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Abstrakt 

Syftet med vår studie var att undersöka om elever med funktionshinder får 

motsvarande utbildning och om undervisningen är kopplad till skolan som 

styrdokument. 

 

Undersökningen består av intervjuer med fyra lärare som alla arbetar med 

studenter med nedsatt språk i sin verksamhet. Utbildarna förklarar hur de 

uppfattar vad en motsvarande utbildning är för elever med funktionshinder 

och hur de arbetar för att dessa studenter får motsvarande utbildning enligt 

gällande styrdokument. 

 

Resultatet är att lärarna är överens om att eleverna i sin verksamhet inte får 

motsvarande utbildning. Dessa pedagoger har varierande kunskap om 

språkstörningar medan de tycker att problemet är att all relevant personal i 

skolan inte har tillräckligt med kunskap om språkstörningar och inte fullt ut 

vet hur man anpassar sig till eleverna behöver i förhållande till nuvarande 

styrdokument. 

  

Sammanfattningsvis anser alla intervjuade lärare att de har varierande 

kunskap om språkstörningar, men den kunskapen om studenter med nedsatt 

språk är för liten i skolan, och med större kunskap skulle fler studenter med 

språkförmåga få rätt anpassning och motsvarande utbildning. 

Skriv in abstrakt 

Nyckelord 

Equivalent education, language disorder, language impairment, special 

education reform, securitization theory, inclusion, thematic teaching, primary 

school and elementary school. 

Tack 

Ett stort tack till de respondenter i grundskolans verksamhet som delade med sig av 

sina uppfattningar och tankar. Ett tack också till våra opponenter och vår handledare 

Kicki. 
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1 Inledning 

Skolan i dag ska bedriva en verksamhet som ska anpassas efter de behov som 

finns utifrån den mångfald av elever som går i skolan. Bruce, Ivarsson, 

Svensson och Sventelius (2016) skriver att det finns förväntningar på att 

kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och ändamålsenligt i både skola och 

samhälle. Lärarna måste kunna leva upp till de kraven som eleven har på sig 

för att klara både muntligt och skriftligt att uttrycka sig. Klarar lärarna ge 

eleverna detta blir det en likvärdig utbildning. Det ställer även stora krav på 

organisationen för att kunna ge varje enskild elev, anpassningar efter elevens 

behov som finns skrivet i skollagen. I 1 kap. 9 § av skollagen (SFS 

2010:800) står det skrivet att utbildningen skall vara likvärdig. Likvärdig 

utbildning är då den enskilda eleven får det stöd som anpassas efter elevens 

behov. Person (2013) menar att för att uttrycka sig enkelt ligger skolans 

problem i att inte kunna ta tillvara och möta den självklara variationen av de 

olikheter som finns hos eleverna.  

Vi är verksamma i förskola och skola och i våra olika verksamheter vittnar 

våra kollegor om vilka utmaningar som möter elever med språkstörning. 

Språket används i kommunikativt syfte att förmedla tankar. När elever med 

språkstörning inte har samma förmåga som sina klasskamrater att uttrycka 

sig i tal eller skrift då det heller inte syns utanpå eleven som har en 

språkstörning kan det bli en utmaning i ett sammanhang med klasskamrater. 

Det kan tex. vara uppgifter där man ska prata inför en grupp klasskamrater 

eller grupparbeten men också där läraren inte kanske känner till elevens 

behov. Våra erfarenheter och de kollegor vi arbetat med genom åren talar om 

att många elever med språkstörning befinner sig i skolan där kunskapen är 

liten eller till och med saknas om funktionsnedsättningen språkstörning. 

Tillander & Henriksson (2015) skriver i rapporten genomförd av 

grundskolenämnden i Västerås Stad där elever med språkstörning kartlades 

av hur utbildningssituationen såg ut, och om huruvida dessa elever fick stöd 

efter sina behov. Det resultat som framkom av rapporten var att det skiftar 

mycket mellan olika skolor i hur mycket stöd och resurser som lades på 

elever med språkstörning. De elever som var i behov av särskilt stöd och som 

fick stöd efter sitt behov var också de elever som uppnådde kunskapskraven. 

Ahlberg (2001) menar att samhällsdebatter som rör skolan ofta handlar om 

att skolan misslyckas i sitt uppdrag att ge alla elever det stöd de behöver.  

Skolverket (2016) skriver att syftet med rapporten: Samordning, ansvar och 

kommunikations-utredningen var att undersöka hur elever med språkstörning 

klarar kunskapsmålen. Resultatet från denna utredning visade att många 

elever med språkstörning inte nådde målen. Av de 7000 elever med 

språkstörning som var uppdelade i 1061 grundskolor och 146 

gymnasieskolor var det bara 9% av eleverna i grundskolan och 19% på 
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gymnasiet som uppnår de lägsta kunskapsmålen helt och hållet. Jarl, 

Blossing och Andersson (2017) skriver att skolor ska ge alla elever en 

likvärdig utbildning. Begreppet likvärdighet har länge dominerat 

skolpolitiken men sedan 2000-talets första decennium har resultaten mellan 

olika skolor ökat. Aspelin och Persson (2011) menar att det självklart finns 

en medvetenhet hos lärare att det finns inbyggda problem i en kunskaps-

effektiv skola. De vill att alla elever ska lyckas med sin studietid men lärare 

vet också att det finns elever som inte kommer att klara kunskapskraven. I 

detta arbete är vi intresserade av att undersöka om elever med språkstörning 

får en likvärdig utbildning.  

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om elever med språkstörning får en 

likvärdig utbildning och i vilken utsträckning undervisningen för denna 

elevgrupp är kopplade till skollagen och skolans styrdokument. 

 

Hur uppfattar den enskilde pedagogen vad en likvärdig utbildning är för 

elever med språkstörning? 

 

Hur arbetar pedagoger för att ge elever med språkstörning en likvärdig 

utbildning enligt gällande styrdokument? 
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3 Bakgrund 

Det är pedagogernas uppfattning av likvärdig utbildning för elever med 

språkstörning vi vill belysa. Därför anser vi att det är betydelsefullt att inleda 

med synen på språkstörning ur både historiskt och nutida perspektiv. Då 

likvärdig utbildning regleras i skolans styrdokument redovisas relevanta 

formuleringar från både skollagen och gällande styrdokument, såsom 

läroplaner och kursplaner. Vi tittar även på det utifrån lärmiljöns betydelse, 

tidiga insatser, kollegialt lärande och förebyggande arbete. 

3.1 Styrdokument  
Under denna rubrik presenteras riktlinjer och lagar som styr likvärdig 

utbildning i skolan. Först refererar vi till skollagen (2010:800) och sedan till 

Läroplan för grundskolan (SKOLFS 2010:37) som exempelvis tar upp 

undervisningen ska utformas och hur läraren ska förhålla sig till eleverna.  

3.2 Skollagen 
I skollagen (SFS 2010:800) 3 kap står det skrivet att de elever som på grund 

av sin funktionsnedsättning inte kan uppnå de olika kunskapskrav som finns 

uppställda har rätt till stöd som motverkar funktionsnedsättningens 

konsekvenser så långt det är möjligt. I skollagen (SFS 2010:800) 3 kap. 3§ 

står det skrivet att elever som till följd av sin funktionsnedsättning har svårt 

att nå kunskapskraven och skolans mål ska ges stöd som syftar till att så långt 

som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Bruce, 

Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) menar att skolan ska utmana de 

elever som lätt når kunskapskraven men samtidigt erbjuda arbetssätt som är 

ett komplement för elever med funktionsnedsättning. Allt det för att alla 

elever ska nå kunskapskraven. 

3.3 Läroplaner och kursplaner 
I läroplanen för grundskolan kan vi läsa att de elever som av olika skäl inte 

kan nå utbildningens mål har skolan ett särskilt ansvar för. Det är 

anledningen till att en utbildning aldrig kan formuleras lika för var och en 

(SKOLFS 2010:37). Persson (2013) understryker att samhällets ändamål 

med skolan uttrycks i lagar, förordningar och läroplaner. Dock menar 

författaren att det inte uttalas hur det ska gå till. Det skapar osäkerhet i 

verksamheten och målen känns orealistiska. Andréasson och Asplund (2009) 

menar att dokument som läroplaner och kursplaner präglats av politiska 

ställningstaganden. Trots att man gärna vill tro att de har skapats i regering 

och riksdag utifrån ett gemensamt beslut. De menar vidare att läroplanen har 

genererats genom kompromisser i en invecklad process av många olika 

medverkande. Kursplanerna är frukten av en utdragen process med 

varierande ämnesexpertis. 



 

4(5) 

 

3.4 Historiskt perspektiv - språkstörning 
Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att språkstörning som term 

introducerades under slutet av 1800-talet. Termen talrubbning användes 

under hela 1900-talet som övergripande samlingsnamn för all sorts 

språkstörning och dessa tidiga former av språkstörning rörde främst vuxna. 

Vidare skriver forskarna om en svensk pionjär vid namn Alfhild Tamm som 

var verksam under tidigt 1900-tal. Hon upptäckte genom sitt arbete i den 

svenska folkskolan att flera elever i varje klass hade talrubbningar. Forskarna 

menar vidare att ledarrollen när det gällde forskning kring språkstörningar 

hos barn övertogs gradvis av brittiska och amerikanska forskare efter andra 

världskriget. Akademiska discipliner såsom utvecklingspsykologi, 

barnpsykologi och pediatrik fick större plats och det avspeglar ett ökat 

intresse för barns utveckling. Forskarna beskriver också att det väcktes ett 

allt större intresse för språkutveckling hos barn men de teoretiska modeller 

som användes var inte hämtade från språkvetenskapen. Studier av 

språkstörning hos barn var istället starkt influerad av dåtidens 

utvecklingspsykologi mellan 1920 och 1960.  

