummet 

har ett stort bord i centrum av rummet framför tavlan och enskilda arbetsplatser längs 

med väggarna. Alla elever har på så sätt en egen plats i klassrummet även om de är 

placerade på olika sätt. Båda klassrummen har tillgång till mindre grupprum i direkt 

anslutning till lektionssalen som syftar till att användas för grupparbeten eller om elever 

vill sitta själv och jobba. Det finns ett större rum där eleverna kan ha fysisk aktivitet och 

möjlighet att springa av sig. Detta rum ligger vägg i vägg med korridoren utanför 

klassrummen. Fritids ligger på samma våning i närheten av klassrummen och i 

fritidslokalerna, som till stor del består av ett stort öppet rum, finns några små rum i direkt 

anslutning där logopederna jobbar. Lokalerna är samlade på ett plan och ligger inte 

utspritt. Speciallärarna berättar att tanken bakom detta är att underlätta för de elever som 

annars kan ha svårigheter med förflyttningar mellan olika våningsplan.  

5.2. Språkligt tillgänglig lärmiljö 

För att lärmiljön ska bli språkligt tillgänglig handlar det om att eleverna ska få en så 

stimulerande språkmiljö som möjligt. Förutsättningar för detta är att klasserna är små och 

det finns tillgång till pedagoger med adekvat utbildning samt kunskap om elevernas 

svårigheter och kunskapandets snubbeltrådar. Det svåra är när det inte fungerar i en stor 

grupp, hur den undervisande läraren ska göra när en elev i gruppen ofta behöver särskilda 

förklaringar. Svårigheter ligger i att behöva välja vem som ska prioriteras och vem som 

behöver vänta; eleven i språklig sårbarhet eller den övriga gruppen. 

Det finns skolor och klasser som fungerar jättebra, men de får inte vara för 

stora för du kan vara aldrig så duktig, men du har för många runt omkring…så 

hur duktig pedagogen är, hur mycket man än anpassar så är det för mycket runt 

omkring iallafall. (Speciallärare B) 

 

På skolan finns ett nära samarbete med logopeder. Skolan har egna logopeder som ingår 

i arbetslaget och är med på planeringsmötena. Logopederna träffar eleverna varje vecka. 

De blir på så sätt en naturlig del i verksamheten och speciallärarna upplever att de olika 

professionerna berikar varandra så att verksamheten utvecklas via deras olika 

kompetenser. Speciallärarna hävdade att logopederna var mycket duktigare på att 

använda sig av TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) i 
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kontakten med eleverna. Vidare berättade speciallärarna att de ansåg att TAKK är en 

viktig metod att använda sig utav.        

I de bästa av världar önskar speciallärarna fler kommunikationsskolor, belägna på vanliga 

grundskolor på olika skolenheter i andra delar av kommunen och i landet, så att eleverna 

kan gå i en skola som ligger i nära anslutning till hemmet. På en vanlig grundskola finns 

det språkliga förebilder som elever i språklig sårbarhet behöver och kanske möjlighet till 

inkludering i andra klasser. Ett bra sätt att lära sig språket är genom att få vara tillsammans 

med andra barn, som är goda språkliga förebilder. 

Det är ju viktigt för våra elever att träffa andra elever som har en god 

svenska…som har en normal språkutveckling…så att de får höra hur det kan 

låta. Få det med sig. För det är ju det som är nackdelen med att gå i en liten 

grupp där alla har samma svårigheter med språket…och då är det ju bra om 

man ligger på en skola där man då har det runt omkring sig. (Speciallärare B) 

 

Språket är centralt i all undervisning. För att göra klassrumsmiljön språkligt tillgänglig 

för eleverna utgår speciallärarna från tre olika områden; den fysiska miljön, den 

pedagogiska miljön samt den sociala miljön. Undervisningen och lärmiljön är uppbyggd 

efter dessa områden och efter gruppens behov. 

5.3. Fysiskt tillgänglig lärmiljö  

Skolan har god tillgång till lokaler så att eleverna kan sitta i grupprum om de vill jobba i 

mindre grupper eller om en elev har behov av att arbeta enskilt. Det finns även ett större 

rum i anslutning till korridoren utanför klassrummen där eleverna får springa av sig eller 

har möjlighet till annan fysisk aktivitet, vilket är ”väldigt viktigt för att man ska kunna 

fungera” (Speciallärare B). 

När det gäller möblering i klassrummet har eleverna möjlighet till en enskild plats men 

även att de ska kunna sitta gemensamt vid ett bord. Att ha möjlighet att sitta kring ett 

gemensamt bord främjar språkutvecklingen, enligt speciallärarna. ”Att träna på hur man 

samtalar med varandra. Det blir en annan interaktion då” (Speciallärare A). 

Eleverna har möjlighet att använda hörselkåpor om de ville. Det finns även hörlurar om 

de vill använda audiofonerna, en sorts ljud- och hörselförstärkning, eller när de jobbar 

vid datorn. Eleverna har tillgång till vars en dator med program bland annat 

Inläsningstjänst, om eleven använder det, som är speciellt anpassade efter elevens behov. 

Som undervisande lärare ska man, menar speciallärarna, vara kritisk till hjälpmedlen. 
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”Bara för att du hör en text betyder inte det att du förstår den/orden” (Speciallärare A). 

Eleverna har även tillgång till Into Words, där de kan lyssna på texten och det finns 

speciell rättstavningshjälp med bland annat ordprediktioner, så när du börjar skriva ett 

ord så får du förslag på ord och hur de stavas och därefter är det bara att klicka i det ordet 

du menade. Spell right finns också på datorerna men även träningsprogram så som Nomp 

och Lexia. 

Det är ju så att de måste träna sina färdigheter så många gånger och många 

tycker det är jättejobbigt att skriva och då är det enklare att bara sitta, just den 

här färdighetsträningen där man får lov att göra det på datorn istället. 

(Speciallärare B) 

 

De använder sig även av verktygen i Google. Just nu har de börjat med att prata in på 

Google Chrome, så att texten skrivs ned, men det är inte helt enkelt eftersom den inte 

sätter ut punkt, för att exemplifiera. Det går även prata in SMS, men då vissa av eleverna 

även har uttalssvårigheter så fungerar dessa verktyg inte så bra. ”Det är inte bara att köpa 

alla de här koncepten med en gång” (Speciallärare A).  

Speciallärarna vi talade med delade upp de tekniska hjälpmedlen på två områden; såsom 

träningsverktyg där fokus ligger på repetition eller som lärverktyg, vilket är det tekniska 

hjälpmedel som eleven har för att klara sitt skolarbete och sin vardag. Dessa kommer 

eleven att ha med sig hela sitt liv.   

5.4. Pedagogiskt tillgänglig lärmiljö  

Elever som befinner sig i en språklig sårbarhet behöver extra stöd och stimulans för att 

utvecklas kunskapsmässigt. De undervisande lärarna väljer pedagogiska metoder som 

synliggör skolans språk- och kommunikationsmönster och därmed blir dessa tillgängliga 

i olika lärandesituationer. Genom att utforma undervisningen på ett sätt där lärande, 

kommunikation och samspel samarbetar med varandra kan speciallärarna medvetet 

minska elevens språkliga sårbarhet.  

