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Förord 

Redan vid första träffen på den första kursen, när vi påbörjade vår utbildning på Högskolan 

Kristianstad, träffades vi tre och sedan dess har vi hållit ihop. Under utbildningens gång har vi 

haft många intressanta diskussioner om både det ena och det andra och det var ur en av dessa 

diskussioner som vår ursprungsidé till examensarbetet föddes. Vi arbetar i tre olika kommuner, 

på skolor som skiljer sig både socioekonomiskt och storleksmässigt åt. Tillsammans 

representerar vi grundskolans alla tre stadium. Detta har lett till många intressanta samtal om 

de ibland stora skillnader i tanke, tillvägagångssätt och förutsättningar som skiljer stadierna, 

skolorna och kommunerna åt. Vi bestämde att vi skulle göra en jämförande studie om synen 

och tillämpningen av särskilt stöd till elever i språkliga svårigheter. Så blev det inte! Efter 

många om och men så landade vi till slut i den studie vi ser resultatet av i detta arbete; en 

kvalitativ studie om språkutvecklande arbetssätt, och speciallärarens roll i detta, ur tolv lärares 

perspektiv.  

I sann pandemianda träffades vi via Zoom och upprättade och organiserade snabbt ett 

fungerande system för att smidigt kunna samskriva vår text i Google Drive. Vi har haft täta 

träffar via Zoom där vi stämt av och diskuterat arbetets fortskridande kontinuerligt. Vi har även 

träffats live ett antal gånger under arbetets gång för att skriva tillsammans. Gällande all skriven 

text så har alla tre varit inne och skrivit, förbättrat och lagt till i alla delar. Det går därför inte 

att sätta någon bestämd gräns för vem som har skrivit vad i arbetet då vi alla varit med och 

skrivit i alla texter. Intervjuerna har vi dock utfört enskilt på olika skolor men i samma antal. 

Stort tack till alla som har hjälpt oss på vägen och ett särskilt tack till vår handledare Katarina 

Nilfyr!
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1. Inledning 
För att en människa ska kunna vara del av en demokratisk värld och samhälle kan skriftspråket 

anses vara av stor betydelse (Taube, 2009). Även utifrån det enskilda individperspektivet är 

vikten av att få tillgång till det skrivna och lästa språket stor. En språklig osäkerhet leder ofta 

till ett försämrat självförtroende och följden är att mängden språk-, skriv- och läserfarenheter 

minskar (Bruce, 2020). Även i skolan behövs en god språklig förmåga för att på olika sätt kunna 

ta till sig alla de uppdrag som skolan förmedlar. I ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet” (Lgr11, 2019) står under avsnittet om skolans uppdrag följande att läsa 

“Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

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

få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr11, 2019, s.9). Även i kursplanen för svenska står det 

uttryckt om skolans uppdrag: 

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 kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr11, 2019, s. 222) 

Det är alltså väldigt tydligt uttryckt att skolan värderar språket som människans främsta redskap 

och då behöver rätt förutsättningar ges för att detta ska kunna ske. Vi ser att det som sker 

innanför skolans väggar blir avgörande för hur eleverna ska lyckas. Bruce m.fl. (2016) anser att 

skolan ställer höga krav på de förmågor som förväntas av barnen, såväl muntliga som skriftliga. 

Författarna menar även att den abstrakta medvetenheten, det som sker bortom här och nu ökar 

i takt med åren. Att arbeta språkinriktat, menar Hajer och Meestringa (2014), kommer alla 

elever, med eller utan svårigheter till gagn. De menar också att skolor eller till och med 

kommuner behöver ha en uttalad språkpolicy som alla skulle behöva förväntas arbeta efter för 

att kunna nå bästa resultat med det språkinriktade arbetet. Bruce m.fl. (2016) menar till och med 

att skolans höga krav skulle kunna trigga igång språkliga svårigheter hos elever.  

För att kunna stötta pedagogerna i arbetet kring eleverna ska det finnas specialpedagogisk 

kompetens till hands ute på skolorna. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 2 kap. 25 § finns ingen 

direkt reglering eller angivelse om hur detta uppdrag förväntas se ut utan det anges att 

”elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800) Vi ser ute på 

skolor vi varit på att otydligheten i styrdokumenten skapar en osäkerhet kring vem som 

egentligen gör vad rörande de specialpedagogiska insatserna, detta till följd av att uppdraget i 
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Skollagen inte regleras mer tydligt. I Examensordningen (SFS 2017:1111) för speciallärare är 

uppdraget dock mer reglerat, men vi upplever inte att det är ett dokument som är levande ute 

på de skolor som vi har besökt. Vi har också kunnat skönja en viss diskrepans i hur uppdraget 

tolkas utifrån Examensordningen (SFS 2017:1111) och vad lärare ute på skolorna förväntar sig 

av speciallärarens uppdrag, såsom von Ahlefeld Nisser (2014) också kunnat se i sin studie att 

utplock av elever många gånger är det som önskas från lärarna. Byström och Bruce (2018) 

menar att specialläraruppdraget kan delas in i tre delar där undervisning, utveckling och 

utredning utgör de tre delarna. Sett till Examensordningen (SFS 2017:1111) förväntas en 

speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling förutom att självständigt kunna 

arbeta med elever i behov av stöd, även kunna visa på fördjupade kunskaper om elevers språk-

, skriv-, och läsutveckling. Specialläraren förväntas även medverka i arbetet för att förebygga 

samt undanröja svårigheter och hinder. Men även uppdrag som att utforma åtgärdsprogram 

samt att vara rådgivare och samtalspartner som rör frågor gällande språk-, skriv- och 

läsutveckling ligger i uppdraget enligt Examensordningen (SFS 2017:1111). I vår kommande 

yrkesroll som speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling kommer vi möta 

olika undervisningssituationer och elever med olika språkliga förutsättningar. Därför behöver 

vi öka kunskapen om hur man kan arbeta med språket för att det ska kunna användas som ett 

redskap och ge alla elever goda förutsättningar för lärande. Vi ser således att det är relevant att 

undersöka språkutvecklande arbetssätt i kombination med speciallärarrollen. Problemområdet 

är också relevant med anledning av att det finns en kunskapslucka då forskningen vi tagit del 

av gällande språkutvecklande arbetssätt till stor del belyser ett andraspråksperspektiv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att bidra med kunskap om vad begreppet språkutvecklande arbetssätt innebär 

för tolv lärare i grundskolan samt hur de beskriver att de arbetar språkutvecklande för att skapa 

goda förutsättningar och lärmiljöer för alla elever. Vidare syftar studien till att undersöka hur 

lärarna beskriver speciallärares/specialpedagogers roll i detta arbete.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

 Vad innebär begreppet språkutvecklande arbetssätt för tolv lärare?  

 Hur beskriver dessa lärare att de arbetar språkutvecklande i sina ämnen? 

 Hur beskriver lärarna speciallärares/specialpedagogers roll i detta arbete? 

 Vilka förväntningar och önskemål om stöd i arbetet har lärarna på specialläraren? 

1.2 Studiens avgränsningar 
Föreliggande studie avgränsas genom att fokus ligger på lärarnas perspektiv gällande studiens 

syfte och frågeställningar. Någon undersökning av praktiken, i form av observationer har ej 

gjorts utan det är lärarnas beskrivningar av praktiken som ligger till grund för studiens resultat. 

Studien är avgränsad på så sätt att empirin är insamlad på endast fyra skolor, i årskurs 1-9. 

Speciallärare respektive specialpedagog är två olika yrkesroller där utbildning och 

examensordning skiljer sig åt. I praktiken är det inte så att varje skola har båda dessa yrkesroller 

utan kanske bara den ena och uppdragen kan gå in i varandra och se olika ut beroende på skola. 

På två av de skolor där vi har gjort vår studie fanns det ingen speciallärare utan enbart en 

specialpedagog vars arbetsuppgifter också innefattade de som sett till examensordningen kan 

sägas vara speciallärarens. I en studie av Göransson m.fl. (2017) visar resultatet att undervisning 

är den arbetsuppgift som båda dessa yrkesgrupper ägnar mest tid till. Då vårt problemområde 

rör speciallärarens roll har vi valt att inte närmare beröra specialpedagogens roll i bakgrund och 

tidigare forskning.  

1.3 Centrala begrepp 
Inkludering: Nilholm (2019) beskriver tanken om inkludering som att det är den 

specialpedagogiska undervisningen som ska flytta in i den ordinarie undervisningen. På så sätt 
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kan detta skapa förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan oavsett funktionsnedsättning 

eller språkliga förutsättningar. 

Lärmiljö: Enligt SPSM (2015) kan lärmiljö beskrivas som hela den miljö och de sammanhang 

som en elev befinner sig i under en skoldag. Lärmiljön kan organiseras för att ge förutsättningar 

för att ett lärande i gemenskap och utveckling ska ske hos eleverna. Dessa förutsättningar kan 

ges genom en planerad undervisning som ger eleverna möjlighet till delaktighet, stödstrukturer 

och alternativa lärverktyg. 

Speciallärarens roll: Byström och Bruce (2018) menar att utifrån examensordningen (SFS 

2017:1111) kan speciallärarens roll och uppdrag anses som tredelat med uppdelningen; 

undervisning, utredning och utveckling.  

Språkliga svårigheter: Språkliga svårigheter kan enligt Bruce m.fl. (2016) uppstå när den 

pedagogiska lärmiljön och elevens språkliga förutsättningar sätts i relation till varandra. 

Elevens språkliga svårigheter blir så vis synliga när elevens förutsättningar inte motsvarar de 

krav som och förväntningar som ställs i situationen. Oavsett vilka elevens språkliga 

förutsättningar är så bedöms alla elever utifrån samma kriterier i skolan (Bruce m.fl., 2016). 

Språkutvecklande arbetssätt: Ett rikt språkligt inflöde liksom ett aktivt användande av 

språket i tal och skrift, är viktiga faktorer för att gynna språkutveckling enligt Hajer och 

Meestringa (2014). Vidare menar författarna att ett språkutvecklande arbetssätt fungerar som 

ett medel för att utveckla ämnesinnehållet parallellt med utvecklandet av språket. Genom ett 

språkutvecklande arbetssätt kan klyftan mellan vardagsspråk och skolspråk överbyggas och 

detta arbetssätt bör vara kontextrikt, innehålla språklig stöttning samt mycket interaktion (Hajer 

& Meestringa, 2014). I skolans uppdrag ingår att ”arbeta för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Lgr11, 

2019, s.13).  

2. Bakgrund 
I avsnittet presenteras först hur speciallärarutbildningen samt hur speciallärarnas uppdrag ser 

ut. Därefter presenteras relevanta delar ur styrdokumenten. Sen följer ett avsnitt innehållande 

inkluderingstankar och slutligen beskrivs vad språkinriktad undervisning kan innebära. 
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2.1 Speciallärarutbildningen  

Speciallärare är ingen ny yrkesgrupp. Yrkestiteln nämns i dokument redan under tidigt 1900-

tal. Dock har innebörden av att vara speciallärare förändrats med tiden. År 2008 återinfördes 

utbildningen efter att ha varit nerlagd sedan 1990 och lärare kunde återigen utbilda sig till 

speciallärare. De specialiseringar som då fanns tillgängliga var svenska och matematik 

(Byström, 2018). 2011 utvidgades utbildningen och kompletterades med specialiseringarna: 

intellektuell funktionsnedsättning samt funktionsnedsättning inom hörsel, syn och språk (SFS 

2017:1111). 

Speciallärarutbildningen är en påbyggnadsutbildning vilken kräver en grundläggande lärar- 

eller förskollärarexamen och tre års arbetserfarenhet inom lärar- eller förskolläraryrket för att 

bli behörig att söka. Dessutom krävs att denna examen innefattar ämnesstudier inom 

specialiseringen (SFS 2017:1111).  

Speciallärarens roll har under de senaste årtiondena gått från att vara individfokuserad, 

särskiljande och behandlande till att idag ha en mer förebyggande, utvecklande och 

lärmiljöfokuserad inriktning (Byström, 2018).  

2.2 Det tredelade uppdraget 
Enligt Byström och Bruce (2018) kan utifrån examensordningen speciallärarens uppdrag tolkas 

som tredelat. De tre delarna är; undervisning, utredning och utveckling. Dessa tre uppdrag bör 

enligt författarna var lika viktiga även om de tidsmässigt inte behöver vara lika fördelade.  

Vidare menar Byström och Bruce (2018) att om utveckling fråntas speciallärarens uppdrag och 

endast undervisning och utredning kvarstår så ökar risken för att dessa uppdrag stagnerar och 

hanteras som individburna problem. Detta då utvecklingsarbetet inte är oberoende av 

undervisning och utredning utan dessa tre uppdrag samspelar med varandra.  

Speciallärarens undervisande uppdrag styrs dels av var specialläraren i sin grundbehörighet är 

behörig att undervisa, dels av vilken specialisering specialläraren har. Det är även inom denna 

ram som specialläraren är behörig att ge särskilt stöd (SFS 2017:1111). Specialläraren bör även 

inom ramen för sin behörighet vara delaktig i arbetet med extra anpassningar utifrån sitt 

utvecklande och utredande uppdrag (Byström & Bruce, 2018). 
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Gällande utredningsuppdraget förväntas specialläraren göra pedagogiska utredningar på olika 

nivåer: organisations-, grupp- och individnivå (Byström & Bruce, 2018).  

Speciallärarens utvecklande uppdrag är tydligt framskrivet i examensordningen (SFS 

2017:1111) och innebär att specialläraren ska ha kunskap om och kunna utveckla och göra 

insatser i lärmiljön för att undanröja hinder i syfte att gynna alla elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling. 

2.3 Styrdokument 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 3 kap. 8 § och i Skolverkets (2014) publiceringar om extra 

stöd i skolan finns att läsa om hur och när särskilt stöd ska sättas in. I dessa styrdokument står 

angivet vem som bär huvudansvaret och vilka uppgifter rektor får eller inte får delegera. Det 

finns även att läsa hur åtgärder ska utformas, följas upp och vilken roll elevhälsan förväntas ha. 

I Skollagen (SFS 2010:800) finns ingen av professionerna speciallärare eller specialpedagoger 

uttryckta. Det som i stället finns angivet är att det ska finnas ”personal med sådan kompetens 

att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800) 2 kap. 25 §.  

I Examensordningen står skrivet att för att erhålla examen som speciallärare ska studenten bland 

annat ”visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna” (SFS 2017:1111). Studenten ska även ”visa sådan kunskap och 

förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av 

särskilt stöd” (SFS 2017:1111).  

Vidare finns också skrivet om speciallärarens uppdrag att medverka i förebyggande arbete, 

bidra till att undanröja hinder i olika lärmiljöer, genomföra pedagogiska utredningar, 

uppföljningar och utvärderingar, kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma elevers 

språk-, skriv- och läsutveckling, utforma åtgärdsprogram, leda utveckling av det pedagogiska 

arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever samt vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling 

(SFS 2017:1111). 
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2.4 Inkludering 
Ahlberg (2015) menar att den svenska skolan bland annat vilar på en grund av olika 

konventioner och överenskommelser som har antagits genom åren. Dels är det FN:s konvention 

om de mänskliga rättigheterna, dels FN:s lagstadgade barnkonvention (UNICEF Sverige, 

2018). Utöver detta har Sverige även skrivit under en deklaration vid namn 

Salamancadeklarationen, där specialpedagogiska tankar finns starkt kopplade. 

”Salamancadeklarationen bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

och FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionsnedsättning” (Ahlberg, 2015, s. 25). Deklarationen antogs av Unesco 1994 och ett 

stort antal länder har skrivit under. Idén är att det ska finnas en övergripande tanke om hur 

stödet för elever i särskilt behov ska vara utformat och några av grundtankarna benämns som 

jämlikhet och rätt till inkluderande undervisning. Det kan innebära att skolorna har ett ansvar 

för att i möjligaste mån undervisa och inkludera samtliga elever i den vanliga grundskolan och 

att varje elev har rätt till den hjälp som behovet kräver (Ahlberg, 2015).  Nilholm (2019) skriver 

att Salamancadeklarationen förespråkade ett nytt sätt att tänka och möta utbildningsbehoven 

hos framför allt elever med olika funktionsnedsättningar. Särlösningar med specialskolor eller 

särskilda undervisningsgrupper skulle undvikas i möjligaste mån. Det är också i 

Salamancadeklarationen som tankar om att det är den specialpedagogiska undervisningen som 

ska flytta in i den ordinarie undervisningen för att främja den att kunna hantera mångfalden av 

elever. I och med Salamancadeklarationen fick begreppet inkludering ett internationellt 

genombrott inom det specialpedagogiska området (Nilholm, 2019).  

På 1970- talet blev integrationstanken en dominerande tanke, den syftade till att få individer till 

att anpassa sig i en redan existerande grupp (Ahlberg, 2015). Begreppen ”inclusion” och 

”inclusive education” fanns 1994 inskrivet i Salamancadeklarationen, som skulle kunna 

direktöversättas till inkludering och inkluderande skola. Dessa kom till att visa på en mer 

gemensam ståndpunkt i att en organisation som helhet anpassas efter elevernas behov i 

jämförelse med integrering där eleven förväntas anpassa sig till skolan (Ahlberg, 2015).  Haug 

(2017) menar att inkludering i motsats till integrering skapar bättre förutsättningar för att alla 

elever ska få en bättre undervisning. 