Nettelbladt och Salameh (2007) beskriver att den danska logopeden Rigmor 

Knudsens syn på språkstörning är en bra sammanfattning av 

utvecklingsperspektivet. Fokus låg på att ge barn med språkstörning någon 

form av intervention. Forskarna åsyftar att under den andra hälften av 1900-

talet växte det fram ett mer språkvetenskapligt synsätt och under 1960-talet 

kom det egentliga genombrottet inom barn språkforskningen då banbrytande 

vetenskapliga teorier såg sitt ljus. Det var bland annat Roman Jakobsons 

fonologiska utvecklingsteori och den transformations grammatiska teorin 

som utvecklades av Noam Chomsky. Wedin (2007) skriver att Noam 

Chomsky starkt kritiserade behaviorismen i artikel från 1959 och 

förespråkade den nativistiska uppfattningen som innebar att barnets språk- 

och grammatiska språkförmågan var medfödd.  

Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att Paula Menyuk presenterade ett 

banbrytande arbete 1964 där de nya metoderna som beskrev barns 

språkutveckling och analys av språkets olika komponenter kunde förstå, 

definiera och beskriva språkstörning på ett nytt sätt. Något senare kom även 

språk-matchning där yngre barn ingick utifrån begreppet Mean Length of 

Utterance, MLU. Forskarna skriver vidare att detta gjorde det möjligt att 

kunna urskilja vad som skilde barn med språkstörning och barn med normal 

språkutveckling. Som sedan i sin tur ledde till en livlig debatt under 1970- 

och 1980-talet där det diskuterades om barn med språkstörning var 

avvikande eller bara var sena i sin språkliga utveckling. Saletta, Goffman, 

Ward och Oleson (2017) belyser in sin studie att forskningen om 

språkstörning har i stort sett gått hand i hand med utvecklingen av barn-

språks-forskningen. Wedin (2017) menar att barnspråk-forskningen inriktas 

på interaktion under 1970- och 1980-talet. Det rörde främst barns egen 
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språkliga aktivitet. Forskaren skriver vidare att det bidrog till att barnet sågs 

som en individ som aktivt kunde skapa sitt eget språk. Nettelbladt och 

Salameh (2007) skriver att dessa förhållanden har börjat att ändra sig i början 

av 2000-talet och utvecklingen har tagit en riktning mot hypotes styrda och 

teoribaserade studier ofta av experimentell karaktär. Perspektiven utvidgades 

ännu mer när man började göra studier på barn som hade ett annat 

modersmål än engelska. Även tvärspråkliga jämförelser lanserades.   

Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att flerspråkiga barn med 

språkstörning har uppmärksammats i slutet av 1990-talet och i samma veva 

börjar logopeder intressera sig för pragmatiska problem. Ur ett pragmatiskt 

synsätt lyfts samtal, samtalspartner och samtalssituationen fram. Forskarna 

poängterar också att dess framfart har med stor sannolikhet spelat en stor roll 

för språk-förskolans utveckling i början av 1990-talet i Sverige. De menar 

också att forskning om pragmatiska problem har också inneburit att 

forskningen kring barn med språkstörning och som har ytterligare en diagnos 

har breddats. Forskarna påpekar att intresset för interventioner under det 

senaste decenniet har ökat och troligtvis har pragmatiken påverkat där också. 

2000-talet bjuder på en breddning där talet ses som ett beteende men i ett 

sammanhang där kommunikation står i centrum. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Under detta avsnitt belyser vi kollegialt lärande, tillgängliga lärmiljöer och 

förebyggande insatser utifrån likvärdig utbildning. Vi kopplar samman 

utveckling och förändring av verksamheter med likvärdig utbildning. Här 

redogör vi också för några teoretiska begrepp som vi kopplas till resultatet av 

studien och diskuteras närmare i resultat och analys. Dessa begrepp är: 

likvärdighet, barn i behov av särskilt stöd, delaktighet, inkludering och 

diagnos. 

4.1 Kollegialt lärande 
Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2016) skriver om kollegialt lärande 

och vikten av samtalet mellan kollegor där de gör sina erfarenheter synliga 

för att få en hög kvalitet i verksamheten. Jarl, Blossing och Andersson (2017) 

skriver att samarbete mellan kollegor är den dominerande arbetsformen där 

personalen har största fokus på elevernas kunskapsutveckling i fokus. 

Göransson (2011) betonar att lärarsamarbete både nationellt och 

internationellt ses som ett självklart inslag för att förändra och utveckla 

verksamheten. Forskaren åsyftar att det inte bara gäller själva undervisningen 

utan även i utformningen av verksamheten. Detta menar forskaren kan ses 

som en ständigt återkommande kompetensutveckling bland kollegor. Hon 

nämner bland annat reflekterande samtal. Cederberg-Scheike (2016) skriver 

att processer kring lärande och professionellt tänkande kan sättas igång av 

handledning. Det kan också bidra till lärarnas engagemang både kognitivt 

och känslomässigt men även praktiskt. Forskaren menar vidare att genom att 

lyfta de problem eller frågor som dyker upp i grupp bidrar till en mer 

objektiv bild verkligheten. Läraren kan då få syn på den ur ett nytt 

perspektiv. att läraren får hjälp att se objektivt på verksamheten ur ett nytt 

perspektiv genom att reflektera gemensamt med andra lärare i en grupp. 

4.2 Tillgängliga lärmiljöer 
Jensen (2017) betonar också att en tillgänglig lärmiljö som är väl fungerande 

både fysiskt och psykosocialt gynnar en mer produktiv inlärning. Forskaren 

skriver vidare att forskning pekar på att skolor är ganska ineffektiva vid 

reducering av intryck i lärmiljön. Den fysiska miljön har påverkan på 

prestationen hos alla elever. Forskaren skriver vidare att om det från början 

planeras en lärmiljö utifrån ett mindre sammanhang med färre intryck så blir 

skolan mer inkluderande och tillgänglig. Skolverket (2016) menar i sin 

forskningsrapport att alla elever har rätt till en inkluderande lärmiljö där allt 

är fysiskt, socialt och pedagogiskt anpassat för varje elev. Rapporten 

beskriver också att det krävs specialpedagogisk kompetens i 

skolverksamheten för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever oavsett 

funktionsnedsättning så att kunskapsutvecklingen blir så stor som möjligt. 

Lundqvist (2018) menar att en lärmiljö som är fullt inkluderande ska ge barn 
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som behöver särskilda stödinsatser den hjälp de behöver utan att de ska 

behöva lämna klassrummet. Undervisningen ska ske inom klassens ram och i 

gruppen av barn. 

4.3 Förebyggande insatser 
Jensen (2017) lägger tonvikt på att elevhälsan enligt skollagen ska bidra till 

utveckling, hälsa och lärande hos eleverna. Det ska främst ske genom 

förebyggande insatser. Göransson (2011) poängterar att syftet med 

förebyggande arbete är att minska och förhindra risken för att det ska dyka 

upp bekymmer. Forskaren menar vidare att vad som formuleras som ett 

problem påverkar innebörden av förebyggande arbete i skolans värld. 

Partanen (2012) skriver att förebyggande insatser är viktig i elevhälsans 

arbete, både i skolans verksamhet och i skollagen. Författaren beskriver att 

det förebyggande arbetet går ut på att identifiera riskfaktorer som kan hota 

elevers lärande, hälsa och utveckling. Författaren menar att elever i behov av 

särskilt stöd är särskilt utsatta. Lundqvist (2018) menar att det kan behövas 

flera olika stödinsatser för att barn med visst eller omfattande stödbehov. 

Detta för att de ska kunna delta i utbildning, leksituationer och rutiner. 

Följden menar forskaren blir att den verksamma personalen men även den 

blivande behöver förmågor och kunskap om olika stödinsatser. 

4.4 Likvärdighet 
Ahlberg (2015) menar att om en utbildning skall vara likvärdig behöver den 

inte bedrivas under samma former eller att resurserna ska fördelas lika. 