Strukturen och stödet är väldigt viktigt i den pedagogiska lärmiljön och speciallärarna 

arbetar utifrån strukturstöd, strategistöd och innehållsstöd.  

Strukturstödet innefattar ett förtydligande schema över skoldagen, lektionen, individuella 

scheman, men även ett förtydligande över vilka ord och begrepp som är centrala för 

arbetsområdet. Genomgående för klasserna är att skoldagen förtydligas med bildstöd över 
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vilka skolämnen som ska läsas just den skoldagen. Vissa elever har även ett individuellt 

schema, dels över hela skoldagen, dels över den aktuella lektionen. Strukturen ökar 

tryggheten och är således en viktig rutin som speciallärarna arbetar genomgående med.   

Vi har ju alla hur hela dan ska se ut, så brukar jag alltid skriva när jag har 

lektion. Det här är målet och det här och det här ska vi göra idag. Den här 

eleven har ett specifikt schema bredvid sig vad vi ska göra under denna 

lektionen. (Speciallärare A) 

 

Strategistödet handlar om att tydliggöra vad det är som ska göras, vilka instruktioner som 

ska ges och framförallt hur instruktionerna ges. Det är av största vikt att instruktionerna 

finns visuellt samtidigt som de muntliga instruktionerna presenteras med kortare 

meningar, ett enklare språk och ett fåtal instruktioner i taget. Efter genomgången av 

instruktionerna så måste pedagogen vara medveten om att det finns några elever som inte 

förstår när det är dags att sätta igång, därför är det också viktigt hur pedagogen signalerar 

till eleverna att nu förväntas de arbeta på egen hand.  

Och det kan också vara många av våra elever som behöver stöd i att sätta igång 

med sitt arbete. Det är inte så att de automatiskt tror liksom att nu, nu sätter vi 

igång. Utan vi det måste vi säga liksom. Du ska sätta igång och arbeta nu. Nu 

börjar vi. Ta din penna. Det är inte så att de liksom bara; ja, okej, nu sätter vi 

igång. (Speciallärare A) 

 

Trots det finns det elever som behöver hjälp med att sätta igång skolarbetet. När det gäller 

innehållsstödet arbetar speciallärarna med bland annat lathundar och bildstöd. Det 

handlar om att hjälpa och underlätta för eleverna så de lägger sin tid och energi på att 

fokusera på rätt saker. Det kan handla om en lathund som på ett tydligt sätt visar hur du 

ska räkna ut omkretsen eller arean för att exemplifiera. Fördelen med denna typ av 

innehållsstöd är att det automatiskt leder till många repetitioner, genom att eleven själv 

aktivt tittar på bilderna, istället för att sitta och vänta tills någon kommer och hjälper 

eleven.  

Beroende på vilken elevgrupp speciallärarna har så kan olika mycket innehållsstöd sitta 

uppe.  

Det ser olika ut. För det handlar ju också om gruppen, man kan inte ha för 

mycket uppsatt för det kan ju vara ett störande moment. (Speciallärare A) 

Det vi jobbar med nu är framme. Sen kan ju det flyttas till sida, så kan man 

visa. Det sitter ju där, du får vända på dig. Då behöver det inte störa dem. 

(Speciallärare B)  
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Eleverna läser inte samtliga skolämnen i sitt klassrum, utan det sker även undervisning i 

andra lektionssalar i praktiska skolämnen såsom hemkunskap och idrott för att 

exemplifiera. Dessa skolämnen undervisas inte av speciallärare A och B utan av andra 

lärare. Enligt speciallärarna fungerar denna undervisning bra och det beror på att 

pedagogerna där har samma förhållningssätt vad gäller en tydlig och strukturerad 

språkligt tillgänglig lärmiljö.  

De måste också vara väldigt tydliga med att använda bildstöd och förenklade 

ord, alltså prata mycket om orden. Så att på det sättet så känns det bra att man 

är på en skola där man har den insikten. (Speciallärare B) 

5.5. Socialt tillgänglig lärmiljö 

Den sociala interaktionen handlar om hur eleven fungerar tillsammans med andra och hur 

eleven beter sig i olika situationer, exempelvis i klassrummet och på rasterna. Elever med 

språkstörning behöver vuxna som finns till hands och kan hjälpa till i kommunikationen 

och i kontakten med kamraterna. Därför är den sociala träningen ett betydelsefullt arbete 

som alla jobbar mycket med i skolan redan från första klass. Det är viktigt för eleverna 

att lära sig hantera relationer. De utgår från något som de kallar för stegvis, vilket är en 

metod som tränar eleverna i att tolka olika typer av konfliktsituationer, sätta ord på vad 

som händer, uttrycka sina känslor och därmed också förstå andras känslor.  

Mycket handlar ju om att man hela tiden dels går igenom de situationer som är 

jobbiga och i de jobbiga situationerna så lär man sig strategier hur ska jag träna, 

hur ska jag göra detta nästa gång. (Speciallärare A)  

 

Detta ger eleven förförståelse för hur de ska göra när vissa situationer uppstår. En annan 

strategi som speciallärarna använder sig av är att ta reda på elevernas stressorer, där de 

tar reda på vad eleverna blir stressade av samt vad som gör eleverna lugnare då de blir 

stressade eller oroliga. Eleverna får i samband med detta gradera hur jobbigt vissa 

situationer är för dem. Det är viktigt att synliggöra de olika situationerna och de 

inblandades tankar och känslor, vilket speciallärarna gör via rollspel, sociala berättelser 

samt ritprata då det är viktigt att ”gör det visuellt för dem (eleverna) är ju väldigt viktigt 

för dem än att bara prata” (Speciallärare A). 

Hela lärmiljön handlar om att förstå och kunna interagera i det sociala sammanhanget och 

för många elever handlar det om en förutsägbarhet. Det är viktigt att speciallärarna har 

framförhållning och förbereder eleverna på vad som kommer att hända. För elever i 
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allmänhet, men för elever i språklig sårbarhet i synnerhet är det viktigt med en trygg 

struktur som innebär att eleverna ska veta i förväg vad som ska hända och var eleven ska 

befinna sig.   

