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Ett ökat antal frågor från verksamma lärare kring hur undervisningen kan anpassas för elever som 

har en kombinerad flerspråkighet och språkstörning ligger till grund för uppsatsen. Syftet med 

studien är att undersöka hur stödet vid flerspråkighet kombinerad med språkstörning är utformat. 

Fokus är att studera hur stödet är organiserat, vilka insatser som lärare och elever anser utgör ett 

stöd i skolarbetet samt hur stödet kan utvecklas. Utifrån det sociokulturella perspektivet och ifrån 

KoRP, ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv, har en fallstudie i två skolor i två olika 

kommuner genomförts. Data har samlats in genom observationer och intervjuer, varav två med 

elever.   

Resultatet är en mångfald av trådar men bland annat visar studien att hur kommunen väljer att 

organisera sitt stöd påverkar hur specialpedagogen på den enskilda skolan agerar i sin yrkesroll. 

Resultatet antyder även ett behov av mer tid i de kommunikativa kontexter som finns på skolan 

där aktörerna har möjlighet att diskutera, reflektera och utvärdera arbetet kring elever i behov av 

särskilt stöd.  

Denna studie visar att det inte går att lösa hinder i verksamheten genom enstaka insatser på en viss 

nivå eller genom en viss metod utan att det är många saker som ska fungera mellan nivåer, mellan 

individer och mellan individer och artefakter.  
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Language disorder and multilingualism. A case study on how the support is designed in two 

schools  

              Pages: 36 

An increased number of questions from active educators on how education can be tailored for 

students who have a combined multilingualism and language disorder are the basis for the essay. 

The aim of the study is to examine how support for multilingualism combined with language im-

pairment is designed. The focus is to study how support is organized, what actions teachers and 

students think constitutes support in school and how support can be developed. On the basis of 

the socio-cultural perspective and from KoRP, a communications and relationship-oriented per-

spective, a case study of two schools in two different municipalities implemented. Data were col-

lected through observations and interviews, including two with students. 

The result is a multitude of threads but the study shows that, among other things, how the munic-

ipality chooses to organize its support affects how special education teacher at the individual 

school acting in their professional capacity. The results also suggest a need for more time in the 

communicative contexts that are available at the school where the players have the opportunity to 

discuss, reflect and evaluate the work on students in need of special support. 

This study shows that it is not possible to solve the obstacles in the business by occasional efforts 

at a certain level or by a particular method, but there are many things that should work between 

levels, between individuals and between individuals and artifacts. 

Keywords: Multilingualism, language disorder, relationship, KoRP, case study  
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Inledning 

Mitt intresse för språkstörning startade när jag för tjugo år sedan för första gången kom i kontakt med 

begreppet. Sedan dess har jag arbetat med och kring barn och elever som har en språkstörning, först på en 

språkförskola och sedan i två olika övergripande team med konsultation till förskolor och skolor. Min er-

farenhet är att efterfrågan på kunskap kring språkstörning och vilka konsekvenser den kan ge är relativt 

stor. Under senare år har även frågeställningar kring området språkstörning i kombination med flersprå-

kighet ökat. Efterfrågan har främst kommit från personal som arbetar inom grundskolans verksamhet. Ett 

flertal av frågorna har rört hur lärarna kan organisera och anpassa undervisningen i skolan. För egen del 

har det medfört en ökad nyfikenhet och vilja att utforska flerspråkighet i kombination med språkstörning 

mera ingående. Ytterligare en anledning till att jag önskar fördjupa mig mer inom området är att det idag 

finns relativt lite forskning om språkstörning i kombination med flerspråkighet i jämförelse med ensprå-

kiga barn och språkstörning (Nettelbladt, 2007; Paradis, Genesee & Crago, 2011).  

I den här studien förekommer både yrkesgrupperna speciallärare och specialpedagog och enligt Högskole-

verket (2012) har de båda utbildningarna en snarlik examensbeskrivning. Det som skiljer dem åt är att 

en speciallärare utifrån olika inriktningar främst arbetar med brister hos enskilda elever och att en 

specialpedagog arbetar med att underlätta och avlägsna de strukturella hinder som finns i elevers in-

lärningssituation (a.a.).  