Undervisningen ska istället utformas så att den passar varje elevs behov och 

förutsättningar. Fokus är på att elevernas fortsatta lärande och utveckling av 

kunskap. Hänsyn ska visas för deras olika bakgrund, erfarenheter, kunskap 

och språk. Författaren menar vidare att det ska finnas olika sätt och 

möjligheter att nå målen. Johnsson (2016) skriver att likvärdigheten inte 

betyder att alla elever skall få lika mycket resurser. Kravet innebär däremot 

att de fastställda målen kan nås på olika sätt beroende på lokala behov och 

förutsättningar. Författaren skriver vidare att kvaliteten i verksamheten ska 

ha lika hög nivå oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Persson (2013) 

menar att utbildning och skola var för sig är motsägelsefulla. Det ska vara en 

likvärdig skolan med samma mål för alla och samtidigt ska variation och 

mångfald stödjas. Författaren skriver vidare att en utbildning där elevers 

olikheter motiverar hur utbildningen ska anpassas för att passa varje elev 

givetvis skapar problem. Han menar också att i det gemensamma samtalet 

kan det kollegiala lärandet kan äga rum. Bruce, Rubin, Thimgren och 

Åkerman (2016) skriver att åtgärder vid särskilt stöd är att tillgodose ett 

specifikt stödbehov i antingen ämne eller lärmiljö. Forskarna poängterar att 

elever med funktionsnedsättning kan behöva anpassning för att säkerställa att 

eleven känner sig inkluderad i klassen. 
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4.5 Inkludering 
Nilholm (2007) menar att eftersom inkluderings-begreppet är så nära 

förknippat med området specialpedagogik och inte har använts i en bredare 

kontext så är det främst forskare och de verksamma inom 

specialpedagogiken som intresserat sig för begreppet. Ahlberg (2015) menar 

att en skolmiljö där elever accepteras och blir bemötta kännetecknar en 

inkluderande skola. Olikheter hos eleverna ses inte som en nackdel utan som 

en stor fördel och mångfald välkomnas. Jensen (2017) poängterar att det 

behövs ett gediget samarbete mellan yrkeskategorier för att skapa 

inkludering. Olika professioner kan möta alla elevers skilda behov. 

Forskaren menar vidare att några av framgångsfaktorerna för att lyckas med 

inkludering är att det är en daglig process som alla är involverade i men även 

att grundläggande specialpedagogisk kompetens ska finnas hos alla. Det 

behövs också ett långsiktigt värdegrundsarbete och det att finns tydliga 

undervisningsmål i verksamheten. Björck-Åkesson (2014) understryker att 

det är bättre att förebygga än reparera problem gällande barn i behov av 

särskilt stöd. Både insatser som syftar på det enskilda barnet och även 

generella insatser som rör alla barn i förskolemiljön. Lundqvist (2018) menar 

att inkludering och inkluderande arbetssätt är mångfacetterade som begrepp. 

Författaren beskriver att inkludering även innehåller stödinsatser för barn 

med funktionsnedsättningar så att de kan delta i alla aktiviteter som vilket 

annat barn som helst. 

4.6 Delaktighet 
Ahlberg (2015) skriver att delaktighet blir mångtydigt när det kommer till 

elever med behov av särskilt stöd. Begreppet har en positiv klang precis som 

“en skola för alla” och inkludering och är eftertraktad. Det kan dock variera 

vad som avses när det kommer till att göra elever delaktiga menar forskaren. 

Eriksson (2014) påpekar att det krävs delaktighet för att barn ska ha 

inflytande över sin vardag. Jakobsson och Nilsson (2011) poängterar att 

bekymmer med delaktighet och lärande uppstår då eleverna ingår i en social 

gemenskap samtidigt som de är i behov av specialpedagogiskt stöd. Eriksson 

(2014) menar att delaktighet handlar om att som barn/elev blir sedd och 

lyssnad på. Men också få en chans att uttrycka sin vilja samtidigt som någon 

verkligen lyssnar och intresserar sig för det som uttrycks. Enligt 

Barnkonventionen (2009) har alla barn enligt artikel 12 rätt att uttrycka sina 

åsikter och bli lyssnade på. Ahlberg (2001) skriver att delaktighet och 

lärande måste gå hand i hand i skolans praktik. Dessa enligt författaren är 

grundstenarna i verksamheten för att eleverna inte ska känna sig misslyckade 

och kunna fullfölja sin skolgång. 
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4.7 Särskilt stöd 
Skolverket (2016) skriver att situationen för elever som är i behov av stöd i 

skolan löses ju inte för att de går igenom en psykologutredning och får en 

diagnos utan den problematik som finns kring eleven kvarstår efter en 

utredning skett. Johnsson (2016) skriver att det inte finns någon definition av 

begreppet “behov av särskilt stöd” i skollagen. Det har heller inte bedömts 

möjligt att i lagtexten närmare definiera vilka förutsättningar som skall 

förekomma för att stöd ska ges i skolarbetet. Författaren menar att dessa 

måste bli allmänt hållna och knytas till ett ansvar för skolan att utreda en 

elevs stödbehov. Vidare forskning i skolverkets allmänna råd, Skolverket 

(2014) understryks det att om rektorn får kännedom att en elev är i behov av 

särskilt stöd ska han eller hon skyndsamt starta en utredning. Det görs för att 

skolan ska kunna se i vilket sammanhang och på vilket sätt eleven är i behov 

av särskilt stöd. Skolans ansvar gällande styrdokument och vad som gäller 

när personal skall anpassa efter elev i behov av särskilt stöd är det viktigt för 

den enskilde läraren att veta vad lagar, styrdokument, förordningar och 

anvisningar som berör skolans verksamhet vad gäller elever i behov av 

särskilt stöd. Sandberg (2014) skriver att begreppet barn i behov av särskilt 

stöd ses som socialt konstruerat. Den kompetens, värderingar och attityder 

som finns bland yrkesverksamma är kopplad till innehållet i konstruktionen 

menar författaren. Lutz (2013) skriver att om det individuellt riktade 

särskilda stödet formas till en generell resurs kommer det att ske en 

anpassning där vissa elever inte behöver detta stöd, andra elever vid enstaka 

tillfällen och den grupp av elever som har större behov av stöd kommer att 

kunna utnyttja dessa mer frekvent utan att det sker ett utpekande. 
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5 Tidigare forskning 

Utifrån studiens syfte att undersöka om elever med språkstörning får den 

likvärdiga utbildning de har rätt till enligt skollagen (SFS 2010:800) 3§ så 

presenterar vi här tidigare forskning som vi finner relevant för vår studie. Vi 

har tittat på forskning som behandlar likvärdigheten i skolans undervisning 

och hur den formuleras och realiseras. 

5.1 Formulering och realisering 
Göransson, Lindqvist, Möllås, Almqvist och Nilholm (2017) beskriver i sin 

studie att specialpedagoger/speciallärare fordras att ta ett stort ansvar för att 

skolorna ska blir mer inkluderande. Forskarna skriver vidare att resultatet 

tyder på att den bilden är ganska splittrad över de yrkesgrupper som berör 

särskilt stöd och dess arbete. De menar att i Sverige finns det två 

yrkeskategorier som det skiljs på och dessa är professionella med kompetens 

inom särskilt utbildningsstöd på avancerad nivå och stödlärare med varierad 

utbildning inom specialpedagogiken.  

Fiorini och Manzini (2018) visar i sitt studieresultat att det behövs olika 

strategier i samma klassrum för att skapa goda förutsättningar elever med 

nedsatt hörsel. Strategierna var framgångsrika om de hade ett utbildande 

syfte, bidrog till funktionalitet hos eleven och visade hänsyn till elevens, 

behov, egenskaper och möjligheter. Paju, Räty, Pirttimaa och Kontu (2015) 

påvisar i sitt resultat att lärarens kompetens är den största orsaken till att idén 

om inkludering inte nämnvärt förändrat bilden av det ska gå till i det vanliga 

klassrummet för att alla elever ska bli inkluderade. Forskarna menar att det 

behövs mer fortbildning, träning och samverkan mellan allmän- och 

specialpedagogik för att undervisningen elever med särskilt stöd ska bli mer 

effektiv i praktiken. Matos och Mendes (2015) understryker i sin studie att 

resultatet tyder på att det finns skolor som menar att de inkluderande men i 

själva verket inte är det. Forskarna menar att begränsningar och framsteg 

som påverkas av utformningen av specialpedagogiken och kommunpolitiken 

kan omarbetas och breddas.  

Rodriguez, Dutra och Storto (2017) visar i sin studie ett resultat som pekar på 

att flertalet lärare inte fick någon specifik utbildning för att kunna stödja 

elever med specialpedagogiska behov. Resultatet visade också att lärarna är 

missnöjda med utvecklingsarbetet, vilket kan bero på just bristen på 

utbildning. Forskarna skriver vidare att en skola inte är en ö som är 

begränsade till lärare utan en plats av mångfald. De menar att 

utbildningssystemet inte fungerar när det är skilt från övriga samhället och 

det är allas ansvar i skolsamhället att alla elever får en likvärdig utbildning. 

Kang och Martin (2018) betonar i sin studie att inkluderande utbildning kan 

förbättra elevers studieresultat men för att det ska lyckas behöver lärare får 

adekvat utbildning. Inkluderande undervisning har konsekvent visat sig vara 
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en utmaning för lärare men det är osäkert hur det har påverkat behov av 

vidareutbildning enligt Lai, Li, Ji, Wong, och Lo (2016). Chao, Chow, Forlin 

och Ho (2016) visar på ett resultat i sin forskningsstudie som pekar på att en 

veckas kurs om inkluderande utbildning påverkar lärares förmåga i positiv 

riktning. Forskarna poängterar att själveffektivitet och lärandet i 

inkluderande undervisning ökade avsevärt av fortbildning.  

Makel, Plucker, Freeman, Lombardi, Simonsen och Coyne (2016) poängterar 

i sin studie att bevisbaserad metod är särskilt viktig inom 

specialpedagogiken. De menar att elever med funktionsnedsättning behöver 

ha särskilt tydliga instruktioner vid inlärning för att lärandet ska gå snabbare. 