För våra elever är det väldigt viktigt med framförhållning. En förutsägbarhet i 

att jag vet att dan kommer se ut såhär, jag vet att jag ska gå dit där och när det 

är något som ska förändras så måste man tydligt meddela det och berätta om 

det långt innan. (Speciallärare B) 

5.6. Elevperspektiv 

Elevperspektivet har kommit fram, genom speciallärarnas utsagor, vid besöket på 

kommunikationsskolan. En viktig sak som kom upp var elevernas syn på sin förra skola 

jämförelsevis med denna. Uppfattningen är att eleverna anser att de får mer hjälp på 

kommunikationsskolan och det beror främst på att klasserna här är mindre och de vuxna 

fler än på de skolor där eleverna gick tidigare. Trots att eleverna upplever att de får mer 

hjälp och stöd i kommunikationsskolan så är skolarbetet fortfarande problematiskt. Det 

finns fortfarande saker som är svåra och jobbiga för eleverna. De stora svårigheterna 

ligger i att förstå texter och enligt speciallärarnas utsagor lär sig eleverna bäst när de får 

ta till sig kunskapen på ett sätt som inte enbart innebär att de ska läsa sig till kunskapen 

själva. De vill få möjligheten att lära sig på olika sätt. Speciallärarna berättade att eleverna 

tycker om att arbeta med film på olika sätt. Dels genom att titta på film för att tillägna sig 

kunskap, dels att göra egna filmer. Trots svårigheter i vissa skolämnen så har eleverna 

åtminstone någon lektion som är särskilt bra och utifrån speciallärarnas tolkningar är det 

lektioner och ämnen där eleverna känner att de är duktiga. Eleverna har tillgång till olika 

hjälpmedel och det finns bra saker som är till gagn för skolarbetet. Det som speciallärarna 

vet med säkerhet är att eleverna tycker om att arbeta med datorn som hjälp. Den är ett 

värdefullt hjälpverktyg. Att göra sig förstådd är inte alltid enkelt och eleverna använder 

olika strategier när de ska göra sig förstådda. Speciallärarna menar att de regelbundet 

arbetar med detta och att det ger goda resultat.  

5.7. Tolkning av analysen  

Skolgårdsmiljön erbjuder möjlighet till umgänge mellan eleverna på skolan. Det innebär 

bland annat lekredskap och sittplatser i avskildhet eller i närhet till lekredskapen. Detta 

ger förutsättningar för samvaro för eleverna, vilket är en variabel i HEI-modellen som 

kan påverka eleverna emotionellt utifrån den fysiska miljön och det sociala klimatet. Den 
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fysiska miljön ger på så sätt möjlighet till ett socialt umgänge där eleverna kan använda 

och utveckla sitt språk i ett socialt sammanhang. Då språket på skolgården kan vara på en 

lite högre språklig nivå än där eleven befinner sig kan denna kommunikation leda till att 

eleven hamnar i den proximala utvecklingszonen. På så sätt kan övriga skolkamrater 

fungera som språkliga förebilder. Eleverna lär sig i ett socialt sammanhang vilket det 

sociokulturella perspektivet utgår ifrån.      

De olika klassrummen är lite olika möblerade och är på så sätt anpassade efter hur 

eleverna i gruppen fungerar bäst. Speciallärarna menar att grupperna fungerar lite olika 

socialt och har olika behov när det gäller placeringen. Den ena gruppen drar nytta av 

kommunikationen kring bordet och stärks i sitt lärande medan den andra gruppen har 

svårt att fokusera när de sitter för nära varandra. Lokalerna upplevs välanpassade efter 

verksamhetens ändamål med funktioner såsom grupprum och rum för fysisk aktivitet 

samt möbleringar i de olika salarna, vilka är anpassade efter eleverna och deras behov. 

Här ser vi tydligt att lärmiljön påverkas och anpassas efter individerna, vilket är en del av 

samspelet mellan miljö och individ. Dessa anpassningar leder till goda lärmiljöer. 

Utifrån vår analys av speciallärarnas utsagor tolkar vi att det är det relationella 

perspektivet som genomsyrar elevernas lärmiljö. Även om eleverna har en 

funktionsnedsättning som innebär att de befinner sig i språklig sårbarhet så utgår 

verksamheten inte bara från det kategoriska perspektivet, utan främst från det relationella 

perspektivet. Eleverna får gå ifrån undervisningen för att få träning och stöttning av 

logopederna. Här får de individuell hjälp med det som är svårt för dem vilket bygger på 

den kategoriska synen, där eleverna är bärare av problemet. Det är även det kategoriska 

perspektivet som har gjort att de hamnat på skolan, då de fick ansöka om en plats på 

skolan utifrån sina diagnoser. Logopederna är behjälpliga med att anpassa den språkliga 

lärmiljön utifrån elevernas behov, även om det är speciallärarna som är huvudansvariga 

för elevernas lärmiljö och utbildning och det är speciallärarna som är experter på 

undervisning. Speciallärarna inser hur viktigt det är att de som jobbar med eleverna har 

rätt kompetens och kunskap om elevernas svårigheter så att lärmiljön anpassas efter 

elevernas behov. Utifrån vår tolkning av speciallärarnas utsagor så arbetar de utifrån ett 

relationellt synsätt då de ser att omgivningen och språkliga förebilder påverka elevernas 

språkliga förmåga.  



 

46 

 

Speciallärarna säger sig skapa en pedagogisk tillgänglig lärmiljö genom att använda sig 

av strukturstöd, strategistöd och innehållsstöd. Dessa pedagogiska metoder synliggör 

skolans språk- och kommunikationsmönster, på så sätt förflyttas fokus från eleven till 

miljön. Kommunikationsmönstren blir tillgängliga i olika lärandesituationer och då sker 

anpassning av undervisningen med hjälp av dessa stöd, vilket bildar goda lärmiljöer 

utifrån det designteoretiska perspektivet.  

Speciallärarna beskriver en undervisning där det skapas tillfällen till god kommunikation 

och där lärande sker i sociala sammanhang, vilket vi tolkar som att den bygger på den 

sociokulturella teorin. Speciallärarna arbetar utifrån att det är i samspel med andra i 

lärmiljön som språket utvecklas. Genom att undervisningen utformas på ett sätt där 

lärande, kommunikation och samspel samarbetar med varandra kan elevens språkliga 

sårbarhet minska. Denna undervisningsform bygger på ett sociokulturellt synsätt då 

lärandet sker via kommunikation och samspel med andra. Att tillfälle till lärande i elevens 

proximala utvecklingszon uppstår utläser vi ur speciallärarnas beskrivningar av hur 

de försökte skapa utmanande och utvecklande uppgifter. Eleverna får möjlighet att arbeta 

i sin proximala utvecklingszon med hjälp av andra som förebilder eller stöttor. Denna typ 

av lärmiljö som anpassas efter elevernas förutsättningar synliggör de olika delarna som 

HEI-modellen belyser. Lärmiljön, den sociala omgivningen och undervisningen påverkar 

individens förutsättningar samtidigt som individen har stor inverkan på lärmiljön, 

undervisningen och det sociala klimatet, vilket borgar för en god arbetsmiljö i form av en 

bra lärmiljö. Men även det designteoretiska perspektivet synliggörs då eleverna får hjälp 

via olika stödinsatser och hjälpmedel för att anpassa undervisningen.      