I skollagen står ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möj-

ligt enligt utbildningens mål” (SFS. 2010:800, s. 27). Hur skapar skolan förutsättningar i lärandet för elever 

som är flerspråkiga och har en språkstörning? Utifrån en flerfallstudie där två grundskolor ingår, presente-

ras i detta arbete hur skolorna har valt att utforma sitt stöd för två elever som är flerspråkiga och som har 

en språkstörning. Även om och hur stödet kan utvecklas lyfts fram. 

Bakgrund 

Nedan kommer språkstörning, flerspråkighet, språkstörning och flerspråkighet i kombination, särskilt stöd 

samt anpassning i skolmiljön att beskrivas. 

Språkstörning 

I litteraturen förekomer en mängd olika termer för språkstörning såsom pragmatisk språkstörning, fono-

logisk språkstörning, generell språkstörning samt lätt-, måttlig-, grav- och mycket grav språkstörning 

(Bruce, 2010; Hansson, 2010; Nettelbladt & Salameh, 2007; Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 

2008). Ytterligare ett begrepp, specifik språkstörning, återfinns främst i forskningssammanhang och i in-

ternationell litteratur (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008). I Sverige används klassifikat-

ionssystemet ICD-10 vilken är en förkorning av ”internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och 
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relaterade hälsoproblem” (Socialstyrelsen, 2011, s.3).  ICD-10 definierar språkstörning som ”Störningar av 

den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte di-

rekt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklings-

störning eller miljöfaktorer. Dessa tal- och språkstörningar är ofta följda av andra störningar såsom inlär-

ningssvårigheter, kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar.” (Socialstyrelsen, 

2011, s.197). I det här arbetet används begreppet språkstörning utifrån definitionen i ICD-10. Ur ett inter-

nationellt och historiskt perspektiv började begreppet talrubbningar hos barn omnämnas i litteraturen un-

der 1800-talet. Under samma tidpunkt började även diagnostisering och behandling (Samuelsson & Net-

telbladt, 2008). Språkstörning som forskningsområde har under de senaste 30 åren utvecklats allt mer, 

framförallt med inriktning på både verbala och icke-verbala symtom på vad diagnosen innebär (Nettel-

bladt, 2007; Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008).  

Diagnostisering 

Diagnosen språkstörning är ett övergripande begrepp vilket sedan delas in i mer specifika diagnoser bero-

ende på vilka språkliga domäner som är drabbade (Nettelbladt & Salameh, 2007; Nettelbladt, Samuelsson, 

Sahlén & Hansson, 2008). I klassifikationssystemet ICD-10 delas språkstörning in i tre kategorier; specifik 

störning av artikulationsförmågan, expressiv språkstörning och impressiv språkstörning (Socialstyrelsen, 

2011; Nettelbladt m.fl., 2008). När logoped testar för eventuell diagnostisering av en språkstörning görs en 

språklig bedömning av olika språkliga domäner som fonologi (språkljud och prosodi), grammatik (böj-

ningsmönster och småord), semantik (ords betydelse) samt pragmatik (verbal- och icke verbalt samspel) 

(Nettelbladt & Salameh, 2007; Nettelbladt m.fl., 2008). Vid diagnostisering av språkstörning graderas den 

även efter hur stora de språkliga svårigheterna är utifrån en femgradig skala, från lätta till mycket grava 

språkliga svårigheter (Nettelbladt & Salameh, 2007). Ju fler domäner som är drabbade desto gravare är 

oftast språkstörningen (Bishop, 1997).  Den vanligast förekommande formen av språkstörning är när end-

ast fonologin är påverkad (Hansson, 2010; Nettelbladt, 2007; Nettelbladt m.fl., 2008). 