Forskarna skriver vidare att beslutsfattare och utövare förlitar sig på ytterst 

noggrann forskning inom specialpedagogiken. Detta menar forskarna för att 

elever med funktionsnedsättningar ska få den bästa utbildningen utifrån sina 

behov. Sailor (2017) beskriver i sin studie att globalt har bekymmer i 

undervisningen setts som ett problem hos individen istället för den 

omgivande miljön. Problemet har konstruerats som ett funktionshinder där 

man istället skulle intagit ett mer pragmatiskt förhållningssätt menar 

forskaren. Forskaren betonar att pedagogisk verksamhet för alla elever borde 

utvidgas till att gälla även andra sammanhang utanför klassrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7(32) 

 

6 Metod 

Kapitlet med metod inleds med en kort beskrivning av metodval. Sedan ges 

en beskrivning av urvalet. Därefter kommer en redogörelse av 

genomförande. Vidare behandlas bearbetning av analys, reliabilitet och 

validitet. Det avslutas sedan med forskningsetiska principer. 

6.1 Val av metod 
Syftet med studien är att undersöka om elever med språkstörning får en 

likvärdig utbildning och i vilken utsträckning undervisningen för denna 

elevgrupp är kopplade till skollagen och skolans styrdokument. Som metod 

har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med lärare i grundskolan. 

Dalen (2015) menar att huvudsyftet med en kvalitativ studie är att få kunskap 

om företeelser som rör respondenten men även händelser i den sociala 

verkligheten hos informanten. Vi valde att söka efter respondenter i sociala 

medier och forum där medlemmar var och är verksamma pedagoger. 

Styrkorna med att söka respondenter i dem är att dessa forum har många till 

antalet verksamma pedagoger med elever med språkstörning där vi kunde få 

svar på vårt syfte och frågeställningar. Så här i efterhand var svagheten med 

sociala medier att vi inte fick så många respondenter som vi hade velat ha. 

Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer i regel handlar om en 

intervju som utgår från ett frågeformulär. Ordningsföljden på frågorna kan 

variera. Det brukar också vara lite mer allmänna frågor än vid strukturerade 

intervjuer enligt författaren.  

Trost (2011) menar att kvalitativa intervjuer som sker i forskningsstudier till 

stor del är strukturerade. Kvalitativ metod lämpar sig väl då vi vill undersöka 

hur lärare arbetar med att stödja elever med språkstörning och om de får en 

likvärdig utbildning. Kvale (2009) skriver att trovärdiga beskrivningar av den 

kvalitativa världen kan utvinnas ur den kvalitativa forskningen. Författaren 

menar att intervjuerna kan ge hållbar kunskap om samtals-verkligheten. Vid 

kvalitativa intervjuer är det förutom intervjupersonernas upplevelser även 

viktigt att ha med delar som har fakta. När vi vill få fram respondentens 

upplevelser och syn på verkligheten är det fördelaktigt att använda sig av 

kvalitativa intervjuer som Kvale (2009) uttrycker. Kvale och Sand (2012) 

skriver att vid kvalitativa metoder är man inte intresserad av fasta 

kategoriseringar utan i stället nyanserade beskrivningar som återger 

kvalitativ mångfald. 

6.2 Urval 
Ahrne och Svensson (2015) menar att ett lättförståeligt sätt att se på metod är 

se det som en resa. Resenären ska från en plats till en annan. Det ska bana 

väg för okunskap till kunskap, ett svar eller lösning. Studiens empiriska 

material samlades in genom intervjuer med fyra personer som är verksamma 

i skolan med elever som har språkstörning. För att hitta respondenter i olika 
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delar av landet till vår forskningsstudie använde vi oss av sociala medier. De 

forum vi la upp vår förfrågan har medlemmar över antalet 15 000 stycken där 

forumen inriktade sig på pedagoger som är eller har arbetat i verksamheter 

inom språkstörning. Vi utformade ett informationsbrev som innehöll en kort 

presentation av oss, studiens syfte, etiska överväganden och en förfrågan om 

att delta i vår studie. Vi valde att intervjua fyra personer som vi bedömde är 

den profession som arbetar närmast elever med språkstörning. Det var dessa 

fyra som valde att svara av åtta personer som var intresserade av att ställa 

upp på en intervju. De antas ha en väsentlig roll i att identifiera om elever 

med språkstörning får en likvärdig utbildning eller inte. De fyra 

respondenterna är lärare varav en också är special- och talpedagog, en lärare 

samt en blivande specialpedagog. Deltagarna har valts från fyra av varandra 

oberoende kommuner för att få en inblick i hur olika kommuner arbetar med 

undervisning vid språkstörning. Ett informationsbrev som finns med som 

bilaga med förfrågan och studiens syfte skickades ut till åtta pedagoger i 

grundskolan varav fyra valde att delta i studien. Dalen (2015) skriver att det 

alltid behövs en eller flera provintervjuer vid en kvalitativ forskningsstudie. 

Detta för att kontrollera intervjuguiden. I studiens utfördes en pilotstudie för 

att testa om intervjuguiden fungerade eller om den behövde justeras.  

 

6.2.1 Pilotstudie 

Vi utförde en pilotintervju med en respondent som sedan inte deltog i den 

riktiga studien. Vi bad om synpunkter på våra intervjufrågor och efterfrågade 

även kritik av upplägg och innehåll. Detta ledde till att vi justerade några 

frågor och ändrade även ordningsföljd på några frågor. Pilotstudien gjorde vi 

också för att undersöka hur helheten ser och om vi kan få svar på våra 

forskningsfrågor. Vi upplevde att pilotstudien gav oss förutsättningar för att 

kunna förbättra vår intervjuguide och förbättra våra chanser att få svar på 

våra frågor. Vi valde att ta bort vissa frågor och ändra utformningen på 

andra. Bryman (2018) menar att en pilotstudie inte bara har syftet att 

undersöka om undersökning frågorna fungerar utan även att undersökningen 

fungerar i sin helhet. 

6.2.2 Presentation av pedagoger 

Pedagog 1, Anna är Specialpedagog och talpedagog och arbetat som 

talpedagog i 15 år, specialpedagog i 20 och totalt 40 år verksam inom 

förskola/grundskola. Annas erfarenhet att arbeta med elever med 

språkstörning sträcker sig till 15 år (ur intervju, 180515).  

 

Pedagog 2 är förskollärare inriktning bild och lärare med behörighet att 

arbeta med elever på både grund och gymnasiet och har arbetat med dessa 

konstellationer i drygt 30 år. Beata har arbetat 4 år med elever med 
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språkstörning men säger att utan att ha kunskap om dessa elever säker under 

hela hennes verksamma yrkestid (ur intervju 180518). 

Pedagog 3 har en barn- och ungdomspedagogisk examen med 

tilläggsutbildning i bild och svenska. Har även läst språkstörning på 

universitetet. Carina har arbetat i 22 år och med elever med språkstörning i 

10 år (ur intervju 180522). 

Pedagog 4 är specialpedagog och dessförinnan lärare i svenska och Sv.A. I 

13 år har Diana arbetat i grundskolan och de senaste 3 åren med elever med 

språkstörning (ur intervju 180526). 

6.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes i maj 2018. Dessa skedde via mailkontakt. 

Respondenterna fick ta del av intervjuguiden innan intervjun och de fick gott 

om tid att fundera på svaren. Informationsbrev och intervjuguide finns att 

tillgå i bilaga ett och två. Respondenterna fick information genom mail att de 

skulle sända tillbaka sina svar till oss på samma sätt. Hade de frågor och 

funderingar kunde de kontakta oss via e-post. Respondenterna har även 

informerats om att de ska få ta del av resultatet när studien är färdig. Vi har 

intagit en objektiv roll i vår studie för att inte våra värderingar ska påverka 

resultatet genom att utföra intervjuerna via mailkontakt. Respondenterna har 

fått i lugn och ro läsa igenom intervjuguiden och haft lite längre betänketid 

på frågorna.  För att sedan ytterligare visa på objektivitet har svaren har 

tydligt visats i resultaten genom citat.  

6.4 Bearbetning av analys 
Rennstam och Wästerfors (2015) framhåller att, för att ha goda 

förutsättningar för att en analys ska bli framgångsrik behövs det tre 

komponenter. Dessa tre är sortering, reducering och argumentation. Vi valde 

att transkribera intervjusvaren efter hand för att inte sitta med för mycket 

data samtidigt. Bryman (2018) påpekar att forskningsresultaten uppenbaras 

under denna process då forskaren gör en tolkning av analysresultatet. Det 

finns inga givna metoder vid analys av kvalitativa intervjuer utan 

kreativiteten och fantasin måste få ett större spelrum enligt Trost (2010). Vid 

bearbetningen vår insamlade data färgkoordinerade vi våra resultat för att få 

en överskådligare bild av innehållet men även kunna utläsa någon slags form 

av teman i intervjusvaren. Vi valde också att ge respondenterna fingerade 

namn. Dels för att lättare kunna urskilja svaren men även ur forskningsetiskt 

perspektiv. Respondenterna har rätt att vara anonyma. Vi gick igenom 

intervjusvaren flera gånger och noterade vad som kunde tänkas vara 

utmärkande. 
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6.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet menar Kvale och Brinkman (2009) väcker 

epistemologiska frågor och handlar inte om rent tekniska intressen. Dessa 

frågor handlar istället om objektiviteten i forskning och intervju. De skriver 

vidare att reliabilitet kan kopplas samman med forskning studiens 

tillförlitlighet, det vill säga om resultatet av studien kan framställas av andra 

forskare vid ett nytt tillfälle. Författarna poängterar också att validitet har 

inom samhällsvetenskapen sätts i förbindelse med om metoden verkligen 

undersöker det som ska undersökas. Det är viktigt för oss som forskare att 

studiens metod verkligen uppfyller sitt syfte. Trost (2010) skriver att 

reliabilitet och validitet har sitt ursprung i kvantitativa studier men behöver 

mottagas på ett annat sätt vid kvalitativ forskning. Författaren menar att det 

blir lite löjeväckande att mäta dessa variabler men att det är självklart att 

datainsamling och intervjuer ska vara relevanta och adekvata för den 

kvalitativa forskningen. De kvalitativa intervjuerna innehåller svar från fyra 

respondenter, och utifrån det låga antalet blir det svårt att dra generella 

slutsatser vilket minskar studiens reliabilitet. 