 

Speciallärarna berättar att eleverna får mycket stöd för att fungera socialt, både i 

förebyggande syfte men även när det uppstått problem och konflikter. De använder sig 

av olika arbetssätt och material (stressorer och stegvis) men även rollspel där de kan 

hjälpas åt att ge eleverna strategier för hur de ska agera när svårigheter inom sociala 

situationer uppstår. Då eleverna oftast saknar många ord och begrepp utgår 

undervisningen från språkinriktad undervisning. Då får eleverna en förförståelse och 

något att hänga upp de nya orden, begreppen och kunskapsområdena på. I undervisningen 

handlar det mycket om att kommunicera och samtala i olika konstellationer. Att samtala 

i helklass eller i mindre grupper är en stödstruktur för att få hjälp att synliggöra språket 

och tankarna. Eleverna utmanas i sin proximala utvecklingszon, utifrån den 
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sociokulturella teorin, och kan sedan klara av uppgiften på egen hand. Undervisningen 

sker mycket på gruppnivå vilket är möjligt då klasserna består av färre än 10 elever.  För 

att främja kommunikationen har båda klassrummen ett stort bord så att alla eleverna kan 

sitta kring det när de ska kommunicera. Där kan alla se varandra, vilket underlättar 

kommunikationen. Eleverna har tillgång till audiofoner för att förstärka ljudet. 

Hörselkåpor finns tillgängliga om eleverna vill sitta kvar i klassrummet men avskärma 

sig. Hjälpmedel i form av bildstöd är vanligt i klassrummen och i undervisningen. 

Speciallärarna använder sig av mycket visuellt stöd i undervisningen och att det är 

gruppens behov som styr huruvida materialet bara ska finnas framme under aktuell 

lektion eller om det alltid ska sitta uppe. Dagsschema finns uppsatt på tavlan, lektion för 

lektion med symboler hämtade från programmet Widgit online, för de olika 

ämnena/aktiviteterna. De elever som behöver individuellt schema har också det på sin 

plats. Annat material som finns uppsatt är frågeorden vad, hur, vem, var, när. Dessa 

frågeord fungerar som ett stöd åt eleverna när de ska berätta eller fråga om något. Särskilt 

viktigt är det för dessa elever då elever i språklig svårighet har speciellt svårt med att 

ställa frågor. Andra hjälpmedel som ska underlätta kunskapandet är till exempel tekniska 

hjälpmedel i form av datorer med särskilda program. Dessa underlättar träning, så kallade 

träningsverktyg, av olika moment men även program och appar som eleverna har för att 

klara sitt skolarbete och sin vardag, så kallade lärverktyg. Undervisningen anpassas efter 

eleverna, de får olika slags stöd i form av tekniska hjälpmedel, men även utifrån vilka 

metoder speciallärarna bygger undervisningen så förflyttas fokus från eleverna till 

undervisningens möjligheter att förebygga språklig sårbarhet både hos speciallärarna och 

hos eleverna. 

Klasserna är små och speciallärarna har kunskap om elevernas svårigheter vilket troligen 

bidrar till att eleverna tycker sig få mer hjälp här än på en vanlig skola. Detta synliggör 

den fysiska, den pedagogiska, den sociala och den språkliga lärmiljöns betydelse för 

elevernas trivsel och kunskapsutveckling utifrån deras förutsättningar, vilket belyser 

lärmiljöns påverkan på individen och individens förutsättningars påverkan på 

undervisningen och lärmiljön. Detta dynamiska samspel och synsätt som påverkar individ 

och lärmiljö lyfts i HEI-modellen. 
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5.8. Slutsatser 

Fysiskt tillgänglig lärmiljö för elever som befinner sig i språklig sårbarhet 

Det är svårt att dra någon generell slutsats gällande den fysiskt tillgängliga lärmiljön för 

elever i språklig sårbarhet, förutom att den måste vara anpassad till eleverna och deras 

behov. Framgångsfaktorer vi sett är att det finns förutsättningar för mindre elevgrupper 

så att eleverna får mycket hjälp och en lugnare lärmiljö. Det är viktigt att eleverna har 

möjlighet att sitta både enskilt och i grupper då kommunikationen är en central del i 

kunskapandet. Således behövs det möjlighet till grupprum eller andra avskärmade ytor. 

 

Språklig aktivitet och speciallärares sätt att arbeta med språkliga aktiviteter för att 

stärka och utveckla alla elevers språkliga förmåga 

De undervisande lärarnas kompetens är av yttersta vikt när det gäller att undervisningen 

läggs upp och bedrivs på ett så språkstödjande och utvecklande sätt som möjligt, via 

strukturstöd, strategistöd och innehållsstöd. Att arbeta utifrån en språkinriktad 

undervisning med kontextrikt innehåll underlättar lärandet av ord och begrepp, vilket gör 

det lättare att tillägna sig kunskap. Det finns en logoped att tillgå, vilket gör att de 

undervisande lärarna kan få hjälp med ett medicinskt perspektiv på elevernas svårigheter 

och därmed möjlighet att minska och undanröja språkliga hinder som de annars kanske 

inte varit uppmärksamma på. Det handlar även om på vilket sätt och vilka specifika 

områden eleverna behöver stärkas inom.   

 

Språkligt sårbara elevers upplevelse av sin lärmiljö 

Enligt speciallärarnas utsagor verkar det vara viktigt för eleverna att få den hjälp de 

behövde och att kunskapandet inte enbart skulle ske genom att läsa och skriva utan de 

föredrog att tillägna sig kunskapen genom samtal och diskussioner. Speciallärarnas 

uppfattning var också att datorn var ett viktigt hjälpverktyg. Elevernas svårigheter verkar 

ligga i att förstå texter samt att göra sig förstådd i olika situationer.    
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Studiens avstamp togs i tanken om en avsaknad av språklig tillgänglighet i SPSM:s 

tillgänglighetsmodell vilket gjorde att vi valde att ta reda på vad två speciallärare på en 

kommunikationsskola hade för uppfattningar om hur lärmiljön kunde anpassas för att 

stödja, stärka samt utveckla elevers språkliga förmåga. Observationen gav oss mycket 

fakta och förförståelse då speciallärarna berättade och förklarade saker som de kanske 

annars inte satt ord på, vilket Esaiasson m.fl. (2012) menar är en styrka med 

observationer. Observationen var därför oss till gagn med tanke på att speciallärarna 

kanske inte reflekterar över saker i deras vardag på samma sätt som en utomstående som 

ser dessa för första gången. Vi fick möjlighet att ställa frågor vilket gjorde att 

speciallärarna kunde utveckla sina tankar kring det observerade, men även levandegöra 

lärmiljön genom flera elevexempel. Trots att vi utgick från ett observationsschema, vilket 

kan vara till fördel för oerfarna observatörer och underlätta sammanställningen av 

observationen, enligt Bjørndal (2005), så upplever vi att samtalet med 

specialpedagogerna under observationens gång hjälpte oss att synliggöra saker som vi 

riskerat missa om vi enbart följt observationsschemat och inte fört ett samtal kring det 

observerade som komplement. 