Ahlberg (2015) skriver att en utveckling historiskt sett har skett inom skolan, sett till vem som 

anses vara bärare av ett problem. Tidigare i vår skolhistoria har ett kategoriskt perspektiv varit 

dominant och har präglats av att den generella synen på den enskilde eleven tillskrivs att denne 
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är den ensamme problembäraren. Detta kunde uttryckas som att det var barnet som var 

svårigheten eller det mer generella yttrandet som barn med svårighet (Ahlberg, 2015). 

Författaren skriver vidare att i takt med att samhället och nya kursplaner utvecklas har ett nytt 

perspektiv tagit form som kan benämnas som ett relationellt perspektiv. Med utgångspunkt i 

detta används istället barn i svårighet som visar på att barnet befinner sig i situationsbetingade 

svårigheter som snarare är förankrade i de svårigheter som kan uppstå i mötet med kunskaper 

och förväntningar. Med det relationella sättet att belysa skolsituationer kan det anses av vikt att 

tänka inkluderande för de elever som befinner sig i någon form av behov av stöd. Eftersom 

elevens svårigheter inte är specifikt kopplad till denne själv är ett generellt stöd i den ordinarie 

undervisningen snarare att satsa på än att försöka att urskilja specifika moment där eleven är i 

behov av stöd. (Ahlberg, 2015). 

2.5 Språkinriktad undervisning 
I Lgr 11 (2019) står det skrivet att ”Skolan ska arbeta för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Lgr11, 

2019, s. 13). Enligt Bruce m.fl. (2016) ställer skolan höga krav på elevers muntliga och 

skriftliga förmågor och eleverna ska kunna lyssna, tolka och förstå både talat och skrivet språk. 

Utöver detta finns det även tidspress och konkurrens om talutrymme (Bruce m.fl., 2016). Elever 

behöver mer tid att tänka när de ska avge sina svar, än vad många lärare har möjlighet att ge 

dem (Gibbons, 2016). 

Bruce m.fl. (2016) menar att i takt med att barnet blir äldre så ökar också kravet på att barnet 

ska kunna ta till sig fakta och förstå händelser som inte sker här och nu utan är mer abstrakta. 

Barnet förväntas också att ta initiativ, hålla fokus, organisera och planera sitt skolarbete vilket 

ställer höga krav på barnets kognitiva förmåga och förutsätter ett väl fungerande arbetsminne. 

Enligt författarna är språket intimt förknippat med andra kognitiva, perceptuella och 

neuropsykologiska förutsättningar. Dessa förutsättningar är även de samma som krävs för att 

fortsätta att vara en lärande människa genom livet. Författarna menar vidare att skolans höga 

krav kan trigga språklig sårbarhet. När det gäller bedömning så bedöms elever som befinner sig 

i språklig sårbarhet utifrån samma krav som elever utan svårigheter (Bruce m.fl., 2016). 

En uttalad språkpolicy på en skola eller i en kommun är grunden till ett fullgott 

språkutvecklande arbetssätt enligt Hajer och Meestringa (2014). De menar också att många 

lärare efterlyser metoder och verktyg för att ha möjligheten att arbeta språkutvecklande och för 
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detta krävs ett genomgripande språkutvecklingsarbete då lösryckta tips och snabba eller enkla 

lösningar inte är medel för att nå målen. Författarna menar även att det är av stor vikt att lärarna 

får samtala med varandra för att få till det språkutvecklande arbetet.  

Enligt Hajer och Meestringa (2014) är ett rikt språkligt inflöde en viktig faktor för 

språkutveckling liksom ett aktivt användande av språket i tal och skrift. I en språkinriktad 

undervisning fungerar språkutveckling som medel för att utveckla ämnesinnehållet och arbete 

med ämnesinnehåll och språk sker parallellt. Genom språkutvecklande aktiviteter stöttas 

eleverna i att utvecklas från vardagsspråk till skolspråk. En stark bas för inlärning utgörs av en 

tydlig lektionsstruktur med explicita mål. Ju tydligare stoff, ämnesterminologi och arbetets 

upplägg är uttryckt, desto starkare bas för inlärning (Hajer & Meestringa, 2014).   

Hajer och Meestringa (2014) menar att genom undervisningen kan klyftan mellan vardagsspråk 

och skolrelaterat språk överbryggas. Enligt författarna är skolrelaterat språk ämnesspecifikt och 

kan beskrivas som abstrakt, akademiskt och innehållande komplexa meningskonstruktioner 

samt sammansatta, långa ord och relationsord. Gibbons (2016) använder begreppet 

kontextreducerat för att beskriva skolspråket som då är i motsats till det kontextbundna 

vardagsspråket.  

Hajer och Meestringa (2014) beskriver språkinriktad undervisning som kontextrik, 

innehållande språklig stöttning samt mycket interaktion. Genom att utgå ifrån vardagsspråket 

och för eleverna kända kontexter och på så sätt låta eleverna formulera egna frågor kan 

elevernas förförståelse aktiveras. Vidare menar författarna att elevernas förkunskaper med 

fördel kan kartläggas så att ämnesinnehållet kan knytas till en kontext och vardagskunskaper 

kan införlivas med undervisningen där information ges från flera olika perspektiv. Språklig 

stöttning tillgängliggör skolspråket för eleverna och kan ges på olika sätt. Exempel är att läraren 

kan demonstrera, visa, ge modeller, skrivmallar, meningsinledningar och feedback. 

Kendall Carlsson (2015) skriver om vikten av tydlighet, struktur och konkretion i planeringen 

av lektioner. Författaren menar vidare att bildstöd är en stöttning som ses som gagn för alla 

elever, inte bara de elever som befinner sig i någon form av språklig svårighet. 

Hajer och Meestringa (2014) menar att genom att planera in interaktiva aktiviteter kan samtalet 

fungera som ett verktyg för att bearbeta och reflektera över stoffet. Detta genom att använda 

och pröva att använda det ämnesspecifika språket. Det är viktigt att eleverna hela tiden får 
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kontinuerlig feedback och författarna menar att det finns tre typer av feedback som anses som 

effektiva för elevernas språkutveckling. Dessa är bekräftelse, förtydligande samt förbättrande. 

Bedömningen efter ett avslutat arbetsområde är en avstämning för att se huruvida målen har 

uppnåtts och här ska de språkliga målen utgöra en del av denna. Bedömning bör ske på 

varierande sätt och tydlighet ska gälla även här så att eleverna förstår hur de ska bli bedömda, 

vad de behöver förbättra samt hur detta ska ske (Hajer & Meestringa, 2014).  

Lärares förmåga att planera sina lektioner utifrån ett språkutvecklande perspektiv är ofta 

avgörande för hur språkinriktad undervisningen bedöms vara (Hajer & Meestringa, 2014). 

Lärarens språkliga medvetenhet och hur denna synliggörs i undervisningen är en 

framgångsfaktor för elevers läs- och skrivutveckling enligt Bruce m.fl. (2016). God 

lektionsstruktur, varierande arbetssätt, aktivering av elever, förförståelse, mycket taltid och 

verklighetsanknutna kunskaper är alla arbetssätt som gynnar alla elevers språkutveckling 

(Bruce m.fl., 2016). Edvardsson och Svensson (2020) beskriver hur stöttning kan ges vid 

läsning genom att förståelse byggs tillsammans i klassrummet under tiden eleverna läser. Detta 

genom att skapa förförståelse, samtala samt att sätta den lästa texten i en kontext.  

Lärare behöver ha förmågan att kunna visa elever hur de kan lära sig och inte bara vad de ska 

lära sig. För att lyckas med detta krävs strukturerade arbetssätt, kunskap och ändamålsenliga 

metoder (Bruce m.fl., 2016). Hajer och Meestringa (2014) anser att språkinriktad undervisning 

fokuserar både på innehåll och språk. De menar vidare att inlärningsstrategier är viktiga och 

behöver tas i beaktande vid planering av undervisning. Det är även viktigt enligt Hajer och 

Meestringa (2014) att lärare har kunskap om vilka språkliga krav som deras ämne ställer på 

eleverna och ha en medvetenhet om hur språkutveckling går till. 

Enligt Bruce m.fl. (2016) bör läs- och skrivundervisning vara central under elevers tidiga skolår 

och framhåller vikten av att lärare reflekterar och utvärderar denna kontinuerligt. För att en 

lärare ska kunna arbeta språkutvecklande på ett sätt som gynnar alla elever förutsätts denne ha 

goda kunskaper om språklig medvetenhet och detta ansvar ligger hos skolledningen att se till 

att lärare ges möjlighet att få denna kunskap. Westlund (2020) menar att de elever som har svårt 

med arbetsminne och koncentration riskerar att få möjligheten till lärande påverkat. Författaren 

menar vidare att det därför är av vikt att arbeta på bred front och att skapa intresse och 

engagemang för eleverna. 
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3. Tidigare forskning 
I avsnittet presenteras olika delar kring specialläraren och dennes uppdrag. Först redovisas en 

historisk syn i jämförelse med en nutida syn på speciallärarrollen. Därefter presenteras 

speciallärarens uppdrag samt vilka föreställningar och förväntningar andra yrkesroller kan ha 

på specialläraren och dess yrkesroll. Vidare redogörs för hur det förebyggande arbetet som 

speciallärare utför, kan se ut. Avslutningsvis redovisas hur stöd och utmaningar kan se ut i en 

språkinriktad undervisning. 

3.1 Speciallärarens roll 

3.1.1 Specialläraren då och nu 

I en studie gjord av von Ahlefeld Nisser (2014) konstaterar författaren att en del gamla tankar 

och syner kring speciallärarens roll kan kollidera med nya föreställningar som då kan få till 

konsekvens att speciallärarens kompetens och kunskaper inte används i förenlighet med vad 

utbildningen har gett. Den gamla synen på speciallärarens roll innebär att speciallärarens 

centrala uppdrag ska vara att plocka ut elever från klassrummet samt att det framför allt ska 

vara elever som befinner sig i svårighet som ska ta speciallärarens tid i anspråk. En förlegad 

syn kan även vara att specialläraren ska verka som någon form av expert som ensam sitter inne 

på svar. Speciallärarens roll idag innebär bland annat ett aktivt deltagande i 

klassrumssituationer och att vara behjälplig i planeringsarbetet. I studien skriver författaren 

även om att bristen på samplanering mellan lärare och speciallärare kan sätta specialläraren i 

roll där kompetens och kunskap inte kommer fram utan att det snarare blir att specialläraren får 

en roll som vuxenstöd i klassrummet (von Ahlefeld Nisser, 2014).  

3.1.2 Speciallärarens uppdrag 

I en studie gjord av Göransson m.fl. (2015) har 4252 enkäter har besvarats av speciallärare och 

specialpedagoger. I enkäten har frågor ställts till speciallärare och specialpedagoger i syfte att 

belysa deras syn på hur de upplever att utbildningen har förberett dem på det uppdrag de nu 

utför i sitt arbete. I resultaten kan bland annat ses att yrkesgruppernas syn på vad skolans 

viktigaste uppdrag anses vara är att bidra till ett likvärdigt och jämställt samhälle. Nästan hälften 

av de tillfrågade ansåg inte att kunskapsmålen hörde till skolans viktigaste prioriteter. 

I Göransson m.fl. studie (2017) visar resultatet att inom grundskolan är undervisning den 

enskilda arbetsuppgift som flest speciallärare och specialpedagoger ägnar den mesta tiden åt. 
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Framför allt är det undervisning i mindre grupp men nästan lika mycket tid viks åt traditionell 

undervisning, det som skulle kunna betecknas som individuell undervisning. Till skillnad från 

specialpedagogerna som i rapporten uppges ha en stor del av sin roll i konsultation och 

rådgivande samtal med elevassistenter är detta inte något som syns i speciallärarollen 

(Göransson m.fl., 2017). Även von Ahlefeld Nisser (2014) anger att specialläraruppdraget 

skulle kunna ses som ett direktkopplat arbete med elever där arbetet i liten grupp och en- till- 

en är i dominans. 

Göransson m.fl. (2015) visar även i sin forskning att det som, utöver undervisningen, också 

ingår i speciallärarens roll är samverkan med vårdnadshavare, samverkan med elevhälsa, samt 

dokumentation och utförande av utredningar och åtgärdsprogram. Högskoleverket (2012:11) 

uttrycker speciallärarnas arbete i jämförelse med specialpedagogernas, som att speciallärare 

arbetar snarare med elever medan specialpedagoger anses arbeta för elever. von Ahlefeld Nisser 

(2009) har skrivit en doktorsavhandling som belyser kommunikation och specialpedagogers 

yrkesroll och hon uttrycker synen på specialläraren som en pedagog som framför allt arbetar 

med barn på individ- och gruppnivå och som arbetar direkt under rektorn.  

Speciallärare och specialpedagoger verkar idag arbeta mer med handledning av lärare och 

dokumentation än tidigare samtidigt som de i stor utsträckning undervisar elever i grupp eller 

individuellt. En mindre vanligt förekommande arbetsuppgift är skolutvecklingsarbete 

(Göransson m.fl., 2015). 

3.1.3 Föreställningar och förväntningar 

I studien gjord av Göransson m.fl. (2015) ges vidare en tydlig bild av att en relationell syn på 

elever i svårighet är dominerande hos de båda yrkesgrupperna, till skillnad från synen hos 

skolledare i olika befattning. Samma studie visar också att det finns en stor dominans i synen 

på att orsakerna till skolsvårigheterna som eleverna upplever beror på att skolan är för dåligt 

anpassad för att möta elevers olikheter men även att en del lärare har brister samt att klasser 

fungerar alltför dåligt. Dock verkar det osannolikt med tanke på den breda variation och 

komplexitet i speciallärarens och specialpedagogens arbetsuppgifter att de ska vara beredda och 

besitta kunskaper som täcker alla områden relaterade till skolsvårigheter - särskilt med tanke 

på att styrdokumenten inte tydligt definierar speciallärarens och specialpedagogens uppgifter 

och inte heller skolsvårigheter eller särskilt stöd (Göransson m.fl., 2015). 
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von Ahlefeld Nisser (2014) skriver i sin studie att det finns skilda föreställningar från rektorer 

och speciallärare om vad som förväntas av uppdragen. I en annan studie av Cameron m.fl. 

(2012) kommer de fram till att riktningen för de skandinaviska länderna går mot ett mer 

inkluderande sätt att planera och undervisa för elever i behov av särskilt stöd. Lindqvist (2013) 

menar i sin studie att det kan vara på grund av en stor otydlighet gällande speciallärares uppdrag 

som bidrar till att det finns en allmänt otydlig bild av professionen. 

von Ahlefeld Nisser (2014) kommer i sin studie fram till att det finns en stor överensstämmelse 

hos rektorer, speciallärare och specialpedagoger huruvida hur föreställningarna kring 

speciallärarens uppdrag är. Speciallärarens uppdrag specificeras som någon som arbetar 

ämnesutvecklande, handleder inom ämnen, kan ge idéer och tips samt gör observationer i 

klassrummet. Även undervisning ingår i definitionen av speciallärarens uppdrag dels i 

klassrummet, dels med små grupper och med enskilda elever. Resultatet i studien visar även att 

det fortfarande ses som ett viktigt uppdrag att arbeta med elever enskilt eller i grupp, precis som 

det ansågs förr, men en riktning mot att specialläraren vill vara synlig och tillgänglig för alla 

elever kan synas. Alltså att specialläraren inte bara ska finnas för de elever som har problem.  

Göransson m.fl. (2015) menar i sin studie att arbetsuppgifterna varierar beroende på var i 

skolorganisationen specialläraren eller specialpedagogen arbetar och sammanhanget verkar ha 

betydelse för hur och i vilken utsträckning de lyckas hävda sin expertis. Studien (Göransson 

m.fl., 2015) visar även på svårigheter för speciallärarna och specialpedagogerna att hävda sin 

expertis gällande identifiering av skolsvårigheter. Detta kan ha ett samband med att 

speciallärare och specialpedagogers syn på skolsvårigheter inte korrelerar med skolledare i 

olika befattningar och andra yrkesgrupper i skolans värld då speciallärare och specialpedagoger 

ser skolsvårigheter som något relationellt medan andra yrkesgrupper har en tendens att se på 

skolsvårigheter mer kategoriskt (Göransson m.fl., 2015). 

Cameron m.fl. (2012) studie visar att Sverige har ett inkluderande sätt att se på undervisning, 

specialskolor, specialklasser och att andra typer av segregerande lösning inte är särskilt vanliga 

i jämförelse med andra länder. Resultatet i den studien visar att Sverige och Norge, som studien 

också omfattar, arbetar i stor mån för att tillgodose olika behov som kan finnas vid inlärning. 

