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1. Inledning
Vi som skrivit detta examensarbete har haft förmånen att arbeta som lärare i över 20
år. Ett gemensamt intresse och en önskan om att lära oss mer kring hur språk påverkar
elever i alla ämnen samt hur vi som lärare kan stödja elevers språkliga utveckling
ledde till att vi hösten 2015 påbörjade vår speciallärarutbildning med inriktning språkskriv- och läsutveckling. Vi har arbetat i privat och kommunal regi, i olika kommuner,
tillsammans med elever i årskurs 1 - 6. På alla våra arbetsplatser har vi funnit liknande
utmaningar och hinder samt upplevt fantastiska lärare och speciallärare. En del
pedagogiska utmaningar har bestått av brist på kunskap, tid och resurser men vi har
även träffat lärare som trots hinder lyckats skapa goda språkliga lärmiljöer och aktivt
anpassat sin undervisning för att nå alla elever. Vi har under åren blivit nyfikna på
vilka lärarnas framgångsfaktor är. På vilka sätt skapar de goda språkliga lärmiljöer
språkutvecklande anpassningar samt vilka pedagogiska utmaningar möter de?

1.1 Problemområde
Den språkliga lärmiljön i skolan ska vara tillgänglig för alla elever samtidigt som
utmaningarna är stora. Elever har väldigt olika förutsättningar och den stora
utmaningen uppstår i mötet mellan elevernas förutsättningar och skolans krav och
pedagogiska möjligheter. Bruce (2018) menar att det ibland finns ett glapp i detta
möte vilket kan leda till en sårbarhet både i elevens lärande och i lärarens
undervisning. Svårigheter och problem kan uppstå och det är skolan och lärarnas
ansvar att jobba med anpassningar och stödåtgärder i undervisningen och lärmiljön.
Gibbons (2014) påpekar det kunskapsrelaterade språk vi använder i skolan skiljer sig
från vardagsspråket. För att kunna ta till sig skolspråket behöver elever både förstå
samt kunna använda ämnesspecifika ord och uttryck. Fokus måste ligga på elevens
möjlighet till språkutveckling genom skoluppgifter som bygger på förförståelse och
stöttar språket. Bruce (2018) skriver eftersom språket är en central del är det viktigt
att skolan jobbar med anpassningar som bidrar till goda språkliga lärmiljöer, vilket
främjar både lärandet, språket och identitetsutvecklingen. Skolans utmaning består
också i att utveckla pedagogiken i relation till sårbarheten som kan uppstå, både hos
lärare och elever.
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I Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2014) kan man läsa att orsaken till en
elevs svårighet ska sökas i lärmiljön och i elevens möte med undervisningen.
Examensordningen för speciallärare (SFS 2011:186) påpekar att pedagogen ska
arbeta förebyggande, ta bort hinder i lärmiljön och ha fördjupade kunskaper om
elevers språk-, skriv- och läsutveckling.

1.2 Studiens avgränsning
Vårt forskningsobjekt är skolan som lärmiljö inom årskurs 1 - 6. Det här arbetet
avgränsas genom att det har inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur en rektor, en speciallärare, en
mellanstadielärare, en lågstadielärare och tre lärarstudenter resonerar kring goda
språkliga lärmiljöer, språklig sårbarhet samt hur speciallärarens arbete kan bidra till
goda språkliga lärmiljöer.
Utifrån detta syfte vill vi ha svar på följande frågeställningar:
1. Vilka åsikter uttrycker tre professioner och lärarstudenter kring goda
språkliga lärmiljöer och språkutvecklande anpassningar?
2. Vad framkommer i tre professioners och lärarstudenters utsagor kring
språklig sårbarhet hos elever?
3. Vilka beskrivningar framkommer i tre professioners och lärarstudenters
utsagor kring pedagogiska utmaningar som lärare kan möta vid utformandet
av goda språkliga lärmiljöer?
4. På vilka sätt kan speciallärare, enligt tre professioner och lärarstudenter,
bidra till goda språkliga lärmiljöer och vilka förväntningar har de på
speciallärarens uppdrag?
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1.4 Centrala begrepp
Extra anpassningar: Asp-Onsjö (2008) skriver extra anpassningar är anpassningar
av mindre karaktär och sker inom den vanliga undervisningen. Elevens utveckling
behöver analyseras i relation till kunskapskraven. Om de extra anpassningarna inte
ger önskat resultat för eleven ska insatserna anpassas ytterligare. Dessa stödinsatser
dokumenteras i den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Exempel på extra
anpassningar kan vara tydliga instruktioner, särskilda läromedel och digital teknik,
enstaka pedagogiska insatser eller olika sorters färdighetsträning (Asp-Onsjö, 2008).
I den här studien används begreppet både på individnivå och gruppnivå, det vill säga
anpassningar som lärare och speciallärare gör i lärmiljön så den kan passa alla elever.
Lärmiljö: Specialpedagogiska skolmyndigheten (2009) förklarar att lärmiljö är hela
den miljö och de sammanhang som elever och personal befinner sig i under sin
skoldag. Lärande sker i samspel med andra människor och för att alla ska känna sig
delaktiga krävs en god lärmiljö. En god lärmiljö kommer inte av sig själv utan skapas
genom att vuxna stödjer, möter och utmanar elever i deras lust att lära. Bra
bemötande, arbetssätt (till exempel anpassningar för alla) och attityder är några
faktorer som kan skapa en god lärmiljö. Begreppet lärmiljö är ett centralt begrepp i
den här studien då en god lärmiljö är viktig för alla elever, inte bara dem som befinner
sig i språklig sårbarhet. Särskilt fokus har riktats mot goda språkliga lärmiljöer.
Specialpedagogik: Skolverket (2011) skriver specialpedagogik kan vara både
förebyggande och åtgärdande. Det förebyggande arbetet strävar mot att så få elever
som möjligt ska bli i behov av ett särskilt stöd. Det åtgärdande arbetet sätts in när den
vanliga undervisningen av olika anledningar inte anses räcka till. Det kan till exempel
vara genom att lärarens undervisning eller lärmiljön förändras för att bättre passa
eleven.

Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2016b) menar att man kan se

specialpedagogiken som en möjlighet att möta skolans variation och föränderlighet
snarare än att erbjuda färdiga speciallösningar till exempel material och speciella
metoder. I den här studien belyser vi specialpedagogiken främst ur speciallärarens
perspektiv, på vilka sätt specialläraren kan jobba proaktivt och åtgärdande med frågor
som rör språk-, skriv-och läsutveckling.
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Språklig sårbarhet: Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016a) skriver om
begreppet språklig sårbarhet, villket vi använder i den här studien för att rikta
huvudfokus på pedagogiken, förhållningssättet och samspelet med barnet. Språklig
sårbarhet uppstår när elevens muntliga och skriftliga förmåga inte matchar
omgivningens krav och när glappet inte kompenseras genom pedagogiska
erbjudanden.
Sårbarheten uppstår alltså i relationen mellan å ena sidan den enskilda
individens förutsättningar och å andra sidan faktorer i den pedagogiska miljön,
utifrån hur språket används. Det innebär att språkandet – det vill säga
användande av språket – i förskolans och skolans verksamhet kan stimulera
och utmana, men också vara till hinder i barns och ungas utveckling och
lärande. ( s. 16)

Särskilt stöd: Asp-Onsjö (2008) skriver särskilt stöd handlar om insatser av mer
ingripande karaktär som vanligtvis inte genomförs i den vanliga undervisningen.
Åtgärdsprogram upprättas i samråd mellan skolans personal, eleven och elevens
föräldrar. Anledningen till detta är att stärka elevens och föräldrarnas delaktighet då
samtal mellan lärare, elev och föräldrar har till uppgift att nå någon form av
gemensam ståndpunkt. ). I denna studie skriver vi om anpassningar för alla elever
men om dessa inte räcker till är lärarna skyldiga att att ge eleven särskilt stöd. Det är
skolans och lärarnas ansvar att jobba med olika typer av stödåtgärder.
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2. Teoretiskt ramverk
Nilholm (2007) skriver att forskningen om specialpedagogik brukar delas in i två
grundläggande perspektiv. Ena sidan är ett mer traditionellt, individualistiskt
perspektiv (kategoriskt) med rötter i medicin och psykologi och den andra är ett
alternativt perspektiv (relationellt) med betoning på sociala faktorers betydelse för
skolproblem. Enligt det kategoriska perspektivet är det eleven själv som bär ansvaret
för skolproblemen. Det är på grund av elevens medicinska diagnos eller mentala
disponering som problem uppstår. Traditionell specialpedagogiken har till stor del
handlat om att kompensera elevens svårigheter så att han eller hon ska passa in i
skolkulturen (Emanuelsson, Persson & Rosenkvist, 2001).
Ahlberg (2013) skriver skolsvårigheter kan studeras med fokus på relationer och
interaktion,

det

relationella

perspektivet.

Rötterna

kommer

ifrån

handikappforskningen på 1960-och 70-talen. Förklaringen till skolproblem hittas i
mötet mellan elever och miljön. Övergripande frågor kan vara hur skolans
specialpedagogiska verksamhet möter olika elevers behov, vad innebär en
funktionsnedsättning i skolans vardag och vad behövs för att alla elever ska kunna
vara delaktiga? Emanuelsson m. fl. (2001) nämner att i det relationella perspektivet
lägger man fokus på relationer och samspel mellan fyra nivåer, individ-grupp-skolasamhälle. Eleven som är i svårighet blir en gemensam angelägenhet för skolans
personal, ledning, elevhälsoteam, specialpedagog och speciallärare. Detta leder till att
specialpedagogiken mer handlar om lärmiljön och vad som behöver förändras i
undervisningen så att den ska passa så många som möjligt. Aspelin och Persson
(2011) framhåller hur viktig lärarens relationella kompetens är för att elever ska
lyckas i skolan, det är i det ömsesidiga mötet mellan en elev och en lärare som det
verkliga lärandet kan ta form. Det handlar om att ge elever uppmuntran till egna
aktiviteter och stöd så att de klarar det. Lärarens förmåga att ge återkoppling och
feedback till eleverna är väldigt viktigt i detta avseende. Aspelin och Persson (2011)
menar vidare att läraren är den viktigaste enskilda faktorn för elevers resultat i skolan.
Det är läraren som kan göra störst skillnad. Tjernberg (2011) skriver om forskning
som tar upp att den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga elevers misslyckanden
och främja lärande är en kunnig och kompetent lärare.
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Lev Vygotskijs (1978) sociokulturella perspektiv där språk och identitet utvecklas
genom sociala relationer. Vygotskijs utgångspunkt var att människan är en biologisk,
social, kulturell och historisk varelse. För förstå lärande och utveckling måste man
förstå vilken roll dessa olika aspekter spelar och hur de samarbetar. Om man bara
lägger fokus på hjärnan så missar man hur människor formas av sociala och kulturella
omständigheter. En av Vygotskijs mest berömda begrepp är den närmaste eller
proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är avståndet mellan
vad en människa kan prestera ensam och utan stöd samt vad denne kan prestera i
samarbete med andra. Säljö (2014) skriver med handledning och samarbete kan vi
ofta lösa problem som vi skulle haft svårt att lösa på egen hand. Vygotskij menade att
skolan lär ut vetenskapliga eller akademiska begrepp, medan vardagliga sysslor
stimulerar utvecklingen av spontana eller vardagliga begrepp. Detta leder ibland till
att skolan riskerar bli för abstrakt och innehållet för svårt att koppla till det som elever
känner igen från sin egen vardag. Ahlberg (2013) och Svensson (2009) skriver att det
därför är viktigt att lärare skapar en förförståelse och förankrar undervisningen i
elevernas egna upplevelser och erfarenheter.
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3. Litteraturöversikt
Språk och lärande utvecklas från den dagen vi föds och fortsätter genom hela livet.
Bjar (2006) liknar varje persons unika språk vid ett hus där möjligheter, hinder och
ramar bor. Språkhuset byggs ut ju äldre personen blir och fylls med innehåll och
erfarenheter. Skolan står för en del av denna språkbyggnad. Under resten av livet
fortsätter kunskapsutvecklingen och då spelar yrken, intressen, vänner och
samhällsutvecklingen en stor roll. Det språk vi lär oss och använder oss av är ett
resultat av det liv vi lever. Bruce m. fl., (2016a) beskriver språket som ett viktigt
redskap för kommunikation, tanke och kunskapsutveckling. Att göra sig förstådd är
centralt för allt lärande och väldigt betydelsefull i sociala relationer. En viktig del i
kommunikation mellan människor är förmågan att både tala och lyssna. Kamhi och
Catts (2004) menar att om en lyssnare inte förstår en talare kan lyssnaren direkt be
om ett förtydligande vilket inte alltid är så lätt med det skrivna språket. Förmågan att
använda språk i socialt samspel kallas inom språkvetenskapen för pragmatik.
Ahlberg (2013) och Svensson (2009) skriver genom att lärare skapar en förförståelse
och förankrar undervisningen i elevens egna upplevelser och erfarenheter underlättas
elevernas lärande. Hajer och Meestringa (2014) menar allt lärande i alla ämnen är
uppbyggt av språk- och språkförståelse. Interaktion är grunden till språkutveckling av
nya begrepp och ämnesord. Elever måste få möta begrepp och ämnesord i många
olika sammanhang för att kunna förstå och använda dem.
Tjernberg (2011) tar upp forskning som visar den enskilt viktigaste faktorn för att
förebygga misslyckanden samt främja utveckling och lärande är lärares kunskap och
kompetens. En kunnig lärare har kännedom om hur denne ska undervisa och vilka
faktorer som kan påverka undervisningen. Glentow (2006) skriver elever som möts
av en oförstående/okunnig lärare kan använda sig av ett utåtagerat eller inåtvänt
beteende.
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Bruce m.fl. (2016a) betonar att utgå från ett helhetsperspektiv där barnet, språket och
pedagogiken

tillsammans

driver

varje

elevs

språk-,

kunskaps-

och

identitetsutveckling framåt är oerhört betydelsefullt.