6.6 Etiska forsknings-principer 
Forskningsetiska övervägande som vi tagit hänsyn till i vår studie är tagna 

från vetenskapsrådets (2002) etiska principer.  

Individskyddskravet har fyra huvudkrav. 

Informations-, konfidentialitets-, samtyckes-, och nyttjandekravet. 

Vid samtyckeskravet informerade vi respondenterna om syftet med vår 

studie och eventuell publicering. Kvale och Brinkman (2009) skriver att 

samtyckeskravet handlar om att man informerar respondenterna om vad 

studien handlar om och hur den är upplagd. Man ska även upplysa om vilka 

fördelar och risker som är förankrat med att delta. Bryman (2011) poängterar 

att det är viktigt att informera att deltagandet är frivilligt och att går att 

avsluta sin medverkan om man så önskar. Enligt det så informerades 

respondenterna om att deras deltagande var frivilligt och de kunde när som 

helst avbryta sitt deltagande i vår studie. 

Här upplyser Kvale och Brinkman (2009) att konfidentialitet i 

forskningssammanhang handlar om att de data som kan avslöja 

respondenternas identitet inte får röjas. Vetenskapsrådet (2002) skrivet att 

konfidentialitetskravet säkrar undersöknings-personernas integritet så att de 

ej kan identifieras. Kontaktinformation till respondenterna har förvarats på 

ett säkert sätt så att de inte kan röjas. Nyttjandekravet innebär att det 

materialet vi samlar in endast kommer att användas i studiens syfte och 

ändamål. Precis som Bryman (2018) åsyftar ska uppgifter som samlats in 

endast användas för ändamålet av forskningen. 
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7 Resultat och analys 

Nedan redovisar vi de resultat som kommit fram till utifrån intervjuerna i vår 

forskningsstudie. Vi har valt att skriva analysen av intervjuerna som en 

löpande text mot teman som vi har diskuterat och som framkommer av 

respondenternas svar. Det gjorde vi genom att gå igenom intervjusvaren flera 

gånger. Under tiden antecknade vi det som tyckte var utmärkande i 

respondenternas svar. På så sätt kunde vi urskilja olika teman. Dessa teman 

är: metoder och arbetssätt, funktionsnedsättning och överlappande diagnoser, 

likvärdighet, delaktighet, relationellt perspektiv, inkludering och elevhälsans 

förebyggande arbete. Som vi också har med i den teoretiska utgångspunkten. 

Vi presenterar även hur lärarna uppfattar vad en likvärdig utbildning är för 

elever med språkstörning i led med vårt syfte. Vi har valt att använda ett 

urval av respondenternas svar som citeras i texten för att åskådliggöra och ge 

liv åt respondenternas upplevelser. Här är våra frågeställningar igen för att 

lätt kunna återkoppla till dem vid genomgång av vårt resultat: 

Hur uppfattar den enskilde pedagogen vad en likvärdig utbildning är för 

elever med språkstörning? 

Hur arbetar pedagoger för att ge elever med språkstörning en likvärdig 

utbildning enligt gällande styrdokument? 

7.1 Metoder och arbetssätt 
I denna del presenteras vad pedagogerna har för tankar om och kring 

undervisning för elever med språkstörning. Pedagogerna lyfter fram sina 

synpunkter i lärmiljön, undervisningsmetoder och vad för anpassningar deras 

elever med språkstörningar har för att lära in på bästa sätt.  

Anna säger: 

“Det handlar om att eleven med språkstörning förstår det som läraren 

presenterar (använder bild/text och strukturstöd), att eleven får tid att 

bearbeta informationen (med stöd av uppföljning, sammanfattning och 

repetition) samt att eleven vid producerande av svar har tillgång till 

strukturstöd i olika former. Så ett specialpedagogiskt tänk är viktigt då 

det inte räcker med den ordinarie pedagogiken. Läraren måste ha 

kunskap om språkstörning för att förstå behoven av att använda t.ex. 

strukturstöd, bilder som avlastar, bilder som stimulerar ord/begrepps 

förrådet”. 

Respondenterna anser att när där de anpassar i undervisningen så måste 

eleverna med språkstörning få sin tid och lära in i sin takt att ta in 

information med fördel korta instruktioner. Vidare beskriver respondenterna 

att bild-stöd, små sammanhang och lugn och ro är även det viktiga 

komponenter för att elever med språkstörning skall må bra i sin 

undervisning. Enligt informanterna ska miljön skall vara förutsägbar och 
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igenkänningsbar för eleven. Motivation kom upp som en viktig faktor att 

eleven kunde ta till sig undervisningen enligt informanterna. Jenner (2004) 

poängterar att motivation påverkas av vilka möjligheter det finns för stunden 

men influeras också av avståndet till målet och delmål som sätts upp måste 

vara konkreta och kortsiktiga för att inte fördärva motivationen. 

En av respondenterna pratade om temaarbeten där olika ämnen kunde 

samköras som bidrar till ökad förståelse för elever med språkstörning och 

som i sin tur var språkutvecklande för eleven. Lundqvist (2018) skriver att 

det behövs specialpedagogiska kunskaper hos en lärare som ska utforma en 

inkluderande lärmiljö.  

Anna säger: 

“Temaarbeten där olika ämnen kan kopplas ihop så att det blir 

språkutvecklande” 

Nilsson (2008) menar att ett vanligt argument bland lärare är att det bara är 

erfarna lärare som klarar att bedriva tematiska ämnesövergripande 

undervisning. Chundari, Sri Anitah, Budiyono och Nunuk Suryani (2018) 

poängterar i sin studie att för att kunna genomföra tematisk undervisning 

krävs det professionella lärare som bemästrar både ämne och 

instruktionsmetod. Läraren behöver också ha en bred pedagogisk förståelse, 

ett stort engagemang och använda lämpliga metoder för att uppnå målet av 

utbildningen i sin helhet.  

I undersökningen kommer det fram att det är stor vikt att eleven känner tilltro 

till sin egen förmåga för att få de bästa förutsättningar för inlärning. 

Skolverket (2014) står det skrivet att det är skolans uppgift att ge varje elev, 

ledning och stimulans som eleven behöver i sitt lärande och i sin personliga 

utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

När det kom till att anpassa vid prov så var det viktigt att innehållet i proven 

inte stjälpte eleven med omöjliga uppgifter. Det framkom i intervjuerna att 

eleven även fick använda hjälpmedel som den hade i ordinarie undervisning.  

Diana säger 

“Alla elever i behov av särskilt stöd har rätt till anpassningar kring 

sina prov, testsituationer o undervisning. Det kan vara göra muntliga 

prov, läsa in sina svar, ha någon som skriver svaren åt mig, få rita om 

det är enklare om man förklarar sina bilder, lyssna på frågor, se filmer 

som spelats in av pedagogerna, alternativa svarsalternativ dvs olika 

svar att välja på…”. 

Cederberg-Scheike 2016) skriver att lösningen på behovet av fördjupad 

profession och utveckling i skolan är det kollegiala lärandet.  
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Diana säger: 

“Anpassad miljö för den enskilda eleven och dess behov. Men att alla 

får möjlighet till inläsningstjänst, alla får bildstöd, alla får visuellt om 

man behöver, olika lärformer och kunskap hos pedagoger”. 

Pedagogerna är eniga att vikten av kartläggning av observationer kring 

situationer där elevens svårigheter blir synliga så eleven i behov får rätt stöd. 

Jensen (2017) menar att det är viktigt att kartlägga en elevs samtliga 

funktionsnedsättningar i skolan utan att begränsas av de diagnoser som redan 

finns hos eleven.  

Beata säger: 

“En utopisk dröm är att alla elever skulle ges samma förutsättningar 

som våra elever inom särskolan även omvänt integrerade elever får de 

anpassningar och stöd vi kan ge dem inom vår verksamhet”. 

Jensen (2017) menar att det ingår i en specialpedagogisk roll att tillsammans 

med lärarna eliminera svårigheter och hinder i lärmiljön. Västerås Stad 

kartlade elever med språkstörning av hur deras utbildningssituationen ser ut. 

Och om huruvida dessa elever fick stöd efter sina behov. Det resultat som 

framkom av rapporten var att det skiftar mycket mellan olika skolor om hur 

mycket stöd och resurser som lades på dessa elever. De elever som fick stöd 

efter sitt behov var också de elever som uppnådde kunskapskraven (Tillander 

& Henriksson, 2015). 

Jarl, Blossing och Andersson (2017) skriver att undervisning på 

framgångsrika skolor är att skolan har tydlig anpassning till elevernas behov 

och förutsättningar. Dessa framgångsrika skolor låter undervisningen ske i 

elevernas tjänst för att främja deras lärande. 