Bjørndal (2005) skriver att forskare kan nå ut till fler personer med en enkät men risken 

hade varit att vi kanske inte ställt rätt frågor då vår kunskap och erfarenhet inte var så stor 

gällande språkligt tillgänglig lärmiljö. För att få ett lika rikt och fylligt material som vid 

intervjuer så hade enkäten behövt ha öppna frågor vilket hade gjort det svårt och 

tidskrävande att sammanställa och jämföra svaren. Vi hade troligen inte heller uppfattat 

alla saker speciallärarna gjorde för att skapa en språklig tillgänglighet, då de inte såg det 

som delar av en språklig tillgänglighet. De såg det som naturliga delar inom den 

nuvarande tillgänglighetsmodellens tre hörn. Utan denna förförståelse och den semi-

strukturerade intervjun som mer påminde om ett samtal, hade resultatet speglat 

speciallärarnas åsikt om att SPSM:s tillgänglighets modell var fullgod utan en språklig 

aspekt. Därför hade resultatet nog sett helt annorlunda ut om vi inte observerat eller om 

vi hade använt oss av enkäter. 



 

50 

 

Ett stort problem var att komma nära en verksamhet som bedriver undervisning för elever 

i någon form av sårbarhet. Vi är ytterst tacksamma att språkskolan tog emot oss men inser 

att vi hamnade lite i ett dilemma då vi varken har möjlighet att dra några större slutsatser 

av det vi sett och hört eftersom vi inte hade möjlighet att delta i undervisningssituationer. 

Således kan vi inte verifiera uppgifterna vi fått. Det vi egentligen bara kan dra slutsatser 

om är den fysiska miljön som vi besökt. Vi kan inte med säkerhet påstå oss veta något 

om den sociala eller språkliga delen eller om undervisningen, då vi varken fick möjlighet 

att vara med på lektionerna eller intervjua eleverna. Då speciallärarna talade om positiva 

såväl som utmaningar i lärmiljön intervjutillfället, så känns det som om materialet vi fått 

utifrån vår intervju är trovärdigt. Vi har dock inte belägg för de andra delarna av lärmiljön 

eller den språkutvecklande undervisningen via observationer. Däremot anser vi att 

speciallärarna vid intervjutillfället bidrog med ett omfattande datamaterial och att 

observationen gav en kompletterande bild av lärmiljöns utformning.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad två speciallärare med specialisering inom grav 

språkstörning hade för uppfattningar om hur lärmiljön kan anpassas för att stödja, stärka 

samt utveckla elevers språkliga förmåga samt deras tankar om hur elever i språklig 

sårbarhet tros uppfatta sin lärmiljö. Studien syftade även till att få en uppfattning om hur 

en fysisk lärmiljö kan bli tillgänglig för elever i språklig sårbarhet. 

   

Fysiskt tillgänglig lärmiljö för elever som befinner sig i språklig sårbarhet 

Både lagtexter (SL, SFS 2010:800; DL, SFS 2008:567), forskning (Skolverket, 2016a; 

Skolverket, 2016b; Rose & Meyer, 2006) och vårt resultat visar på att lärmiljön ska 

utformas så den blir tillgänglig för elever som befinner sig i en sårbarhet. För att skapa 

en språkligt tillgänglig skola och lärmiljö behöver hänsyn tas till elevers olika behov i 

den fysiska, pedagogiska och sociala miljön, skriver Lindqvist (2017). För att göra 

lärmiljön språkligt tillgänglig för eleverna på kommunikationsskolan utgick 

speciallärarna från de tre olika områdena i Specialpedagogiska skolmyndighetens 

(Hammar, 2016) tillgänglighetsmodell. Modellen som består av tre hörn vilka 

symboliserar de olika områdena i lärmiljön; den fysiska, den pedagogiska och den sociala 

miljön. När dessa hörn samspelar utifrån elevens behov och förutsättningar kan en 



 

51 

 

tillgänglig lärmiljö bli verklighet. Vår tanke var att tillgänglighetsmodellen behövde 

ytterligare ett område, den språkliga. Detta för att vara ett kraftfullt verktyg i att skapa 

språkligt tillgängliga lärmiljöer. Vår studie visar att vi både hade rätt och fel i denna tanke. 

Speciallärarna på kommunikationsskolan hade aldrig tänkt denna tanke eller känt ett 

behov av ytterligare ett område. Dock uppmärksammade vi att speciallärarna hade 

språkligt tillgänglighetsanpassning enligt modellens samtliga områden: fysisk lärmiljö, 

pedagogisk lärmiljö och social lärmiljö.  

 

När det gäller den fysiska lärmiljön så fanns det möjlighet för eleverna att både sitta 

enskilt och att sitta gemensamt. Tufvesson (2007) menar att placeringen av eleverna är 

viktig då de måste få möjlighet både till arbetsro för att kunna koncentrera sig på sina 

uppgifter, men om det ska föras dialoger i klassrummet är det viktigt att eleverna sitter så 

de ser varandra och läraren. Enligt Vygotskij (2001) är det i den proximala 

utvecklingszonen där lärandet sker och det är genom samspelet mellan människorna, i 

interaktionen, som lärprocessen sker. Genom att speciallärarna, enligt deras utsagor, sitter 

tillsammans med eleverna blir de en avgörande faktor för elevernas språk- och 

begreppsutveckling, vilket stämmer överens med den sociokulturella teorin. Vidare 

skriver Tufvesson (2007) att eleverna behöver en anpassad lärmiljö då de ofta är mycket 

känsliga för stimuli. Ett sätt är att ljuddämpa miljön eller använda sig av hörselkåpor. 

Speciallärarna säger att det är viktig att kompensera för elevernas svårigheter både att 

göra anpassningar i den fysiska lärmiljön, men också i undervisningen. Enligt det 

designteoretiska perspektivet handlar det om att anpassa undervisningen och använda 

olika hjälpmedel (Selander och Kress, 2017). Speciallärarna berättar att de, gällande stöd 

i undervisningen, delar upp tekniska hjälpmedel i två kategorier; träningsverktyg och 

lärverktyg. Allt handlar om att kompensera och möjliggöra elevernas språkliga 

utveckling, vilket även Bruce m.fl. (2016b) hävdar. I relation till elevers olika språkliga 

förutsättningar blir skolans kompensatoriska uppdrag viktigt. Det handlar om att 

kompensera för skillnaderna, men även att möjliggöra alla elevers språkliga utveckling. 

Eleverna ska arbeta med sådant som är svårt, men samtidigt få stöttning med att 

kompensera för svårigheterna med hjälp av lärverktyg som innefattar uppgifter vilka 

stödjer språket (Skolverket, 2016a; Eriksson, Habbe, Walther & Westlund, 2015). Att få 

stöd för att lyckas minskar risken för att elever i språklig sårbarhet utvecklar låg 

självkänsla. Låg självkänsla är en riskfaktor som försvårar kunskapsinhämtningen 
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ytterligare enligt Jerome, Fujiki, Brinton och James (2002). Den pedagogiska lärmiljön 

bedrivs via undervisning som är språkstödjande och utvecklande berättar speciallärarna. 