F
FIGUR 1.1 Hämtad från Bruce m. fl. 2016a, sid. 17

3.1 Språkutveckling, språkstörning och språklig sårbarhet
Holmström (2015) skriver att faktorer som påverkar språkutveckling är bland annat
föräldrars sociokulturella status, vilken input barnet får hemifrån och hur mycket
exponering av språket barnet utsätts för. Det finns barn som inte utvecklar sitt språk
på det förväntade viset, vilket har fått den medicinska termen språkstörning.
Nettelbladt och Salameh (2013) menar att språkstörning har olika svårigheter eller
grader, allt ifrån lätt språkstörning som ofta är av övergående natur till måttlig och
grav språkstörning. Om ett barn har mycket grav språkstörning innebär det att barnet
har ett mycket begränsat tal och stora svårigheter att förstå språk. Ett barn med stora
språkliga svårigheter kan i tidig ålder få stora pragmatiska problem, att vara
pragmatisk innebär förmågan att använda och förstå språket och samspela med andra,
det vill säga social kompetens.
Tidskriften Journal Of Child Psychology And Psychiatry And Allied Disciplines har
beskrivit kriterier för upptäckt och omhändertagande av språkstörning och hur dessa
svårigheter ska benämnas (Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh, &
CATALISE, 2016, 2017). Artikelförfattarna menar att det behövs mer forskning vad
gäller språkutveckling och vad som kan leda till språkliga svårigheter. Experterna var
överens om att det saknas lämpliga verktyg för att tidigt hitta de barn som är i
riskzonen för långvariga språksvårigheter och man bör prioritera metoder att särskilja
övergående språkstörningar från mer bestående svårigheter.
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Artikeln tar också upp vikten av att föräldrar, pedagoger, logopeder och andra som
jobbar med tal-och språkutveckling behöver få mer kunskaper om typisk
språkutveckling och hur normalvarianten ser ut för att då öka sina kunskaper om eller
när när det inte följer normalvarianten. I de flesta fall utvecklar små barn sitt språk
utan några problem och barnet fångar lätt upp nya ord och prövar nya uttal.
Nettelbladt och Salameh (2013) benämner detta som typisk språkutveckling, det som
är den förväntade och vanliga språkutvecklingen.
Bruce m.fl. (2016a) skriver istället om språklig sårbarhet som handlar om när barnets
muntliga och/eller skriftliga förmåga inte matchar omgivningens förväntningar och
krav. Den språkliga sårbarheten avslöjas inte alltid i barnets vardagsspråk men
främmande eller abstrakta ord kan trigga igång osäkerheten. Lärares goda bemötande
och pedagogik i förskola och skola kan stödja och stimulera elevers språkutveckling.
På samma sätt kan ett negativt bemötande och en icke anpassad pedagogik skapa
snubbeltrådar för eleven. En tydlig och genomtänkt pedagogik gynnar alla barn men
är en nödvändighet för elever med språkliga bekymmer. Det är viktigt lärare tänker
på att elever i språklig sårbarhet kan uppleva att svårigheterna blir större om det råder
tidsbrist eller om det finns krav på att man måste uttrycka sig på ett visst sätt, särskilt
i nya sammanhang. I klassrummet kan det betyda att lärandet påverkas negativt om
eleven förväntas svara utan betänketid eller om någon avbryter.
Bruce m fl. (2016a) skriver vidare att språk, delaktighet och demokrati hör ihop och
för elever med språklig sårbarhet är det extra viktigt. Språkets innehåll måste förklaras
så att eleven förstår och varje elev måste ges möjlighet att utveckla tron på den egna
förmåga. Förmågan att förstå samt göra sig förstådd (kunskapande) är centralt i allt
lärande och den behövs även i de sociala relationerna (vänskapande). En språklig
sårbarhet kan visa sig genom att eleven inte förstår lekens regler eller vad andra pratar
om. Eleven kan uppvisa en bristande koncentration och bli inblandad i konflikter.
Sårbarheten kan även märkas i förmågan att planera ett uttalande och få till ett flyt i
sitt berättande. Missförstånd och missuppfattningar är vanliga vid samtal med andra
personer. Att inte bli förstådd, våga berätta på nytt igen eller att andra fyller i eller
fnissar åt en kan leda till att eleven får en bristande självkänsla och känner
uppgivenhet.
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Svensson (2012) påpekar lärares ansvar att finna aktiviteter som stimulerar barns
språkutveckling och nyfikenhet på språket. Det är extra betydelsefullt när lärare
arbetar med barn som är flerspråkiga eller som har språkliga svårigheter. Berry (2018)
skriver om forskning kring nyanländas upplevelser av mötet med svensk skola där
både språklig och pedagogisk sårbarhet visat sig. Sårbarheten kan uppstå när
språkliga krav ställs på eleven som ska klaras av på kortare tid än för elever födda i
Sverige. Sårbarheten kan även märkas vid olika övergångar mellan skolformer och
klasser, lärare och lärmiljöer. Allt detta sker vanligtvis under en relativt kort tid för
den nyanlända eleven (Berry, 2018). Bruce m.fl. (2016b) menar elever med ett sårbart
språk behöver ges språkliga verktyg till exempel hur man för olika sorters samtal,
uttrycker sig, håller saker/ord i minnet, avkodar och förstår instruktioner. Genom att
eleven ökar sin medvetenhet om språket samt får hjälp med bärande strategier kan
den språkliga sårbarheten minskas. Läraren bör ha fokus på det som bär hos eleven –
inte det som brister!

3.2 Språkutvecklande lärmiljö
Bruce m.fl. (2016 b) menar att det är viktigt att försöka hitta hindrande faktorer i den
fysiska, sociala, pedagogiska och språkliga lärmiljön och därefter anpassa den så att
vi kan skapa en skola för alla. Tufvesson (2009) skriver skolan är en arbetsmiljö som
ska vara anpassad efter både personal och elever. Genom att utforma det fysiska
rummet i skolan utifrån barnens behov underlättar vi inlärningen. Barn i behov av
särskilt stöd har i grunden samma behov som alla andra men kan vara extra känsliga.
En persons känslomässiga status påverkas genom den fysiska miljön, den sociala
miljön, individens individuella förutsättningar samt valet av aktiviteter fortsätter
Tufvesson (2009). Dessa faktorer samverkar och påverkar individens möjligheter till
koncentration. Faktorerna har sammanställts i en modell, the Human Environment
Interaction model, HEI-modellen. För minimera att den fysiska lärmiljön ska vara ett
hinder i utbildningen finns det miljöfaktorer att ta hänsyn till. Vissa behöver beaktas
innan skolan ens är byggd medan andra går att ändra på efter hand. Den visuella
miljön går att förändra i efterhand. Valet av tomt och placering behöver diskuteras
innan skolbygget startar så samspelet mellan ute och inne utnyttjas och utvecklas.
Skolans utemiljö ska bidra till koncentration, rörelse, lek, samvaro och återhämtning.
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Det är lika viktigt att elever känner sig trygga inne som ute. Inomhusmiljön kan
behöva förändras för att skapa en fysisk lärmiljö för alla. Bland annat kan ljusmiljön
behöva anpassas. Färgsättning, inredning och materialval påverkar också den fysiska
lärmiljön.
Bruce m.fl. (2016a) och Hattie (2012) skriver om den sociala lärmiljöns betydelse och
menar att tillitsfulla relationer mellan elev och lärare är väldigt betydelsefulla för
elevers språk- och kunskapsutveckling. Läraren har en viktig roll att anpassa lärmiljön
så att kommunikationen fungerar mellan elev och lärare. Forskning har visat att den
mest avgörande faktorn för den pedagogiska lärmiljön är läraren. En kunnig lärare
som ger feedback till sina elever och arbetar utifrån ett relationellt perspektiv har
väldigt stor betydelse för elevernas språk-och kunskapsutveckling (Tjernberg, 2011).
En stabilitet i organisationen, ett väl fungerande arbetslag, tid för kollegialt samarbete
samt att undervisningen har kunskapsmålen i fokus gynnar alla elevers utveckling
skriver Ahlberg (2013) och Aspelin (2013). Bruce m.fl. (2016a) skriver skolan ska
vara till för alla och ingen ska hamna utanför. Skolbarn är beroende av fysisk kontakt
och samspel med andra för att må bra och för utvecklas.
Skolan har utöver kunskapsuppdraget ett socialt uppdrag och ett omsorgsuppdrag.
Bruce m.fl. (2016a) och Hattie (2012) betonar betydelsen av tillitsfulla relationer
mellan elev och lärare för elevens kunskapsutveckling. En god undervisning utgår
från att eleven kan och vågar uttrycka det samt att läraren bekräftar att denne har
förstått. Aspelin och Persson (2011) kallar detta för ett delat hållbart tänkande.
Bruce m.fl. (2016a) berättar om en studie som handlar om lärares utveckling av
framgångsrik undervisning. I studien framträder tre faktorer som är särskilt viktiga,
nämligen kollegialt samarbete, mentorskap och reflekterande samtal. Gibbons (2014)
berättar att fortlöpande bedömning av elevers språkutveckling kan till exempel ske
genom att läraren observerar eleverna och deras arbete, pratar med enskilda elever
om hur de resonerar kring olika uppgifter, har långsiktiga och kortsiktiga mål med sin
undervisning samt låter eleverna göra både muntliga och skriftliga redovisningar.
Wiliam (2016) menar skolledare måste ge sina lärare fortbildning och arbetstid så de
kan utvecklas i arbetet med formativ bedömning och på så sätt i sitt eget och elevernas
lärande.
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Skolverket (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011) )
skriver elevhälsan tillsammans med rektor och lärare ska stödja elevers utveckling
mot de sociala målen och kunskapsmålen.
Elevhälsans uppgift, menar Hjörne och Säljö (2013), är att tillsammans med övrig
personal åstadkomma en bra lärmiljö och främja en positiv utveckling hos eleverna.
Westling Allodi (Skolverket, 2016) har skrivit en artikel om lärmiljöns betydelse för
skolan. Hon menar rektorer och lärare måste arbeta mer med hela lärmiljön. När det
finns goda förutsättningar för lärande kan man arbeta för att undvika att elever
upplever svårigheter eller misslyckanden. Westling Allodi (2016) betonar vikten av
ett gott klassrumsklimat, goda relationer mellan lärare och elever, öka elevernas
självkänsla, självuppfattning, motivation och delaktighet. Bruce m.fl. (2016a) skriver
lärare måste arbeta för att utjämna de skillnader som finns i klassrummet i fråga om
elevers olika förutsättningar och behov. Enligt Skolverket (2011) är skolan skyldig
att stödja och stimulera elever utifrån olika språkliga förutsättningar och behov.
Skolan ska främja elevers lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. I ”Skolverkets
allmänna råd med kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram” (Skolverket, 2014) ges riktlinjer för hur lärare kan arbeta med olika
anpassningar och stödinsatser i skolan. Insatserna ska genomföras i samarbete med
eleven, vårdnadshavare och vid behov elevhälsan.

3.3 Språkutvecklande anpassningar
Bruce m.fl. (2016a) menar språkutvecklande anpassningar kan vara att tala tydligt
med lagom taltempo, det kan handla om pauser och möjlighet att röra på sig och
variation. Skolans största uppgift, enligt Garme (2006), är att skapa språkutvecklande
miljöer där det muntliga berättandet spelar en aktiv roll och där alla får en plats i
gruppen. Ibland kan det vara bra att arbeta med pojkar och flickor i separata grupper.
Detta för att pojkar och flickor har olika samtalsstrategier. Flickor tycks vara mer
inriktade på samförstånd medan pojkar inte har något emot att hamna i konflikter
(Garme, 2006). Ett bra stöd till den som har svårigheter med social språkanvändning,
skriver Garme (2006), kan vara att fundera och reflektera över lösningar och strategier
tillsammans med en pedagog.
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Språkförmåga innebär inte bara isolerade övningar som till exempel stavning,
ordkunskap och grammatik. Bruce m. fl. (2016a) skriver språk utvecklas genom att
det används i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra. Språk, delaktighet
och demokrati hör ihop och för elever med språkliga svårigheter måste språkets
innehåll förklaras så eleven förstår och ges möjlighet att utveckla tron på den egna
förmågan. Hajer och Meestringa (2014) menar interaktion är nyckeln till
språkutveckling av nya begrepp och ämnesord. Språkets roll är av vikt för allt lärande
i alla ämnen. Elever måste få möta begrepp och ämnesord i många olika sammanhang
för att kunna förstå och använda dem. Elever i språklig sårbarhet behöver få tillgång
till olika anpassningar till exempel bildstöd, skrivmallar eller digitala hjälpmedel.
Detta material borde vara lika lätt att tillgå som färgpennor och papper skriver
författarna. En sådan åtgärd hade kunnat minska behovet av extra anpassningar och
särskilt stöd (Bruce m.fl. 2016a).
För stärka lärares kunskaper om varierande arbetssätt, språkutvecklande anpassningar
och pedagogik kan handledning och reflekterande samtal vara en lösning.
Handledning kan, beroende på vilket behov lärarna har, erbjudas av specialpedagoger
eller speciallärare. Bruce m. fl. (2016a) berättar om en studie vilken handlar om
lärares utveckling av gynnsam undervisning där kollegialt lärande, mentorskap och
reflekterande samtal var tre framgångsfaktorer. Kollegialt lärande innebär att
pedagoger samverkar och utvecklar lärande för att förbättra undervisningen. Med
hjälp av kollegiala samtal diskuteras olika utvecklingsområden.
Ofta arbetar pedagogerna i en cykel utformad av Timperley (2014) där först en analys
av elevernas behov görs. Ett utbyte av erfarenheter och kunskap sker därefter och
pedagogerna förändrar något i sin undervisning. Slutligen utvärderas resultaten i
kollegiala samtal.

3.4 Samverkan mellan olika professioner – för att skapa goda lärmiljöer
Wallach (2014) skriver i en artikel om klassrumsbaserad språkbehandling och
logopeden som samarbetspartner i skolan. Wallach (2014) menar det är viktigt att de
språkliga mål som logopeder arbetar med är användbara även utanför logopedens
rum.
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Klassrumsbaserad språkbehandling innebär att logopeder använder skolans kursplan,
uppgifter och situationer i klassrummet för träna och utveckla de språkliga färdigheter
som eleven behöver för klara skolan. Klassrumsbaserad språkbehandling handlar inte
om att lära eleverna det som de inte har förstått under lektionen utan ge dem verktyg
att förstå och bearbeta informationen bättre. Även Bruce och Sjunnesson (2018)
skriver om den viktiga samverkan mellan olika professioner till exempel mellan lärare
och logopeder. Samverkan bör påbörjas redan under utbildningstiden om den ska vara
hållbar och proaktiv, menar författarna.