7.2 Funktionsnedsättningar och överlappande diagnoser 
I undersökningsresultaten framkom att alla respondenter har utbildning inom 

pedagogik. Förskollärare, grundskollärare, specialpedagog och talpedagog. 

Den erfarenhet pedagogerna har inom språkstörning är varierande. Allt från 

15 år upp till 40 år.   

Beata säger: 

“Detta tycker jag är en spetskompetens som varken jag som lärare 

eller specialpedagoger på min skola kan speciellt mycket om.” 

Utifrån intervjuerna beskriver respondenterna att de har grundläggande 

kunskaper om språkstörning men att de kontinuerligt måste uppdatera sig och 

kompetens utbilda sig då forskningen går framåt inom språkstörning. Det 

beskrivs vidare att tre av pedagogerna går på fortbildning inom språkstörning 

med alltför långa mellanrum. Enligt intervjun är Anna den pedagog som går 
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kurser varje år. Det framkom i intervju att hennes arbetsgivare anser det 

nödvändigt i hennes profession då hon utövar fortlöpande fortbildningar 

bland kommunens personal. Enligt intervjuerna är det tre av fyra pedagoger 

som inte får gå på fortbildning i den mån de önskar. Ahlberg (2001) anser att 

lärarna behöver gå på kompetensutbildning för att kunna skapa en god grund 

att stå på för att kunna möta alla elevers olika behov. Det ska ske 

fortlöpande.  

Jarl, Blossing och Andersson (2017) skriver att arbetsgivaren inte i tillräcklig 

utsträckning har fördelat resurser till skolor där behoven är störst och har 

brustit i sitt ansvar att erbjuda relevant kompetensutveckling. Pedagogerna är 

eniga i att de tycker sina kollegors kunskaper om språkstörning är 

bristfälliga. Cederberg-Scheike (2016) menar att forskning pekar på att det 

behövs konsekvent fortbildning av hela lärarkollektivet. Författaren 

poängterar att den bör pågå under lång tid med en grund som består av 

observationer i klassrum och sedan ska det ske reflektioner över dessa. 

Beata säger 

“Eftersom språkstörning och så går hand i hand och ofta är en 

överlappande diagnos just när det gäller elever inom 

autismspektrumtillstånd och andra NPF diagnoser så bör man ofta se 

på elevens behov utifrån ett helhetsperspektiv och inte bara 

språkstörningar”. 

Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att diagnosens syfte är att beskriva de 

symptom som en individ uppvisar som grund för pedagogiskt stöd eller 

någon form av behandling. Lundqvist (2018) understryker att även om olika 

personer har samma diagnos betyder det inte att de är lika. Hon menar att det 

är viktigt att läsa på olika diagnoser men det är inte tillräckligt. 

I skollagen (SFS 2010:800) 3 kap, 3§ står det skrivet att elever som till följd 

av sin funktionsnedsättning har svårt att uppfylla skolans kunskapskrav ska 

ges stöd som så långt motverkar funktionsnedsättningen. Pedagogerna tar 

återigen upp att problemet bland lärare att de har för lite kunskap om 

elevernas funktionsnedsättning och då blir det svårt att följa skollagen där 

lärare skall anpassa så eleverna når alla mål. 

7.3 Likvärdighet 
Pedagogerna anser likvärdigheten består i att varje enskild elev skall få sin 

undervisning efter sina behov och förmågor. Enligt läroplanen för 

grundskolan (SKOLFS 2010:37) ska elevers behov och förutsättningar 

respekteras. Vidare kan målet nås på olika sätt. 

Anna säger: 

“I dag är kunskapskrav/mål lika för alla oavsett förutsättningar. Det 

är fel”. 
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Pedagogerna pratar om hur en icke likvärdig utbildning ser ut för elever med 

språkstörning. Det framkommer också i intervjuerna att det finns en 

avsaknad av kunskap kring språkstörning bland många lärare. Skolverket 

(2014) skriver att alla elever är olika och har olika behov, och det är viktigt 

att läraren skaffar sig kunskap om varje elev för att kunna ta hänsyn till den 

enskilda elevens förutsättningar och behov i utbildningen. 

Beata säger: 

”Skolan är en fyrkantig värld och speciellt högstadiet. Ser ofta hur 

elevers behov blir sidosatta att det inte får det stöd de behöver ofta just 

genom kompetensen inte finns, att det inte har möjlighet till 

smågrupper eller ämnesövergripande arbete. Att eleverna ofta bollas 

mellan alldeles för många lärare vilket gör det svårt”. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) 3 kap, 3§ skall eleverna ges stimulans och 

ledning i sitt lärande för att nå utbildningens uppsatta mål. De elever som på 

grund av funktionsnedsättning har svårt att nå kunskapskraven ska ges stöd 

för att motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Respondenterna 

är eniga i att de tycker det är svårt för elever med språkstörning att klara 

dagens läroplanens mål i de flesta skolämnena.  

Anna säger: 

“Jag har i mitt arbete endast en gång underkänt just eftersom 

möjligheterna till rätt stöd i klassrummet i helklass-undervisning inte 

fanns”. 

En av respondenterna menar att det är de språkliga färdigheterna som är det 

stora hindret för att kunna nå kunskapsmålen. Bruce, Ivarsson, Svensson och 

Sventelius (2016) skriver att det är viktigt att elever tidigt i sin läsutveckling 

inte erfar ett misslyckande. De menar vidare att för lyckas med det måste 

undervisningen var tydlig, systematisk och anpassad efter de förutsättningar 

och behov som finns.  

Anna säger: 

“Det är mycket svårt för en elev med generell språkstörning att klara 

målen i de flesta målen i de flesta ämnen i nuläget. Det handlar så 

mycket om språkliga färdigheter och det är just det som är deras stora 

hinder.” 

I undersökningen kommer det fram att informanterna anser orsaken att 

eleverna med språkstörning inte klarar skolan mål är att det är för stora 

grupper där personal inte hinner med. Eleverna hänger heller inte med i 

arbetstempot. 

Informanterna menar att betygssystemet i skolan är för snävt. De menar att 

det borde finnas fler G-nivåer än det finns idag där man går efter elevernas 
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olika förutsättningar. Respondenterna beskriver vidare att i dag är 

kunskapskraven lika för alla oavsett förutsättningar och det är inte en 

likvärdig skola. Svanelid (2014) skriver att de elever som har en mindre 

kommunikativ förmåga har svårare att ta till sig undervisningen och har 

svårare att nå skolans kunskapskrav. De viktigaste förmågorna: 

analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, 

procedurförmåga och begreppslig förmåga är de förmågorna som 

genomsyrar läroplanen. Författaren beskriver vidare att har du inget eller 

mindre av ett eller flera av dessa förmågor spelar du inte på samma villkor än 

de eleverna som besitter dessa förmågor. Din utbildning blir då inte likvärdig 

då du inte har en chans att klara kunskapskraven som bygger på dessa 

förmågor.  

 

I skollagen (SFS 2010:800) står det skrivet att det är behovet som reglerar 

vilken anpassning eleven behöver och att varken diagnos eller 

funktionsnedsättning skall styra. 

Beata säger: 

“Mitt eget barn inte fick det stöd han behövde. För oss kom diagnosen 

som en välsignelse. En aha upplevelse för pedagogerna och 

resurserna”. 

7.4 Delaktighet och inkludering 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) 1 kap, 10§ står det skrivet att skolan skall ta 

särskild hänsyn till barnets bästa. I det ingår att barnets inställning och 

barnets åsikter fritt skall få uttryckas i alla frågor som rör hen. En 

internationell lag som skolan skall arbeta efter när det handlar om att eleven 

skall få uttrycka sina åsikter gällande sin delaktighet i skolan är FN:s 

konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. Utrikesdepartementet 

(2006) står det skrivet att i artikel i 12 i barnkonventionen handlar om 

barnets rätt att göra sig hörd och få påverka sin situation. Lundqvist (2018) 

skriver att en framgångsfaktor för inkludering är ta reda på vad barn har att 

berätta om sin utbildning och om sin tillhörighet till gruppen. 

Beata säger: 

“Genom nära samarbete med vårdnadshavare får vi hjälp och stöd hur 

eleven se på sin undervisning”. 

Lundqvist (2018) poängterar att inkludering inte bara handlar om placering 

av barn med funktionshinder. Det handlar också om lärande, social samvaro 

och att värdesätta olikheterna hos eleverna. Hon menar att utvecklingen av 

inkludering i undervisningen påverkas av både personliga och strukturella 

faktorer.  
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Tack vare skollagen (SFS 2010:800) kap 1,10§ där det står skrivet att barn 

och elever skall ha möjlighet att fritt uttrycka sig i alla frågor som rör hen. 

Persson och Persson (2012) skriver att inkluderande perspektiv är en 

ideologisk vision som när den möter verkligheten leder till att elever i behov 

av särskilt stöd riskerar att bli utan detta stöd.  

7.5 Relationellt perspektiv 
I undersökningen kom det fram att för att kunna anpassa för eleven på bästa 

sätt måste man som pedagog vara engagerad. Man måste även lära känna 

eleven på att djupare plan. Lundqvist (2018) påpekar att det är viktigt att 

ställa frågor till eleven när möjligheter ges för att kunna få kännedom om 

vilket stöd som behövs. 

Diana säger: 

“Relation till och för eleven. Stärka självkänslan och kunskapen om 

vad det innebär”. 