Då språkstörning inte är någon enhetlig diagnos anses den vara komplicerad att fastställa eftersom de 

språkliga profilerna mellan olika individer varierar (Nettelbladt & Salameh, 2007). I litteraturen råder dock 

en viss oenighet angående svårigheten i att diagnostisera språkliga svårigheter. Några forskare ser det som 

problematiskt medan andra anser att det går att identifiera och diagnostisera språksvårigheter med god 

tillförlitlighet (Dockrell & Messer, 1999; Leonard, 2000). Däremot anser forskare att det finns en svårighet 

i att skilja språkstörning ifrån andra funktionsnedsättningar där språkliga svårigheter ingår (Leonard, 2000). 

Senare undersökningar visar att det går att identifiera kommande språkliga svårigheter redan vid 1,5 års 

ålder (Bruce, 2007; Hansson, 2010). Barn med språkstörning är en heterogen grupp och studier har visat 

att variationen är stor mellan olika individer. En språkstörning skiftar även för samma individ beroende på 

vilken situation han eller hon befinner sig i. Barnets svårigheter förändras också med stigande ålder även 

om den bakomliggande språkstörningen kvarstår (Nettelbladt & Salameh, 2007; Nettelbladt m.fl., 2008).  
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Orsak och förekomst 

Ärftlighet är idag den enda kända orsaken till språkstörning (Nettelbladt m.fl, 2008; Nettelbladt & Sa-

lameh, 2007). Ungefär 30-40 procent av barnen med en språkstörning har syskon, föräldrar eller annan 

anhörig som har eller har haft en språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter (Nettelbladt m.fl., 2008). Det 

har också visat sig att vissa barn med en språkstörning har en anatomisk skillnad i höger hjärnhalva, vilket 

möjligen kan påverka språkfunktionen negativt (a.a.).  

Studier har pekat på att upp till 12 procent av våra svenska 4-åringar har språkliga svårigheter och att mel-

lan 5-8 procent av den åldersgruppen har någon form av språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007; 

Nettelbladt m.fl., 2008). Dessa siffror sjunker dock kraftigt efter 5 års ålder, men de som fortfarande har 

en diagnostiserad språkstörning där flera språkliga domäner är drabbade har en sämre framtida prognos 

(Bishop, 1997; Salameh, Nettelbladt & Gullberg, 2002). Det är mellan 1-2 procent av befolkningen som 

har en diagnostiserad språkstörning av gravare karaktär som innebär stora svårigheter med grammatik, 

fonologi, ordförråd, ordförståelse och pragmatik (Leonard, 2000, Nettelbladt & Salameh, 2007). Den siff-

ran är relativt lika mellan olika länder och även konstant över tid (Nettelbladt & Salameh, 2007). Forsk-

ning har visat att 62 procent av de barn som fått en språkstörningsdiagnos vid 2 ½ år senare i 7- 8 års ål-

der får en neuropsykiatrisk diagnos som ADHD och/eller autismspektrumtillstånd och ytterligare 10 pro-

cent bedöms som att de har en lägre begåvningsnivå (Miniscalco, 2007). Resultatet pekar på att en språk-

störningsdiagnos ofta förekommer i kombination med andra diagnoser (a.a.). Språkstörning är tre gånger 

vanligare hos pojkar än hos flickor (Nettelbladt & Salameh, 2007). Språkstörning är en relativt okänd 

funktionsnedsättning trots att det är en av de vanligaste diagnoserna under förskoletiden (Carlberg-

Eriksson, 2009; Nettelbladt & Salameh, 2007).  

Konsekvenser 

Både språk och kommunikation är viktigt när det gäller en persons emotionella, sociala och kognitiva ut-

veckling (Bruce & Thernlund, 2008). Enligt flera forskare (Carlsson Törnqvist, Thulin, Segnestam & Ho-

rowitz, 2009; Fujiki, Brinton, Morgan & Hart, 1999; Fujiki, Spackman, Brinton & Hall, 2004) innebär en 

språkstörning ofta svårigheter med den emotionella och sociala kompetensen. På grund av de språkliga 

svårigheterna riskerar barn med språkstörning att bli nonchalerade och utstötta av jämnåriga då de ofta 

missuppfattar vad som sägs och själva ofta missuppfattas av omgivningen (Bishop, 1997; Bruce 2010). 