3.5 Språkpedagogiska utmaningar
Bruce (2018) skriver att språk utvecklas genom att det används i meningsfulla
sammanhang tillsammans med andra och i kommunikationen görs lärandet synligt.
Eftersom språket används i både elevers lärande och lärares undervisning påverkar
språklig sårbarhet även lärarna, vilket Bruce m.fl. (2016a) kallar för pedagogisk
sårbarhet. Lärare kan bli pedagogiskt sårbara av olika anledningar till exempel genom
att inte ha relevant och tillräcklig kunskap eller ges pedagogiska förutsättningar för
att kunna möta elever i sårbara lärandesituationer. Bruce (2016a) menar att som lärare
regelbundet behöva upprepa, förklara och omformulera sig i sin undervisning kräver
en del av läraren. Lärare bör försöka sätta sig in i elevens perspektiv och vara
medvetna om att eleven kan missa viktiga budskap i undervisningen på grund av hens
språkliga bearbetning tar så mycket tid och kraft.
Lärarens pedagogiska uppgift blir då att göra det möjligt för eleven att förstå skolans
uppgifter och språk genom att erbjuda stödstrukturer. Pedagogisk sårbarhet uppstår
lätt vid bedömningssituationer, skriver Bruce (2018). Eleven måste först förstå vad
som förväntas av dem i en uppgift, därefter med adekvata begrepp visa sin kunskap
för läraren som slutligen gör en bedömning mot lärandemålens kriterier. För kunna
göra denna bedömning krävs att läraren själv har kunskap och medvetenhet om
språkutveckling och vanliga språkliga snubbeltrådar. Att som lärare visa på olika
former av kunskapsredovisningar, förklara samband och återge strategier kräver
också pedagogisk kunskap. Bruce (2018) berättar lärare måste hålla sig uppdaterade
om nya läroplaner och styrdokument samtidigt som de ska skapa goda relationer med
sina elever, vilket är en utmaning och kan bli en sårbar situation för pedagogen.
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3.6 Speciallärarens uppdrag
Bruce m.fl. (2016b) skriver den proaktiva specialpedagogiken har som uppgift att
vägleda lärare samt försöka hitta hindrande faktorer i den fysiska, sociala,
pedagogiska och språkliga lärmiljön. Lärarnas synsätt och förhållningssätt spelar stor
roll och genom att reflektera över hur man agerar och reagerar kan man bli medveten
om vilka signaler man sänder ut till andra. Specialpedagogiken bidrar med fördjupad
reflektion. Ahlberg (2013) skriver skolan är till för alla, alla elever har rätt att delta i
en gemenskap samt bli sedda och respekterade för den man är. Svenska Unescorådet
(2006) beskriver Salamancadeklarationen vilken ger vägledning för hur undervisning
av elever med behov av särskilt stöd kan utformas exempelvis att varje barn har rätt
till undervisning och olika inlärningsbehov. Svenska Unescorådet (2008) menar en
inkluderande skola är organiserad utifrån att elever är olika och det är skolan som ska
förändras så alla passar in. Bruce m.fl. (2016b) skriver man kan se
specialpedagogiken som en möjlighet att möta skolans variation och föränderlighet
snarare än att erbjuda färdiga speciallösningar till exempel material och speciella
metoder.
Examensordningen för speciallärare (SFS 2011:186) säger pedagogen ska ha kunskap
om bedömningsfrågor, medverka i ett förebyggande arbete samt visa fördjupad
kunskap om elevers lärande-, språk- och begreppsutveckling samt stimulans av
denna. Plantin Ewe (2018) skriver lärare måste vid bedömning och tester vara
medvetna om att många tester endast mäter förmågor och kunskaper som är ryckta ur
sin kontext, vilket kan påverka elevens resultat. Speciallärarens roll här kan vara att
kritiskt granska de tester som eleverna genomför och ta ställning till dess lämplighet.
Plantin Ewe (2018) skriver att det viktigaste steget är att lyfta blicken från individen,
där eleven ses som ensam bärare av ett problem, till att se problem och svårigheter
som något som uppstår i mötet mellan eleven och lärmiljön.
Bruce (2018) skriver att specialpedagogikens uppgift är att komplettera med en
djupare kunskap om komplexa lärandesituationer, där den vanliga pedagogiken
behöver förstärkas. Det kan handla om mer tid för elevmöten och dialoger för att
lyssna av elevers tankar och känslor samt utforska deras förutsättningar. Bruce m.fl.
(2016b) skriver specialpedagogik handlar om förståelse, lösningar och möjligheter.
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Specialpedagogiken behöver vara ett steg före och ha en beredskap till lösningar och
anpassningar så att alla elever lyckas i skolan. Specialpedagogik kan också innebära
att finnas kvar steget efter, det vill säga att inte lämna eleven med ett icke godkänt
provresultat eller slutbetyg, utan hjälpa eleven förstå vad som fungerar och vad som
fattas.
Bruce (2018) menar att specialläraren har också, i sitt uppdrag, en tydlig roll kopplad
till forskning om språk, skriv- och läsutveckling. Det kan handla om vad som visar
sig fungera och vad som inte gjort det (evidens) alltså vetenskapligt bevisad effekt av
en insats. Examensordningen (SFS 2011:186) säger speciallärare ska identifiera,
analysera samt medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder i olika
lärmiljöer. Skolans samlade elevhälsoteam ska vara delaktiga i arbetet med att skapa
goda lärmiljöer. I skollagen (SFS 2010:800) står det att specialpedagogisk kompetens
ska ingå i elevhälsoarbetet men vem som innehar denna yrkeskompetens och vad den
specialpedagogiska kompetensen ska bidra med står ej tydligt skrivet (Byström,
Grahm och Sjunnesson, 2018). Byström (2018) skriver speciallärarens roll har
genomgått stora förändringar från att enbart vara individfokuserad, behandlande och
särskiljande till att bli lärmiljöfokuserad, förebyggande och utvecklande.Bruce och
Byström (2018) skriver om det nya specialläraruppdragets tre delar, vilka består av
undervisning, utredning och utveckling.

Undervisning

Utredning

Utveckling

FIGUR 1.2. Hämtad från Bruce & Byström, 2018, sid. 31

Undervisningsdelen är delvis riktad mot ett individanpassat arbetssätt. Byström och
Bruce (2018) skriver att tiden är förbi då det enda som förväntas av en speciallärare
är en – till – en undervisning som är isolerad från klassens arbete.
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Författarna menar det är oerhört viktigt att det finns en tydlig koppling mellan
speciallärarens insatser för enskilda individer och alla de andra elevernas
måluppfyllelse. Bruce och Byström (2018) skriver vidare att utredningsdelen i
uppdraget handlar om pedagogiska utredningar på flera nivåer, organisations-, gruppoch individnivå. På organisationsnivå handlar det ofta om resursfördelning, på
gruppnivå handlar det om observationer av elever och lärmiljön och utredningar av
hela klasser, så kallade screeningar, för att kunna göra anpassningar för alla. På
individnivå kan det handla om olika språkpedagogiska utredningar, diagnoser och
tester. Utvecklingsdelen kan handla om kollegialt lärande och det utvecklingsarbete
som sker på skolan.
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4. Metod
4.1 Val av metod
Bjørndal (2005) skriver att det i forskningsvärlden har funnits en tendens att välja
metod efter uppfattningen att vissa metoder i princip är bättre än andra, forskaren har
en principiell ståndpunkt. Idag anser forskare att det är bättre att välja metod utifrån
strategiska överväganden och att då ta ställning till vilken metod som passar bäst
utifrån problemformuleringen, vilka resurser som finns och eventuellt också vilka
erfarenheter man har av vissa metoder.
Syftet med studien var att undersöka tre olika professioners och tre lärarstudenters
utsagor kring goda språkliga lärmiljöer och språkutvecklande anpassningar. Även
respondenternas resonemang kring språkligt sårbara elever, lärares pedagogiska
utmaningar samt hur speciallärare i sin yrkesroll kan bidra till goda språkliga
lärmiljöer tillhörde studiens syfte. För att få svar på syftet och frågeställningarna har
en kvalitativ metodik bedömts som mest lämplig. Bell (2015) skriver kvalitativa
metoder används för att förstå människors uppfattningar och syftar till att fördjupa
förståelsen om vad som förorsakar människors handlingar. Kvalitativ metod
kännetecknas av att den inte främst använder siffror eller tal utan instrumenten består
av det traditionella ordet (Backman, 2008). Bjørndal (2005) skriver att fördelarna med
en kvalitativ studie är att den är mer flexibel och lämnar utrymme för förändringar i
takt med att man får mer information.Respondenterna har stor frihet att ge uttryck för
sina upplevelser av det som undersöks vilket gör att data blir mer trovärdiga.
Nackdelen kan vara att den kan vara svårare att göra jämförelser mellan data från
olika människor och sammanhang. Kvalitativa studier ger också goda möjligheter till
relevanta tolkningar även om nackdelen är att flexibiliteten innebär att man riskerar
att få lite olika data från respondenterna.
Som

datainsamlingsmetoder

användes

semistrukturerade

intervjuer

och

gruppintervju. Vi träffade två olika typer av informantgrupper, utbildade respektive
studenter.

De

semistrukturerade

intervjuerna

användes

till

de

utbildade

professionerna och vid dessa intervjuer kan frågeställaren till viss del avvika från den
förberedda intervjuguiden till exempel i form av följdfrågor (Bryman, 2011).
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En gruppintervju utfördes tillsammans med lärarstudenterna.Eftersom studenterna
inte ännu är färdiga lärare och inte har så mycket beprövad erfarenhet av
undervisning, ansåg vi att gruppintervju var den mest framgångsrika metoden här.
Bjørndal (2005) skriver att fördelen med gruppintervju är att man har möjlighet att
intervjua många personer på kort tid men att det samtidigt finns en risk att några
gruppmedlemmar dominerar och andra är inaktiva och att informationen därmed bli
missvisande. Det kan också innebära att känsliga svar inte kommer fram eftersom
hela gruppen lyssnar.

4.2 Urval
De fyra respondenterna till intervjuerna jobbar på fyra olika skolor i två kommuner
som är belägna i södra Sverige. Vi intervjuade en rektor, en speciallärare, en
lågstadielärare och en mellanstadielärare. De tre lärarstudenterna i gruppintervjun
studerar sin fjärde termin på Malmö högskola och deras utbildning riktas mot F-3.
Utbildningens längd är fyra år. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar
valde vi professionerna efter ett stratifierat slumpmässigt urval och lärarstudenterna
efter ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) skriver att ett stratifierat slumpmässigt
urval kan användas om en speciell egenhet hos respondenterna eftersöktes. Egenheter
som vi ville ha var pedagogiskt utbildade personer med erfarenhet av undervisning
och utbildning. Ett bekvämlighetsurval kännetecknades av personer som finns nära
forskaren (Bryman, 2011). En av författarna till denna studie är nära bekant med en
av lärarstudenterna vilket underlättade den inledande kontakten. Efter samtal mellan
dessa två samlade lärarstudenten ihop en grupp lärarstudenter till gruppintervjun. I
gruppintervjun blev det på grund av sjukdom ett bortfall, vilket innebar att tre
lärarstudenter samtalade.

4.3 Genomförande
Kontakt togs med rektorn, specialläraren, lågstadieläraren och mellanstadieläraren
där även ett missivbrev (Bilaga 1) sändes ut till respondenterna. Tid och plats för
intervjuer bokades in.
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Alla intervjuerna spelades in med mobiltelefon eller surfplatta Innan intervjuerna
genomfördes hade alla fyra respondenterna fått tillgång till frågeguiden (Bilaga 3).
En lärarstudent har nära anknytning till en av examensarbetets författare. Studenten
fick en förfrågan om att medverka i en gruppintervju och studenten frågade i sin tur
tre studiekamrater. Ett missivbrev skickades ut (Bilaga 2) och de fyra studenterna
tackade sedan ja till en medverkan. Tid och plats bokades för gruppintervjun på en av
författarnas arbetsplats.En av studenterna blev sjuk och fick ställa in sin medverkan i
gruppintervjun. Detta fick vi veta samma dag då vi träffades och hade därför inte
möjlighet att fråga någon annan om att delta. Lärarstudenterna fick först titta på en
kort film där barn/ungdomar med språkstörning berättade om sina tankar kring hur
det är att leva med en språkstörning. Därefter ställde författarna frågor (Bilaga 4) som
lärarstudenterna gemensamt diskuterade med stöd utav erfarenheter, upplevelser och
filmen. Studenterna hade ej fått tillgång till frågorna före samtalet och det varade i 35
minuter. Gruppintervjun spelades in med en mobiltelefon.

4.4 Bearbetning och analys
För att besvara frågeställningarna genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer och
en gruppintervju. Intervjuerna analyserades med en hjälp av en modell som kallas
grounded theory, vilken är det vanligaste synsättet för analys av kvalitativa data.
Grounded theory innehåller både induktion (som innebär att formulera hypoteser
utifrån specifika data) och deduktion (som betyder att man drar specifika slutsatser
utifrån hypoteser). Bryman (2011) skriver inom grounded theory kan man använda
olika datainsamlingsmetoder, till exempel intervjuer och observationer. Vilken metod
som ska använda behöver inte vara helt fastställt från början, utan kan utvecklas
efterhand. Det ska finnas en öppenhet för vad som finns att upptäcka inom området,
både vid insamling och vid analys. Intervjuerna spelades in och transkriberades, för
att därefter analyseras. Kvale och Brinkman (2014) menar att intervjusamtal som
transkriberas underlättar för en vidare analys av materialet. Efter intervjuerna
transkriberats träffades författarna för att analysera och diskutera materialet samt för
att finna relevant information utifrån studiens frågeställningar. Citaten från
respondenterna i resultatdelen har återgetts ordagrant.
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Gruppintervjun spelades också in och transkriberades. Det är mer tidsödande och
komplext att transkribera en gruppintevju än vanliga intervjuer (Bryman, 2011). Detta
på grund av att forskarna måste hålla ordning på vem som sa vad, det kan vara svårt
att höra vem av respondenterna som talar och det förekommer ofta överlappande tal.
Efter transkriberingen träffades författarna återigen för att analysera materialet och
för att finna relevant information utifrån studiens frågeställningar. Därefter skrevs
gruppintervjun in i studiens resultatdel. Även de citat som valts ut från gruppintervjun
har återgetts ordagrant.

4.5 Tillförlitlighet
Då en undersöknings tillförlitlighet ska behandlas använder man sig av de två
begreppen reliabilitet och validitet skriver Bryman (2011). När det handlar om i
vilken utsträckning ett resultat kan upprepas kallas det för dess reliabilitet. Det
betyder noggrannhet eller pålitlighet. I undersökningen ville vi ha en öppen
inställning för att uppmuntra de intervjuade att ge uttömmande svar. Vi är även
medvetna om att våra egna erfarenheter och synpunkter kring ämnet språk-, skrivoch läsutveckling kan ha påverkat resultatet. Allt material från intervjuerna och
gruppintervjun spelades in och transkriberades för att undvika missförstånd samt ges
möjlighet till en trovärdig studie och analys. Fördelen med detta tillvägagångssätt var
att kunna gå tillbaka och lyssna på det insamlade materialet ett flertal gånger och
verkligen säkerställa reliabiliteten. Vid två intervjuer och gruppintervjun var vi båda
närvarande. Detta för att vi ville lära oss intervjutekniken och känna oss säkrare när
vi sedan själva skulle utföra vars en intervju med låg- respektive mellanstadieläraren.
Ytterligare fördelar med att vara två närvarande var att vi hade möjlighet att diskutera
det insamlade materialet efter intervjuns slut. Tidsaspekten avgjorde att vi inte var två
vid resterande intervjutillfällen. Genom att flera citat använts i resultatdelen framkom
respondenternas tolkningar på ett autentiskt sätt.
Bryman

(2011)

skriver

att

begreppet

validitet

betyder

giltighet

eller

överensstämmelse. Det innebär i vilken utsträckning empiriska observationer är
giltiga för den verklighet man avser att studera eller de problem en studie avser att
belysa.
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Vid empiriska observationer kan forskaren använda mätmetoder så som ett
frågeformulär. Vårt frågeformulär bestod av en intervjuguide (se bilaga 3 och bilaga
4). Enligt Bryman (2011) bör det vara tydligt att forskaren inte medvetet låtit
personliga värderingar påverka studiens utförande eller resultat. Denna studie har
genomförts och beskrivits så noggrant och rättvist som möjligt. Samtliga respondenter
fick veta studiens syfte i förväg och varje intervju började också med att vi berättade
om syftet och vi tydliggjorde de forskningsetiska kraven. Vid intervjuerna satt vi
tillsammans på respondenternas arbetsplatser i rum de själva hade valt, med undantag
för lärarstudenterna vilka vi intervjuade på en av författarnas arbetsplats.
Lärarstudenterna berättade att de var nervösa vid tillfället och de var rädda för att
svara fel. Vi berättade då att valet av metod, gruppintervju, innebär en gemensam
diskussion där gruppmedlemmarna diskuterar frågorna tillsammans. Vi var också
tydliga med att betona vikten av att ställa frågor på båda håll, det vill säga att även
lärarstudenterna kunde ställa frågor till oss om ämnet eller om det var något de inte
förstod. När gruppintervjun var klar berättade lärarstudenterna att de tyckte det varit
mycket intressant och roligt att delta i gruppintervjun. De sa också att de lärt sig
väldigt mycket av varandra och blivit nyfikna på att lära sig mer om språklig sårbarhet
och lärmiljöns betydelse.
Vår undersökning hade blivit tydligare om samtliga respondenter hade fått samma
information kring begreppen språklig sårbarhet och lärmiljö innan intervjuerna. Detta
hade kunnat stå i missivbreven som vi skickade ut. En gemensam grund hade varit
att föredra.