Detta görs genom att de använder sig av strukturstöd, strategistöd och innehållsstöd i 

undervisningen. Tecken på detta syns till exempel genom att skoldagen förtydligas med 

hjälp av bildstöd över vilka ämnen som ska läsas just den skoldagen, men även bildstöd 

på frågeord och ordklasser samt individuella elevscheman. Den sociala lärmiljön handlar 

om hur eleven fungerar tillsammans med andra och hur eleven beter sig i olika situationer. 

Speciallärarna säger att det handlar om att ge eleverna en förförståelse gällande hur de 

ska agera när vissa situationer uppstår. Det är viktigt att synliggöra och gå igenom de 

situationer som är jobbiga. Speciallärarna använder sociala berättelser och ritpratar då det 

är viktigt att visualisera för eleverna och inte bara prata. När undervisningen och lärmiljön 

är uppbyggd efter dessa områden och efter gruppens språkliga behov blir de därmed 

tillgängliga för eleverna. Frön som vi kan ta med och plantera i våra verksamheter i andra 

grundskolor är att anpassa lärmiljön så att den blir lugnare och tystare genom 

ljuddämpande material och hörselkåpor men även att vi är medvetna om stimuli i form 

av material på väggarna påverkar eleverna. Att eleverna har tillgång till olika lärverktyg 

som kan individanpassas är en god grund så att alla elever får sina behov tillgodosedda 

utan att vara utpekande. UDL, som är ett pedagogiskt ramverk, syftar till att förbättra och 

optimera undervisningen och lärandet för alla Meyer, Rose och Gordon (2014). Genom 

att tänka kring strukturstöd, strategistöd och innehållstöd som ett pedagogiskt ramverk 

går det att förverkliga i alla lärmiljöer, oavsett skolform och kan därmed utveckla 

lärmiljön till att bli ett drivhus för lärande. Anpassningarna som görs gällande lärmiljön 

är anpassningar som enligt våra upplevelser oftast är vanligt förekommande i lägre 

årskurser men det borde användas längre upp i åldrarna för att öka medvetenheten och 

underlätta för elever i språklig sårbarhet.       

 

För att en lärmiljö ska bli språkligt tillgänglig handlar det om att eleverna ska få en så 

språkligt stimulerande lärmiljö som möjligt, anpassad till sina behov. Meyer, Rose och 

Gordon (2014) skriver att alla elever lär på olika sätt och därför ska miljön anpassas och 

förberedas utifrån elevernas olikheter och deras behov av variation i lärandet. Det handlar 

om att undervisa utifrån olika lärstilar, vilket speciallärarna gör, men även utgå från det 

pedagogiska ramverket UDL. På så sätt optimeras undervisningen och lärandet för alla 

elever, då fokus ligger på att förebygga begränsningar inom lärmiljön istället för på 
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elevernas svårigheter enligt Rose m.fl. (2006). Det är viktigt att hänsyn tas till elevernas 

intellektuella nivå samtidigt som att fokus ska ligga på elevernas möjligheter till 

språkutveckling. Gärna genom intresseväckande uppgifter som bygger på förförståelse 

och stöttar språket. Uppgifter som är utmanande så att eleverna får möjlighet att hamna i 

den proximala utvecklingszonen. För att utveckla en god språkundervisning krävs tid. Tid 

till elevernas förberedelse och repetition. Elever i språklig sårbarhet behöver höra ord 

flera gånger för att lära sig dem (Gibbons, 2003; Steele & Mills, 2011). I likhet med 

utredningen SOU 2016:46 (Skolverket 2016a) säger speciallärarna att den bästa 

förutsättningen för detta är små klasser, med specialutbildade pedagoger och annan närhet 

till personal med expertis inom språkområdet. Vidare framkommer det att logopeden och 

specialläraren har ett viktigt samarbetsuppdrag. Jälmbrandt och Ivarsson (2017) menar 

att detta samarbete är något som blir mer än delarna var för sig vilket kan uttryckas som 

ett plus ett blir tre. Ett fungerande samarbete med en logoped är således oerhört värdefullt. 

Bruce och Sjunnesson (2018) talar om att logopedens och speciallärarens kompetenser 

kan skapa en språkligt tillgänglig lärmiljö som gynnar alla elever, men framförallt de som 

befinner sig i språklig sårbarhet. Speciallärarna talar om hur viktigt det är med ett bra 

samarbete mellan dem och logopederna. Särskilt med tanke på att de besitter olika 

kompetenser som kompletterar varandra och här nämner speciallärarna TAKK som en 

sådan kompletterande kompetens. Speciallärarna får här en viktig roll i utvecklandet av 

språkligt tillgängliga lärmiljöer med hjälp av UDL och olika lärstilar. Då olika lärstilar 

och metoder varieras, lärmiljön anpassas och verktyg för lärandet används skapas 

möjlighet för eleven att utvecklas och lära (Selander och Kress, 2017; Selander och 

Rostvall, 2010). Det är värdefullt för eleverna att få goda språkliga förebilder vilket 

speciallärarna menar att detta saknas på skolan, då nästan alla elever på skolan på ett eller 

annat sätt befinner sig i en språklig sårbarhet. Fortsatt säger speciallärarna att på en 

grundskola som inte är en kommunikationsskola, finns det språkliga förebilder som denna 

typ av elever behöver eftersom det är viktigt för eleven att få ingå i en språkande kultur 

som medresenär för att sedan kunna bli aktiv deltagare. Förutom att anpassa lärmiljön 

och ge eleverna strategier för språkandet skriver Lidberg (2010) om denna språkande 

kultur där eleven som medresenär i en fungerande modell får stöd i sin språkutveckling. 

Bruce m.fl. (2016a) menar att gruppen fungerar som en modell där eleven använder sitt 

egna språk samtidigt som eleven får tillgång till andras språk. I likhet med sociokulturellt 

lärande säger också Nettelbladt och Salameh (2013) att elevers språk och språkutveckling 
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är i behov av andra och det gemensamma samspelet, det är således inte en isolerad 

företeelse.  

 

Språklig aktivitet och speciallärares arbeta med språkliga aktiviteter för att stärka 

och utveckla alla elevers språkliga förmåga 

Ur resultatet går det utläsa att elevernas språkliga förmåga kan stärkas och utvecklas 

genom att de undervisande lärarna medvetet arbetar med språkliga aktiviteter. Det är 

viktigt att pedagogerna runt eleverna besitter en språklig medvetenhet. Den språkliga 

medvetenheten är en viktig framgångsfaktor för elevernas språkutveckling och ska 

genomsyra all undervisning. Bruce m.fl. (2016a) menar att det handlar om att medvetet 

utforma undervisningen så den blir språkstödjande. Elevernas samtliga undervisande 

lärare väljer pedagogiska metoder och strategier som genomsyrar all undervisning. 

Skolans språk- och kommunikationsmönster blir därmed tillgängliga i olika 

lärandesituationer. Undervisningen utformas på ett sätt där lärande, kommunikation och 

samspel samarbetar, vilket gör att speciallärarna medvetet kan minska elevernas språkliga 

sårbarhet och därmed förebygga en pedagogisk sårbarhet.  