Ett synsätt som kan kopplas till ett relationellt perspektiv. Dock visar resultatet också att en del 

kategoriska lösningar används. Och även om de inte anses vara de mest ultimata, menar 

författarna, att de ändå behövs. 
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Göransson m.fl. (2015) sammanfattar resultatet av sin studie som att speciallärare och 

specialpedagoger med största sannolikhet har svårt för och kommer fortsatt ha svårt för att 

hävda jurisdiktion och expertis då deras roll inte regleras i styrdokumenten. Detta för att det 

juridiska ansvaret för att bestämma, organisera och utveckla skolor i förhållande till 

specialpedagogiskt arbete ligger på skolans rektor. 

3.1.4 Förebyggande arbete 

von Ahlefeld Nisser (2014) menar i sin studie att det förebyggande arbetet ses som ett av de 

viktiga arbetena för specialläraren. För specialläraren handlar det förebyggande arbetet framför 

allt om att vara en kvalificerad samtalspartner, men även att leda ämnessamtal med 

ämnesarbetslag. De kvalificerade samtalen kan även handla om didaktiska samtal med elever. 

Vad kvalificerade samtal skulle kunna vara skiljer sig en del åt, enligt von Ahlefeld Nisser 

(2014), som menar att en del lärare anser att kvalificerade samtal kan äga rum i korridorer eller 

lärarrum medan andra lärare anser att det är helt uteslutet att det kan kallas för ett kvalificerat 

samtal. Sammantaget kan i rapporten ses att av vikt är att regelbundna schemalagda samtal 

ledda av speciallärare är av största vikt. Författaren kommer också fram till i sin rapport att det 

finns en önskan att specialläraren ska arbeta nära eleverna och att speciallärarna ska bilda ett 

team med lärare och klasslärare och som författaren uttrycker det bli ”klasslärarens förlängda 

arm” (von Ahlefeld Nisser, 2014, s. 16). 

Det framskrivs även i von Ahlefeld Nissers (2014) studie att ämnesutveckling i framför allt 

svenska och matematik sågs som en viktig och förebyggande uppgift. Även som kvalificerad 

samtalspartner inom ett specifikt ämne sågs som värdefullt. Slutligen redovisar författaren även 

att flexibilitet, att inte vara fast i ett visst schema eller i en viss grupp, var av stort värde för 

kollegorna runt omkring. 

3.2 Stöd och utmaning i språkinriktad undervisning  
Almqvist m.fl. (2015) presenterar sin rapport, vilken är en syntes av forskning som presenteras 

i meta-analyser, forskning om vilka stödinsatser som främjar måluppfyllelse för elever i 

svårigheter. Tre arbetssätt vilka definieras som generella pedagogiska stödinsatser visar starka 

effekter då det gäller måluppfyllelse. Det första arbetssättet är kamratlärande vilket kan 

användas som komplement till lärarledd undervisning och som visar sig främja elevers lärande 

inom flera olika ämnesområden. Det andra är explicit undervisning där eleverna får träna olika 

färdigheter tydligt och målinriktat. Eleverna får feedback från läraren löpande och arbetet 
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avslutas med att eleverna självständigt får befästa vad de lärt sig. Det tredje arbetssättet rör 

metakognitiva strategier där målet är att eleverna ska utveckla ett autonomt lärande. Arbetet 

kan ske såväl allmänt som genom riktat på ett specifikt ämnesinnehåll (Almqvist m.fl., 2015).   

Wilson och Deveroux (2014) hävdar i sin studie att det är typen av stöttning som är avgörande. 

I stället för att krav sänks och förenklas ska eleven utmanas att ta steg framåt i den proximala 

utvecklingszonen. Hög intellektuell utmaning kräver explicita förklaringar där det är tydligt vad 

som förväntas, hur det ska uppnås samt varför det är viktigt. En studie av Klapp och Jönsson 

(2021) tyder på att lågpresterande elever får stöd i form av förenklingar i stället för scaffolding. 

Författarna menar att denna typ av stöd innebär sänkta förväntningar för att kompensera elevers 

svårigheter, vilket leder till begränsningar av såväl möjligheterna att lära som motivationen hos 

dessa elever. Studien implicerar att stöd i form av scaffolding ges till viss del men behöver ges 

på en bredare front så att fler elever kan delta i lärandeaktiviteter på en högre nivå. Även Wedin 

(2010) hävdar i sin studie att uppgifter med låga krav begränsar elevernas möjligheter till 

lärande. Uppgifter utan abstrakt tänkande och stimulans för språkanvändning leder till att 

eleverna inte utvecklar det de behöver. Vidare menar författaren att elever, såväl andraspråks- 

som förstaspråksinlärare, för att kunna möta kraven i senare skolår, behöver få möta och få 

möjligheter att använda akademiskt kunskapsrelaterat språk tidigt under skolgången. 

Mariani (1997) kopplar begreppen autonomi och beroende till utmaning och stöd och 

presenterar ett ramverk där de två aspekterna kombineras och genererar en fyrfältsmodell med 

fyra olika typer av utmanings- och stödmönster. 

 

  High challenge 
 | 
 | 
 | 

 High support --------------|--------------- Low support 
 | 
 | 
 | 

 Low challenge 

Figur 1. Marianis fyrfältare (1997, avsnitt 4. A “teaching style” framework). 

Författaren menar att ramverket kan användas för att utvärdera undervisning och material som 

används men också för att undersöka elevers motivation som han menar har ett starkt samband 
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till utmaning och stöd. Balansen mellan stöd och utmaning beskrivs som en pågående 

beslutsprocess från lärares och elevers sida där graden av stöd och utmaning måste bero på 

behoven hos eleverna vilka synliggörs genom deras prestationer och självutvärdering. Genom 

exempelvis öppna uppgifter, alternativa uppgifter samt att ge elever ansvar att rätta till misstag 

tillsammans med varandra, utmanas eleverna. Stöd ges genom att klargöra syftet, ge tydliga 

instruktioner, modellera uppgifter samt genom samarbete. Att ge stöttning och gradvis ta bort 

denna menar författaren beskriver utmaning och stöd i handling vilket vidare beskrivs leda till 

autonomi (Mariani, 1997).  

Rubins (2019) aktionsforskningsstudie visar, en språkinriktad undervisning till trots, att det är 

komplicerat att ge elever både stöd och utmaning. För att mer kunna integrera denna typ av 

undervisning behöver lärare ges tid och möjligheter att öka sina kunskaper genom att reflektera 

över och ompröva sin praktik och aktiviteter som främjar ämnesspråkligt deltagandet behöver 

planeras. Rubin betonar att stöttningen måste vara såväl planerad som att den tillsammans med 

graden av utmaning måste improviseras och varieras i undervisningssituationen. För att kunna 

undanröja hinder behöver de språkliga krav som kan vålla hinder synliggöras. Att arbeta 

språkinriktat i ämnesundervisningen kräver kollegialt samarbete och vidare menar författaren 

att specialläraren i språk-, skriv- och läsutveckling kan vara ett stöd genom att handleda lärare 

i detta arbete (Rubin, 2019).  

3.3 Kunskapslucka 
Vi avser med denna studie att fylla en kunskapslucka gällande språkutvecklande arbetssätt som 

kan vara till gagn för alla elever, något som Hajer och Meestringa (2014) menar att ett 

språkinriktat arbete kan bidra med. Den största delen av forskningen inom språkutvecklande 

arbetssätt är riktad mot svenska som andraspråk men med denna studie kommer även en viss 

kunskapslucka gällande ett generellt språkutvecklande arbetssätt att fyllas. Föreliggande studie 

syftar även till att fylla en kunskapslucka gällande lärares förväntningar och önskemål på 

speciallärares roll i det språkutvecklande arbetet. Den nya speciallärarrollen, i motsats till den 

gamla, kan beskrivas som att specialläraren ska vara aktivt deltagande i klassrummet och i 

planeringen av undervisningen (von Ahlefeld Nisser, 2014) samt att undervisning, utredning 

och utveckling ska ligga centralt i speciallärarens roll (Byström & Bruce, 2018). Med denna 

studie skulle kunskap om den nya speciallärarrollen kunna spridas. 



 

 

22 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
Utifrån att denna studies fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt och speciallärarens roll i 

detta valdes ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt då det finns en 

överensstämmelse mellan studiens syfte och vald teori. Bärande tankar i sociokulturell teori är 

bland annat att kunskap och lärande konstrueras i samspel med andra i kommunikativa 

praktiker (Rubin, 2021) samt att språket ses som det viktigaste pedagogiska verktyget (Phillips 

& Soltis, 2014). Dessa tankar stämmer väl överens med ett språkutvecklande arbetssätt vilket 

Hajer och Meestringa (2014) beskriver som kontextrikt samt innehållande språklig stöttning 

och mycket kommunikation. Utifrån de kursiverade begreppen kommer teorin att tillämpas för 

att analysera och tolka resultatet av intervjuerna.  

4.1 Sociokulturell teori  
Bruce m.fl. (2016) och Phillips och Soltis (2014) beskriver att barn konstruerar sin kunskap i 

sociala kontexter. De menar också att lärande bör äga rum i sociala sammanhang. Benämningen 

sociokulturell ger signaler om att beteenden och mänskliga handlingar behöver sättas in och 

förstås i ett större kulturellt och socialt sammanhang (Nilholm, 2016). Det kan även ses som att 

utgångspunkten i de sociokulturella tankarna kan vara ett grundläggande antagande om att 

människan är såväl biologisk, socialt som kulturellt konstruerad. Den ontologiska innebörden i 

detta är att människors tillvaro skapas och omskapas med andra och inte att människor bestäms 

utifrån sina biologiska förutsättningar (Rubin, 2021). Författaren menar vidare att de 

sociokulturella tankegångar ontologiskt pekar ”framåt mot möjligheter att i undervisning främja 

elevers lärande” (Rubin, 2021, s. 266). Den uppföljande epistemologiska grundtanken i detta är 

att kunskap och lärande konstrueras i samspel med andra i kommunikativa praktiker såsom 

skolans undervisningskontext anses vara. Vidare uttrycker författaren det som att den 

sociokulturella teorins epistemologiska grundtanke är att lärande sker och kunskap konstrueras 

i kommunikation och samspel med andra (Rubin, 2021). Begreppet samspel används i analysen 

av denna studies resultat för att tolka de intervjuade lärarnas beskrivningar av dels hur deras 

undervisning möjliggör samspel elever emellan, dels samarbetet med 

specialläraren/specialpedagogen. 

Säljö (2014) menar att kommunikation har en central del i den sociokulturella teorin. Den 

proximala utvecklingszonen ses som ett centralt begrepp inom teorin och “kan ses som den zon 

inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person.” 
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(Säljö, 2014, s. 123). Detta kan ses som ytterligare en aspekt på övertygelsen om att människan 

lär i samspel med andra. Lev Vygotskij är en central gestalt inom teorin och han menade att 

språket kan ses som det viktigaste pedagogiska verktyget (Phillips & Soltis, 2014). Den 

proximala utvecklingszonen kan också beskrivas som en påbörjad förmåga utanför, ovanför 

eller bortom elevers nuvarande nivå, både i relation till en elev eller en grupp av elever. Tanken 

om att människan ständigt utvecklas ligger också som grund i den sociokulturella teorin (Rubin, 

2021). Begreppet den proximala utvecklingszonen används i analysen av denna studies resultat 

för att tolka de intervjuade lärarnas beskrivningar av hur de skapar språkutvecklande lärmiljöer 

med goda förutsättningar för alla elever samt hur de beskriver speciallärares/specialpedagogers 

roll i detta arbete.  

Rubin (2021) menar att elever och lärares samspel och undervisningssituationer behöver 

studeras utifrån sina specifika sociala sammanhang. Därför blir det viktigt för alla som använder 

sociokulturella tankegångar att kunna beskriva en helhet i vad som syns i undervisningen; det 

vill säga kontexten kring undervisningen med både elevgrupp och ämne. Andra centrala 

begrepp inom teorin kopplat till samtal mellan deltagare i situerade undervisningssituationer är 

mediering och artefakter. Medierande artefakter kan beskrivas som redskap, språkliga eller 

fysiska, vilka läraren använder i undervisningen (Rubin, 2021). Säljö (2014) beskriver att våra 

förmågor inte bestäms av våra biologiska förutsättningar utan vi kan utveckla och använda 

redskap. Redskapen medierar våra handlingar. Utifrån begreppen medierande artefakter tolkas 

i analysen av denna studies resultat, de intervjuade lärarnas beskrivningar av hur språket och 

andra instrument används i undervisningen för att skapa goda lärmiljöer för alla elever. Ett 

centralt begrepp inom teorin är även appropriering (Rubin, 2021). Författaren förklarar vidare 

att elever approprierar undervisningens innehåll genom lärarens mediering, det vill säga tar till 

sig det och göra det till sitt. (Rubin, 2021). I analysen av denna studies resultat används 

begreppet appropriering för att tolka hur de intervjuade lärarna beskriver sina önskemål på hur 

specialläraren kan stötta lärarna i att utveckla sin undervisning så att eleverna kan ta den till sig. 

Proximal utvecklingszon beskriver Rubin (2021) som en förmåga som ligger precis ovanför 

elevers nuvarande nivå och med hjälp av stödstrukturer såsom stöttning kan denna nås. Säljö 

(2014) benämner stöttning i relation till den proximala utvecklingszonen som kommunikativa 

stöttor, eller som det på engelska benämns som scaffolds. Säljö (2014) menar vidare att 

begreppet kan beskrivas som en stöttning för hur människors lärande och tänkande kan 

utvecklas. Utifrån begreppet stöttning tolkas i analysen av denna studies resultat, de intervjuade 
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lärarnas beskrivningar av vilken typ av stödstrukturer de använder i undervisningen för att den 

ska vara språkutvecklande.  

5. Metod 
I avsnittet görs en metodgenomgång. Först presenteras val av metod, urval samt genomförande. 

Därefter presenteras hur materialet bearbetats och analyserats. Avslutningsvis diskuteras 

studiens trovärdighet samt att de etiska principerna presenteras. 

5.1 Val av metod 
Då vårt syfte var att undersöka hur tolv lärare i grundskolan beskriver att de arbetar 

språkutvecklande för att skapa förutsättningar och lärmiljöer för alla elever samt att även 

undersöka hur dessa lärare beskriver speciallärarens och specialpedagogens roll i detta arbete 

ansåg vi att en kvalitativ ansats i form av intervjuer som metod kändes lämplig. 

Repstad (2007) skriver att kvalitativa angreppssätt kan användas när fokus ligger på att studera 

miljöer och processer i dessa. Fokus ligger på att beskriva det som finns på ett nyanserat vis 

och inte på hur ofta det finns. Bryman (2018) nämner att kritik mot kvalitativ forskning kan 

ligga i att den är subjektiv, svår att replikera och generalisera samt att transparensen kan vara 

bristande. Repstad (2007) menar vidare att fördelen med en kvalitativ intervju i förhållande till 

en kvantitativ metod kan vara att intervjurespondenter kan uppleva ett färdigt formulär som 

snävt och inrutat och inte alltid spegla en levande människas nyanserade känslor och 

erfarenheter. Författaren menar vidare att även om intervjuer, precis som exempelvis enkäter, 

har ett visst tema och intervjurespondenten styrs i den riktningen är det ändå en större öppenhet 

i vart samtalet hamnar i en intervju.  

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (se Bilaga 1). Bryman (2018) 

beskriver intervjuguide i semistrukturerad intervju som en lista över vilka frågor som ska täckas 

eller beröras och menar att denna lista inte ska vara alltför specifik då det kan begränsa 

undersökningsfokuset och att det inte är förenligt med en kvalitativ forskningsprocess. Som 

intervjuare kan man ha en intervjuguide eller en mall att förhålla sig till, detta bekräftas även 

av Bryman (2018) som menar att med en intervjuguide kan intervjuaren hålla sig inom ett 

specifikt och givet tema eller ämne, men möjligheten till att ställa öppna frågor finns där. Vidare 

öppnas även tillfällen för att kunna ställa uppföljningsfrågor om och när det framkommer 

viktiga och intressanta svar.  När intervjufrågorna utformas är det viktigt att man utgår från 
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undersökningens frågeställningar och utformar frågor som underlättar att man får svar på dessa. 

En utmaning här kan vara just att formulera sådana frågor. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att tematisering är en viktig del innan en intervju kan påbörjas, med det menar de att det bör 

finnas ett teoretiskt klargörande av det tema som kommer att undersökas samt att det ska finnas 

ett fokus på formuleringen av forskningsfrågorna. 

5.2 Urval 
Målinriktat urval är enligt Bryman (2018) den vanligaste typen av urval vid kvalitativa 

intervjuer. Det innebär att personerna som väljs ut är relevanta för forskningsfrågorna och då 

undersökningen syftade till att visa hur de intervjuade lärarna beskriver sitt arbete med 

språkutvecklande arbetssätt och speciallärarens och specialpedagogens roll i detta arbete 

bedömdes målinriktat urval som lämpligt. Tolv lärare med behörighet i olika ämnen där skolans 

alla ämnen, förutom hem- och konsumentkunskap, idrott, moderna språk och musik finns 

representerade, valdes ut för intervju. Av dessa lärare var elva kvinnor och en man. Lärarna 

arbetar i fyra olika kommuner och av de tolv utvalda lärarna arbetar åtta på högstadiet, två på 

mellanstadiet och två på lågstadiet. I resultatdelen benämns lärarna som L1- L12. Vår 

ursprungliga tanke med studien var att enbart inkludera lärares beskrivningar av speciallärarens 

roll. Efter hand som urvalet gjordes insåg vi begränsningarna i att hitta skolor med speciallärare 

med inriktning språk, - skriv- och läsutveckling och därför tog vi beslutet att inkludera även 

specialpedagoger i studien. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 2 kap. 25 § ska det finnas 

specialpedagogisk kompetens på skolorna men någon närmare beskrivning av uppdraget finns 

inte. I de fall det inte fanns en speciallärare på skolan fick frågorna besvaras utifrån den 

specialpedagogiska kompetens som fanns på skolan. Detta var i samtliga fall en specialpedagog. 