4.6 Forskningsetiska överväganden
Författarna har följt de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådets ”God forskningssed”
(Vetenskapsrådet, 2011). Våra respondenter informerades om:
Samtyckeskravet, samtliga respondenter informerades om att deras deltagande var
frivilligt och att de hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. På grund av
sjukdom hoppade en deltagare av studien, alla de andra deltog frivilligt. Innan
intervjuerna startade informerade vi om studiens syfte, innehåll och de
forskningsetiska principerna en gång till för att försäkras oss om att deltagarna fått all
information.
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Detta för att kunna ta ställning till om respondenterna ville delta eller inte.
Informationskravet, respondenterna informerades om studiens syfte samt hur deras
svar skulle användas i examensarbetets resultatdel. Vi skickade ut ett missivbrev i god
tid där vi beskrev i vilket syfte vi ville intervjua eller ha ett gruppintervju med dem.
Syftet, vilket stod i missivbreven, var att intervjuerna var att ta reda på
respondenternas åsikter om tillgängliga lärmiljöer samt anpassningar som gynnar
elevers språk,-skriv-och läsutveckling. Begreppen lärmiljö och språklig sårbarhet
borde förklarats i missivbreven så att alla respondenter haft samma grund att stå på.
Konfidentialitetskravet, innebar att deltagarnas identitet ska skyddas. Deras namn
eller skolor ska inte kunna härledas. För att uppfylla detta krav har respondenterna
anonymiserats i arbetet och begreppet ”hen” har använts. Kommuner och skolor
namngavs inte heller. Nyttjandekravet, innebar att deltagarna informerades om hur
insamlat material kom att nyttjas, nämligen att det endast är vi som författare som
kommer att lyssna på inspelningarna och att materialet används endast i detta
examensarbetet. För att kunna gå tillbaka och lyssna på materialet finns
inspelningarna kvar i författarnas mobiltelefoner till dess att arbetet är helt färdigt.
När arbetet att färdigt och godkänt av högskolan i Kristianstad kommer
inspelningarna att raderas.
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5. Resultat
De fyra respondenterna till intervjuerna jobbar på fyra olika skolor i två kommuner
som är belägna i södra Sverige. Ingen av respondenterna är verksamma på samma
skola. Rektorn arbetar på en mindre F-6 skola där 25 procent av skolans elever har
annat modersmål än svenska. Rektorn har haft sin nuvarande profession i tre år.
Specialläraren har sin arbetsplats på en större F-9 skola och har arbetat som
speciallärare i många år och går snart i pension. Specialläraren har även kompetens
att undervisa elever i särskolan. Lågstadieläraren har sin arbetsplats på en stor F-6
skola och hen har en grund som förskollärare. Lågstadieläraren har arbetat som lärare
i över 20 år. Mellanstadieläraren arbetar på en liten F-6 skola och har också varit
verksam som lärare i över 20 år. Lärarstudenterna studerar sin fjärde termin på en
högskola och deras utbildning riktas mot F-3. De tre lärarstudenternas ålder varierar
från strax över 20 år till strax över 40 år.
I resultatet används flera citat. Citaten har valts ut för att ytterligare belysa
respondenternas svar samt för att förstärka studiens tillförlitlighet. Citaten är tagna
från intervjuernas transkriberade material och återges som exakt talspråk. I vissa citat
finns tre punket på rad (…) vilket betyder att respondenten gör en kort paus i sitt
berättande. I ett citat av specialläraren (”HAR DU HÖNS?) används versaler för att
påpeka hur specialläraren betonar och höjer sin röst vid detta tillfället. Vid två citat
av mellanstadieläraren och ett citat av rektorn används citattecken till ord
(”språkduschningen”,”brandsläckning”,”quick-fix”)

för

att

visa

på

hur

respondenterna gjorde motsvarande tecken med fingrarna i luften under tiden de sa
ordet.

5.1 Goda språkliga lärmiljöer och språkutvecklande anpassningar
Rektorn menar att skapa goda språkliga lärmiljöer i hens yrkesroll handlar om att ge
rätt förutsättningar till sin personal samt att se till så lärarna har rätt kompentens för
sitt jobb. Hen menar vidare att rektorer kan se till så personalen kan köpa in rätt
material, se till att stora klasser och klasser med särskilda behov till exempel kan delas
i halvklass flera gånger i veckan. Rektorn jobbar även med att tillsätta resurser i de
klasser där det behövs.
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Lärarna på skolan har precis gått en utbildning om olika läsprojekt och där har alla
förstelärare, specialpedagoger, speciallärare och fritidspedagoger varit inkopplade.
Allt detta ligger på en organisationsnivå, menar rektorn. Det är rektorn som ser till att
personalen ges möjligheter till detta och hen medverkar i att skapa välfungerande
scheman

för

klasserna

och

pedagogerna.

Rektorn

berättar

vidare

om

specialpedagogerna och speciallärarna vilka nyligen gått på en utbildning på Skånes
Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli (SKED). Rektorn ser till
att personalen håller sig uppdaterade och att all kunskap sedan sprids ut till
arbetslagen. Hen delar regelbundet ut diskussionsmaterial som de olika arbetslagen
diskuterar.
På vår skola finns det två arbetslag, ett F-3 och ett 4-6. Det är viktigt att varje
arbetslag får tid till att diskutera frågor som berör just dem. Den språkliga
utvecklingen är ju inte alltid samma sak i F-3 som i 4 - 6. (Rektor)

På skolan träffas de olika arbetslagen tillsammans med vars en specialpedagog eller
speciallärare en gång i veckan. Språk är en viktig punkt på dessa möten då 25 procent
av skolans elever som har annat modersmål än svenska. Rektorn menar att språk finns
överallt och desto äldre eleverna blir ju mer ämnes-och faktarelaterat språk använder
läraren. Det är viktigt att lärarna startar varje lektion med att ge eleverna förförståelse
av vad de ska göra. Läraren behöver gå igenom svåra begrepp i början av lektionen
så att alla kan följa med.
Rektorn säger vidare att hen kan bidra med digitala och kompensatoriska hjälpmedel,
vilka både kan stödja lärmiljön och fungera som språkutvecklande anpassningar till
alla elever. På skolan har elever från årskurs 3 – 6 egna Chrome-books och
klassuppsättningar med surfplattor finns till de yngre eleverna. Rektorn menar att just
dessa hjälpmedel är inget en klasslärare kan besluta om, utan det är hens ansvar att
låta köpa in. Rektorn menar en viktig uppgift i yrkesrollen är att se till så alla klasser
får sina behov tillfredsställda. Det handlar inte om någon millimeterrättvisa där alla
ska få exakt lika mycket, utan behoven måste styra vilket i sin tur påverkar klassens
anpassningar. Det är inte bara att se till att timplanen följs och att fördela lärartjänster,
menar hen. Det måste finnas en medvetenhet kring vad de olika klasserna behöver.
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För att bara fördela lärartjänster efter timplanen…det är en helt annan sak…när
man sen behöver bryta ner det och se att den här klassen vet jag har jättestora
behov. De kanske bara är 22 stycken, men jag vet att här finns det jobb att
göra…det är ju där jag måste se till att…jag kan se till att få de här fem
halvklass timmarna i veckan…Det är ju guld värt för den här klassen. (Rektor)

Rektorn påpekar även att fritidspedagogerna har en viktig roll när det gäller det
språkutvecklande arbetet i skolan, inte bara i det sociala. Varje klass har en
fritidspedagog kopplad till sig som samarbetar med läraren kring elevers
anpassningar, lärmiljö och kunskapsutveckling. Rektorn menar att behoven inte tar
slut bara för att eleverna börjar fyran, och det är viktigt att även de äldre barnen har
en fritidspedagog i klassrummet.
Det är jätteviktigt att inte glömma bort att behoven inte slutar bara för att man
kommer upp i årskurserna, tvärtom. På mellanstadiet kommer de viktiga
faktakunskaperna och glappet mellan årskurs tre och fyra kan bli ganska stort.
(Rektor)

Specialläraren säger för att kunna skapa goda språkliga lärmiljöer måste läraren
skapa goda relationer med sina elever. Det är a och o, säger hen, att läraren ser barnen,
lyssnar på dem och låter barnen förstå att de är viktiga. Speciallärare måste också
bygga relationer med elever på samma sätt som klassläraren gör. Specialläraren
berättar om en elev som för många år sedan kom ny till hens skola. Eleven hade svårt
för relationer och var inte så motiverad till att arbeta. Specialläraren kallar eleven för
Henning i denna intervju och berättar att de två skulle arbeta tillsammans under vissa
lektioner. Innan specialläraren börjar arbeta enskilt med en elev vill hen först ha ett
personligt samtal där eleven och specialläraren berättar lite om sig själva. Vid ett
sådant samtal med Henning satt han väldigt tyst och hela hans kroppsspråk visade att
han inte var så intresserad av ett samtal, berättar specialläraren. Specialläraren visste
att Henning bodde på en gård så hen sa:
Jag bor på en liten gård nu och jag har höns. HAR DU HÖNS? sa Henning.
Jag har också egna hönor. Grönvärpare. Och så började han berätta om sina
hönor och varje gång jag träffade Henning ville han prata om sina hönor. Så
då sa jag först jobbar vi och sista stunden pratar vi om höns. Och när han skulle
skriva så skrev han ofta om höns. Nyckeln till att nå honom blev genom hans
höns. (Speciallärare)
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Specialläraren berättar hur centralt det är att läraren för det goda samtalet med sina
elever så eleverna får en språkutvecklande miljö runt sig. Att eleverna får prata inför
andra, lära sig lyssna på kompisar samt se hur läraren gör. Om elever på olika sätt får
utöka sitt ordförråd, tala och skriva med hela meningar samt läsa olika texter främjar
det språkutvecklingen. Högläsning är oerhört viktigt för elevers språkliga utveckling
och mycket högläsning är en tacksam språkutvecklande anpassning för alla elever,
säger specialläraren. Specialläraren säger vidare att förhoppningen är att alla barn
kunde få ta del av mycket högläsning redan innan de börjat skolan men att så är inte
alltid fallet. Därför är det extra viktigt att alla elever får möta högläsning och föra
samtal kring texter i skolan. Genom högläsning kan elever ges ett rikare ordförråd
fortsätter specialläraren. De lär sig nya ord, får sätta in orden i olika sammanhang och
det blir lättare för eleverna att klara av både muntliga samtal, läsa och skriva om de
har ett stort ordförråd.
Som lärare kan man försöka utgå så mycket som möjligt från elevernas intresse och
erfarenheter menar specialläraren. Vad man än arbetar med eller vilka anpassningar
som behövs göras måste eleverna känna att det de gör är meningsfullt.
Undervisningen får inte bli för lätt men samtidigt ska det inte vara övermäktiga krav
på eleven. Vid vanligt klassrumsarbete eller vid språkutvecklande anpassningar är det
viktigt att möta eleverna på den nivå de är på just nu påpekar specialläraren. Det kan
läraren ta reda på genom att exempelvis göra observationer, pedagogisk utredning,
använda lämpligt testmaterial samt föra samtal med elever och deras föräldrar säger
specialläraren.
Även lågstadieläraren påpekar för att kunna skapa goda språkliga lärmiljöer och
språkutvecklande anpassningar måste det först finnas ett tillåtande samtalsklimat i
klassen. Eleverna måste få prata vid olika tillfällen och i olika konstellationer och de
måste träna på att lyssna aktivt på andra fortsätter lågstadieläraren. Som lärare måste
du hela tiden medvetet tänka på att arbeta med språk och språkförståelse, i alla ämnen,
så eleverna ges en möjlighet att få lära och förstå. De vuxna måste visa eleverna på
olika arbetssätt och strategier berättar lågstadieläraren. Att skapa en förståelse hos
eleverna om att människor har olika behov är en viktig grund säger hen.
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Lågstadieläraren menar om man har en sådan förståelse i klassen blir det naturligt att
elever inte alltid gör samma sak samt att läraren anpassar sin undervisning och
lärmiljön efter de behov som finns.
Att prata med barnen om att vi lär på olika sätt och att vi behöver olika. Att
alla inte alltid gör samma sak. Jag använder mig mycket av bilder. Det är bra
för alla elever! Att uppmuntra eleverna, se dom…och uppmuntra dom så dom
ser framstegen och märker att jag också gör det, att de blir bekräftade. Då kan
man förhoppningsvis få ett tillåtande och ett förstående klassklimat, att vi
kan…ehh…det handlar ju om att bygga upp något i klassen. Det bygger man
upp med barnen men även med deras föräldrar. (Lågstadielärare)

Lågstadieläraren berättar hur viktigt det är att elever ges tillfällen att muntligt få
berätta om sina tankar och även få ner dem i skrift. För vidareutveckla sitt tankesätt
samt för att få en tydlig struktur och arbetsgång berättar lågstadieläraren om hur hen
arbetat med genrepedagogik de senaste åren. Läraren berättar genrepedagogikens
tanke där lärare och elever tillsammans tänker högt och ger eleverna en förförståelse
på det som ska göras är en viktig framgångsfaktor för att skapa goda språkliga
lärmiljöer. Svåra ämnesord och faktakunskaper förstås och tas till sig bättre av
eleverna genom detta arbetssätt säger lågstadieläraren. Hen berättar att i klassen finns
det idag flera elever med språkliga svårigheter men tack vare ett gott klassrumsklimat,
tydliga strategier, språkutvecklande anpassningar samt genrepedagogikens arbetssätt
skapar i stort sett alla elever bra skrivna texter. Lågstadieläraren menar att hen nu för
tiden fångar upp fler elever som har svårt med språk och förståelse. Genrepedagogik
som arbetssätt anser hen berikar alla elever och alla kan vara med i samtalet, dock på
olika nivåer.
Språkutvecklande anpassningar som lärare kan använda sig av är digitala verktyg som
exempelvis surfplatta och dator, berättar lågstadieläraren. Elever behöver träna på att
skriva med penna och på papper, säger lågstadieläraren, men de behöver även träna
på att skriva en text på en surfplatta. Ibland känns skrivandet på en surfplatta mer
lustfullt och lättare, berättar lågstadieläraren, och säger att det tar mindre kraft att
ändra något på en surfplatta än att sudda ut på ett papper. Bilder kan lätt klistras in
och finnas med som ett stöd och vid behov kan stavningshjälp och uppläsning av text
även finnas tillgänglig för elevernas lärande säger lågstadieläraren.
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Lågstadieläraren använder ofta eleverna som stöd för varandra i sin undervisning,
vilket också blir en medveten språkutvecklande anpassning för alla. Som exempel ger
hen parläsning med en kompis vilket lågstadieläraren säger är ett ypperligt sätt att få
eleverna aktiva samtidigt som arbetssättet underlättar för läraren.
Ensam tyst läsning ger ju sällan de språksvaga barnen så mycket, utan de sitter
mest och väntar ut tiden och det måste läraren veta om…eller vara medveten
om att det är så. (Lågstadielärare)