Aspelin och Persson (2011) skriver att engagerade aktiva och elev-

fokuserade lärare får elever att göra bättre ifrån sig i sitt skolarbete. 

Informanterna menar att det inte räcker att ha allmänna kunskaper om 

språkstörning eller kunskaper om den enskilda eleven utan även skapa tid för 

att bygga bärande relationer. De beskriver vidare att ha en bra relation med 

hemmet är en källa till kunskap om eleven och även med sina kollegor på 

skolan. En pedagog påpekar särskilt vikten av ett gott samarbete både med 

hemmet och med berörd personal gagnar eleven i sitt lärande i skolan. Jensen 

(2017) betonar att samarbetet med vårdnadshavare påverkas av 

kunskapsnivån hos lärarna. Samarbetet blir sämre om det fattas kunskap 

kring det man ska samarbeta om. Bjørg (2010) poängterar att samarbetet med 

vårdnadshavare omges av både osäkerhet och självklarhet. 

7.6 Elevhälsans förebyggande arbete 
Pedagogerna vittnar om att de skolor de arbetar på saknas det kunskap om 

språkstörning. Inte heller inom den centrala elevhälsan förefaller det att 

finnas. De menar vidare att insatser för barn i behov av särskilt stöd ska vara 

en del av det skolan gör för att förebygga och hjälpa elevgruppen framåt så 

långt som möjligt. I förlängningen klarar desto fler elever målen och den 

ekonomiska aspekten övergår till att bli mindre kostsamt för samhället både 

ur ekonomiskt och psykosocialt perspektiv.  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) 2 kap 25§ står det skrivet att elevhälsan 

skall vara förebyggande. 

Beata säger: 

”På den skolan jag arbetar finns inte mycket kunskap om 

språkstörning. Inte heller inom den centrala elevhälsan”. 
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Vidare beskrev respondenterna att elevernas utveckling mot utbildningens 

mål ska stödjas. På skolan ska det finnas tillgång till personal med rätt 

kompetens för att tillgodose elever med behov av specialpedagogiska 

insatser. Skolverket (2014) skolverkets allmänna råd står det skrivet att 

elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och skapa 

miljöer som främjar elevernas utveckling mot lärande utveckling och hälsa. 

Deras främsta uppgift är att de skall verka förebyggande. Hjörne och Säljö 

(2013) menar att elevhälsoarbetets syfte är hålla eleven sysselsatt av 

skolarbete för att kunna leva upp till skolans utbildningskrav. Den menar 

vidare att elever som behöver stöd från elevhälsoteamet ofta har 

inlärningssvårigheter. 
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8 Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat diskuteras. Inledningsvis följer en 

metoddiskussion. Därefter följer en resultatdiskussion där vi för ett 

resonemang kring svaren på våra forskningsfrågor utifrån respondenternas 

svar. 

Hur uppfattar den enskilde pedagogen vad en likvärdig utbildning är för 

elever med språkstörning?  

Hur arbetar pedagoger för att ge elever med språkstörning en likvärdig 

utbildning enligt gällande styrdokument? 

8.1 Metoddiskussion 
Studiens material har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Vi valde 

denna metod då intervjuns innehåll kan ge hållbar kunskap om samtals-

verkligheten. Vid kvalitativa intervjuer är det förutom intervjupersonernas 

upplevelser även viktigt att ha med delar som innefattar fakta. Trost (2010) 

menar att kvalitativa intervjuer kännetecknas av att det ställs raka enkla 

frågor där svaren blir innehållsrika och komplexa. Författaren menar vidare 

att kan gå att utvinna mönster, åsikter, intressanta händelser och mycket mer 

i ett sådant material med hjälp av hårt arbete och tur. 

Det innehåll från intervjusvaren gav oss svar på våra frågeställningar och ger 

en bra insyn i vad pedagogerna ansåg om hur en likvärdig utbildning är men 

även ska vara för elever med språkstörning. Även hur pedagogerna arbetar 

med de styrdokument de skall arbeta mot så får en likvärdig utbildning. Vi 

hade önskat oss fler respondenter än de fyra pedagoger vi intervjuade då vi 

inte i resultatet kan dra några generella slutsatser. Resultatet blir från de 

respondenter vi har att tillgå. 

För att hitta respondenter i olika delar av landet till vår forskningsstudie 

använde vi oss av sociala medier. Vår tanke med att finna pedagoger att 

intervjua genom sociala medier var att vi kunde nå ut till många på ett enkelt 

sätt men även hitta respondenter som hade erfarenhet av undervisning av 

elever med språkstörning. De forum vi lade upp vår förfrågan på har över 15 

000 medlemmar som arbetar eller har arbetat i verksamheter inom 

språkstörning. Något som överraskade oss var att så få valde att besvara vår 

förfrågan och ställa upp på en intervju. Vi har funderat över varför det blev 

så. Kanske kan det vara så att många som är medlemmar läste vår förfrågan 

och antingen tänkte de att det är säkert så många andra som visar sitt intresse 

att delta eller så hade man inte tid. Men att många fler än de vi intervjuade 

tycker vår studie är intressant tror vi då det handlar om medlemmarnas arbete 

med elever som har språkstörning. 

Vi valde att utföra intervjuerna genom att skicka ut intervjuguiden via mail. 

Dels för att de som deltog i studien fick tid på sig i lugn och ro att svara på 
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frågorna, dels att vi fick in intervjusvaren brevledes i stället för att för 

anteckningar samtidigt som vi intervjuade dem. Ur en annan synvinkel kan vi 

vara ganska objektiva då vi inte kunde påverka informanten med följdfrågor 

eller kroppsspråk. Gällande intervjufrågorna var det en fördel att låta en 

pedagog i förväg utföra intervjun i den pilotstudie vi genomförde. På så vis 

såg vi vilka frågor vi kunde omformulera lägga till eller ta bort. 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka om elever med språkstörning får 

en likvärdig utbildning och i vilken utsträckning undervisningen för denna 

elevgrupp är kopplade till skollagen och skolans styrdokument. 

Frågeställningarna har varit hur den enskilde pedagogen uppfattar vad en 

likvärdig utbildning är för elever med språkstörning samt hur pedagoger 

arbetar för att ge elever med språkstörning en likvärdig utbildning enligt 

gällande styrdokument. I den sammanfattande diskussionen diskuterar vi 

resultatet i relation till vårt syfte och frågeställningar utifrån respondenterna 

svar. 

I resultatdelen synliggörs respondenternas svar från intervjuguiden. I 

resultatet framkommer det att metoder och de arbetssätt pedagogerna har i 

sin undervisning för elever med språkstörning är individanpassade för att den 

enskilda eleven ska lära in på bästa sätt. Pedagogerna anser likvärdigheten 

består i att varje enskild elev skall få sin undervisning efter sina behov och 

förmågor. Vi tänker att en likvärdig skolgång är en skolgång anpassat efter 

den enskilda elevens behov. Enligt läroplanen för grundskolan (SKOLFS 

2010:37) ska elevers behov och förutsättningar respekteras. Bild-stöd, små 

sammanhang och lugn och ro är exempel på viktiga komponenter för att 

elever med språkstörning skall må bra i sin undervisning. 

Respondenterna hade flera olika lösningar på hur prov eller andra 

examinationer ska anpassas för att passa elevens behov och det kan tyda på 

att det behövs kreativitet och nyskapande vid dessa anpassningar. 

Pedagogernas samlade åsikter om att kunskap om elevens diagnos är för liten 

bland lärare. Respondenterna poängterar att det är viktigt med fortbildning 

och vi håller med om att det är väsentligt att berörd personal har kunskap om 

elevens diagnos då kunskap kring diagnos ökar att elev får rätt anpassning. 

Begreppet diagnos kommer från de grekiska orden dia och gnosis och 

betyder genom kunskap 

En av respondenterna berättar att hen har ett stort stöd i sin rektor som ger 

hen mandat att gå på de kurser hen behöver som sedan förmedlas till resten 

av skolans personal. Här väcker det tankar hos oss att det behövs en stark och 

stabil ledning som kan bidra med kunskap till både lärare, speciallärare och 

specialpedagoger. Men även skulle kunskap om språkstörning och generellt 

om alla funktionsnedsättningar skulle blivande lärare på alla 

lärarutbildningar läsa om detta. Specialpedagog och speciallärarprogrammet 
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har from hösten 2018 10 hp om olika funktionsnedsättningar inom NPF 

vilket vi ser positivt på. Ju mer kunskap personal inom alla verksamheter 

som arbetar med elever med språkstörning och andra funktionsnedsättningar 

genererat i en likvärdighet och att fler elever når skolans kunskapskrav och 

mår bra i skolan. 

Resultatet visar även att pedagogerna menar på att temaarbeten där de 

samarbetar med en eller flera kollegor är utvecklande för elever med 

språkstörning. Holmgren (2016) är övertygad om att det kollegiala lärandet 

är viktig och naturlig del i lärarprofessionen. Det bidrar till stöd och 

utveckling. Cederberg-Scheike (2016) skriver att lösningen på behovet av 

fördjupad profession och utveckling i skolan är det kollegiala lärandet. Här 

tänker vi att förutom en bra arbetsmetod som genererar att eleven lär sig på 

ett bra sätt, så genom de kollegiala samtalen vid dessa samarbeten kring 

temaarbeten så får läraren mer kunskap om elevens diagnos. Vi tänker att 

oavsett vilken form av stöd eleven är i behov av så är en gemensam syn av 

kollegor emellan och en god samverkan en förutsättning för att eleven ska få 

en bra likvärdig skolsituation. 