5.3 Genomförande 
Samtliga respondenter fick intervjufrågorna mailade till sig innan intervjun, detta för att de 

skulle ha en chans att förbereda sig i tanken. Vid intervjutillfället fick lärarna ta del av 

missivbrevet och skriva under samtyckesblanketten (se Bilaga 2). Samtliga intervjuer 

genomfördes på respondenternas arbetsplats i avskilda rum.  

Intervjuerna spelades in med endast ljudupptagning. Detta är enligt Kvale och Brinkman (2014) 

det vanligaste sättet. Det ger personen som intervjuar möjlighet att koncentrera sig på samtalet. 

Efteråt går det även enkelt att gå tillbaka och lyssna och analysera intervjuerna. Även Bryman 

(2018) och Repstad (2007) bekräftar att det är till fördel att spela in intervjun då intervjuaren 
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inte behöver fokusera på att anteckna utan istället kan hålla fullt fokus på intervjupersonen och 

möjligheten till att följa upp med följdfrågor ökar även när fokus inte behöver ligga i att hinna 

anteckna (Bryman, 2018). En risk med ljudinspelning är att en del intervjupersoner kan känna 

sig hämmade av vetskapen att de spelas in samt att det finns en risk att tekniken strular vilket i 

värsta fall kan leda till att inget finns dokumenterat efter intervjun (Repstad, 2007). 

5.4 Bearbetning och analys 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. Enligt Bryman (2018) är detta ett 

vanligt tillvägagångssätt för kvalitativa forskare och författaren framhåller att det är viktigt för 

att kunna göra en detaljerad analys. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan en teoretisk 

tolkning av intervjuer göra att man riskerar att endast se vissa fenomen samt hindra att man ser 

nya aspekter av de fenomen man undersöker. Repstad (2007) menar att vid analys av kvalitativa 

data behövs en stor del av materialet rensas bort. Som nybörjare kan det vara svårt att förhålla 

sig till att mycket av det intervjupersonerna har återgett faktiskt inte kommer med i studien. 

Dock menar författaren att man inte har någon forskningsetisk plikt att återge allt som 

framkommit i intervjun.  

En innehållsanalys gör det enligt Bryman (2018) möjligt att dra slutsatser utifrån empirin och 

sedan tolka dessa genom teoretiska referenser. Den insamlade empirin bearbetades gemensamt 

och en analys genomfördes av innehållet. Under bearbetningen lästes det transkriberade 

materialet igenom flera gånger med fokus på att hitta nyckelord och gemensamma 

beskrivningar hos de intervjuade lärarna. Utifrån nyckelorden och de gemensamma 

beskrivningarna utformades olika teman som gjorde det möjligt att dra slutsatser, vilka kunde 

tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

5.5 Trovärdighet 
Reliabiliteten har eventuellt påverkats av att vi är tre personer som utfört intervjuerna. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att det kan diskuteras om de intervjuades svar blir desamma 

utifrån att det är olika personer som ställer frågorna och därmed också följdfrågorna.  

Då antalet respondenter i undersökningen är relativt få kan tillförlitligheten ses som låg. Det 

går därför inte att dra några generella slutsatser av resultatet (Bryman, 2018). För att öka 

trovärdigheten i denna studie har vi valt att i resultatdelen återge direkta citat från de intervjuade 

lärarna. 
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5.6 Forskningsetiska principer 
I Vetskapsrådets God forskningssed (2017) beskrivs hur individskyddskravet, att skydda 

individer mot skada och kränkning vägs mot forskningskravet, det etiskt motiverade 

imperativet att bedriva forskning. Vi har även följt Vetenskapsrådets råd om att forskaren ska 

tala sanning om sin forskning, forskaren ska granska och redovisa utgångspunkterna för sina 

studier samt att metoder och resultat öppet ska redovisas.  

Vi har även följt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer vilka är 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet. 

Kommuner, skolor och individer har avidentifierats och är anonyma. Allt insamlat material 

kommer endast användas till tänkt ändamål sparas bara så länge som nödvändigt och raderas 

därefter. Medverkande har fått lämna samtycke och informerats om att det närhelst de vill kan 

avbryta sin medverkan om så önskas. Ett missivbrev samt samtyckesblankett har vid 

intervjutillfället delgetts respondenterna som läst igenom och skrivit under. 

6. Resultat, analys och sammanfattning 
Resultatet presenteras utifrån fyra teman som är kopplade till studiens frågeställningar. Inom 

varje tema har underteman identifierats. För att förtydliga respondenternas svar samt för att öka 

trovärdigheten i studien presenteras citat i kombination med den löpande texten. Därefter följer 

en analys gjord utifrån det teoretiska perspektiv som har valts. Slutligen följer en kortare 

sammanfattning av resultatet, skriven utifrån de fyra forskningsfrågorna. 

Studien syftar till att bidra med kunskap om vad begreppet språkutvecklande arbetssätt innebär 

för tolv lärare i grundskolan samt hur de beskriver att de arbetar språkutvecklande för att skapa 

goda förutsättningar och lärmiljöer för alla elever. Vidare syftar studien till att undersöka hur 

lärarna beskriver speciallärares/specialpedagogers roll i detta arbete.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

 Vad innebär begreppet språkutvecklande arbetssätt för tolv lärare?  

 Hur beskriver dessa lärare att de arbetar språkutvecklande i sina ämnen? 

 Hur beskriver lärarna speciallärares/specialpedagogers roll i detta arbete? 

 Vilka förväntningar och önskemål om stöd i arbetet har lärarna på specialläraren? 
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6.1 Lärarnas syn på språkutvecklande arbetssätt 
Samtliga lärare uttrycker att de är bekanta med begreppet språkutvecklande arbetssätt. Flera 

lärare beskriver det som att arbetet med språket måste finnas i alla ämnen och samt att 

undervisningen ska utgå ifrån språket. 

Arbeta medvetet med språket och kanske kompensera de språksvaga eleverna och att man 
stöttar dem och att man hela tiden jobbar med både bas och utbyggnad parallellt. (L2) 

För mig betyder det väl att man arbetar medvetet för att utveckla språket på olika sätt, liksom. 
Dels med läsning och dels med skriv och helhetsperspektivet liksom inom språk. (L7) 

Och för mig handlar det ju om att språket är ett väldigt stort verktyg för att förstå mina ämnen. 
Och då gäller det liksom att göra det tillgängligt för alla på något sätt. (L11) 

Jag tänker nog framför allt på att skapa språkliga miljöer där alla elever kan finna sin plats. 
Att all undervisning ska utgå ifrån språket, om du förstår. Alltså, jag tänker att det ska vara 
ett arbetssätt som ligger som en grund för all undervisning som sker. Oavsett ämne. (L5) 

Jag har hört talas om språkutvecklande arbetssätt och det innebär att man på alla möjliga sätt 
jobbar med språket i alla ämnen ju. Man jobbar med begrepp och ord i alla ämnen. (L9) 

Det språkutvecklande arbetet beskrivs också som ett medvetet arbete där språket är ett verktyg 

för att alla elever ska förstå samt att eleverna också måste ges verktyg och strukturer för att 

lyckas.  

Jag tänker nog framför allt på att skapa språkliga miljöer där alla elever kan finna sin plats. 
Att all undervisning ska utgå ifrån språket, om du förstår. (L5)  

Sen är det väl också, tänker jag, att man ger dem verktyg och strukturer för att skriva olika 
texter och ja, att man hela tiden jobbar för att de ska liksom lyckas. (L2) 

Att anpassa språket efter elever och tillfälle är något som ett par stycken lärare anger. Dels kan 

det handla om att språket ska anpassas på olika nivåer för att på så sätt få alla elever inkluderade, 

men det uttrycks även som: 

Att man, ja att man tänker på liksom vilka elever man har i klassrummet, att man anpassar 
språket så att alla kan vara med. Oavsett om de har språksvårigheter eller annat modersmål 
och så vidare, så måste man försöka tänka på det hela tiden. (L11) 

Några lärare anger på frågan om vad språkutvecklande arbetssätt innebär för dem, att förståelse 

och begrepp är centralt. De trycker på vikten av förståelsen och arbetet bakom orden för att 

skapa förståelse hos eleverna, att detta ska vara till hjälp för eleverna när de ska utveckla sina 

kunskaper.  

Att man utvecklar elevernas språk, gör det liksom bredare, djupare, större förståelse. (L1)  
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Och för mig innebär det ju det här med att förklara begrepp, att de verkligen förstår orden 
bakom och det kan man göra på massa olika sätt. Dels att man pratar med dem och verkligen 
förklarar sätter in det i sammanhang för dem och så vidare. (L10) 

Det handlar ju om att man hjälper eleverna och förstå ord till exempel, bli bättre i sitt 
skrivande genom att de förstår bättre hur de ska skriva, vad de ska skriva, vad allting betyder 
och så vidare, ja. (L6) 

Slutligen ger en lärare följande uttryck för sin syn på vad begreppet språkutvecklande arbetssätt. 

Och att språket inte ska vara liksom ett hinder för dem att kunna lyckas. (L2)  

6.2 Lärares beskrivningar av skapandet av 
språkutvecklande lärmiljö med optimala förutsättningar för 
alla elever. 

6.2.1 Gemensam grund 

De intervjuade lärarna ger olika syn på hur man skapar språkutvecklande lärmiljöer som ger 

förutsättningar för alla. En lärare berättar om hur viktigt det är att språket används på ett 

medvetet sätt i alla ämnen och av alla som arbetar på skolan. Att det ska finnas en samsyn.  

Alltså jag tänker först och främst att det blir synligt, att alla på skolan har den här, jobbar på 
det här sättet och har faktiskt den inställningen att språket är viktigt och att man jobbar 
medvetet med det i alla ämnen och man kanske till exempel, vad ska man säga, att alla 
ämneslärare jobbar tillsammans kanske och tar ut svåra ord och begrepp som är frekventa i 
sitt ämne och medvetet synliggör dem för eleverna så att de också känner att man hjälper 
dem att man stöttar dem på det sättet. Det tänker jag hade varit bra. (L2) 

Det uttrycks även att det finns en gemensam syn bland några av de intervjuade lärarna att 

klassens gemensamma språk är av vikt, att det är viktigt att ord och begrepp ligger på en 

gemensam grund där alla ska få ta del av dem. 

Att man på något sätt har ett gemensamt språk i klassen att alla vet vad alla orden betyder 
och begreppen och så det är väl det man strävar efter alltid.  (L6) 

Jag tänker att språket måste vara tillgängligt för alla. (L5) 

En lärare berättar om att hen känner att klassrumsklimatet är med och bidrar till det 

språkutvecklande arbetssättet genom att ha skapat och tillåtit ”högt i tak” som läraren uttrycker 

det (L1). Läraren menar att om det finns ett tillåtande klimat i klassen som bjuder in till att ställa 

frågor kommer även andra elever att dra nytta av detta. 

Jag tänker framför allt högt i tak, att man ska våga fråga om man inte förstår. För att jag tror 
att om någon vågar, om en person vågar fråga så sitter där minst fem som också borde ha 
frågat. Och jag tror att det utvecklar, ja men många elevers språk och även de som kanske 
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tror att de vet vad en mening innebär eller ett ord, vad det betyder, att de i en diskussion om 
ordet, att de får en annan, djupare förståelse om vad ordet betyder. (L1) 

Gemenskapen som grund för att skapa optimala förutsättningar för en språkutvecklande 

lärmiljö syns även i det som ett par stycken lärare anger som det gemensamma arbetet 

tillsammans i klassrummet.  

Språkutveckling sker i ett klassrum där eleverna tillåts att språka med varandra. Jag tycker 
inte att de ska bli isolerade med egna uppgifter. För att överhuvudtaget kunna ta sig an en 
uppgift behöver eleverna ha förstått uppgiften de ska göra. Sedan tycker jag att alla ska få en 
chans att först tänka själva och att sedan få tänka tillsammans med en klasskompis och 
slutligen samtala om det gemensamt i gruppen. Då kan det ske en progression. (L8) 

Att man skriver texter ihop så att de förstår hur det ska vara. (L9) 

Att man gör mycket gemensamt. Ja men att man gör saker gemensamt, läser tillsammans. 
(L4) 

Den språkliga variationen i klassen och skillnaderna mellan elevernas egna språkliga nivåer 

nämns av någon lärare som en utmaning i skapandet av optimala lärmiljöer.  

Jag tänker vårt samhälle förändras och vi får ju fler och fler elever och då tänker jag inte bara 
svenska som andraspråkselever, jag tänker de svenska elever som har ett fattigare språk om 
man ska uttrycka det så och där vi i skolan behöver kompensera. (L2)  

En lärare beskriver sitt arbete med lärmiljön som att eleverna behöver badas i språk och 

förklarar det som att språket måste finnas med överallt.  

Men sen är det ju såklart det som händer i klassrummet i övrigt som räknas. Jag tänker att 
eleverna måste badas i språk. Nu har jag ju en fördel, tycker jag själv, att jag undervisar i 
svenska också och då är det nog lättare för mig att spilla över mitt språktänk i mina andra 
ämnen som jag undervisar i. (L5) 

En annan lärare menar att hen strävar mot att ha ett gemensamt språk i klassen men att det till 

följd av många nyanlända är svårt att bibehålla en gemensam grund i klassen.  

Där är många med svenska som andraspråk, där är nyanlända, där är så blandat som gör det 
svårt att ha just en gemensam språklig grund även om man försöker. (L6) 

En annan lärare uttrycker sin syn på skapandet av en god språkutvecklande lärmiljö som att det 

är viktigt att fånga upp de elever som inte hänger med, vilken hen menar görs bäst genom 

diskussioner där hen som lärare får möjligheter att observera elevernas förståelse. 

Ja, det är ju att man hela tiden lyfter det. Så att man pratar att man diskuterar och så att man 
själv observerar liksom eleverna hur dom agerar och att man fångar upp dom eleverna som 
man märker inte hänger med med en gång. Och att man liksom ger förståelse, att man att 
man förklarar och att och så återigen att det. Det är det här att man hela tiden är medveten 
om det. (L12) 
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6.2.2 Tillgänglig undervisning 

Intervjuerna synliggör att några av de intervjuade lärarna anger vikten av att förklara ord och 

begrepp för att skapa en optimal lärmiljö för alla. Någon uttrycker det som att lärmiljön ska ge 

en bredare fördjupning och förståelse medan en annan trycker på repetition och att inlärningen 

måste få ta sin tid.  

Jag tror på inte bara varierade arbetssätt utan också varierade arbetsplatser, alltså att man 
hittar sin egen lärmiljö och jobbar utifrån den. (L7)  

Det är att vi gemensamt bearbetar de här begreppen som är ämnesorden som finns i mina 
ämnen. Och att vi använder dem sen när vi har gått igenom dem och att det finns tillgängligt 
texter som finns både inlästa och dom finns i olika svårighetsgrader för att så småningom 
kunna leda fram till att man ska kunna behärska ämnesorden. (L11) 

En lärare ger uttryck för att göra många olika saker på många olika sätt och på så sätt låta eleven 

få ta till sig undervisningen i sin egen takt.  

Jag tror ju på ett varierat arbetssätt, jag tror på att det får lov att ta tid, alltså repetition, att 
man får ge elever tid så att säga, i sin takt. Jag tror på inte bara varierade arbetssätt utan också 
varierade arbetsplatser, alltså att man hittar sin egen lärmiljö och jobbar utifrån den. Och så 
tror jag på, jag tror mycket på att jobba med flera olika sätt att både få jobba praktiskt och 
jobba, det ingår lite i det varierade, men om man säger såhär att man förstärker med bildstöd, 
att man gör samma sak fast på många olika sätt. (L7)  

Att ta stöd i bilder, den egna kroppen, filmklipp samt med presentationer syns som ett 

gemensamt tema i hur lärare uttrycker att de gör för att skapa en optimal lärmiljö.  

Det är dels att de ska fatta. Att de kanske inte har språket så att man faktiskt är där och pratar 
begrepp, förklarar begrepp och att man visar med kroppen mycket. Idag pratade jag 
kubikmeter, ja då står jag ju där och visar med kroppen en låtsaslåda som är så och hur många 
sådana får vi då i där och så. Så att man faktiskt fattar att de kanske inte fattar och att därifrån 
att man försöker förklara det där. (L10) 

Att man visar och gör det tillsammans tänker jag. Att man har ord på allt och bilder på allt 
som är synligt och tydligt i klassrummet. (L9)  

Jag tycker allting hänger ihop på något vis.  Att man kanske visar mycket att man har 
filmklipp och att man förklarar att man använder olika arbetsmetoder. (L12) 

En lärare ser fördelar i att vara svensklärare men även att i kombination undervisa i andra 

ämnen.  