Lågstadieläraren nämner relevant fortbildning som hen anser förbättrar lärares
språkliga undervisning och på så sätt även elevernas lärande och lärmiljö. Ett
välfungerande samarbete med kollegor och speciallärare eller specialpedagog ger
också bättre förutsättningar för goda språkliga miljöer. Lågstadieläraren säger att
lärarna då tillsammans kan hjälpas åt att se vad som behövs ändras på i
undervisningen och vilka anpassningar som skulle kunna hjälpa eleverna.
Genom att variera språket mycket, använda ord och begrepp som är knutna till
ämnena i skolan, skapas goda språkliga lärmiljöer, menar mellanstadieläraren. Hen
säger det är viktigt att inte begränsa språket utan anpassa det efter situation och
mottagare och göra eleverna nyfikna på språk. Det är betydelsefullt elever tränar på
att språk inte bara är något som trillar ur munnen på en, utan att man ibland måste
stanna upp och tänka efter lite. Mellanstadieläraren säger medvetna språkutvecklande
anpassningar för alla elever ska vara lekfulla och eleverna ska ges möjlighet att inte
bara låsa sig vid det talade språket, utan även förstå att vi förmedlar språk genom till
exempel kroppsspråk, bilder, musik och dans. Det är viktigt att elever inte blir passiva
mottagare av språk utan aktiva deltagare.
Skolan har en skyldighet att kompensera de elever som inte får språkliga utmaningar
hemma. I arbetet att skapa språkutvecklande lärmiljöer är relationerna med eleverna
otroligt viktiga. Mellanstadieläraren menar att hen i sin yrkesroll är en huvudsändare
av språk och om det finns en god relation med eleverna blir det lättare för dem att ta
emot budskapet. En stark relation ökar elevernas intresse av att ge läraren något
tillbaka, deras motivation för teama med läraren, att vara aktiva i undervisningen blir
större säger mellanstadieläraren.
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Språkligt framgångsrika lärmiljöer skapas med hjälp av goda relationer, ha högt i tak
och genom att uppmuntra elever att våga, säger lärarstudenterna. Det som är
problemet (språket) är också är boten. Lärarstudenterna menar om elever har
svårigheter med att kommunicera är det precis det man ska göra. Det är viktigt att
jobba fram ett tryggt klassrumsklimat där det är okej att göra fel. Studenterna
diskuterar vikten av att läraren pratar med de elever som är i någon form av sårbarhet
(till exempel med språket) för att försöka ta reda på hur eleven tänker och vad de
behöver (till exempel gällande språkutvecklande anpassningar, stöd, övrigt). Lärarens
jobb blir sedan att försöka möta eleverna och deras behov.En av lärarstudenterna
nämner också att på den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) så hade hen fått
erfarenhet av en pojke med diagnos.
På min VFU så har vi en kille med diagnos och de var väldigt öppna med att
han hade en diagnos…att han behöver vissa…vissa extra grejer som hjälp. De
andra eleverna var också medvetna om det, så det blev inte något konstigt att
killen ibland gjorde andra saker. Man visste om det, att det var okej liksom.
(Lärarstudent)

Språkligt framgångsrika lärmiljöer kan skapas genom variation i undervisningen
berättar lärarstudenterna. Elever kan arbeta med språket på olika sätt exempelvis med
bild, text, film och ljud, vilket då kan bli språkutvecklande anpassningar för alla säger
lärarstudenterna. En av studenterna berättar om ett No-projekt på sin VFU-skola där
eleverna fick spela in små korta faktafilmer på surfplattor som de sedan använde sig
av när de skulle plugga. Lärarstudenterna menar det är viktigt att använda de
hjälpmedel som finns i skolan och att lärare ges kunskaper om olika digitala verktyg.
På en VFU-skola hade det köpts in en massa surfplattor men ingen av dem var
kopplade till någon skrivare och det fanns inga riktiga tangentbord, vilket försvårade
det digitala arbetet i skolan.
Lärarstudenterna tar också upp när surfplattor fungerat bra för att utveckla elevers
språk och förståelse. Till exempel nämns ett matematikspel där läraren kunde gå in
och förbereda vilka olika nivåer och spel eleverna skulle göra samt kommentera det
eleverna gjort.
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5.2. Språkligt sårbara elever
Rektorn berättar att 25 procent av skolans elever har ett annat modersmål än svenska.
Hen säger att dessa elever lätt kan hamna i en språklig sårbarhet om de inte har samma
förkunskaper som andra elever har, men ändå förväntas delta och bedömas på samma
villkor. Alla elever har inte samma förutsättningar och detta, menar rektorn, leder till
en sårbarhet.
För tänk själv att sitta på en lektion och så ska du prata om energi och du vet
knappt vad ett element är…för du kan inte ordet. Det för mig är en språklig
sårbarhet och det leder ju även till att det blir svårt med kommunikation med
kompisar…Man sätter sig kanske i situationer som inte alls var tänkt eller
meningen för att man har inte språket eller förståelsen. (Rektor)

Lärarens roll är oerhört viktig, hen måste se till så alla förstått genomgången och
begreppen. Ibland har kanske läraren använt ett alldeles för svårt språk som gör att
eleverna inte klarar uppgiften, säger rektorn. Hen pratar vidare om den stora
skillnaden mellan skolspråket och vardagsspråket och menar att detta även gäller
elevernas föräldrar.
Jag kommer ihåg när jag skulle skriva mitt första utskick…jag hade precis
börjat som rektor här och jag skriver ut en första sak sådär…i SchoolSoft, vår
plattform…och så postade jag ut det…och sen gick det nån dag och så läste
jag och tänkte…Herregud, vad sjutton har jag skrivit egentligen. Så här kan
jag ju inte skriva. För jag lovar att hälften av våra föräldrar hade ingen aning
om vad jag skrev för jag var så inne i akademivärlden fortfarande. Jag skrev
med så högtravande ord…så att…nej…(Rektor)

Rektorn menar det är viktigt att tänka på detta vid föräldramöten och
utvecklingssamtal. Man måste tänka på mottagaren, så att den förstår vad skolans
personal säger. Samtidigt är det ju också så, menar rektorn, att skolan måste förbereda
eleverna för högre studier, att det är en hårfin balans mellan krav och vad eleverna
klarar av. Skolan måste arbeta för att alla elever får möjlighet att utveckla sitt språk
samtidigt som det inte får bli för svårt och därmed obegripligt. En viktig del i detta
arbete är modersmålslärarna som många gånger är en outnyttjad resurs i skolan, säger
rektorn. De är inte tillräckligt involverade i skolans undervisning, modersmålslärarna
vet ofta inte vilket innehåll deras elever arbetar med under övrig undervisningstid.
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Rektorn menar att just detta är en utmaning för hen, att involvera modersmålslärarna
på ett bättre sätt och utöka samarbetet mellan dem och lärarna.
Elever kan vara språkligt sårbara av olika anledningar berättar specialläraren. Mycket
handlar om språkförståelsen. Har man svårt för att förstå språket eller tolka det, så
kan man även ha svårt för olika sorters samtal samt att förstå kompisarna på raster.
Det kan då lätt bli konflikter när det egentligen handlar om en oförmåga att förstå
olika språkliga begrepp eller uttryck. Språket finns i alla ämnen och överallt i sociala
sammanhang, påpekar specialläraren. Lärarens roll är att på olika vis jobba med
språket tillsammans med eleverna. Många elever som har svårigheter med språket
och språkförståelsen får ofta även svårt med läsningen, att tolka ord och komma ihåg
vad de ska göra menar specialläraren. Svenska som andraspråkselever kan vara
språkligt sårbara fortsätter hen berätta. Speciellt de elever som kommer till ett nytt
språk och ibland även till en helt ny kultur. Specialläraren tror det kan skapa
ytterligare påfrestningar för elevens lärande och språkutveckling.
Det första lågstadieläraren tänker på när det gäller språkligt sårbara elever är
svårigheter att förstå instruktioner. Ofta kommer det flera instruktioner efter varandra
och då ska eleverna komma ihåg dem, vilket kan bli svårt säger hen. Lågstadieläraren
berättar att hen alltid har instruktioner skrivna i punktform på tavlan, ofta kompletterat
med bilder så efter läraren gått genom instruktionerna muntligt finns dem även på
tavlan. Det skapar en tydlighet och en trygghet för alla elever säger lågstadieläraren,
och är en nödvändighet för elever med språkliga svårigheter eller dåligt arbetsminne.
Elever kan vara sårbara när de bedöms efter kunskapskraven i skolans läroplan
fortsätter lågstadieläraren. Elever ska bedömas om de har förmåga att analysera,
reflektera och argumentera, redan från årskurs ett. Lågstadieläraren påpekar att flera
av förmågorna är svåra för de flesta elever att ta till sig, åtminstone under årskurs ett
och två. Elever med olika språkliga svårigheter blir då ännu mer sårbara än övriga
elever i bedömningssituationer, vilket lärare bör ha kännedom om. Elever med annat
modersmål än svenska kan också vara språkligt sårbara säger lågstadieläraren.
Studiehandledning på modersmål och ett bra samarbete med modersmålsläraren är
oerhört viktigt för att kunna stödja och utveckla elever med svenska som andraspråk
säger lågstadieläraren.
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Mitt samarbete med SVA lärare och modersmålslärare är otroligt viktigt så
eleverna får förförståelse. Jag skickar ju veckobrev även till dom så de vet vad
vi arbetar med i klassen. Så försöker de knyta sin undervisning till den jag gör
och det hjälper ju eleven väldigt mycket. (Lågstadielärare)

Lågstadieläraren berättar vidare att elever kan vara språkligt sårbara med
klasskamrater på så sätt att kompisarna inte förstår vad man menar. Det kan gälla både
elever med annat modersmål och elever med svenska som modersmål som har någon
språklig svårighet. Eleven vet vad den vill säga, berättar lågstadieläraren, men får inte
fram det och då finns det stor risk för missförstånd och konflikter.
Mellanstadieläraren säger att språkligt sårbara elever ofta har brister i
kommunikationen. Förmågan att kommunicera, reflektera och resonera är vanligtvis
nedsatt Mellanstadieläraren tar även upp elever som är tvåspråkiga. De kan ha ett
ganska väl fungerande vardagsspråk men skrapar man under ytan saknar dessa elever
verktyg att kunna ta del av en mer avancerad och komplicerad språklighet berättar
läraren. Mellanstadieläraren säger vidare att hen ganska nyligen fått klart för sig att
det finns en medicinsk term (språkstörning) för elever med språkliga svårigheter och
att eleverna då har en funktionsnedsättning.
Ibland kan det vara väldigt uppenbart att elever befinner sig i en språklig
sårbarhet, det kan vara väldigt tydligt att de har fått väldigt lite av den
”språkduschningen” tidigare i livet. (Mellanstadielärare)

Lärarstudenterna berättar inledande att de känner en brist på kunskap i ämnet och att
de egentligen skulle behöva veta mycket mer. Men tack vare filmen kunde de ändå
diskutera och reflektera kring begreppet språkligt sårbara elever. Lärarstudenterna
säger att de lagt märkte till ett par elever i språklig sårbarhet under deras VFU. En av
studenterna berättar om en elev hen stött på som pratade med få ord och som en bebis.
Det märktes att eleven hade svårt med ordförrådet och att uttrycka sig. En annan
student kom in på bedömning och svårigheterna för läraren att bedöma elever som
har svårt att visa vad de kan. Lärarstudenten säger det måste vara svårt med en rättvis
bedömning. Lärarstudenterna diskuterar kring hur språkliga svårigheter kan visa sig
samt bekymmer för eleven som sårbarheten kan medföra.
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Skolupplevelsen kan lätt bli negativ om man inte vågar ta kontakt med nya vänner
eller om man tar kontakt på fel sätt säger studenterna. Elever kan vara sårbara verbalt
om de inte följer med på genomgångar. Studenterna kom snabbt fram till att elever i
språklig sårbarhet måste få rätt förutsättningar från början och de poängterade vikten
av att eleverna får jobba i sin egen takt.
Lärarstudenterna samtalade kring filmen vi sett, att barnen där hittat olika strategier
för att själva kunna lösa sina svårigheter. Till exempel genom att ställa sig sist i kön
för att kunna se hur andra gjorde eller be vänner om hjälp. Lärarstudenterna kom fram
till att de inte tyckte alla strategier var bra, eftersom det ibland handlade om att
undvika saker istället för att få hjälp med det. Studenterna pratar sedan vidare om hur
ett ord direkt kan definieras negativt av omgivningen.
Begreppet språkstörning känns alldeles för hårt. En flicka på filmen sa ju att
hon tyckte det skulle kallas för språknedsättning istället för språkstörning.
Att…att ordet störning blir som en sjukdom eller bara en diagnos. Jag tyckte
att språknedsättning lät mycket bättre än språkstörning. (Lärarstudent)

Efter ett tag kom studenterna in på svenska som andra språk och vilka problem eller
svårigheter det kan innebära för dessa elever. På högskolan har studenterna pratat en
del om svenska som andraspråk och om vikten av att variera undervisningen men
studenterna var överens om att de behöver mycket mer utbildning kring
språkutveckling och sårbarhet.