Detta faktum inverkar negativt på deras möjligheter till social interaktion med jämnåriga vilket gör det an-

geläget att barn med språkliga svårigheter får möjlighet att delta i vardagligt återkommande samspelssituat-

ioner (Bruce, 2007; Leonard, 2000). Fujuki m.fl. (1999) poängterar vikten av att få möjlighet att öva på 

socialt samspel under uppväxttiden, då dessa svårigheter annars riskerar att kvarstå under ungdomsåren 

samt i vuxen ålder med skolfrånvaro, psykisk ohälsa och kriminellt beteende som följd. Skribenterna lyfter 

fram att klassrum som innehåller en hög grad av interaktion, skolmåltiderna samt raster är utmärkta till-
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fällen för att träna socialt sampel. Carlsson Törnqvist m.fl. (2009) ser en risk i att personer med språkstör-

ning senare i vuxen ålder befinner sig i riskzonen för att bli socialt isolerade.  

Ett flertal av de som har en språkstörning under förskoleåren får under sin skoltid både läs- och skrivsvå-

righeter samt generella lärandesvårigheter (Bishop, 1997; Leonard, 2000; Mackie & Dockrell, 2004; Snow-

ling, 2000). Det är mellan 50-75 procent av elever med språkstörning som får svårigheter vid läs- och 

skrivlärande (Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). Studier har visat att skolbarn med språkstörning 

har svårare att skapa egna berättande texter som är lika detaljerade, genomarbetade och grammatiskt kor-

rekta som vad deras jämnåriga kamrater kan prestera (Colozzo, Gillam, Wood, Schnell & Johnston, 2011). 

Deras berättande texter är ofta kortare och mindre sammanhängande, innehåller färre prepositioner samt 

har fler grammatiska fel vilket resulterar i en lägre kvalité på innehållet (a.a.). Även svårigheter i att stava 

har uppmärksammats (Mackie & Dockrell, 2004). Däremot har elever med en språkstörning lättare för att 

producera mer fantasifulla berättelser muntligt då det är elevernas språkliga och kognitiva förmåga som 

ger svårigheter att skriva ner idéerna (a.a.). Något som ytterligare kan hindra i skolsituationen är att elever 

med en språkstörning ofta uppvisar en lägre toleransnivå vid stress samt svårigheter att bearbeta flera in-

kommande stimuli (Carlsson Törnqvist, m.fl. 2009). Det medför att de undviker situationer där uppmärk-

samheten riktas mot dem samt situationer som innebär att kommunicera med okända personer (a.a.).  

Intervention 

Forskningen kring intervention för barn med en språkstörning är begränsad (Nettelbladt, 2007; Nettel-

bladt m.fl., 2008). Det som dock har framkommit visar på vikten av att identifiera och påbörja intervent-

ion tidigt, göra en noggrann kartläggning över barnets kommunikativa och språkliga förmåga samt att se 

till helheten kring barnet (Dockrell & Messer, 1999; Miniscalco, 2007; Nettelbladt m.fl., 2008). Det har 

uppmärksammats att barn som har en språkstörning och som kommer ifrån familjer med en lägre socio-

ekonomisk status inte alltid upptäcks och att de i mindre utsträckning har kontakt med logoped eller tal-

pedagog (Bishop & McDonald, 2009). Det är angeläget att genomföra en noggrann pedagogisk kartlägg-

ning av elevens starka och svaga sidor när det gäller läs- och skrivlärande (Magnusson, Nauclér & Reuter-

skiöld, 2008). Även en kartläggning av miljömässiga faktorer bör genomföras eftersom den kan bidra till 

att synliggöra möjligheter och hinder avseende elevens språkliga situation (Fujiki, m.fl., 1999). Det är ange-

läget för skolan att arbeta för ett fungerande samarbete mellan hem och skola med avseende på planering 

och genomförande av aktiviteter som kan stärka språket och den sociala utvecklingen (a.a.). 