Nu har jag ju en fördel, tycker jag själv, att jag undervisar i svenska också och då är det nog 
lättare för mig att spilla över mitt språktänk i mina andra ämnen som jag undervisar i. Jag 
tänker att språket måste vara tillgängligt för alla. (L5) 

Ytterligare en annan lärare uttrycker det som att det hade varit till fördel om man arbetade mer 

med språket även i andra ämnen. 
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Alltså det är klart att jag har läst sakprosatexter också men ändå majoriteten av tiden har ju 
ändå gått till skönlitteratur, till noveller och alltså, så det skulle jag ju önska att man att man 
jobbar mer tillsammans, att man jobbar även, jag hoppas att man går igenom ord och att man 
läser texter tillsammans även i SO och NO.  (L4) 

6.3 Lärarnas beskrivningar av sin språkutvecklande 
undervisning 

6.3.1 Visuellt stöd 

På frågan om hur lärarna konkret arbetar språkutvecklande uttrycks många olika exempel på 

hur det faktiska arbetet ser ut. Det som tydligast sticker ut i det språkutvecklande arbetet som 

lärarna anger är att hälften av de tolv intervjuade lärarna uttrycker att de använder bildstöd i sin 

undervisning. Av dessa lärare anger flertalet att de använder sig av tjänsten Widget Online. En 

lärare uppger att tjänsten kan beskrivas som en bildbank där enkla bilder beskriver ord och 

handlingar och som kopplas samman med ett ord.  

Och sen är det bildstöd, att man använder bilder framför allt eftersom både kemi och fysik 
är svåra att greppa. Det blir ju tankeexperiment, då måste man försöka knyta det till en bild 
och det tycker jag behövs oavsett om man har svårt med språket eller inte, man måste knyta 
det till någonting för man kan inte få en bild i huvudet av hur en atom ser ut om man inte får 
ett exempel på så här skulle den kunna se ut. (L3) 

Jag har skrivmallar och bildstöd till allting i stort sett. Instruktioner med bilder i. (L9) 

Sen använder vi oss mycket av Widget Online. Använder deras bilder. Vi har några elever 
som har bildstöd på bänken men bilderna är jättebra att ha till många begrepp som vi arbetar 
med även om mina elever går på mellanstadiet. (L5) 

Vi har bilder från Widget Online där det står vad som är vad om till exempel geometriska 
former eller sådär för att vara tydliga. (L6) 

Att arbeta med presentationer av olika slag är det två lärare som anger när de beskriver hur de 

konkret arbetar språkutvecklande. Även här uttrycks det att man med hjälp av presentationer 

får en bild till begreppet, detta i kombination med att prata om det hela tiden så att det, som 

läraren uttrycker det, ”nöts in”. (L10)  

Jag använder mycket presentationer. Att man där får en bild till begreppet. Där är ju ett sätt 
att jobba men sen också att använda begreppen, att prata i det hela tiden så det nöts in. Tills 
slut förstår de ju vad fotosyntesen är när jag har pratat det tillräckligt många gånger också 
och inte bara gett upp på första. (L10) 

Den andre av dessa lärare som anger presentationer som ett konkret sätt att arbeta 

språkutvecklande menar att med hjälp av presentationer kan man förenkla och på så sätt få med 

det viktigaste så att även de elever som har svårt med språket kan följa med i undervisningen. 
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Att man använder mycket bildpresentationer. Så där har man förenklat. Inte så att man har 
förenklat kanske själva orden med att man får med det viktigaste så att även de eleverna som 
har svårt med språket på något sätt kan liksom följa undervisningen. (L12) 

6.3.2 Läsning 

Många lärare ger uttryck för att läsning på olika sätt är en del av deras språkutvecklande 

arbetssätt. Flertalet lärare beskriver att högläsning tillsammans är ett sätt som de arbetar på. I 

kombination med att högläsa tillsammans är det även en del lärare som anger att de stannar upp 

och pausar i högläsningen, detta görs för att kunna diskutera och förklara det som lästs.  

Alltså jag tänker jag alltid att jag försöker, att jag försöker alltså jobba både med bas och 
utbyggnad när vi till exempel läser, jag tycker om att läsa mycket för mina grupper för att 
tycker att det ger mycket, både språk och erfarenheter och för det också det många elever 
saknar är erfarenheterna och de ord som hör till vissa erfarenheter och då tänkte jag att det 
kan man göra genom böckerna. (L2) 

Vi läser också mycket tillsammans. I SO- boken till exempel läser vi, oftast jag, högt 
tillsammans och då stannar jag ofta upp, låter eleverna i par diskutera något som jag valt ut 
och då tänker jag att deras förståelse liksom får en extra skjuts eftersom de då får bearbeta 
det tillsammans. (L5) 

Vi brukar använda Inläsningstjänst så att vi läser texten tillsammans, pausar och förklarar, 
tar upp viktiga begrepp. (L1) 

Jag försöker att jobba mycket med läsning med dels högläsning men också att eleverna själva 
får läsa. (L7) 

Att diskutera och ta stöd i varandra nämns av några lärare som en faktor för det 

språkutvecklande arbetssättet.  

Ja och så diskuterar mycket. Att de är med. Inte ett tyst klassrum utan att de får prata så. Det 
är ju där man fångar upp det många gånger. (L12) 

Vi stannar upp, vi pratar om ord och betydelser, vi försöker hitta synonymer, vi diskuterar 
hur man skulle kunna säga det på ett enklare sätt och sådär. (L6) 

Jag försöker jobba med både att man får diskutera mycket. (L1) 

En NO- lärare återger att hen väljer att plocka ut och plocka bort från lärobokens innehåll då 

hen menar att det finns mycket utfyllnad kring det som egentligen är det väsentliga. 

Alltså vi har ju läroböcker som vi, som vi använder som stöd men jag frångår ju alltid det 
och plockar ut, dels plockar jag bort mycket text. Ett helt stycke text är ju egentligen bara en 
eller två meningar rent naturvetenskapligt innehåll, resten är utfyllnad. (L3) 

Läsförståelse är det någon lärare som uttrycker att de arbetar med och en lärare uppger även 

samlärande som en del av det språkutvecklande arbetssättet. 

Sen jobbar vi mycket med läsförståelser också i olika genrer. Dels inom mina SO- ämnen 
men också som träning inför nationella. Och hos mig så jobbar eleverna väldigt ofta 
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tillsammans med någon annan. Jag tror på samlärande eller vad jag nu ska kalla det. Att man 
liksom kan prata om saker tillsammans om man inte har förstått det eller så. Ja, diskussion 
som leder vidare liksom. (L5)  

6.3.3 Skrivning 

Ett visst tema syns i de intervjuade lärarnas beskrivningar av skrivstöd som ett 

språkutvecklande arbetssätt. Flertalet lärare talar om olika stöd i elevernas skrivande som kan 

vara till gagn för deras språkutveckling. Skrivmallar anger några lärare som arbetssätt och 

hänvisar då till att det fungerar som hjälp för dem som behöver komma igång.  

Att man gör modelltexter eller ha olika skrivmallar för att hjälpa dom som behöver det för 
att komma igång. Och att man kanske har gjort jag vet att vi har gjort någon gång och 
modelltexter tillsammans så att man liksom kan man få med alla så att man får verkligen 
förstå vad det är du ska göra. (L12)  

En annan lärare uttrycker att hen gör mallar och så kallade börjor för att eleverna ska komma 

vidare i sitt skrivande. Goda exempel på texter och modelltexter som konstrueras tillsammans 

är andra exempel på hur lärare beskriver att de ger skrivstöd som ett sätt att arbeta 

språkutvecklande.  

Jag jobbar också mycket exemplifierande alltså, ja, att jag gärna visar goda exempel för 
eleverna när det gäller skrivuppgifter och uppsatser och sådär. (L6) 

Sedan försöker jag ju skapa mallar och exempel och börjor och för att de ska komma vidare 
och liksom kunna utföra en uppgift. (L2) 

Dels så ska de ju oftast skriva saker och ting som vi gemensamt försöker lotsa fram hur man 
kan skriva det. Jag har pratat en del om vad jag kallar för intexter och uttexter som man… 
En intext kan vara när de själv skriver förklaringar till olika saker i ämnet men sen så ska 
man då när man gör en uttext så ska man då kunna behärska rätt ämnesord och sådana saker 
när man levererar in ett prov eller ett arbete. (L11) 

En lärare beskriver att de arbetar med metoden ASL (Att skriva sig till läsning) detta för att 

eleverna inte ska hämmas av handmotoriken.  

Forma bokstäver på olika sätt, vi jobbar med något som heter ASL, att skriva sig till läsning, 
där man jobba med datorn som skrivverktyg och det är ju för att alla ska få chansen att skriva 
på lika villkor och att man inte lägger för mycket fokus på det här med handmotoriken utan 
att istället få lov att, att alla kan skriva liksom och hitta bokstäverna på ett annat sätt. (L7) 

En lärare talar om förenklat material och beskriver hur hen ska kunna stötta sina elever. 

Begränsar kanske ibland, jag tycker inte om alltså de får ibland ett förenklat material eller 
alltså förenklade uppgifter men inte att de får helt andra uppgifter, jag tycker inte riktigt om 
att jobba så utan jag vill istället att jag stöttar dem så pass mycket och jobbar på det sättet att 
de ska kunna lyckas med uppgiften ändå när vi väl ska vara i mål. För annars så tänker jag 
att de, att för enkelt inte alltid bra heller. (L2) 
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6.3.4 Ord- och begreppsförråd 

Flera av de intervjuade lärarna beskriver i sina svar på frågan om hur de arbetar 

språkutvecklande, att arbete med begrepp och svåra ord är av stor vikt. Lärarna återger olika 

sätt att arbeta med begrepp och svåra ord. Exempelvis är det synligt att flertalet lärare återger 

att de skriver upp begrepp på tavlan och i samband med detta blir det prat och diskussion kring 

ord och begrepp.  

Samma när vi tittar på nyheter, skriver vi upp viktiga begrepp, pratar om begreppen, spinner 
vidare på dem och liksom försöker, ja men sätta in dem i ett sammanhang. För vi tittar ofta 
på lite svårare nyheter, Rapport. Och där är ju mycket, alltså det skjuts ju ut begrepp hela 
tiden. Så jag försöker fånga upp dem. Jag försöker jobba med både att man får diskutera 
mycket, men också skriva och lyssna. (L1) 

Till exempel om man jobbar med begrepp så har man ju jag vet inte vi har gjort mycket så 
här att man använder mycket begreppskort och gör det som spel och att eleverna får liksom 
prata med varandra. Att de kan få sätta sig och förklara för varandra 2 och 2 och sen utveckla 
det vidare. (L12) 

Jag jobbar mycket med orden, begreppen på tavlan och i och med att jag pratar med dem 
hela tiden så är det ju de orden som sägs om och om och om igen. Och de själva säger det ju 
faktiskt. Och eftersom att jag jobbar med samma saker hela tiden så till slut så, ja, tycker jag 
nog att de har de där orden. (L9) 

Jo, dels så jobbar jag mycket med begreppen och så att de ska få ett ämnesordförråd. (L11) 

En annan lärare beskriver sin undervisning i NO som att hen stannar upp och hittar synonymer 

till de svåra ord och begrepp som de stöter på. Begreppen bearbetas och diskuteras för att hitta 

förenklingar.  

Vi stannar upp, vi pratar om ord och betydelser, vi försöker hitta synonymer, vi diskuterar 
hur man skulle kunna säga det på ett enklare sätt och sådär. (L6) 

I intervjuerna blir det synligt att två lärare beskriver att de arbetar på liknande sätt med begrepp 

inom skönlitterära böcker. Båda två beskriver att de inför ett nytt avsnitt i en skönlitterär bok 

plockar ut svåra och/eller ovanliga ord som bearbetas för att öka förståelsen inför att det 

kommande avsnittet ska läsas.  

Inför varje avsnitt har vi då en hel lektion med ordförståelse. Jag har plockat ut ord som är 
svåra eller kanske ovanliga och sedan arbetar eleverna två och två med att ta reda på 
betydelsen för ordet samt sätta in dem, skriva meningar om dem, kan man säga. När eleverna 
sedan ska läsa avsnittet hemma i läxa är dessa ord inte lika främmande, svåra för dem som 
om de inte hade hört dem innan och jobbat med dem. (L5) 

Ett exempel är att jag plockar ut ord från högläsningsboken som jag först förklarar innan jag 
läser. (L8) 
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6.3.5 Det kollegiala samarbetet 

Studien visar på en variation av det kollegiala samarbetet kring språkutvecklande arbetssätt och 

svaren kan ses som relativt spridda mellan de intervjuade lärarna. Ett fåtal av de intervjuade 

lärarna uppger att det inte finns något kollegialt samarbete alls. 

Nej, det tycker jag inte, nej. Ja, i svenskämnet gör vi ju det, alltså vi pratar väl men jag tycker 
inte att det finns överlag på skolan för då hade de haft bättre resultat, tänker jag. Så det, det 
syns ju ganska tydligt att vi inte lyckas. Faktiskt, för vi har ju väldigt många elever som inte 
når målen i SvA. Och det beror ju på att vi inte jobbar tillräckligt språkutvecklande. Det 
räcker ju inte i svenska/SvA. (L4) 

Nä, det skulle jag kanske inte säga, nej. (L6) 

Några lärare uppger att de har spontana diskussioner med kollegor men att det inte finns något 

strukturerat kollegialt samarbete.  

Alltså just nu känns det inte som det finns något organiserat samarbete utan det är ju 
spontansamarbete mellan enskilda individer. (L11) 

Några lärare beskriver att de tidigare har haft organiserade träffar i kollegiet kring 

språkutvecklande arbetssätt som den specialpedagogiska kompetensen höll i. De anger också 

att de ibland har ämnesövergripande arbete med lärare i andra ämnen än sina egna och då finns 

det språkutvecklande arbetssättet med och diskuteras. 

Alltså vi har kanske inte uttalat men jag tänker att det kanske inte är språkutvecklande men 
jag tror ändå att vi i ämneslag svenska försöker, alltså har börjat komma in i tankar kring hur 
vi liksom gemensamt jobbar kring olika kunskapskrav och jag tänker det, när man då har 
enats kring någonting så kan man också liksom stötta varandra i själva arbetet och liksom 
förberedelser och annat och då kanske man kommer också in i det här med hur man kan lägga 
upp sin undervisning för att det ska bli mer tillgängligt för eleverna och mer 
språkutvecklande. Men jag tänker vi har ju inte så här att det är vårt åtagande just nu, kanske 
indirekt men inte liksom att det är uttalat på det sättet. (L2) 

Ja, alla lärare på skolan har nyss blivit kopplade till ett projekt i SKUA. Vi har ganska nyligen 
börjat med det så där har vi inte hunnit ses så mycket kring men innan det hade vi en onsdag 
i månaden att vi möttes stadievis på skolan och pratade mycket om språkutveckling och 
arbete och sånt. Ja, alltså det var specialläraren eller ja, speciallärarna på skolan som höll i 
det och mellan varje gång fick vi olika saker som vi skulle fundera på och ibland skulle vi 
testa saker i våra klasser och så. Jag tycker att det är bra man behöver hålla sig uppdaterad. 
Det blev mycket diskussioner och det kändes som att det var stor skillnad mellan olika 
ämnen. (L5) 

Vi har väl kanske inte så mycket just nu men innan, vad kan det va, fem år sen kanske vi 
pratade jättemycket det på utvecklingsgrupper och så vidare. Så att då hade vi ett jättetänk i 
det hela tiden. Och det har man ju med sig. Förhoppningsvis alla. (L10) 

Ja, det har ju funnits perioder som man har haft olika kollegiala områden som har handlat 
om språket. Och sen så tyckte jag väl att, i liksom i själva teamet, att man jobbade med de 
som man jobbade närmast med att man jobbar språkutvecklande med dem. Genom ofta var 
det ju ämnesövergripande som jag har jobbat i. Till exempel svenska SO. Kanske flera SO-
ämnen och svenska runt ett tema. Och då har det ju blivit så att man har jobbat ihop flera 
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stycken och då har man ju samarbete kring dig det. Det blir ju rätt naturligt bara där. Och då 
har det även varit ibland att det har varit andra ämnen som kanske är mer praktiska som har 
varit med. Som även där har fått hänga på det. (L12) 

En av lärarna beskriver att det förekommer diskussioner i ämneslaget om hur de kan arbeta 

språkutvecklande men också hur de kan tillgängliggöra språket för alla elever genom att 

förenkla texter, ha bildstöd, förtydliga och så vidare.  

Ja, emellanåt i utvecklingsgrupperna så tycker jag att det är sånt vi jobbar med. Det gör jag 
och vi jobbar med, i vårt slöjdteam jobbar vi mycket med det. Hur vi ska förenkla texter, hur 
vi ska tydliggöra, ha bilder i stället, ja… (L9) 

Två lärare uttrycker att de har kontinuerliga träffar med specialpedagogerna tillsammans med 

kollegor där de diskuterar hur de arbetar språkutvecklande. 