5.3 Lärares pedagogiska utmaningar i skapandet av goda språkliga lärmiljöer
Rektorn berättar att en pedagogisk utmaning (eller sårbarhet) hos lärare kan uppstå
när läraren inte känner sig trygg med sitt ämne. Språk finns överallt i alla ämnen,
lärares medvetenhet om just detta samt att ha tillräckliga kunskaper är viktigt, säger
rektorn. Hen menar också det krävs mycket övning för att bli en bra och trygg lärare.
Därför jobbar de med mentorskap på rektorns skola. Alla nyutexaminerade lärare får
en mentor under det första året och ges då möjlighet att vara med på mentorns
lektioner. Mentorn är även med och observerar den nya lärarens lektioner. Det kan
kännas tryggt att ha någon att rådfråga vid behov när man är ny som lärare, påpekar
rektorn.
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Lärarrollen idag är inte så mycket ett ensamjobb som det har varit, säger rektorn. Det
kollegiala lärandet är ett sätt att minska lärares pedagogiska utmaningar och den
sårbarhet som kan uppstå då, menar rektorn. Fortfarande finns det lärare som gärna
stänger dörren om sig när de undervisar och rektorn tänker det är en vanesak att som
lärare arbeta på ett annat sätt.
Det där är ett rätt så svårt förändringsarbete…är man på en arbetsplats länge.
Det är inte helt enkelt att ändra det där kan jag säga…så det är…det tar tid och
måste väl få ta tid… (Rektor)

Specialläraren menar pedagogiska utmaningar kan infinna sig när läraren saknar
resurser, tid, pengar, material, kunskap eller någon att samarbeta med. När läraren vet
vad som skulle behövas men inte kan erbjuda eleven eller eleverna stödet på det sättet
man önskar, säger specialläraren, skapar det ett dåligt samvete och en känsla av
otillräcklighet hos läraren. Ofta kan det vara yttre förutsättningar som stjälper lärarens
arbete. Specialläraren säger hen tror lärare i alla tider haft pedagogiska utmaningar
och varit pedagogiskt sårbara, men att lärare pratar mer öppet om det nu än vad man
gjorde förr.
När man som lärare vet vad man behöver göra för att hjälpa och utveckla en
elev men av olika anledningar kan man inte göra det till fullo, då tycker jag
läraren är pedagogiskt sårbar. (Speciallärare)

Lågstadieläraren berättar en pedagogisk utmaning är att anpassa både den språkliga
och den fysiska lärmiljön. Det kan vara olika anledningar som gör att lärare inte kan
anpassa lärmiljön så som de önskat eller som de vet varit bra för eleverna, berättar
lågstadieläraren, och då kan lärare känna sig pedagogiskt sårbara och otillräckliga.
Det kan vara allt från lokalbrist till att hinna se alla elever. Hen säger det är en
utmaning att hinna ge morötter till de elever som är väldigt duktiga samtidigt som
elever med svårigheter ska få det stöd som behövs. Lågstadieläraren nämner även
pedagogiska utmaningar att som lärare komma ihåg vad alla elever behöver, det kan
vara allt från anpassningar, särskilt stöd till påminnelser om mediciner och busstider.
Lågstadieläraren

säger

för

att

kunna

erbjuda

en

bra

och

genomtänkt

språkundervisning krävs det mycket förarbete och planering, vilket i sin tur leder till
en stor arbetsbörda och långa arbetsdagar för läraren.
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Hen fortsätter berätta för att skapa en god sammanhållning och ett positivt
klassrumsklimat är det bra om läraren är ute med eleverna på rasterna. Det är
samtidigt en faktor som kan skapa en pedagogisk sårbarhet hos läraren säger hen.
Lågstadieläraren påpekar genom sambedömning och kollegialt lärande kan de
pedagogiska utmaningarna bli färre. Att kunna hjälpas åt, stötta varandra och
utvecklas tillsammans samt att inte grubbla för mycket själv är de största vinsterna
med detta samarbete.
Det är, enligt mellanstadieläraren, otroligt viktigt att se över organisationen på både
grupp- och organisationsnivå för att den språkliga undervisningen ska bli så bra som
möjlig och att tid ges till samarbete mellan lärarna. Hen menar det finns en risk att
läraren bara blir en sändare av språk och eleverna blir passiva mottagare om
klasstorlekarna är för stora. Stora klasser kan alltså bli en pedagogisk utmaning och
få läraren att känna sig sårbar, säger mellanstadieläraren. Det är betydligt enklare att
involvera eleverna och ge direkt återkoppling i kommunikationen om man har färre
elever att fokusera på, ju fler elever desto större spännvidd.
Det finns också risk att lärare bara kommer att syssla med ”brandsläckning”
för att nå de elever som är mest sårbara och då glömma bort de som redan har
ett fungerande språk. Läraren känner sig pedagogisk sårbar om hen inte ges
möjlighet att utveckla alla elevers språk. (Mellanstadielärare)

Det är viktigt att tänka till från början, är det kvalitet eller kvantitet vi vill åt? frågar
mellanstadieläraren. Om det är kvalitet måste man tänka till hur klassrum utformas,
hur grupper byggs upp och vilka resurser det finns att tillgå. Mellanstadieläraren
pratar vidare om bedömning, att antalet elever har betydelse även här. Ska lärare
dokumentera språklig utveckling på bästa sätt krävs tid och energi annars är risken att
man som lärare väljer mer enkla lösningar i undervisningen än den bästa språkliga
undervisningen. Bedömningen blir då en stor pedagogisk utmaning för läraren.
På frågan om vilka pedagogiska utmaningar lärare kan stå inför svarar
lärarstudenterna att lärare lätt kan bli sårbara om de inte har tillräckliga kunskaper,
eller om de inte har någon kollega att samarbeta med.
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Studenterna säger även att en utmaning är om lärarna inte vet på vilka sätt de kan
bidra till en ökad måluppfyllelse hos eleverna. Lärarstudenterna diskuterade också
bristen på tid, att lärare blir pedagogiskt sårbara om de inte har möjlighet att ge rätt
stöd till eleverna för att de har fullt upp med annat.

5.4 Speciallärarens uppdrag
Rektorns främsta förväntning på speciallärarens uppdrag är handledning av kollegor
och klassrumsobservationer. För rektorn är specialläraren lite av en expert som kan
hjälpa sina kollegor i det som rör språk-, skriv- och läsutveckling. Rektorn ser inte att
specialläraren ska plocka ut elever eller ha så mycket individuell undervisning.
Ni är mitten på hjulet. Som handleder, som coachar…som …det kan vara en
så enkel sak som klassrumsplaceringen. Ni är där liksom…kollegiet ska veta
att här finns en person. Jag vet vem jag ska gå till…sen har ni också
specialkunskaper såklart…kring elever och elevers lärande och det är ett
primärt uppdrag. (Rektor)

På frågan om rektorns förväntningar stämmer överens med lärarnas svarar rektorn att
det börjar bli så. Ibland kan det vara svårt att få med alla, framförallt om man jobbat
på ett visst sätt länge, berättar rektorn. Hen berättar vidare om det senaste årets
läsprojekt och att det finns elever i årskurs sex som inte riktigt har knäckt läskoden.
Här jobbar specialläraren med att ringa in svårigheterna och behovet samt handleder
personal som utför åtgärden till exempel intensivläsning.
Det är specialläraren som ringar in svårigheten tillsammans med läraren. Det
är du som handleder personalen som utför det. Men det är inte din uppgift som
speciallärare att hålla i det på det viset…specialläraren ska inte syssla med
”quick-fix”…att man bara lyfter ut någon ur klassrummet. (Rektor)

I sin yrkesroll menar specialläraren att hen tillsammans med bland annat klassläraren
kan skapa goda språkliga lärmiljöer och undervisning genom att förtydliga
undervisningen. Speciallärare kan undervisa enskilt, i grupp eller vara med i helklass.
En förutsättning för att kunna skapa ett bra lärande och goda språkliga lärmiljöer,
vilket specialläraren påpekar tillhör hens uppdrag, är att mer än en person är knuten
till klassen.
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Då kan pedagogerna dela upp eleverna i olika flexibla grupper efter kunskapsnivå,
språkförståelse, intresse och lättare anpassa lärmiljön för vad som passar det enskilda
barnet och gruppen. De vuxna har då ett gemensamt mål att tillsammans utveckla
elevernas kunskaper och sociala förmåga säger specialläraren. Som lärare behöver
man tänka på att alla elever inte lär på samma sätt, en del lär sig till exempel bättre
vid rörelse. Att hjälpa till att finna välfungerande anpassningar och strategier ingår
också i speciallärarens uppdrag, liksom att skriva pedagogiska utredningar,
åtgärdsprogram och utföra tester. Specialläraren tror på att ge alla elever en
förförståelse på det som ska göras. Som exempel ger specialläraren om en elev har
svårt för att läsa en text eller förstå specifika ämnesord kan specialläraren inför en
SO-lektion läsa genom texten med eleven, förklara svåra ord och förbereda eleven på
kommande arbetsuppgifter.
Att visa på elevernas framgångar så de själva märker att de utvecklas är också
väldigt viktigt. Det tycker jag är en viktig bit i mitt uppdrag som speciallärare
liksom att vid motgångar hjälpa till med olika strategier eller ge förslag på hur
vi kan komma vidare. (Speciallärare)

En annan uppgift som specialläraren räknar in i sin yrkesroll är att ibland handleda
kollegor och tipsa om material. Ett fungerande samarbete med klasslärarna, att ha en
nära kontakt med eleverna och vid behov även deras föräldrar är också viktiga delar
i arbetet avslutar specialläraren.
Lågstadieläraren önskar stöd av och ett samarbete med speciallärare kring elever på
klass- och individnivå. Lågstadieläraren uttrycker ett önskemål om att hjälpas åt när
det blir svårigheter, utveckla undervisningen och lärmiljöer samt få olika tips
exempelvis rörande språkutveckling och lärande. Specialläraren kan vara med i
klassen, undervisa elever i grupp eller enskilt säger lågstadieläraren.
Jag vill att specialläraren är ett bollplank. Att nu har jag provat det och det…har
du något tips på vad vi kan prova? Ja, få tips och idéer. Speciallärare och
specialpedagoger har ju trots allt en annan utbildning också. Har de kanske ett
tips på en bra bok, vad säger senaste forskning osv…Finns det något material
som är vettigt som jag ska sätta mig in i… som någon av mina elever skulle
behöva… (Lågstadielärare)
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Lågstadieläraren säger andra delar som hen anser ingår i speciallärarens uppdrag är
att stötta klasslärare vid olika tester och bedömningsstöd samt hjälpa till att skriva
pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.
Specialläraren är min förlängda arm, en person som jobbar väldigt nära mig
och klassen. Det är viktigt att läraren och specialläraren blir ett team som inte
bara fokuserar på enskilda elever utan också på undervisningen.
(Lågstadielärare)

Mellanstadieläraren önskar få handledning av speciallärare i hur hens undervisning
kan bli språkligt bättre, hur hen kan tillgodose och kompensera alla elever i
klassrummet. Hen tänker att specialläraren kan inom sin specialisering, hjälpa till att
ge råd och stöd. Hjälpen behövs också på individnivå, att hjälpa enskilda elever i sitt
arbete men mellanstadieläraren önskar ett bredare inkluderingsbegrepp och menar att
inkludering kan vara på olika sätt. Stödet till enskilda elever kan ges på många olika
sätt och i samarbetet mellan läraren och specialläraren kan detta stöd utformas på
bästa sätt, ibland genom stöd i klassrummet och ibland enskild undervisning.
Egentligen skulle organisationen erbjuda en större flexibilitet genom att skapa fler
tillfällen för läraren och specialläraren att mötas och skapa ett större samarbete, men
detta är inte alltid så lätt i praktiken, säger mellanstadieläraren. Speciallärarens
uppdrag är på sätt och vis att avveckla sitt egna arbete genom att hjälpa läraren att
göra ett bättre arbete för alla elever i klassrummet, menar mellanstadieläraren.
Under lärarstudenternas VFU var det vanligt att specialläraren kom och hämtade ut
elever från klassrummet. Lärarstudenterna ifrågasätter detta och menar att de istället
önskar få mer stöd i hur de ska arbeta med alla elever i klassrummet.
I den klassen jag har varit är det nog så att man kan missa om någon har det
svårt eftersom specialläraren alltid går iväg med samma elever, visst det
baseras säkert på något kunskapsprov de haft från början men det känns liksom
isolerat…lite utpekande... (Lärarstudent)

Lärarstudenterna diskuterar det viktiga samarbetet mellan specialläraren och
klassläraren och de efterfrågar också handledning och menar att de skulle haft mycket
glädje av speciallärarens fördjupade kunskaper.
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Studenterna säger de vill få hjälp med hur de ska undervisa alla de lektioner som
specialläraren inte är där och att det inte är bra att hela tiden plocka ut vissa elever.
Speciallärarens uppdrag enligt studenterna är att undervisa, ge handledning, tips och
ha kunskaper inom området språk-, skriv- och läsutveckling samt göra observationer
i klassrummet så att läraren inte missar någon elev. Studenterna nämner även att
synliggöra undervisningen så den kan utvecklas till det bättre för alla elever samt att
specialläraren finns som ett stöd vid olika tester och bedömningar.
Ibland har jag upplevt att lärare tycker att det är skönt om specialläraren
plockar ut elever för att det annars blir så stökigt, men det är ju ett väldigt
slöseri på resurser, tycker jag. (Lärarstudent)

6. Analys
6.1 Framgångsfaktorer för goda språkliga lärmiljöer och anpassningar
Resultaten i undersökningen visar på både likheter och skillnader mellan
respondenters svar vad gäller frågan kring goda språkliga lärmiljöer och
språkutvecklande anpassningar. De flesta av respondenterna, med undantag från
rektorn, pratade om vikten av goda relationer vilket stämmer väl överens med det
relationella perspektivet. Flertalet ansåg att relationer är viktiga eftersom att de skapar
trygghet och känner en elev sig trygg finns där utrymme att göra fel. Specialläraren
och lågstadieläraren var de som mest betonade vikten av att skapa goda relationer
med sina elever. Det betyder otroligt mycket att läraren ser och lyssnar på barnen och
låter dem förstå att de är viktiga. Först när relationen finns där kan läraren eller
specialläraren verkligen nå framgång med sin undervisning. Det centrala är det goda
samtalet och samarbetet mellan olika professioner och föräldrar är också viktigt. Båda
klasslärarna pratade om relationer och ett tillåtande klassrum. Att skapa en förståelse
hos eleverna om att människor har olika behov är en viktig grund.
En stark relation ökar elevernas intresse av att ge något tillbaka, det ökar deras
motivation att vara aktiva i undervisningen, menade mellanstadieläraren. Rektorn
pratade istället om att ge rätt förutsättningar till personalen att skapa goda språkliga
förutsättningar, till exempel ge möjlighet att dela klasser så att klasslärarna kan se och
undervisa alla barn.
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Även om ordet relation inte nämndes pratade rektorn om att se alla barn och ge dem
möjlighet att utvecklas på sin nivå. Hen berättade också om att skapa möjligheter för
personalen att köpa in rätt material, få rätt kompetens och genomtänkta scheman.
Rektorn menade att hens profession har en viktig uppgift att se till så skolan får
tillgång till digitala och kompensatoriska hjälpmedel samt rätt utbildning för att
hantera dem, vilket även lärarstudenterna påpekade. Alla respondenterna, utom
specialläraren, nämnde just tillgången till kompensatoriska och digitala hjälpmedel
som språkutvecklande anpassningar för alla elever. Lärarstudenterna talade om att
framgångsrika språkliga lärmiljöer skapas genom att uppmuntra eleverna att våga
kommunicera, om språket är problemet – är det samtidigt boten.
Studenterna var dem enda av respondenterna som direkt talade om hur viktigt det är
att prata med elever i sårbarhet om hur de tycker att deras språkutvecklande
anpassningar, stöd och hjälpmedel ska se ut. Indirekt kan man i resultatet tolka ett
uttalande av specialläraren som liknande (”Som lärare kan man försöka utgå så
mycket som möjligt från elevernas intresse och erfarenheter…”). Övriga respondenter
nämnde inte det faktum att lärare bör prata med elever i sårbarhet och/eller svårigheter
om deras anpassningar. Alla respondenter pratade om hur betydelsefullt det är att ofta
använda språket och som lärare variera sin undervisning. Samtliga deltagare tryckte
även på hur viktigt det är att på olika vis skapa en förförståelse hos sina elever av det
som ska komma i undervisningen. Alla respondenterna utom lärarstudenterna nämnde
att lärare måste känna till att det finns en skillnad mellan elevers vardagsspråk och
skolspråk (svåra ämnesord/faktakunskaper).
Specialläraren berättade om högläsning och samtal kring olika texter som
framgångsfaktorer för att skapa goda språkliga lärmiljöer. Lågstadieläraren talade om
genrepedagogiken som hen anser utvecklat sina elevers språk. Mellanstadieläraren
och lärarstudenterna nämnde varierande undervisningen.