Framgångsfaktorer inom skolans lärmiljö beror främst på att undervisningen bygger på 

kunskapsmålen och baseras på elevaktivt lärande, där kommunikationen är basen till 

kunskapsbyggandet. Pedagogen ska vara aktiv, engagerad och skapa goda relationer till 

eleverna. Relationer som är förtroendefulla, respektfulla och omsorgsfulla (Hattie, 2009; 

Håkansson & Sundberg, 2012; Skolinspektionen, 2010). Speciallärarna arbetar aktivt 

med att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen och använder sig mycket av film. 

Språket används och bearbetas då i fler omgångar, vid manusskrivande och vid 

filminspelningen samt när eleverna tittar på filmen och sedan samtalar om det de sett och 

upplevt. Matriser är vanligt förekommande och dessa ska fungera som tydliggörande för 

eleverna så de får en möjlighet att överblicka hur de ligger till kunskapsmässigt i 

respektive ämne. Att synliggöra elevernas kunskaper gör att de lättare kan påverka sitt 

lärande (Hattie, 2009). En annan framgångsfaktor är pedagogernas ämneskunskaper samt 

deras kunskaper om elevernas svårigheter. Speciallärarna på kommunikationsskolan har 

stor kunskap när det gäller elever med språkstörning och använder sig av varierade och 

väl anpassade språkliga metoder för att stärka elevernas språkutveckling. Liknande 

framgångsfaktorer; pedagogens kunskaper om ämnet, väl anpassade och varierande 
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metoder samt kartläggning och uppföljning av elevernas resultat nämner Tjernberg 

(2013) är framgångsfaktorer för hur man utvecklar läsning och skrivning. Detta arbetssätt 

fungera lika bra i vilken grundskola som helst och med alla elever men det är en 

förutsättning för att elever i språklig sårbarhet ska lyckas tillgodose sig kunskapen.     

 

Språkligt sårbara elevers upplevelse av sin lärmiljö 

Speciallärarnas utsagor om hur eleverna i språklig sårbarhet tros uppleva sin skolgång 

och lärmiljö vittnar om att eleverna tycker det är bättre på kommunikationsskolan, än på 

den förra skolan. Det beror framförallt på att eleverna upplever att de får mer hjälp nu än 

tidigare. Både SOU 2016:440 (Skolverket, 2016b) och Tufvesson (2007) menar att små 

klasser leder till att eleverna kan få mer hjälp. Tufvesson (2007) skriver också att mindre 

klasser bidrar till en lugnare lärmiljö där stimuli blir mindre och att eleverna får tillgång 

till det extra stöd de är i behov av. Andra fördelar med specialskolor är att det kan vara 

lättare att samla expertstöd på en enhet och på kommunikationsskolan hade eleverna 

tillgång till kontinuerligt stöd både av logopeder och i form av pedagoger med kunskap 

om läs- och skrivutvecklingen. Speciallärarna på kommunikationsskolan arbetade utifrån 

Hajer och Meestringa (2012) språkutvecklande arbetssätt, vilket består av kontextrik 

undervisning med språklig stöttning. Trots detta är skolarbetet fortfarande kämpigt och 

de stora svårigheterna ligger i att förstå texter. Resultatet tyder på att eleverna lär sig bäst 

när de får ta till sig kunskapen på ett sätt som inte enbart innebär att de ska läsa sig till 

kunskapen själva. Selander och Kress (2017) skriver om multimodalt lärande, där 

lärandets fokus förflyttas från individ till fokus på organisationen och handlar om på 

vilket sätt läromedel, digitala medier och lektionens upplägg kan påverka kunskapandet. 

Detta för att eleverna inte ska bli sårbara och pedagogerna inte ska hamna i det Bruce 

m.fl. (2016a) kallar för pedagogisk sårbarhet. Eleverna behöver få möjligheten att lära sig 

på olika sätt. För att lyckas med detta är en flexibel och tillgänglig undervisning, där 

eleverna kan lära på varierade sätt oavsett deras förmågor, utifrån UDL ramverk en 

förutsättning menar Al-Azawei, Serenelli och Lundqvist (2016). Utifrån speciallärarnas 

utsagor om elevernas upplevelse av deras lärmiljö kan vi framförallt ta med oss att 

lärmiljön behöver anpassas efter eleverna och vara en lugn miljö med mycket stöd och 

hjälp där undervisningen fokuserar på olika sätt att ta till sig och förmedla kunskap inte 

bara genom språket i form av att läsa och skriva.  
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6.3. Specialpedagogiska implikationer  

Resultatet av vår studie pekar på att en lärmiljö som innehåller en tillgänglighet inom 

såväl de fysiska, pedagogiska, sociala och språkliga områdena gagnar elever i språklig 

sårbarhet. Tillgänglighet är en av de förutsättningar som krävs för att alla elever, oavsett 

svårighet, ska kunna vara delaktiga och inkluderade i utbildningsverksamheten utifrån 

sina egna möjligheter. 

I vår kommande roll som speciallärare med inriktning språk- skriv och läsutveckling 

kommer vi ha möjlighet att påverka lärmiljön och utformningen av densamma både på 

grupp- och individnivå för att skapa förutsättningar för alla elever men med speciell 

hänsyn till elever i språklig sårbarhet. Speciallärare behöver aktivt arbeta med att sprida 

det relationella perspektivet eftersom synen på elevers svårigheter får betydelse för hur 

undervisningen läggs upp (Almqvist, Göransson, Lindqvist & Nilholm, 2013; Rosenqvist 

2013). Forskning (Aspelin, 2012; Lauchlan & Boyle, 2014) belyser vikten av att 

undervisningen ska fokusera på elevers lärande och undervisningsmetoder och inte på 

deras brister och svårigheter. Om detta inte görs glömmer man bort lärmiljöns betydelse 

för elevers lärande, menar Nilholm (2012).  

Vår uppgift, som speciallärare, blir också att medvetandegöra pedagogerna på språkets 

centrala roll för lärande och utveckling och tillsammans med dem utforma lärmiljöer som 

är språkutvecklande, vilket enligt Hajer och Meestringa (2012) består av kontextrik 

undervisning med språklig stöttning. Utvecklandet av lärmiljöer ska ske genom stöd med 

hjälp av strukturer och hjälpmedel så att pedagogerna inte hamnar i pedagogisk sårbarhet. 

Att utgå från eller ta stöd i UDL, som är ett pedagogiskt ramverk, kan hjälpa pedagogerna 

med att få en flexibel och tillgänglig lärmiljö som erbjuder varierade lärsituationer utifrån 

alla elevers individuella förmågor (Smith & Harvey, 2014). 