Vi lärare träffas ibland tillsammans med specialpedagogerna och för diskussioner kring hur 
vi arbetar språkutvecklande. Hur ska vi tänka i f-klass och hur går vi vidare i åk 1. (L8) 

En lärare uppger att det finns ett gediget och genomtänkt arbete i kollegiet kring det 

språkutvecklande arbetssättet. Inom kollegiet har en språkplan utarbetats med riktlinjer som 

gäller för samtliga på skolan, en språkplan som följs upp en gång per termin. Även ett material 

med bland annat bildstöd, för att förstärka inlärningen, är utarbetat tillsammans med 

specialpedagogerna. Läraren uppger även att det på kommunal nivå finns fastställt att varje 

skola ska ha en språkplan att arbeta efter. Läraren uttrycker det som att hen ser det som ett sätt 

från kommunen att uppmuntra skolornas språkarbete. Hen menar även att det har varit något 

som synts, att det behövts i kommunen. 

Ja, denna lokal för vår skola. Men hela kommunen har, alltså det är bestämt i kommunen att 
varje skola ska ha en egen språkplan. (…) Sen så jobbar vi också med att vi har gjort en egen 
språkutvecklingsplan på skolan där man har vissa riktlinjer som är gemensamma för alla, 
båda stadierna, om man säger både låg och mellanstadiet. (…) Det är ett samarbete mellan 
specialpedagoger och lärare som har arbetat fram den och det kommer ju så att säga uppifrån 
och det är ju ett sätt för kommunen att jobba mer språkutvecklande. Så det är ett sätt för 
kommunen att liksom uppmuntra oss. Så det är ju någonting vi ser behövs i kommunen. (L7) 

Och huvudfrågan var varför gör du det du gör? Så det är väl framförallt reflektionen som jag 
tycker att vi har fått till, att faktiskt fundera är det rätt saker vi lägger fokus på och är det rätt 
saker vi använder, är rätt material, kan vi hjälpa oss av varandra.  (L7) 

6.4 Lärarnas beskrivning av 
speciallärares/specialpedagogers roll i det 
språkutvecklande arbetet 
Av de tolv intervjuade lärarna är det nio som anger att de inte har något samarbete med 

speciallärare eller specialpedagog gällande det språkutvecklande arbetssättet.  
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Nej. Inte direkt i alla fall. Sen så kanske specialläraren gör saker som inte jag vet men inte 
att vi har ett direkt samarbete. (L1) 

Alltså vi har ju just, nu är det ju en speciallärare som jobbar deltid och en väldigt stor skola 
så vi har inte speciallärare att tillgå på det sättet… (L2) 

Ska jag vara ärlig så just nu så är inte speciallärare, specialpedagog… Alltså det är inte 
speciellt organiserat just nu så. Så jag upplever att just nu så är det stiltje. (L11) 

För de tre lärarna som uppger att de har ett samarbete med speciallärare eller specialpedagog 

gällande det språkutvecklande arbetssättet ser detta samarbete olika ut. 

Jag har valt att göra det. När vi hade månadsträffarna så fick vi lärare chansen att ha 
speciallärarna i klassrummet någon timme eller så alltså att de observerade oss för jag tyckte 
att det kändes himla spännande med det här tänket. Alltså med språkinriktat och så. Ja, alltså 
jag har alltid jobbat så men mer att nu kom liksom chansen att bolla med någon som hade 
ännu mer koll än en själv. Så efter att hon varit och observerat så började vi boka in träffar, 
först varannan vecka men nu skulle jag mer säga att det kanske blir var tredje vecka. (L5) 

Mm, vi har ju uppföljningar en gång per termin när det gäller språkplanen. Sen har vi ju 
avstämningar med vår chef som vi har en gång per månad och vi också avstämningar med 
vår specialpedagog en gång per månad där vi går igenom elever och i det ingår språkplanen. 
Hur vi jobbar mot den och hur vi ser skillnaden och vad vi ska göra på nästa steg och så. (L7) 

Vi lärare träffas ibland tillsammans med specialpedagogerna och för diskussioner kring hur 
vi arbetar språkutvecklande. Hur ska vi tänka i f-klass och hur går vi vidare i åk 1? (L8) 

En lärare samarbetar med specialläraren på det viset att specialläraren kommer och observerar 

hens undervisning och klassen vid ett eller några tillfällen. Detta följs sedan upp med ett samtal 

mellan läraren och specialläraren. Det som observeras och diskuteras är den språkliga 

tillgängligheten för alla elever i klassen. 

Ja, alltså då utgår vi från läget i klassen. Oftast pratar vi om vad vi kanske ska arbeta med 
och hur vi kan få till språkgrunden som kan vara bra för alla, inte bara de som har det svårt. 
(L7)  

Läraren uppger också att hen har en speciallärare inne på en svensklektion och en mattelektion 

i veckan. Då tar specialläraren ut en mindre grupp med elever och arbetar med dem med sådant 

som läraren upplever att eleverna behöver.  

Men sen har jag också två tillfällen i veckan när specialläraren är knuten till min klass. En 
svensklektion och en gång när vi har matte. Då tar hon ut en mindre grupp med elever och 
arbetar med dem, ja med sånt som jag har sett att de behöver. Oftast är det ju sånt som vi 
jobbar med i klassrummet men så kan de, jamen sitta utanför och få extra stöd i lugn och ro. 
(L5) 

En annan lärare anger att hen har ett tätt samarbete med specialpedagogen som dels är inne och 

observerar i klassen, dels har enskilda träffar med elever. Hen samarbetar också med 

specialpedagogen när det kommer till kartläggning av både enskilda elever och klassen som 
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helhet. Specialpedagogens roll i kartläggningen uppger läraren är att hjälpa till med själva 

analysen och sedan utifrån resultatet så kommer de tillsammans fram till hur de ska gå vidare 

med undervisningen på gruppnivå och vilka elever som specialpedagogen behöver arbeta extra 

med. 

Jag har specialpedagog som är kopplad till F-3 som jag samarbetar ganska tätt med. Dels är 
hon inne i min klass ibland och äter med eleverna och så men också i det enskilda mötet med 
eleverna. Och där vi hjälps åt framför allt är ju kring kartläggningen. Min specialpedagog 
hjälper ju mig i analysen av kartläggningen. Så när jag har gjort kartläggningen klar så 
analyserar vi den tillsammans. Och sen är det därifrån vi bestämmer dels vilka elever hon 
ska jobba med och vilka saker jag kan göra på gruppnivå utifrån resultatet av kartläggningen. 
(L7) 

Efter cirka två månader har de en uppföljning för att se vilka elever som har kvarstående 

svårigheter och behöver fortsatt stöd. Läraren uppger att hen arbetar på gruppnivå med ett 

språkutvecklande arbetssätt medan specialpedagogen arbetar mestadels på individnivå med 

elever som behöver extra stöd. Läraren berättar vidare att även hen får tips och råd av 

specialpedagogen i sin undervisning och hur hen kan utveckla denna gällande språkutvecklande 

arbetssätt men även hur hen vid vissa tillfällen kan arbeta språkutvecklande med enskilda 

elever. 

Sen så går vi tillbaka och så gör jag det i ungefär två månader och sen har vi en ny uppföljning 
och så ser vi vilka elever kvarstår problemen för och dom träffar hon då enskilt och jobbar 
extra med både inom matte och svenska. Men om vi nu tänker svenska så är det 
språkutvecklande som hon jobbar med och jag jobbar med men på olika sätt så att säga. (L7) 

En tredje lärare uppger att de i kollegiet har sporadiska träffar med specialpedagog där de 

diskuterar språkutvecklande arbetssätt.  

Vi lärare träffas ibland tillsammans med specialpedagogerna och för diskussioner kring hur 
vi arbetar språkutvecklande. (L8) 

6.4.1 Samarbetet med speciallärare/specialpedagog gällande elever som 
befinner sig i språkliga svårigheter 

Gällande samarbetet med speciallärare eller specialpedagog och elever som befinner sig i 

språkliga svårigheter så uppger sex av lärarna att de inte har något samarbete kring dessa elever. 

Sex lärare uppger att de har ett samarbete med speciallärare eller specialpedagog kring elever 

som befinner sig i språkliga svårigheter och detta samarbete skiljer sig åt. Fyra av dessa lärare 

uppger att speciallärare eller specialpedagog ger stöd till enskilda elever eller en mindre grupp 

med elever utanför klassrummet under lektionstid där begrepp och undervisningen förtydligas 

och repeteras. 
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 …De eleverna som går ut är bland annat de som är språkligt svaga. Annars när vi ses pratar 
vi mer allmänt om ett språkarbete som ju funkar för alla. Sen såklart om det är någon 
utredning eller så, så är det ju det också. (L5) 

Ja, det har jag och då är det en gång i veckan som eleven får ja, samma lektion som vi gör 
men tillsammans med specialpedagogen och hon går igenom det som vi gör men hon har tid 
att stanna kvar lite längre i alla ord och frågor och grejer som dyker upp jämfört med 
helklass. (L6) 

Dels får jag en återkoppling till henne eller från henne, vissa av elever har hon kunnat avsluta 
nu efter ett halvt läsår liksom. Medan vissa säger vi att det kvarstår och då lutar det åt att det 
kommer att bli ett åtgärdsprogram och så vidare men också att vi går igenom 
eleverna regelbundet tycker jag är en styrka. Att hon hjälper mig så att säga att jag har någon 
att bolla med där. (L7) 

Det finns en del elever som har tillgång till speciallärare specialpedagog som sitter på det vi 
kallar för (…) där man kan få någon timme då och då och sitta tillsammans med en (…) Lite 
mera en till en situation. Där man då kan få hjälp med att ta sig igenom de här begreppen till 
exempel. (L11) 

Utöver detta stöd så uppger dessa lärare en variation av annat stöd såsom kartläggningar, att 

utforma åtgärdsprogram, kontinuerlig uppföljning av språkligt svaga elever eller stöd i 

planering av undervisning som inkluderar även de språksvaga eleverna. 

Vi träffas kontinuerligt och följer upp de elever som har språkliga svårigheter. (L8) 

Alltså om man märker att en elev verkligen inte fattar och att det är, alltså att det är språkligt 
så är det ju klart att man då kanske vill dels kanske att det görs en utredning och att man 
kollar upp det om det är det eller om det är något annat. Och kanske att då får extra tid och 
extra stöd. Men… Där är kanske inte alltid mina ämne prioriterade. Så att jag har kanske 
mindre. (L10) 

 …sen är det också hon och jag tillsammans som sedan gör åtgärdsprogram om det skulle 
behövas sen för de eleverna som behöver det sen, det gör vi också tillsammans. Hon hjälper 
mig också på så sätt, hon ger mig tips på hur jag kan jobba på gruppnivå med eleverna också 
vissa tillfällen där jag kan jobba enskilt med vissa elever utifrån hennes 
rekommendationer.  Det kan vara uttal eller språkträning på olika sätt, liksom. (L7) 

6.5 Lärarnas förväntningar och önskemål på 
speciallärarens bidrag till det språkutvecklande arbetet 

6.5.1 Språkutvecklande arbetssätt 

Av de tolv intervjuade lärarna uttrycker alla utom en att de har förväntningar på vad 

specialläraren kan bidra med när det gäller det språkutvecklande arbetet. Önskemål som nämns 

är att specialläraren är den som ska driva språkarbetet samt vara med i bakgrunden i en 

utvecklingsgrupp. Tre lärare önskar att specialläraren hjälper till att utveckla undervisningen 

genom att observera den på olika sätt. 

Det är ett par ögon till som granskar undervisningen och får en att bli tydligare i sin 
undervisning. (L3) 
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Om hen hade varit ute i mitt klassrum och auskulterat så tror jag att hen hade sett saker som, 
som jag kan utveckla, det tror jag absolut. (L4) 

Det är nog just det att få den här coachningen i att när man känner att man behöver tips då i 
framförallt i mötet med lite mer individuella situationer, hjälp och stöd. (L7)  

Ett annat önskemål som nämns är att specialläraren är med och planerar ämnesövergripande 

arbete och där kan ge input utifrån det språkutvecklande arbetssättet. Övriga önskemål på 

specialläraren som nämns är att ge tips, stötta, hitta material samt att hjälpa till att utveckla 

ämnesområdet.  

Det är väl att alltså att man att man ska få lite tips. De ska stötta, att de kanske kan hitta annat 
material eller material som man kanske inte har tillgång till som man skulle kunna hjälpas åt 
att utveckla kring det ämnesområdet man jobbar med. (L12) 

Alltså det hade ju varit intressant med någon typ av metodlåda, alltså olika tips och trix som 
man kan använda i undervisningen. (L1) 

6.5.2 Elever i språkliga svårigheter 

När det gäller lärarnas förväntningar och önskemål på vad specialläraren kan bidra med för att 

ge stöd till de elever som befinner sig i språkliga svårigheter anges önskemål inom 

speciallärarens tre olika uppdrag, undervisning, utveckling samt utredning.  

Undervisning 

Flera lärare ger uttryck för en önskan att specialläraren ska ta ut de elever som befinner sig i 

språkliga svårigheter från klassrummet och sitta med dem en-till-en. Till exempel så ser tre av 

lärarna behovet av att en speciallärare sitter med elever och hjälper dem att skriva olika typer 

av texter. Två lärare önskar att specialläraren arbetar med lästräning. 

Det är väl kanske lite mer stöd med just det här en-till-en med till exempel labbrapporterna, 
de som upprepade gånger, man går igenom det, man visar goda exempel, man förklarar vad 
som inte räckte, vad som behöver utvecklas och så vidare men som fortfarande inte förstår, 
där hade det varit bra om det hade varit någon som hade haft möjlighet att sitta lite extra och 
träna på just det momentet till exempel. (L6) 

Om man hade kunnat sitta med dem och hjälp dem och skriva så hade de ju utvecklats mer i 
att skriva så att ja, absolut. (L9) 

Så det jag önskat och just det förebyggande, just läsningen och lästräning, att man verkligen 
ser till så att ingen går vidare, alltså årskurs sju, alltså vårterminen utan att verkligen kunna 
läsa, alltså med flyt, att de får den möjligheten att träna och jobba med lässtrategier och 
läsförståelse och ordförråd, tänker jag. (L2)  

En lärare tycker däremot att specialläraren hellre ska arbeta med eleverna i klassrummet inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. 
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Och det tycker jag också rimmar bättre med, alltså hur vi ska möta de eleverna istället för att 
börja plocka ut dem hela tiden, för då kommer vi möta ett motstånd från eleverna, om de får 
sitta kvar i klassrummet och vara med i gemenskapen men ändå få stöttning så tror jag det 
kommer bli mycket mer inkluderande, för dem. (L3) 

En annan lärare menar att det inte är givande eller bidrar till någon kontinuitet att ha en 

speciallärare knuten till en specifik lektion varje vecka och uttrycker istället ett önskemål om 

att specialläraren kan komma in vid uppstarten av ett arbetsområde samt vid slutet. 

Speciellt tänker jag kanske vid uppstart av ett arbetsområde, att man kan diskutera kanske 
olika elevers behov och kanske att specialläraren kommer in med sin expertis och kan stötta 
mig som pedagog, hur jag ska kunna få med alla elever, hur jag kanske kan lägga upp min 
undervisning för att jag ska kunna få med även de här som är språksvaga. (L2) 

Vidare berättar läraren hur specialläraren kan bidra i slutet av ett arbetsområde. 

och så kan man också göra liksom en gemensam bedömning på de här eleverna eftersom det 
är fler som får syn på deras kunskaper för ibland missar man, för man inte med i deras 
resonemang eller tankar kring liksom olika uppgifter de löser. (L2) 

En lärare önskar att specialläraren kunde hålla i förberedande lektioner i olika ämnen för de 

elever som har det svårt, där ord och begrepp gås igenom för att dessa elever ska få bättre 

förutsättningar att hänga med i arbetet i helklass. 

Förberedande lektioner hade ju varit jättebra. Att man förbereder matten veckan innan med 
ord, begrepp, allting som man behöver förstå så att det blir lite som en repetition när man går 
igenom det veckan efter. Även önskvärt inom NO och engelska att man går igenom ord, 
begrepp, att man tittar på saker som är svåra redan i förväg för de eleverna som har det svårt. 
För då känner de igen sig och känner sig inte lika borttappade då, på måndagen när man går 
igenom det i helklass, utan då känner de också att de hänger med. (L6) 

Utveckling 

Andra önskemål på vad specialläraren kan bidra med handlar om speciallärarens roll i 

utvecklingsarbete där flera lärare tar upp handledning som önskemål, dels att vara behjälplig 

när det gäller att planera samt anpassa och differentiera undervisning liksom att hitta lämpligt 

material till undervisningen, dels i att veta hur man ska jobba med elevers svårigheter samt hur 

man kan gå vidare när det behövs.  

Annars tänker jag att om man planerar ihop litegrann, alltså hur man lägger upp ett arbete 
och vad jag ska behöva tänka på som lärare så att jag kan genomföra min undervisning genom 
att anpassa och differentiera. (L2)  

Jag skulle kunna tänka mig att speciallärarna bidrar med att ta fram mer anpassningar till 
eleverna så att få hjälp och stöd när det gäller och hitta lämpligt underlag för att jobba med 
texter och sådana saker. (L11) 
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Andra önskemål som anges är att specialläraren ska bidra till att lärare utvecklar sin 

undervisning genom att komma med input från forskning samt att stärka lärarens kunnande 

genom att hålla miniföreläsningar om till exempel språkstörning. 