De nämnde att

språkutvecklande anpassningar kunde ske genom samarbete, kroppsspråk, bilder,
musik och dans. Som lärare måste man hela tiden arbeta med språk och
språkförståelse i alla ämnen, vilket rektorn tog upp som en viktig del i att skapa goda
språkliga lärmiljöer och språkutvecklande anpassningar.
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Det sociokulturella perspektivet framhäver relationer, samarbete och vikten av att lära
och utvecklas tillsammans, vilket respondenterna påpekade på olika sätt. Samtliga
respondenter var överens om vikten av ett kollegialt samarbete, att våga öppna dörren
till sitt klassrum och ta hjälp av varandra. Ett fungerande samarbete mellan olika
professioner ger bättre förutsättningar för goda språkliga lärmiljöer och
språkutvecklande anpassningar.

6.2 Elever i språklig sårbarhet
Bland det första klasslärarna, specialläraren och lärarstudenterna kom att tänka på
kring frågan om språkligt sårbara elever var svårigheten att förstå muntliga
instruktioner och genomgångar. Ofta kommer det flera instruktioner efter varandra
och det kan vara svårt för eleverna att komma ihåg dem. Lärarstudenterna kom ganska
snabbt fram till att elever i språklig sårbarhet kanske hade klarat skolan bättre om de
får rätt förutsättningar från början och möjlighet att jobba i sin takt. Lärarstudenterna
tyckte det var bra att de fick se en film om ämnet eftersom de saknade kunskaper om
det. Tack vare filmen kunde de ändå diskutera och resonera kring begreppet språkligt
sårbara elever och studenterna berättade en del kring vad de upplevt under sin VFU.
Alla respondenterna pratade om elever med annat modersmål än svenska som
språkligt sårbara. På rektorns skola saknades det tyvärr ofta ett samarbete med
modersmålslärarna, vilket egentligen borde vara en självklarhet. Modersmålslärarna
borde vara en viktig del i att stödja och utveckla elever med svenska som andraspråk,
säger rektorn. Även lågstadieläraren betonade hur betydelsefullt ett välutvecklat
samarbete med modersmålslärarna är och berättade om sitt goda samarbete med
modersmålslärarna. Lågstadieläraren säger modersmålslärarna kan ge elever med
svenska som andraspråk en god förförståelse så eleverna lättare kan knyta an till
klassrumsundervisningen. Mellanstadieläraren menade att elever med annat
modersmål än svenska kan ha ett ganska väl fungerande vardagsspråk, men skrapar
man under ytan saknar de verktyg att klara av skolans ibland mer komplicerade språk.
Rektorn påpekade här att detta även gäller föräldrar, att skolan har en viktig uppgift
att se till att både elever och deras föräldrar eller vårdnadshavare förstår språket och
dess innehåll.
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Alla respondenter var överens om att balansen är viktigt, att lärarna inte ska använda
ett för lätt språk, men heller inte ett alldeles för svårt. Lågstadieläraren,
lärarstudenterna och rektorn nämnde även att elever kan vara sårbara i
bedömningssituationer. Mellanstadieläraren talade om att skolan har ett uppdrag att
kompensera elever som befinner sig i sårbarhet. Det kan ju vara så att elever inte får
språkliga utmaningar hemma, vilket gör skolans roll ännu viktigare. Samtliga
respondenter utom mellanstadieläraren nämnde att elever i språklig sårbarhet kan
hamna i ett utanförskap för att de inte förstår sina kompisar och/eller det sociala
samspelet.

6.3 Pedagogiska utmaningar
Bristen på kunskap kan leda till en sårbarhet hos lärare, menade alla respondenter.
Rektorn pratade om att ha en trygghet i sitt ämne och att om läraren brister i det kan
pedagogiska utmaningar uppstå. Lärarstudenterna diskuterade bristen på tid, att man
som lärare blir pedagogiskt sårbar om man ser vad som behöver göras men har inte
möjlighet att göra det. Detta var även något som specialläraren och lågstadieläraren
tog upp. De säger när läraren vet vad som skulle behövas för till exempel utveckla
elevernas språkförståelse men brist på resurser, tid, pengar, material kan leda till
pedagogiska utmaningar. Dagens lärarroll där man släpper in andra i klassrummet kan
vara ett bra sätt att minska de pedagogiska utmaningar som lärare kan stå inför.
Rektorn betonade att en stark sammanhållning på hela skolan är väldigt viktigt. Att
samarbeta och stötta varandra för att minska utmaningar och för kunna skapa goda
språkliga lärmiljöer är något som alla respondenterna nämner. Mellanstadieläraren
berättade att bedömning och dokumentering av många elevers språkutveckling kan bli en stor
pedagogisk utmaning för läraren. Rektorn påpekar ansvaret på organisationsnivå, för att

skapa goda språkliga lärmiljöer för alla elever. Lågstadieläraren nämner även
utmaningen att som lärare komma ihåg vad alla elever behöver, allt ifrån
anpassningar, särskilt stöd till påminnelser om mediciner och busstider.
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6.4 Det nya specialläraruppdraget
Samtliga respondenter svarar att specialläraren i sitt uppdrag bör ha ett gott samarbete
med olika professioner, finnas som en samtalspartner och på olika sätt vara delaktig i
elevers undervisning. Andra förväntningar som respondenter hade på speciallärarens
uppdrag var att hen skulle verka som rådgivare, hjälpa till med pedagogiska
utredningar, tester samt klassrumsobservationer.
Respondenternas tankar kring huruvida specialläraren ska arbeta individuellt med
elever eller ej skilde sig respondenternas tankar åt. Rektorn och lärarstudenterna
påpekade att speciallärare inte i så hög grad (eller inte alls) skulle arbeta med
individuell undervisning samt att handledning av kollegor är en viktig del i
specialläraruppdraget. Lågstadieläraren önskade stöd av och ett samarbete med
speciallärare kring elever på både grupp- och individnivå. Mellanstadieläraren delade
samma tanke och menade att specialläraren skulle arbeta med elever på individnivå
men önskade ett bredare inkluderingsbegrepp.
Stödet till enskilda elever kan ges på många olika sätt och genom ett nära samarbete
mellan läraren och specialläraren kan detta utformas på bästa sätt. Specialläraren
berättade att hen arbetar enskilt med elever och betonade tydligt att det är en del i
hens uppdrag. Alla respondenterna påpekade att ett fungerande samarbete mellan
klasslärare och speciallärare är viktigt för att kunna skapa goda språkliga lärmiljöer.
Rektorn, mellanstadieläraren och lärarstudenterna lyfte också fram betydelsen av
speciallärarens fördjupade specialkunskaper inom sin inriktning. Speciallärarens
uppdrag är på sätt och vis att avveckla sitt eget arbete genom att hjälpa läraren göra
undervisningen bättre för alla elever i klassrummet, menade mellanstadieläraren.

6.5 Slutsatser
För att kunna skapa goda språkliga lärmiljöer och goda språkutvecklande
anpassningar måste det finnas ett tillåtande samtalsklimat och goda relationer i
klassen, menar respondenterna. De säger att det är viktigt att komma ihåg att språk
finns i många olika former och det är lärarens uppgift att variera undervisningen samt
att skapa en förförståelse så alla elever kan ta till sig språket och undervisningen på
bästa sätt.
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Flertalet respondenter pratade om att lärare måste känna till att det finns en skillnad
mellan elevers vardagsspråk och skolspråk. Rektorns uppdrag vad gäller att skapa
goda språkliga lärmiljöer är att ge lärarna och speciallärarna rätt förutsättningar att
lyckas med sina uppdrag. Rektorn har även ett övergripande ansvar för att se till så
olika samarbeten fungerar till exempel med modersmålslärare.
Eftersom språk finns i många olika former och ämnen är det viktigt med det kollegiala
lärandet, att personalen samarbetar och diskuterar lösningar tillsammans. En lösning
kan vara att använda kompensatoriska och digitala hjälpmedel, vilka kan vara
framgångsrika språkutvecklande anpassningar för alla elever. Genom att anpassa
lärmiljön lägger läraren fokus på miljön istället för individen. Lärarstudenterna är de
enda i studien som direkt påpekar hur viktigt det är att göra eleven delaktig i sina
anpassningar och i sitt lärande.
Elever kan hamna i en språklig sårbarhet som kan visa sig på olika sätt. En del elever
har svårigheter med ämnesord/skolspråk medan andra har det besvärligt med de
sociala koderna och samspelet med klasskamrater. Om inte läraren ger eleven rätt
förutsättningar för lärande och bidrar med goda språkliga lärmiljöer kan det vara svårt
att ge en likvärdig bedömning. Eleven kanske inte ges chansen att visa vad han eller
hon kan. Elever med annat modersmål riskerar att hamna i språklig sårbarhet om de
inte förstår vardagsspråkets olika nyanser och/eller skolspråket. Lärare kan uppleva
pedagogiska utmaningar om de ser vad som behöver göras men har inte kunskap, tid,
samarbetsmöjligheter eller resurser att göra det. Alla respondenterna nämner olika
former av samarbete för att minska lärares pedagogiska utmaningarna vid
utformandet av språkutvecklande lärmiljöer.
Speciallärarens uppdrag består enligt respondenterna av undervisning, rådgivning,
medverka

i

pedagogiska

utredningar/tester

och

klassrumsobservationer.

Speciallärarens expertkunskaper och handledning är också viktiga faktorer för några
av respondenterna. Rektorn och lärarstudenterna tyckte inte att individuell
undervisning av elever var en så betydande del i specialläraruppdraget, medan övriga
respondenter ansåg det. Speciallärarens uppdrag är på sätt och vis att avveckla sitt
egna arbete genom att hjälpa läraren att göra undervisningen bättre för alla elever i
klassrummet, menade en av respondenterna.
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7. Diskussion
Studiens syfte och frågeställningar var att undersöka tre olika professioners och
lärarstudenters tankar kring goda språkliga lärmiljöer, språkutvecklande anpassningar
och elevers språkliga sårbarhet. Även lärares pedagogiska utmaningar och
speciallärarens uppdrag att bidra till språkutvecklande lärmiljöer tillhörde
frågeställningarna. Frågeställningarna har med stöd av studiens tidigare forskning,
metod, samt resultat- och analysdelen kunnat besvarats.

7.1 Metoddiskussion
För att få svar på syftet och frågeställningarna användes en kvalitativ metodik och
den fungerade väl. Våra intervjuer var semistrukturerade intervjuer där tillfälle gavs
till följdfrågor, vilket gynnade studien. Som vi skrivit i metoddelen hade vår
undersökning kunnat bli tydligare om samtliga respondenter hade fått samma
information kring begreppen språklig sårbarhet och lärmiljö innan intervjuerna. En
gemensam grund hade varit att föredra. Intervjuerna analyserades med hjälp av en
modell som kallas grounded theory. Bryman (2011) skriver inom grounded theory
kan man använda olika datainsamlingsmetoder. Vilken metod som ska användas
behöver inte vara helt fastställt från början, utan kan utvecklas efterhand. Eftersom
studenterna inte ännu var utbildade lärare och inte hade så mycket beprövad
erfarenhet blev en gruppintervju en framgångsrik metod i denna studie. Vi upplevde
att gruppintervjun skapade gemensamma diskussioner och reflektioner. Bjørndal
(2005) skriver att fördelen med gruppintervju är att forskaren har möjlighet att
intervjua många personer på kort tid. Samtidigt finns det en risk att några
gruppmedlemmar dominerar och att informationen därmed bli missvisande.
Bryman (2011) menar det är svårt att dra generella slutsatser med relativt få
respondenter, vilket innebär att den här studiens resultat inte kan göra anspråk på att
vara allmängiltiga. Andra metoder som vi kunnat använda oss av i studien är enkäter
och observationer, vilka belyst studien från andra synvinklar och kunnat förändra
resultatet. Bjørndal (2005) skriver att enkäter har den fördelen att informationen
redan är registrerad i skriftlig form när respondenten delger sina svar. Enkäter innebär
att det krävs mindre tid att bearbeta respondenternas svar och det då blir möjligt att
samla in information från fler personer än om man använder sig av andra metoder.
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Det hade kunnat vara en fördel för den här studien om den undersökt fler
respondenters utsagor. En nackdel, skriver Bjørndal (2005), med en enkät är att det
blir svårare för forskaren att få djupgående information och det ges ingen möjlighet
att reda ut oklarheter. Med tanke på våra frågeställningar tror vi inte att det gynnat
studien om oklarheter ej kunnat redas ut. Observationer för en pedagog är en
professionell färdighet som är kopplad till personens arbetsuppgifter. Observationer,
liksom andra kvalitativa metoder, ger tillgång till en djupare förståelse och lämnar
utrymme för en förändring skriver Bjørndal (2005). Observationer hade kunnat vara
en utvecklingsmöjlighet för den här studien eftersom de till viss del kunnat bekräfta
(eller dementera) att respondenterna verkligen arbetar utifrån sina svar. En nackdel
med observationer (av en ovan observatör) kan vara att information som samlats in
påverkas av observatörens egna tidigare föreställningar.
För att få svar på studiens syfte och frågeställningar användes ett stratifierat
slumpmässigt urval och ett bekvämlighetsurval. Med hänsyn till de etiska principerna
(Vetenskapsrådet 2011) och respondenternas anonymitet har vi valt att använda oss
av det könsneutrala ordet hen.