I resultatet framkommer det att pedagogerna menar att det inte räcker att ha 

allmänna kunskaper om språkstörning eller kunskaper om den enskilda 

eleven utan även skapa tid för att bygga bärande relationer. Pedagogerna 

anser att för att kunna anpassa för eleven på bästa sätt måste man som 

pedagog vara engagerad. Man måste även lära känna eleven på att djupare 

plan. Lundqvist (2018) påpekar att det är viktigt att ställa frågor till eleven 

när möjligheter ges för att kunna få kännedom om vilket stöd som behövs. 

Aspelin och Persson (2011) skriver att engagerade aktiva och elev-

fokuserade lärare får elever att göra bättre ifrån sig i sitt skolarbete. Vi tänker 

att har man som elev en bra relation med sin lärare så gör man ett bättre jobb 

då det blir roligare och mer motiverande att arbeta. Att ha en bra relation 

mellan lärare och elev är en källa till kunskap om eleven och vad eleven är i 

behov av för stöd. På så sätt kan man som lärare upprätta anpassningar som 

passar den enskilde elevens behov.  

Skollagen (SFS 2010:800) kap 1 4§ Utbildningen skall främja elevens 

utveckling och ska ta hänsyn till det behov eleven har och ska ges stöd så att 

de utvecklas så långt som möjligt. Får eleven det stöd som finns inskrivet i 

skollagen blir skolan likvärdig och eleven utvecklas så långt som möjligt. 
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9 Förslag på fortsatt forskning 

I vår studie besvarade ett litet antal pedagoger vår kvalitativa intervju via 

mail. Studien fick ingen bredd på grund av antalet respondenter och vi hade 

behövt få in fler intervjusvar. Vi kunde kompletterat med en annan metod 

tex. enkätmodell med mindre frågor som kunde läggas ut på nätet där 

respondenterna kunde gå in och svara direkt utan att först maila oss för att få 

tillgång till intervjusvaren. I framtiden kan det vara intressant att 

vidareutveckla vår studie med att knyta an till vad eleverna har för syn på hur 

de upplever vad en likvärdig utbildning är men även rektorernas syn på 

likvärdighet för elever med språkstörning. 

10 Specialpedagogiska implikationer 

Vår studie är viktig ur ett specialpedagogiskt perspektiv då elever med 

språkstörning är i behov av specialpedagogiska insatser och om 

anpassningarna är felaktiga eller uteblir får denna elevgrupp ingen chans till 

en likvärdig utbildning. Lutz (2013) skriver huruvida de specialpedagogiska 

insatserna är proaktiva eller reaktiva och vad det innebär för den enskilda 

eleven i praktiken. Vår studie är en liten studie men resultatet visar att om 

elev med språkstörnings stöd uteblir kommer inte eleven få en likvärdig 

utbildning. Men där berörd personal har kunskap och kompetens om både 

diagnos och vad den enskilde eleven är i behov av för anpassningar finns det 

större chans att eleven når skolans kunskapsmål och skolgången blir 

likvärdig. 
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1 
Hej! 

Vi som skriver detta brev heter Josefin Hoppe och Therese Virolainen och vi 

går sista terminen på specialpedagogprogrammet i Växjö.  

Vi skriver på vår D-uppsats där vi har valt att undersöka om elever med 

språkstörning får en likvärdig utbildning och i vilken utsträckning 

undervisningen är kopplad till skollagen och skolans styrdokument. 

 

Om du vill medverka på intervju kommer vi sända frågorna mailledes och 

din medverkan kommer vara anonym med fingerat namn och dina svar 

kommer endast användas i vår uppsats. 

 

Med vänlig hälsning 

Josefin Hoppe och Therese Virolainen 

Specialpedagog Studerande på Växjö universitet. 

 

12.2 Bilaga 2 
Kunskaper, utbildning, erfarenhet inom språkstörning 

Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetat med elever med språkstörning? 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

Hur många är har du arbetat som speciallärare? 

Vilka åldrar är de elever du undervisar/undervisat? 

Har dessa elever fått sin undervisning i klass, mindre grupp, i par, ensam 

med lärare eller enskild undervisning? Om dina elever haft undervisning i 

flera konstellationer, vilken är den vanligaste konstellationen enligt din 

erfarenhet? 

Anser du att du har tillräckligt med kunskaper för att arbeta med barn med 

Språkstörning? 

Om nej, vad saknas? 
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Anser du att specialpedagogiska insatser är nödvändiga för elever med 

språkstörning? Utveckla gärna ditt svar 

 

 

Fortbildning 

Har du gått kurser angående språkstörning? 

Tycker du det behövs kunskap om Språkstörning i arbetet med elever med 

Språkstörning? 

Hur ser du på dina möjligheter att vid behov få fortbildning? 

 

Arbetet och undervisning kring elever med språkstörning 

Vad anser du är viktigt när du undervisar elever med språkstörning? 

Kan du ge exempel på någon undervisningsmetod som bidrar till ökad 

förståelse för elever med språkstörning? 

Hade dina elever språkstörning när du började undervisa dem eller vad det 

ngt du märkte och i så fall hur märkte du det? 

Vet du vilka svårigheter en elev kan ha som har språkstörning? 

Hur anser du att lärmiljön bör vara utformad på skolan för att elever med 

Språkstörning får bästa möjliga förutsättningar för inlärning? 

Vad har du för hjälpmedel till elever med språkstörning?  

Hur lär elever bäst som har språkstörning enligt dig? 

Hur kan lärandemiljön vara utformad i klassrummet för att stödja elever med 

språkstörning? 

Får dina elever med språkstörning anpassning vid prov och tester? om svar är 

ja, skriv gärna på vilket sätt anpassning sker. 

Har du haft elever som på grund av felaktiga anpassningar eller uteblivet stöd 

blivit hemmasittande, Om i så fall hur har ni arbetat så eleven kommit 

tillbaka till skolan? 

Har du använt pysparagrafen för någon elev med språkstörning, om i så fall 

på vilka grunder? 
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Lagar och styrdokument 

skollagen 1 kap,9§ står det skrivet att utbildningen skall vara likvärdig 

Vad är en likvärdig utbildning enligt dig? 

Vad har du för tankar kring elever som har Språkstörning och deras rätt till 

en likvärdig utbildning? 

Hur många av dina elever med Språkstörning skulle du uppskattningsvis säga 

har klarat målen? 

De elever som inte klarat målen, vad tror du är orsakerna till det? 

 

Skollagen 1 kap, 10§ står det skrivet att skolan skall ta särskild hänsyn till 

barnets bästa. I det ingår att barnets inställning och barnets åsikter skall fritt 

få uttryckas i alla frågor som rör hen. 

 Har dina elever med språkstörning inflytande på sin egen undervisning? Och 

i så fall på vilket sätt kan eleverna påverka? 

 

I skollagen 2 kap, 25§ står det skrivet att elevhälsan skall vara förebyggande. 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

På skolan skall det finnas tillgång till personal med rätt kompetens att 

tillgodose elever med behov av specialpedagogiska insatser. 

Tycker du att dina elever med språkstörning får rätt insatser så de lyckas och 

får en likvärdig utbildning?  

Om inte, vad saknar du för insatser från elevhälsan? 

 

I skollagen 3 kap, 3§ står det skrivet att de elever som till följd av sin 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla kunskapskraven ska ges stöd som 

så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningen. 

Anser du att de elever du har/haft fått detta stöd? 

Om inte, vad har saknats i det specifika stöd eleven hade behövt? 

 

I skollagen 3 kap, 9§ står det skrivet att ÅP ska upprättas för elev som är i 

behov av särskilt stöd.  
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Dina elever som du undervisat/r har de haft ÅP eller har de haft extra 

anpassning i den ordinarie undervisningen? (till antalet sett har de flesta haft 

ÅP eller extra anpassning?) 

De elever som fått upprättat ÅP, varför har det behövts? 

 

Skolverkets allmänna råd kring arbetet med extra anpassning, särskilt stöd & 

ÅP.  

Är det ett dokument du arbetar med och i så fall vilka delar hjälper 

dokumentet dig och de elever du har med språkstörning? 

 

Skollagen, allmänna råd från skolverket, Läroplanen för grundskolan och 

annat stödmaterial från skolverket.  

Är dessa texter bra hjälp i ditt arbete och finns det någon text, kap eller 

paragraf som stjälper i ditt arbete med dina elever med språkstörning, i så fall 

vilken textrad? 

 

Skolans uppgift är väldigt tydlig i lagrummet där den talar om att den ska ge 

elever den ledning och stimulans eleven behöver för sitt lärande utifrån sina 

unika förutsättningar. 

Tycker du att du kan uppnå denna textrad i praktiken och vad behöver du ha 

för hjälp från din rektor (på organisationsnivå) för att kunna bedriva en 

verksamhet som möjliggör att elever med språkstörning får sin likvärdiga 

undervisning hos dig i ditt klassrum? 

 

I läroplanen 5.18 Svenska står det skrivet att eleven ska få tilltro till sin 

språkförmåga genom att undervisningen ska ges möjlighet att utveckla 

språket för att tänk kommunicera och lära. 

Vilken är den absolut viktigaste komponenten skulle DU säga för elever med 

språkstörning att de kan få tilltro till sin förmåga efter sina förutsättningar? 

 

 