 …hade det varit schysst att få lite hjälp från en speciallärare som hade kunnat, så att man 
utvecklas, för att det känner jag att jag brister verkligen i det, alltså för att man kör på och att 
man får inte så mycket input från forskning. (L4) 

 Skulle kanske vilja ha någon mindre handledning eller miniföreläsning eller nåt för att stärka 
mitt egna kunnande. Kanske om språkstörning och så. Alltså jag skulle ha mer av den 
kunskapen som de har för att på så sätt lära mig mer själv. (L5) 

Utredning 

Att speciallärarens ska ha en roll i att arbeta med utredning är ett önskemål som uttrycks av två 

lärare, där en uttrycker att man inte behöver kartlägga alla elever medan en menar att alla elever 

bör kartläggas genom någon typ av screening när de kommer i åk 7.  

Kanske önskar man ibland kanske att det fanns mer kartläggningsmaterial så som att den 
specialutbildade pedagogen kan använda. Man kanske inte behöver göra på alla elever utan 
lite mer specifika material som man kanske kan använda för just att kartlägga. (L12) 

Jag tänker att vi måste börja nyansera elevernas problem och ringa in dem och sen utifrån 
det kanske jobba förebyggande eller stöttande tänker jag. (L2) 

6.6 Analys 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om tolv lärares syn på vad ett språkutvecklande 

arbetssätt kan innebära, men också att undersöka hur språkutvecklande arbetssätt kan se ut samt 

vilken stöttning speciallärare eller specialpedagoger kan ge i detta arbete. Lärarnas 

beskrivningar kan förstås med hjälp av sociokulturell teori och de begrepp som anses vara 

centrala inom teorin; samspel, proximal utvecklingszon, mediering, artefakter, appropriering 

samt stöttning.  

Gemensamt för alla de intervjuade lärarna är att de uttrycker att de arbetar språkutvecklande i 

sina ämnen. Phillips och Soltis (2014) beskriver Vygotskijs syn på språket som det viktigaste 

pedagogiska verktyget. Resultatet visar att samtliga lärare beskriver att de använder språket 

som sitt främsta verktyg i undervisningen. Språkets vikt betonas genom att de intervjuade 

lärarna uttrycker att all undervisning utgår från språket samt att språket är något de arbetar 

medvetet med. Ytterligare exempel som lärarna nämner är att undervisningen ska kompensera 

när eleverna har brister i språket samt anpassas efter alla elevers språkliga nivå.  
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Rubin (2021) menar att lärande sker i samspel med andra och detta är en syn som genomsyrar 

lärarnas beskrivningar av hur de arbetar språkutvecklande. Många lärare uttryckte i intervjuerna 

att det gemensamma arbetet i form av exempelvis läsning och skrivning var till stor gagn för 

alla elever. Förutom språket som främsta verktyg angav lärarna redskap i sin undervisning som 

exempelvis bildstöd, presentationer och filmklipp. Dessa kan ses som medierande artefakter 

för eleverna då de används som instrument för att skapa språkutvecklande lärmiljöer där alla 

elever gynnas. Rubin (2021) beskriver medierande artefakter som redskap, språkliga eller 

fysiska, vilka läraren använder i undervisningen. 

En lärare uttryckte att hen arbetar med samlärande som metod för att eleverna ska lära av 

varandra. Det är en tydlig koppling till samspelets vikt för lärande och till den proximala 

utvecklingszonen där den ene av två elever skulle kunna anses som mer kompetent och på så 

sätt hjälpa den andre eleven, novisen, till att utvecklas genom ny kunskap och med hjälp av 

stöttning så som Säljö (2014) beskriver. En annan lärare beskriver: 

 …Sedan tycker jag att alla ska få en chans att först tänka själva och att sedan få tänkta 
tillsammans med en klasskompis och slutligen samtala om det gemensamt i gruppen. Då kan 
det ske en progression. (L8) 

Den process som läraren beskriver som en progression kan förstås med hjälp av den proximala 

utvecklingszonen då utvecklingen kan gå från en enskild elev till en grupp och på så vis nå 

bortom deras nuvarande nivå så som Rubin (2021) förklarar det. Vid skrivning ger lärarna 

stöttning på olika sätt. Exempel på stödstrukturer som anges i intervjuerna är skrivmallar, 

modelltexter och så kallade börjor. Säljö (2014) menar att med hjälp av stöttning kan 

människors lärande och tänkande utvecklas. Lärarna beskriver att de ger detta skrivstöd just i 

syfte att eleverna ska utvecklas och med det bidrar även lärarna till att eleverna rör sig mot den 

proximala utvecklingszonen.  

Resultatet av intervjuerna visar att det är få lärare som beskriver att de har ett samarbete med 

speciallärare/specialpedagog. Den ontologiska grundtanken inom sociokulturellt perspektiv, 

menar Rubin (2021), ska peka ”framåt mot möjligheter att i undervisning främja elevers 

lärande” (2021, s. 266). Den epistemologiska grundtanken säger att kunskap och lärande 

konstrueras i samspel med andra kommunikativa praktiker. Detta innebär att det uteblivna 

samspelet mellan lärare och speciallärare/specialpedagoger kan påverka elevernas lärande på 

så vis att undervisningen inte utvecklas så att eleverna når den proximala utvecklingszonen. 
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Några få lärare gav uttryck för att specialläraren/specialpedagogen utförde observationer i deras 

klassrum. Resultatet visar även att ytterligare några lärare har som önskemål att få sin 

undervisning observerad. Enligt Rubin (2021) är viktiga tankar inom det sociokulturella att en 

helhet kan beskrivas. Författaren menar också att samspel och undervisningssituationer skulle 

behöva studeras utifrån sociala sammanhang. Vidare menar författaren att det är kontexten i 

undervisningen, både kring elevgrupp och ämne, som behöver studeras. Genom speciallärarens 

observationer i klassrummen skulle undervisningen kunna studeras utifrån ett helhetsperspektiv 

och därefter utvecklas.  

I motsats till det sociokulturella tänket som tar sin utgångspunkt i lärande i samspel med andra 

(Rubin, 2021), visar resultatet att några lärare uttrycker att de har som önskemål att 

specialläraren arbetar med elever enskilt och därigenom tar eleven bort från klassens 

sammanhang och det samspel som sker där. Några lärare uttrycker att de vill att specialläraren 

ska komma in i klassrummet och ge stöttning inom ramen för den ordinarie undervisningen 

vilket mer rimmar med grundtanken i sociokulturell teori så som den beskrivs av Rubin (2021), 

att kunskap och lärande konstrueras i samspel med andra i kommunikativa praktiker. 

Några lärare uttrycker att de önskar hjälp från specialläraren med att planera, differentiera och 

anpassa undervisningen för sina elever. Genom att lärarna får stöd i detta skulle elevernas 

möjligheter till appropriering öka då undervisningen utvecklas och förändras till fördel för 

elevernas lärande genom att de tar den till sig och gör den till sin. Enligt Rubin (2021) 

approprierar eleverna innehållet i undervisningen genom lärarens mediering.  

6.7 Sammanfattning med slutsatser 
Samtliga lärare beskriver att de är bekanta med begreppet språkutvecklande arbetssätt och 

utifrån detta definierar de innebörden av begreppet språkutvecklande arbetssätt på olika sätt. 

Uttryck som att arbetet med språket måste finnas i alla ämnen samt att all undervisning ska utgå 

från språket, är vanligt förekommande. Övergripande för hur lärare uttrycker att optimala 

språkutvecklande lärmiljöer kan skapas är att det ska finnas en gemensam grund på olika språk. 

Det kan exempelvis vara ett gemensamt språk på skolan och att det ska finnas en samsyn. Även 

klassens gemensamma språk och det allmänna klassrumsklimatet nämns som faktorer för att ge 

optimala förutsättningar i lärmiljön. Det gemensamma sammanhanget nämns även när det 

kommer till att arbeta språkutvecklande med läsning. 
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Det språkutvecklande arbetet beskrivs av lärarna på många olika sätt. Den största gemensamma 

nämnaren som beskrivs kring detta arbete är det visuella stöd som fler än hälften av de 

intervjuade lärarna ger i sin undervisning. Här nämns tjänster som Widget Online, men även 

presentationer och film anges. Högläsning, läsförståelse och diskussioner är några av de redskap 

som lärarna uttrycker att de använder i sitt språkutvecklande arbete. Vidare beskrivs så kallade 

börjor, skrivmallar och exempeltexter ses som arbetssätt när lärarna beskriver hur de arbetar. 

Slutligen beskrivs det av lärarna att de har ett stort fokus på svåra ord och begrepp i sin 

undervisning, något som nästan samtliga lärare uppger att de har. 

Det kollegiala arbetet kring språkutvecklande arbetssätt visar på en stor spridning mellan de 

intervjuade lärarna. Några få beskriver att det saknas samarbete kollegor emellan, några stycken 

anger ett spontant samarbete. Några lärare beskriver att de tidigare har haft ett samarbete 

kollegor emellan, samt uppger några få lärare att det idag finns ett aktivt kollegialt samarbete 

kring språkutvecklande arbetssätt. 

Gällande hur samarbetet ser ut mellan lärare och speciallärare/specialpedagog visar resultatet 

att det är endast ett fåtal av de intervjuade lärarna som uttrycker att de har ett aktivt samarbete 

med speciallärare/specialpedagog. En av lärarna samarbetar med specialpedagogen på så sätt 

att denne observerar lärarens undervisning och klassen under ett eller några tillfällen för att 

sedan tillsammans med läraren kartlägga och analysera hur undervisningen står sig gentemot 

klassens behov. Specialpedagogen i detta fall hjälper även till vid utformande av 

åtgärdsprogram och har även träffar med enskilda elever. Specialpedagogen ger även råd och 

tips till läraren hur hen kan utveckla sin undervisning till att bli än mer tillgänglig och 

språkutvecklande. Ett annat samarbete ser ut så att hen har tillsammans med sina kollegor träffar 

med specialpedagogen där det språkutvecklande arbetssättet diskuteras. 

Ytterligare en lärare som har ett samarbete med speciallärare/specialpedagog beskriver att hen 

har detta på specifika lektioner där specialpedagogen/specialläraren plockar ut enskilda elever 

eller mindre grupper från ordinarie undervisning. Övriga lärare uppger att de inte har något 

samarbete med speciallärare/specialpedagog.  

När det gäller lärarnas förväntningar och önskemål på vad specialläraren kan bidra med i det 

språkutvecklande arbetet för att ge stöd till de elever som befinner sig i språkliga svårigheter 

ges uttryck för önskemål inom speciallärarens tre olika uppdrag, undervisning, utveckling samt 

utredning. När det gäller undervisning så uttrycks önskemål av några lärare om att 
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specialläraren ska arbeta med elever en-till-en med till exempel lästräning samt hjälp att skriva 

olika slags texter medan några lärare hellre ser att specialläraren är med i klassrummet och 

stöttar elever inom ramen för den ordinarie undervisningen. Lärarna uttrycker önskemål om att 

specialläraren ska bidra till att utveckla deras undervisning genom att observera den och komma 

med tips och råd samt genom att driva utvecklingsarbete i språk och erbjuda miniföreläsningar. 

Önskemål som har med speciallärarens roll i utredning handlar även om att specialläraren 

hjälper till att kartlägga alla elever eller de som har svårigheter för att kunna ge stöd och/eller 

arbeta förebyggande. 

7. Diskussion 
Följande avsnitt inleds med en metoddiskussion där vald metod diskuteras i förhållande till 

syfte och frågeställningar. Därefter följer en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i 

relation till tidigare forskning och litteratur. Avsnittet avslutas med att implikationer samt 

förslag på framtida forskning presenteras. 

7.1 Metoddiskussion 
I vår studie valde vi att ta utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Ett kvalitativt 

angreppssätt i form av semistrukturerad intervju valdes som metod. Vid framtagandet av 

intervjuguiden låg fokus på att täcka in flera infallsvinklar kopplade till språkutvecklande 

arbetssätt. Det visade sig att några av frågorna blev snarlika i sin utformning och svaren från de 

intervjuade lärarna blev då i några fall också snarlika. Detta hade möjligtvis kunnat undvikas 

om en pilotstudie hade genomförts först och att intervjuguiden därefter eventuellt reviderats.  

Frågorna i intervjuguiden skickades ut i förväg till de lärare som skulle intervjuas. Detta för att 

lärarna skulle kunna förbereda sig inför intervjun. Detta såg vi som fördelaktigt då vi upplevde 

att lärarna kom till intervjuerna väl förberedda i tanken. 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att ge tillfälle för oss att kunna ställa 

följdfrågor. Bryman (2018) menar att en semistrukturerad intervju ger möjlighet att ha en lista 

med frågor som ska täckas och beröras men skapar också möjlighet för att ställa följdfrågor. 

Nackdelen med detta val var att då vi var tre olika personer som utförde intervjuerna så 

medförde detta att följdfrågorna tog olika riktningar utifrån de svar som lärarna gav.  
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Urvalet i studien var som Bryman (2018) kallar det, målstyrt. Tolv lärare valdes ut och 

fördelningen mellan dessa blev två lärare från lågstadiet, två från mellanstadiet samt åtta från 

högstadiet. Det kan konstateras att fördelningen mellan respondenter inte är balanserad mellan 

stadierna. 

I studien framskrivs speciallärarens/specialpedagogens roll enbart beskriven utifrån lärarnas 

syn på denna roll. Att även intervjua speciallärare/specialpedagoger hade kunnat ge en 

utvecklad och fördjupad uppfattning av speciallärarens/specialpedagogens roll men på grund 

av den begränsade tid för att utföra denna studie valdes detta bort.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att ljudupptagning i samband med intervjuer ger möjlighet 

att gå tillbaka och lyssna och analysera intervjuerna efteråt. Repstad (2007) menar att 

intervjupersoner kan känna sig hämmade av ljudupptagning men detta var inget vi upplevde 

hos någon av respondenterna. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Lärarnas beskrivning av sitt språkutvecklande arbete 

Det visar sig att samtliga lärare beskriver att de har en god uppfattning om vad begreppet 

språkutvecklande arbetssätt innebär. I intervjuerna anger lärarna många faktorer som visar på 

kunskap om vad ett gott språkutvecklande arbetssätt kan vara. Att de beskriver att de visar på 

en god uppfattning om begreppet kan bidra till en god språkutvecklande miljö i klassrummet. 

Säljö (2014) menar att kommunikation har en central del i den sociokulturella teorin. Enligt 

Bruce m.fl. (2016) menar författarna att lärarens språkliga medvetenhet och hur den syns i 

undervisningen är en framgångsfaktor för elevernas läs- och skrivutveckling. Detta stödjs även 

av Hajer och Meestringa (2014) som menar att lärarens förmåga att planera lektioner utifrån ett 

språkutvecklande perspektiv oftast är avgörande för hur pass språkinriktad undervisningen blir 

i slutändan. Bruce m.fl. (2016) menar att lärare behöver ha förmågan att kunna visa elever hur 

de kan lära sig och inte bara vad de ska lära sig. För att lyckas med detta krävs strukturerade 

arbetssätt, kunskap och ändamålsenliga metoder (Bruce m.fl., 2016). 

Wedin (2010) menar i sin studie att det är av vikt att eleverna får möta akademiskt och 

kunskapsrelaterat språk tidigt i sin utbildning och detta talar även en del lärare om när de 

utrycker sin syn på vad ett språkutvecklande arbete kan innebära. Lärarna ger uttryck i 

intervjuerna att arbetet med förståelse och begrepp inom de olika ämnena är av vikt för att 
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kunna utveckla sina kunskaper. Detta stöds också av Almqvist m.fl. (2015) som i sin definition 

av stödinsatser för ökad måluppfyllelse för elever som befinner sig i svårighet anger att en 

framgångsfaktor är att arbetet ska ske såväl allmänt som genom riktat på ett specifikt 

ämnesinnehåll. Även Wedin (2010) bekräftar detta då hon menar att eleverna behöver få möta 

och få möjligheter att använda akademiskt, kunskapsrelaterat språk tidigt under skolgången för 

att kunna möta de krav som finns under den senare delen av skolgången. 

Det finns både likheter och skillnader i hur respondenterna anger att de arbetar 

språkutvecklande i sina klassrum och i sin direkta undervisning. Det som många av de 

intervjuade lärarna har som likhet i sina svar är att de anger den gemensamma grund som skolan 

och eller klassen behöver skapa tillsammans. Lärarna menar att det är av vikt med ett 

gemensamt språk på skolan eller i klassen, att det ska finnas en medvetenhet och en samsyn. 