En viktig del av vårt arbete blir också att samarbeta med andra professioner för att kunna 

stötta och hjälpa eleverna utvecklas. I vår studie såg vi hur viktiga logopederna var för att 

bistå eleverna och speciallärarna med hur speciallärarna och eleverna skulle kunna arbeta 

språkligt för att minska sårbarheten. Ett samarbete som kan bli större än delarna var för 

sig (Jälmbrandt & Ivarsson, 2017). Speciallärarens roll blir också att anpassa kraven och 

förväntningarna så att eleverna ska få möjlighet att träna sin språkliga förmåga i en 

lärmiljö som är anpassad efter elevernas förmågor. Detta blir en uppgift för specialläraren 

i samarbete med de undervisande pedagogerna då specialläraren är den som har kunskap 
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om språkutveckling och elevernas svårigheter. Specialläraren kan hjälpa till att anpassa 

och variera undervisningsmetoderna samt följa upp elevernas kunskap och ge stödinsatser 

vid behov, vilket bidrar till framgångsrikt lärande och goda lärmiljöer, hävdar Tjernberg 

(2013). Det som är bra för elever i språklig sårbarhet är bra för alla elever (Bruce m.fl., 

2016a) och på så sätt främjar speciallärarens proaktiva arbete samtliga elever i klassen.      

6.4. Fortsatt forskning 

Det som var intressant var att speciallärarna på kommunikationsskolan inte tycktes sakna 

en språklig del i Tufvessons tillgänglighetsmodell i SPSM:s material (Hammar, 2016), 

vilket de arbetade utifrån. Kanske kan det bero på att de är så vana vid att ta hänsyn till 

en språklig sårbarhet så de anpassar språket inom alla lärmiljöns delar; fysisk, pedagogisk 

och social, enligt tillgänglighetsmodellen. Eftersom inte alla verksamheter har denna 

medvetenhet anser vi att modellen skulle innehålla ytterligare en aspekt, nämligen den 

språkliga. Därför skulle fortsatt forskning kunna fokusera på vad den språkliga delen 

skulle kunna innehålla. Frågeställningar som vore intressanta att utgå ifrån skulle kunna 

vara:  

• Vad innebär en språkligt tillgänglig lärmiljö?  

• På vilket sätt arbetar pedagoger, speciallärare och andra professioner proaktivt 

och språkutvecklande med elever i språklig sårbarhet? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Definition av grav språkstörning  

Med grav språkstörning avses problem att både förstå språk och göra sig förstådd med 

språk. Problemen är av sådan omfattning att elevens skolarbete, sociala samspel och 

vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Funktionsnedsättningen kännetecknas av att 

elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas för åldern och att den 

icke-verbala begåvningen ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den 

primära problematiken, och kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. 

Tillståndet är inte av tillfällig natur (Skolverket, 2016a, s. 202) 
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Bilaga 2: Missivbrev 

          2018-03-02 

Vill du vara med och bidra till att hjälpa oss förstå hur man       

kan utveckla optimala lärmiljöer för elever i språklig 

sårbarhet? 

 

                       

 

Vi är två studenter som går Speciallärarprogrammet med specialisering språk-, skriv- och 

läsutveckling på Kristianstad högskola. Vi går sista terminen och skriver vår 

magisteruppsats om anpassningar av lärmiljön för elever i språklig sårbarhet. Med 

uppsatsen vill vi bidra med kunskap om hur man kan anpassa lärmiljöer så att den blir 

tillgänglig för elever som befinner sig i språklig sårbarhet.  

 

För att få underlag till vår uppsats skulle vi vilja komma på studiebesök till er verksamhet 

någon gång under mars månad. För att få ett brett material vill vi göra observationer av 

lärmiljöer och intervjuer med pedagoger och elever.   

 

Observationen av lärmiljön kan ske under ett eller flera lektionspass för att iaktta vilka 

metoder, anpassningar och hjälpmedel som används. Intervjuerna är tänkt att ske med 

pedagoger som har kunskap, utbildning och erfarenheter som kan vara värdefulla för vårt 

arbete. Intervjun tar ca 30 minuter. Vi kommer att spela in intervjun som stöd för vidare 

bearbetning.  

Vid observationerna och intervjuerna kommer vi att följa Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer. Vilket innebär att deltagandet är frivilligt och att du när du vill 

kan avbryta ditt deltagande. Vid redovisningen av resultatet kommer ingen individ att 

kunna identifieras. Resultatet kommer att presenteras i vårt examensarbete som när det är 

godkänt och färdigt publiceras i DIVA en databas för studentuppsatser. Resultatet 

kommer enbart att användas i detta arbete och allt material kommer att förvaras inlåsta 

och inte visas för obehöriga samt behandlas konfidentiellt.    

Vi är mycket tacksamma över ditt medverkande, för att du delar med dig av din kunskap 

och din tid. För mer information eller frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss eller 

med vår handledare Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap med 

inriktning specialpedagogik på Kristianstad högskola. Hon nås på xxxxx.xxxx@xxx.xx 

eller XXX-XX XX XXX. 

Jenny Eriksson                    Terese Henriksson 

xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx   xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx. 

XXXX -XX XX XX  XXXX- XX XX XX 
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Bilaga 3: Intervjuguide pedagog    

Arbetar som:________________________________ 

Utbildning:_________________________________ 

 

❖ Hur gör du/ni klassrumsmiljön tillgänglig för elever i språklig sårbarhet? Vad 

tänker du/ni på när det gäller placering, förvaring, information m.m. 

 

 

❖ Hur lägger du upp undervisningen för att göra den tillgänglig för elever i språklig 

sårbarhet? 

 

❖ Vilka hjälpmedel/alternativa verktyg kan vara till nytta för att underlätta 

inlärningen hos elever i språklig sårbarhet? 

 

❖ I den bästa av världar, där ekonomi, arbetstid etcetera inte begränsar, hur borde 

lärsituationer se ut för elever i språklig sårbarhet? 

 

❖ Finns det någonting du skulle vilja lägga till? 
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Bilaga 4: Observation i lärmiljön    

Lärmiljöns placering: ________________________________________________ 

Typ av lärmiljö:_______________________ 

Årskurs:_________________________ Antal elever:______________________ 

Antal personal:__________ Yrkeskategorier:_____________________________ 

 

FYSISK MILJÖ  

Skolmiljö: 

I vilket område ligger skolan? 

Hur ser skolgården ut? 

Vilka möjligheter till lek och avkoppling finns?  

 

Lokaler: 

Var är lokalerna placerade på skolan? 

Hur är klassrum, grupprum samt andra lokaler placerade i förhållande till varandra?  

 

Möblering: 

Hur ser rummens möblering ut (för grupparbete och individuellt arbete)? 

Hur är eleverna placerade i klassrummet? Parvis/grupp/enskilt/med kamrater?   

Hur inbjuder möbleringen till samspel mellan eleverna? 

Hur ser förvaring och inredning ut samt hur påverkar detta lärmiljön? 

 

Stödstrukturer och hjälpmedel 

Vad finns det för synliga stödstrukturer och hjälpmedel? 

Hur får eleverna tillgång till läromedel, teknik, lärverktyg etc.? 

 

Övrigt 

Skiljer sig klassrummet på något sätt från ett ordinarie klassrum och i så fall hur?  