7.2 Resultatdiskussion
Nilholm (2007) skriver om två grundläggande perspektiv inom specialpedagogiken,
det kategoriska och det relationella perspektivet. Resultaten i studien pekar på ett
relationellt synsätt där förklaringen till skolproblem hittas i mötet mellan elever och
miljön.Övergripande frågor, enligt Ahlberg (2013) kan vara hur skolans
specialpedagogiska verksamhet möter olika elevers behov, vad innebär en
funktionsnedsättning i skolans vardag och vad behövs för att alla elever ska kunna
vara delaktiga? Emanuelsson m. fl. (2001) skriver att i det relationella perspektivet
lägger man fokus på relationer och samspel mellan fyra nivåer, individ-grupp-skolasamhälle. Elever som är i svårighet blir en gemensam angelägenhet för skolans
personal, ledning, elevhälsoteam och specialpedagog eller speciallärare. Detta leder
till att specialpedagogiken mer handlar om lärmiljön och vad som behöver förändras
i undervisningen så att den ska passa så många som möjligt.
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Lärare förväntas utforma sin undervisning så de tar hänsyn till elevers lärandebehov
och anpassar lärmiljön, säger Timperley (2013). Studiens första frågeställning
handlar om vilka tankar en rektor, en speciallärare, två lärare och tre lärarstudenter
har kring goda språkliga lärmiljöer samt språkutvecklande anpassningar. Lärare ska
ställa höga krav på elevers lärande och samtidigt ge stöd och föra en medveten
aktiverande pedagogik (Hajer och Meestringa, 2014). Alla våra respondenter
påpekade just detta vad gäller språkliga lärmiljöer, att det är viktigt att språkduscha
barnen, att låta dem möta språkets olika former i alla ämnen, på ett varierat sätt och
med en vuxen förebild. Lågstadieläraren påpekar att som lärare måste du hela tiden
tänka på att arbeta med språk och språkförståelse i alla ämnen, så elever ges en
möjlighet att förstå och lära. Hajer och Meestringa (2014) skriver god språkinriktad
undervisning kännetecknas av att lärarna söker en balans mellan vad de och eleverna
gör.
Lärarstudenterna påpekade för att kunna skapa goda språkliga lärmiljöer måste
läraren forma en miljö där det är högt i taket och där det finns ett tryggt
klassrumsklimat. Studenterna säger att det som är svårt för eleven/eleverna (till
exempel språket) också är det som är boten. Vi tolkar det som att lärarstudenterna
menar om en positivt och trygg lärmiljö finns – vill och vågar elever träna på det som
är svårt för att kunna utvecklas. Alla respondenterna betonade goda relationer som en
viktig grund för att överhuvudtaget kunna skapa goda språkutvecklande lärmiljöer
och anpassningar. Både vad gäller relationerna mellan lärare - elev, elev – elev och
mellan kollegor på skolan. Hattie (2009) menar om relationen och tilliten är stark och
det råder ett tillåtande klimat i klassrummet, stärks också eleven tilltro till språkandet.
Aspelin och Persson (2011) skriver att lärarens relationella kompetens är jätteviktig
för att elever ska lyckas i skolan, det är i det ömsesidiga mötet mellan en elev och en
lärare som det verkliga lärandet kan ta form. Det handlar om att ge elever uppmuntran
till egna aktiviteter och stöd så att de klarar det. Lärarens förmåga att ge återkoppling
och feedback till eleverna är väldigt viktigt i detta avseende. Aspelin och Persson
(2011) menar vidare att läraren är den viktigaste enskilda faktorn för elevers resultat
i skolan. Det är läraren som kan göra störst skillnad. Specialläraren påpekar hur viktigt
det är att utgå från elevernas förkunskaper och intressen och på detta sätt skapa
positiva relationer.
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Alla respondenterna menade att genom ett ökat samarbete och ett kollegialt lärande
mellan olika professioner kan kompetensen och måluppfyllelsen bli högre. Timperley
(2014) skriver kollegialt lärande innebär att pedagoger samverkar och utvecklar
lärande för att förbättra undervisningen. Meyer m.fl. (2014) säger att anpassningar
som kommer hela klassen till godo gynnar alla elever och dessa anpassningar är
absolut nödvändiga för elever i svårigheter. Bruce (2018) skriver eftersom språket är
en central del är det viktigt att skolan jobbar med anpassningar som bidrar till goda
språkliga lärmiljöer, vilket främjar både lärandet, språket och identitetsutvecklingen.
Språkutvecklande anpassningar som respondenterna nämner i studien är ta stöd av
digitala hjälpmedel, andra kolleger och professioner, variera sin undervisning,
använda kroppsspråk och bilder.
De flesta av våra respondenter pratade, på olika sätt, om digitala verktyg som stöd i
undervisningen. Rektorn betonade sin roll som beslutsfattare, att det är hon som tar
beslut och möjliggör till exempel inköp av datorer och surfplattor. Vi upplever det
som respondenterna är medvetna om olika språkutvecklande lärmiljöer och
anpassningar. Av förklarliga skäl har de verksamma professionerna mer erfarenhet
kring

både

språkutvecklande

lärmiljöer

och

anpassningar

jämfört

med

lärarstudenterna. Lärarstudenterna (och rektorn) å andra sidan verkar vara mer insatta
i speciallärarens nya uppdrag att handleda inom sin specialisering. I vår studie gjorde
vi en intressant upptäckt när vi jämförde lärarstudenternas svar gällande
språkutvecklande anpassningar med övriga respondenters. Studenterna var de enda
av respondenterna som nämnde betydelsen av att eleven själv var delaktig i de
anpassningar som berörde hen. Ingen av de andra respondenterna nämnde att eleverna
skulle vara delaktiga i sina anpassningar. Är detta eventuellt en självklar anpassning
för övriga respondenter? Så självklar att ingen av dem ens nämner det?
Andra frågeställningen tog upp på vilka sätt elever kan vara språkligt sårbara.
Vygotskij (1978) menade att skolan lär ut vetenskapliga eller akademiska begrepp,
vilket kan leda till att skolan riskerar bli för abstrakt och innehållet för svårt att koppla
till det som elever känner igen från sin egen vardag. Ett av studiens teoretiska
ramverk, det sociokulturellt perspektivet, genomsyrar respondenternas tankar och
även resultaten i undersökningen.
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Bruce m.fl. (2016a) skriver den språkliga sårbarheten avslöjas inte alltid i barnets
vardagsspråk men främmande eller abstrakta ord kan trigga igång osäkerheten. Alla
respondenterna utom lärarstudenterna nämner att lärare bör känna till att elevers
vardagsspråk och skolspråk skiljer sig åt. Troligtvis beror skillnaden till viss del på
att lärarstudenterna av naturliga skäl inte har lika mycket praktisk erfarenhet som
övriga respondenter. Lärares goda bemötande och pedagogik i förskola och skola bör
stödja och stimulera elevers språkutveckling (Bruce, 2016a). Forskning (bland annat
Glentow, 2006, Tjernberg, 2011) visar att den viktigaste faktorn för att förebygga
misslyckanden och främja språkutveckling är lärares kunskap och kompetens.
Svensson (2012) skriver om pedagogers ansvar att finna aktiviteter som stimulerar
barns språkutveckling och nyfikenhet på språket. Det är extra betydelsefullt när lärare
arbetar med barn som är flerspråkiga eller som har språkliga svårigheter. Berry (2018)
berättar om forskning kring nyanländas upplevelser av mötet med svensk skola där
både språklig och pedagogisk sårbarhet kan uppstå när språkliga krav ställs på eleven
som ska klaras av på kortare tid än för elever födda i Sverige. Sårbarheten som kan
finnas kring elever med annat modersmål tog alla respondenterna upp.
Lågstadieläraren och rektorn berättade hur viktigt samarbetet med modersmålslärare
är. Lågstadieläraren påpekade fördelarna för både hen och eleverna i sitt samarbete
med modersmålslärarna, medan rektorn uttryckte en önskan om ett mer utvecklat
samarbete.
Tredje frågeställningen handlar om vilka pedagogiska utmaningar lärare kan möta i
utformandet av goda språkliga lärmiljöer. Bruce (2018) menar att lärare kan bli
pedagogiskt sårbara av olika anledningar till exempel genom att inte ges pedagogiska
förutsättningar för att kunna möta elever i sårbara lärandesituationer. Alla
respondenterna var överens om att lärare kan hamna i pedagogiska utmaningar och
de uppgav brist på tid och resurser som ett par exempel. Rektorn berättade att en
pedagogisk utmaning hos lärare kan uppstå när läraren inte känner sig trygg med sitt
ämne. Specialläraren trodde lärare i alla tider utsatts för pedagogiska utmaningar, men
att lärare idag pratar mer öppet om det än vad man gjorde förr. Detta är en tanke vi
delar och vi tror den hör samman med en ökad efterfrågan av kollegialt samarbete
från lärare.
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Fjärde och sista frågeställningen tog upp speciallärarens uppdrag att bidra till goda
språkliga lärmiljöer. Alla respondenter efterfrågade språkutvecklande undervisning
med elever, en samarbetspartner, få stöd med pedagogiska utredningar och tester.
Bruce (2018) skriver specialpedagogikens uppgift är att komplettera med en djupare
kunskap om komplexa lärandesituationer, där den vanliga pedagogiken behöver
förstärkas. Specialpedagogik handlar om förståelse, lösningar och möjligheter.
Byström (2018) skriver att speciallärarens roll har genomgått stora förändringar från
att vara väldigt individfokuserad, behandlande och särskiljande till att bli
lärmiljöfokuserad, förebyggande och utvecklande.
Huruvida specialläraren ska arbeta individuellt med elever eller ej skilde sig
respondenternas tankar åt. Specialläraren betonade individuell undervisning med
elever som en del i hens tjänst, medan rektorn och lärarstudenterna påpekade
speciallärarens roll som handledare. Bruce och Byström (2018) skriver om det nya
specialläraruppdragets tre delar, vilka består av undervisning, utredning och
utveckling. Undervisningsdelen är till viss del riktat mot ett individanpassat
arbetssätt, vilket även står beskrivet i Examensordningen för speciallärare (SFS
2011:186). Byström och Bruce (2018) påpekar det är viktigt att det finns en tydlig
koppling mellan speciallärarens insatser för enskilda individer och alla de andra
elevernas måluppfyllelse. Precis som flertalet av våra respondenter säger i
intervjuerna, skriver också Byström och Bruce (2018), att detta kräver ett nära
samarbete mellan specialläraren och klassläraren. Vi upplever överlag och på olika
nivåer en osäkerhet kring speciallärarens uppdrag och att det numera innefattar både
undervisning, utredning och utveckling. Om detta skriver Bruce (2018) och menar att
alla skolledare inte känner till skillnaden mellan de två professionerna, speciallärare
och specialpedagog. Vi tänker även att detta kan bero på att det finns en stor
efterfrågan på lärare med specialpedagogisk kompetens och därför gäller det att söka
brett.

7.3 Studiens implikationer för specialpedagogisk praktik.
Som speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling kommer vi ha en
viktig roll i mötet med elever, skolpersonal och föräldrar.
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Att kunna undanröja hinder för att skapa goda språkliga lärmiljöer, arbeta proaktivt i
samarbete med elever och lärare samt finna välfungerande anpassningar tillhör
specialläraruppdraget. Meyer m.fl. (2014) säger extra anpassningar som kommer hela
klassen till godo gynnar alla elever och dessa anpassningar är absolut nödvändiga för
elever i svårigheter.
I studien säger flertalet respondenter att specialläraren bör arbeta utifrån ett
relationellt förhållningssätt och se svårigheter som ett resultat av mötet med miljön.
Plantin Ewe (2018) menar det viktigaste steget är att lyfta blicken från individen, där
eleven ses som ensam bärare av ett problem, till att se problem och svårigheter som
något som uppstår i mötet mellan eleven och lärmiljön.Vidare säger respondenterna
att undervisning i olika form tillhör det specialpedagogiska uppdraget. En del elever
behöver färdighetsträning på individnivå för att få möjlighet att utvecklas så långt
som möjligt, och i detta arbete har specialläraren en viktig roll. Speciallärarens roll
som rådgivare, samarbetspartner, att hjälpa till med tester och pedagogiska
utredningar är också betydelsefulla delar. Genom att vara delaktiga i formandet av
goda språkliga lärmiljöer och inneha specialkompetens inom språk-, skriv- och
läsutveckling kan vi som speciallärare vara en viktig pusselbit i skapandet av
självklara anpassningar för alla!

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Eftersom studien inte kan göra anspråk på att vara allmängiltig skulle förslag till
fortsatt forskning kunna vara att lägga till fler respondenter och eventuellt fler
professioner (till exempel logoped, fritidspedagog, kurator, skolpsykolog). Det hade
också varit intressant att låta studien innefatta högstadiet och gymnasiet. Vi hade
kunnat använda oss av ännu fler metoder (triangulering) till exempel observationer
och enkäter. Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att följa upp hur våra
lärarstudenter svarat på frågeställningarna efter några år som verksamma lärare.
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Bilaga 1
2018-03-05
Missivbrev till lärare, speciallärare och rektor
Extra anpassningar eller självklara anpassningar?
Vi, Malin Algerstedt och Åsa Christell, är båda lärare och vidareutbildar oss till speciallärare med
specialisering språk-, skriv- och läsutveckling vid Kristianstad högskola. Vi är nu inne på sista
terminen och skriver vårt examensarbete, där vi undersöker språkligt tillgängliga lärmiljöer samt
vilka anpassningar som gynnar elevers språk-, skriv- och läsutveckling. För att få svar på detta är Er
kunskap, utbildning och erfarenhet värdefull. Vi skulle därför uppskatta om ni som är verksamma
lärare, speciallärare och rektor ville ställa upp på en intervju, som kommer att bestå av 5 frågor och
vara cirka 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas, det vill säga skrivas ut i text.
Vi följer Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, som innebär att ert deltagande är frivilligt och
att ni när som helst kan avsluta er medverkan, samt att inga namn på personer eller skola kommer att
finnas med i uppsatsen. Allt insamlat material kommer endast att användas till detta
forskningsändamål. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet
är godkänt.
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. Vi
kommer höra av oss till er under vecka 10 för att se om ni har möjlighet att delta. Vår handledare
heter Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid
Högskolan Kristianstad.
När examensarbetet är färdigt och godkänt publiceras det i en databas för studentuppsatser (DIVA).
Önskar du läsa det så ge oss din e-postadress.

Med vänliga hälsningar
Malin Algerstedt

Åsa Christell
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Bilaga 2
2018-03-05
Missivbrev till lärarstudenter
Extra anpassningar eller självklara anpassningar?
Vi, Malin Algerstedt och Åsa Christell, är båda lärare och vidareutbildar oss till speciallärare med
specialisering språk-, skriv- och läsutveckling vid Kristianstad högskola. Vi är nu inne på sista
terminen och skriver vårt examensarbete, där vi undersöker språkligt tillgängliga lärmiljöer samt
vilka anpassningar som gynnar elevers språk-, skriv- och läsutveckling. För att få svar på detta är Er
kunskap, utbildning och erfarenhet värdefull. Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring de
aktuella ämnena, men vill gärna ha hjälp av er lärarstudenter genom att utföra en gruppintervju. Det
innebär att ni tillsammans diskuterar några frågor, i det här fallet 5 stycken. Intervjun beräknas ta
mellan 45 - 60 minuter och inleds med en kort film om språkstörning på cirka 6 minuter. Filmen
används som ett stöd i ert samtal. Vi följer Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, som innebär
att ert deltagande är frivilligt och att ni när som helst kan avsluta er medverkan, samt att inga namn
på personer eller skola kommer att finnas med i uppsatsen. Allt insamlat material kommer endast att
användas till detta forskningsändamål. Vi kommer spela in samtalet och inspelningarna kommer
förstöras när examensarbetet är godkänt.
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. Vi
kommer höra av oss till er under vecka 10 för att se om ni har möjlighet att delta. Vår handledare
heter Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid
Högskolan Kristianstad. När examensarbetet är färdigt och godkänt publiceras det i en databas för
studentuppsatser (DIVA). Önskar du läsa det så ge oss din e-postadress.

Med vänliga hälsningar
Malin Algerstedt

Åsa Christell
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Bilaga 3

Intervjuguide till lärare, speciallärare, rektor

1. På vilka sätt kan du i din yrkesroll bidra till en god språklig
undervisning?

2. Vilka anpassningar kan skolan göra för att skapa bra
språkliga miljöer för alla barn?

3. På vilka sätt kan elever vara språkligt sårbara?

4. Kan lärare vara pedagogiskt sårbara?

5. Vilka förväntningar har du på speciallärarens uppdrag?

Tack för ni tog er tid att hjälpa oss i vårt examensarbete!
Malin Algerstedt och Åsa Christell

Högskolan Kristianstad
Speciallärarprogrammet specialisering språk-, skriv- och
läsutveckling.
VT 2018

64

Bilaga 4

Gruppintervju med lärarstudenter

Vi börjar samtalet med att gemensamt se en kort film,
”Vad är en språkstörning?”
https://www.youtube.com/user/AttentionPlay
Därefter följer fem diskussionsfrågor:
1. På vilka sätt kan elever vara språkligt sårbara?
2. När kan lärare bli pedagogiskt sårbara?
3. Vilka tankar har ni kring språkligt framgångsrika lärmiljöer?
4. Vilka anpassningar kan bidra till en god språklig
undervisning?
5. Vilket stöd önskar ni som blivande lärare få av
speciallärare?
Tack för ni tog er tid att hjälpa oss i vårt examensarbete!
Malin Algerstedt och Åsa Christell
Högskolan Kristianstad
Speciallärarprogrammet specialisering språk-, skriv- och läsutveckling.
VT 2018
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