Några lärare uttrycker att det är gemenskapen och det gemensamma lärandet i klassrummet som 

skapar optimala språkutvecklande förutsättningar för deras ämnesstudier. Edvardsson och 

Svensson (2020) menar att vid läsning kan stöttning ges genom gemensamt arbete i klassen då 

läraren och eleverna kan samtala och sätta in texten i ett sammanhang. Detta uttrycks i 

intervjuerna med lärarna som bland annat menar att ämnestexter och skönlitterära texter bör 

läsas gemensamt i klassen. Lärarnas tankar kring vikten av det gemensamma arbetet rimmar 

med de sociokulturella tankarnas utgångspunkt så som Rubin (2021) beskriver dem, att lärande 

sker och kunskap konstrueras i samspel med andra.  

Ett språkutvecklande arbetssätt, menar en lärare, kan också vara att eleverna ska badas i språk, 

med detta menar hen att språket ska finnas tillgängligt överallt i undervisningen. Hajer och 

Meestringa (2014) menar att ett rikt språkligt inflöde är en viktig faktor för språkutveckling 

liksom ett aktivt användande av språket i tal och skrift vilket även bekräftas inom sociokulturell 

teori där språket ses som det viktigaste pedagogiska verktyget (Phillips & Soltis, 2014). I 

intervjun uttryckte ovan nämnda lärare att språket ska finnas tillgängligt överallt. Hajer och 

Meestringa (2014) menar att i en språkinriktad undervisning fungerar språkutveckling som 

medel för att utveckla ämnesinnehållet och de menar att arbete med ämnesinnehåll och språk 

sker parallellt. 

Majoriteten av de intervjuade lärarna anger arbetet med begrepp och ord inom sina specifika 

ämnen som viktiga i det språkutvecklande arbetet. Hajer och Meestringa (2014) menar att 

genom språkutvecklande aktiviteter stöttas eleverna i att utvecklas från vardagsspråk till 
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skolspråk och att i en språkinriktad undervisning fungerar språkutveckling som medel för att 

utveckla ämnesinnehållet och arbete med ämnesinnehåll och språk sker parallellt och genom 

språkutvecklande aktiviteter stöttas eleverna i att utvecklas från vardagsspråk till skolspråk. 

Författarna menar att en stark bas för inlärning utgörs av en tydlig lektionsstruktur med explicita 

mål. Ju tydligare stoff, ämnesterminologi och arbetets upplägg är uttryckt, desto starkare bas 

för inlärning (Hajer & Meestringa, 2014).  

Olika typer av visuellt stöd, dels genom kort med bilder exempelvis Widget Online, dels genom 

presentationer och filmklipp uttrycks av flertalet lärare som redskap i deras språkutvecklande 

arbete. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan dessa redskap i form av bilder beskrivas som 

medierande artefakter. Genom lärarens mediering kan eleverna appropriera undervisningens 

innehåll (Rubin, 2021). Kendall Carlsson (2015) talar om bildstöd som en stöttning som är till 

gagn för alla elever, inte bara de som befinner sig i språkliga svårigheter. Detta bekräftas av en 

lärare som uttrycker att bilder behöver kopplas till språket oavsett om eleven har svårt med det 

eller ej. 

Wilson och Deveroux (2014) hävdar i sin studie att det är typen av stöttning som är avgörande 

för hur elever ska lyckas i skolan. I stället för att krav sänks och uppgifter förenklas ska eleverna 

utmanas att ta steg framåt i den proximala utvecklingszonen. I en av intervjuerna gällande hur 

det språkutvecklande arbetet kan se ut, resonerar en lärare kring att förenkla elevers uppgifter 

eller ej. Hen menar att hen gärna begränsar och ibland förenklar men ställer sig tveksam till att 

vissa elever ska få helt andra uppgifter att arbeta med. Hen vill hellre stötta eleven till att faktiskt 

kunna lyckas med uppgiften eftersom hen säger att för enkla uppgifter inte heller är bra. Wilson 

och Deveroux (2014) menar vidare att hög intellektuell utmaning kräver explicita förklaringar 

där det är tydligt vad som förväntas, vilket den intervjuade läraren ger uttryck för att göra. Klapp 

och Jönsson (2020) har i sin studie sett att lågpresterande elever oftare får stöd genom 

förenklingar istället för med hjälp av scaffolding. Detta menar författaren ger sänkta 

förväntningar på eleven och att det finns en risk för att motivationen hos eleven sänks. Det kan 

tolkas som att den intervjuade läraren vill undvika detta då hen ger uttryck för att eleven ska nå 

ända fram i mål och lyckas med uppgiften. Detta förutsätter att lärarens förenklingar och låga 

krav istället inte är av den grad att de begränsar eleven möjlighet till lärande, vilket Wedins 

(2010) studie hävdar att för lågt satta krav kan orsaka. 
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Flertalet lärare anger som ett av sina svar i hur de arbetar språkutvecklande att de använder 

olika stöd för att stötta sina elevers skrivutveckling. Exempel som lärarna anger är bland annat 

skrivmallar, börjor och modelltexter. Mariani (1997) anger i sin studie att stöd i elevernas 

skrivande kan ges genom tydliga syften och instruktioner men författaren anger även 

modellering av uppgifter som ett stöd. Detta bekräftas även av Hajer och Meestringa (2014) 

som menar att språklig stöttning tillgängliggör skolspråket för eleverna och detta kan ges på 

olika sätt. Exempel som författaren anger är att läraren kan demonstrera, visa, ge modeller, 

skrivmallar, meningsinledningar och feedback (Hajer & Meestringa, 2014). En lärare som 

använder detta arbetssätt menar att hen försöker lotsa fram sina elever i skrivandet med hjälp 

av olika stöd. Denna typ av kommunikativa stöttor menar Säljö (2014) leder till utveckling av 

lärande och tänkande.  

Att arbeta med varierade arbetssätt anges av några lärare som ett sätt att arbeta 

språkutvecklande. Bruce m.fl. (2016) menar att varierade arbetssätt i kombination med bland 

annat förförståelse, aktivering av elever samt mycket taltid är undervisning som gynnar alla 

elevers språkutveckling. Att just diskutera och ta stöd i varandra nämns av några lärare som en 

faktor för deras språkutvecklande arbetssätt. En lärare uttrycker det som att det är i diskussionen 

som hen kan få en uppfattning om huruvida eleverna har förstått eller ej. 

7.2.2 Lärarnas samarbete med speciallärare/specialpedagog 

Undersökningen visar att det endast är tre av de intervjuade lärarna som beskriver att de har ett 

samarbete med speciallärare/specialpedagog kring det språkutvecklande arbetssättet. För de 

lärare som uppger att de har ett samarbete ser detta samarbete olika ut.  

Enligt Göransson m.fl. (2017) studie är undervisning den uppgift som specialläraren ägnar mest 

tid åt. Denna undervisning kan ske i klassrummet, i mindre grupp eller i en-till-en-situationer. 

Även von Ahlefeld Nisser (2014) menar att specialläraruppdraget kan ses som ett direktkopplat 

arbete där undervisning av elever i liten grupp eller en-till-en-undervisning är i dominans. I 

denna undersökning skiljs inte specialläraren och specialpedagogen åt i intervjuerna men det 

som framkommer är att detta är den mest framträdande formen av samarbete i det fall som 

samarbete finns. Denna sorts undervisning som speciallärare/specialpedagoger uppges bedriva 

i vår undersökning sker till stor del i kombination med observationer i klassrummet och 

uppföljande handledande samtal med läraren. Enligt Göransson m.fl. (2015) studie är det idag 

vanligare att speciallärare och specialpedagoger arbetar med handledning av lärare än vad det 
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var förr. De intervjuande lärarna uppger att det förekommer grupphandledning av lärare av 

specialpedagog angående det språkutvecklande arbetssättet, språkplan med kontinuerlig 

uppföljning i samråd med specialpedagog och övergripande språkstödjande material utarbetat 

av specialpedagog. Även om vi i intervjufrågorna inte skiljer på speciallärare och 

specialpedagog så kan vi här urskilja att dessa uppdrag utförs av specialpedagoger i dessa fall. 

När det gäller samarbete med speciallärare/specialpedagog kring elever som befinner sig i 

språkliga svårigheter så beskriver lärarna ett större samarbete med 

speciallärare/specialpedagoger. Sex av de intervjuade lärarna uppger att de har ett samarbete 

kring dessa elever och att det då främst gäller en-till-en-undervisning, undervisning i liten 

grupp, kartläggningar och utformade av åtgärdsprogram. Enligt Göransson m. fl. (2015) studie 

är detta vanligt förekommande uppgifter för speciallärare och specialpedagoger. 

Utifrån svaren i intervjuerna så framgår det inte om det är elever som är i behov av stöd som 

får en-till-en-undervisning, plockas ut ur klassrummet eller får undervisning i liten grupp 

gällande samarbetet kring det språkutvecklande arbetssättet. 

7.2.3 Lärarnas förväntningar och önskemål 

Trots att det är få av de intervjuade lärarna som idag uppger att de har ett samarbete med 

speciallärare/specialpedagog så uttrycker samtliga att de har önskemål och förväntningar på vad 

specialläraren kan bidra med såväl när det gäller det språkutvecklande arbetet i stort som stöd i 

arbetet för elever som befinner sig i språkliga svårigheter. Forskning visar (Göransson m.fl., 

2017) att speciallärarens vanligaste uppdrag är undervisning men detta till trots uttrycker lärarna 

en variation i uppdraget av vad denne kan bidra med. Gällande arbetet med de elever som 

befinner sig i språkliga svårigheter så råder det delade meningar om speciallärarens roll. Några 

lärare anser att stödet ska ges enskilt till eleverna utanför klassrummet medan några hellre ser 

att specialläraren är med i klassrummet. Forskare som von Ahlefeld Nisser (2014) menar att 

synen på att elever ska plockas ut från klassrummet är föråldrad och att genom dagens 

speciallärarutbildning blir speciallärarens roll den att vara en levande del i klassrummet. 

Forskning visar att det är undervisning i liten grupp eller en-till-en som trots allt dominerar i 

speciallärarens uppdrag som gäller undervisning (Göransson m.fl., 2015; von Ahlefeld Nisser 

2014).  

Samtidigt som speciallärare till stor del ägnar sig åt undervisning av elever enskilt eller i grupp 

har det blivit vanligare att arbeta mer med handledning (Göransson m.fl., 2015). Det är flera av 
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lärarna som uttrycker ett behov av att ha specialläraren som en observatör i klassrummet för att 

de ska kunna dels tydliggöra, dels utveckla sin undervisning. Flera lärare ser specialläraren som 

någon att fråga om råd och tips. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle undervisningen kunna 

studeras utifrån ett helhetsperspektiv, genom speciallärarens observationer i klassrummen likt 

vad Rubin (2021) beskriver. Enligt von Ahlefeld Nisser (2014) finns en risk att speciallärarens 

roll enbart blir den av ett vuxenstöd i klassrummet och kompetensen och kunskapen inte 

används om inte läraren och specialläraren samplanerar. En annan risk är förväntningarna på 

att specialläraren ska vara experten, den som ensam förfogar över de rätta svaren, något som 

författaren menar är en förlegad syn. Huruvida denna syn är rådande visar inte resultatet i 

undersökningen men utifrån lärarnas beskrivningar av vad de önskar från specialläraren ses 

denne som någon man samarbetar med då lärarna uttrycker önskemål om att specialläraren är 

med och planerar ämnesövergripande arbete eller ger input när det gäller språkutvecklande 

arbetssätt. Att hjälpa till med att utveckla ämnet samt att vara behjälplig i planering med att 

differentiera och hitta material är önskemål som lärarna uttrycker. Just arbete med 

ämnesutveckling är en viktig del av uppdraget för speciallärare (von Ahlefeld Nisser 2014). 

Utifrån ett sociokulturellt synsätt kan undervisningen utvecklas genom lärarens och 

speciallärarens samspel (Rubin, 2021). 

7.3 Implikationer 
I studien beskrivs det som att det finns ett begränsat samarbete mellan lärare och 

speciallärare/specialpedagoger gällande det språkutvecklande arbetet. En implikation med 

denna studie är att genom att lärare beskriver speciallärares/specialpedagogers roll i det 

språkutvecklande arbetet blir det synligt hur det arbetet kan se ut. Det synliggörs även vilka 

förväntningar och önskemål som de lärare som intervjuats har på specialläraren gällande det 

språkutvecklande arbetet, vilket kan ge indikationer till blivande och redan arbetande 

speciallärare gällande vilka tankar som finns hos lärare angående språkutvecklande arbetssätt. 

Förväntningar och önskemål ges inom speciallärarens tre uppdrag undervisning, utveckling 

samt utredning. Önskemålen kan gälla dels undervisning, dels observationer, allmänna stöd och 

råd samt utvecklingsarbete.  

7.4 Framtida forskning 
Vi erfar att tidigare forskning kring språkutvecklande arbetssätt är till stor del kopplad till 

andraspråksinlärning. Här skulle framtida forskning kring språkutvecklande arbetssätt och dess 
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effekter för såväl första- som andraspråksinlärare, kunna fyllas med såväl nationell som 

internationell forskning.  

Vidare skulle undersökningar kring speciallärarnas och specialpedagogernas faktiska uppdrag 

ute på skolorna varit intressant att forska vidare i då det i denna studie inte gjorts någon analys 

av vilken profession som utför vad.  

I denna studie har det inte granskats vilka skillnader det finns i det språkutvecklande arbete som 

speciallärare och specialpedagoger beskrivs utföra. Det hade därför varit intressant att skilja 

professionerna åt och låta båda professionerna beskriva sitt språkutvecklande arbete, och på så 

sätt göra en jämförelse och då kunna se skillnader och likheter i hur de olika professionerna 

arbetar språkutvecklande.  

Slutligen hade det varit intressant att undersöka rektorers syn på vikten av ett språkutvecklande 

arbete; vilka förväntningar de har på speciallärare och specialpedagogers roll i detta, men också 

hur de tänker kring språkplaner och policys på organisationsnivå, som enligt Hajer och 

Meestringa (2014) är grunden för ett fullgott språkutvecklande arbetssätt. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 På vilket stadium och i vilka ämnen undervisar du? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Har du hört begreppet språkutvecklande arbetssätt tidigare? Vad innebär det för dig? 

 

Hur lärarna beskriver att de arbetar språkutvecklande 

 Hur yttrar sig språkliga svårigheter i ditt/dina ämne/ämnen? 

 Vad är viktigt, enligt dig, för att skapa en språkutvecklande lärmiljö med optimala 

förutsättningar för alla elever? 

 Hur skulle du beskriva att din undervisning är språkutvecklande? (arbetssätt, metoder, 

läromedel etc.) 

 Finns det ett kollegialt samarbete kring det språkutvecklande arbetet? Hur ser det i så 

fall ut?  

 

Hur lärarna beskriver samarbetet med specialläraren/specialpedagogen 

 Samarbetar du med specialläraren/specialpedagogen när det gäller språkutvecklande 

arbetssätt? Hur ser det samarbetet ut? 

 Har du något samarbete med specialläraren/specialpedagogen när det gäller elever 

som befinner sig i språkliga svårigheter? Hur ser det samarbetet ut? 

 Vilka förväntningar/önskemål har du på vad specialläraren kan bidra med när det 

gäller det språkutvecklande arbetet? 

 Vilka förväntningar/önskemål har du på vad specialläraren kan bidra med för att ge 

stöd till de elever som befinner sig i språkliga svårigheter? 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

Bilaga 2, Missivbrev 

               

     Fakulteten för lärarutbildning 
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Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Linda Pregart, Malena Strand och Charlotte Nilsson och vi studerar sista terminen på 

Speciallärarprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. I juni kommer vi att ta vår speciallärarexamen 

med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. 

Vi är nu igång och skriver vårt examensarbete och vi kommer att göra en intervjustudie för att kunna 

samla in vårt datamaterial. Fokus vid insamlingen kommer att vara på hur lärare beskriver sitt 

språkutvecklande arbetssätt, vilket stöd de har i från speciallärare i detta arbete samt vilka ytterligare 

förväntningar/önskemål lärare eventuellt kan tänkas ha på sina speciallärare. 

Intervjuerna beräknas att ta ca 30 minuter att spelas in med en ljudinspelare. Var och när intervjun 

kommer att ske kommer vi gemensamt överens om. Det inspelade materialet kommer att hanteras av 

oss tre som skriver examensarbetet för transkribering samt att det kommer finnas tillgängligt för vår 

handledare och examinator  

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 
självständigt arbete under sin sista termin. I detta 
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 
med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit 
att engagera studenterna under utbildningens gång. 
Till studien samlas ofta material in vid olika 
verksamheter, i form av till exempel intervjuer, 
enkäter och observationer. Ansvarig för dina 
personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt 
EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 
hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 
rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 
högskolepoäng. När detta har blivit godkänt 
publiceras det i databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
ng/ 



 

 

 

 

om frågor skulle uppstå. Materialet kommer att förstöras direkt i samband med att examensarbetet har 

fått sitt godkännande. 

Studien kommer att genomföras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(www.codex.vr.se). Det innebär att du som deltagare:  

 Har rätt att avbryta din medverkan när som helst, utan några negativa konsekvenser. 

 Kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att avböja medverkan i 

studien. 

Det innebär också att: 

 Deltagare och verksamheter kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

 Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när denna 

är examinerad. 

 

 Linda Pregart                      Malena Strand              Charlotte Nilsson 
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