Flerspråkighet   

I litteraturen används ett flertal olika begrepp för att skildra personer som talar två eller flera språk (Hå-

kansson, 2003). Några av dem är modersmål, andraspråk, bilingualism, tvåspråkighet och flerspråkighet 

(a.a.). Tvåspråkighet och flerspråkighet är två begrepp som beskrivs innebära i princip samma sak (Abra-

hamsson, 2009; Håkansson, 2003; Musk & Wedin, 2010). En definition av flerspråkighet som återfinns i 

litteraturen är att ”ett barn anses vara flerspråkligt om det lever i en flerspråklig miljö och regelbundet ex-
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poneras för två eller flera språk” (Salameh, Håkansson & Nettelbladt, 2004, s. 66) [Min översättning]. Det 

är den definition av flerspråkighet som används i det här arbetet. Vi lever i dag i ett mångkulturellt sam-

hälle och närmare 20 procent av eleverna i våra skolor har ett annat modersmål än svenska och antalet 

olika språk uppgår till ca 150 stycken (Skolverket, 2011a). Det finns ett flertal publicerade studier angående 

språkutveckling hos flerspråkiga barn i Sverige (Håkansson, 2003). Däremot finns det relativt få svenska 

studier kring flerspråkighet och lärandeprocesser inom skolans värld (Skolverket, 2011a). Det kan jämföras 

med att den svenska skolan generellt har haft svårt att möta flerspråkiga elever då denna elevgrupp ofta 

uppvisar ett sämre resultat än enspråkiga elever (Wedin, 2010). I internationell forskning ses höga förvänt-

ningar och tillgång till extra stöd som två viktiga komponenter till flerspråkiga barns skolframgång (Axels-

son, 2010; Ladberg, 2003). Sett till hela världen är flerspråkighet vanligare än enspråkighet och diskussion-

en angående flerspråkighet förs främst i de länder där det finns ett huvudspråk (Håkansson, 2003). I Sve-

rige har diskussionen under en längre tid lyft fram svårigheter och problem med flerspråkighet, något som 

kan bero på föreställningen om att det är enspråkighet som är ett normaltillstånd (Håkansson, 2003; Lad-

berg, 2003; Wedin, 2011; Musk & Wedin, 2010). Det synsättet håller dock på att förändras i takt med den 

ökade globaliseringen (Musk & Wedin, 2010).  

Att tillägna sig flera språk har inte med begåvningsnivå att göra utan om ett behov av att kunna tala flera 

språk (Ladberg, 2003). En mycket omdiskuterad fråga bland forskare är om barn som är flerspråkiga har 

ett eller flera språkliga system, något som särskilt gäller de barn som utvecklar minst två språk samtidigt 

(Håkansson, 2003). Utvecklandet av flera språk kan delas in i två olika grupper, simultan och successiv 

flerspråkighetsutveckling (Håkansson, 2003; Ladberg, 2003; Svensson, 2009). Den simultana flerspråkig-

heten innebär att barnet lär sig minst två språk samtidigt vilket är vanligt när föräldrarna talar olika mo-

dersmål. Successiv flerspråkighet står för att språken lärs in efter varandra och de barn som efter tre års 

ålder lär in ett nytt språk anses oftast som successivt flerspråkiga (Håkansson, 2003). Många barn som ta-

lar flera språk växlar ibland mellan språken i samma mening eller samtal vilket benämns som kodväxling 

(Håkansson, 2003; Park, 2005). Kodväxling har länge ansetts bero på bristande språkkunskaper men idag 

vet man att det är precis tvärt om, ju mer utvecklat barnets olika språk är desto mer utnyttjar de kodväx-

ling (Håkansson, 2003; Jonsson, 2010). 

Barn som talar flera språk måste få möjlighet att både prata och exponeras för alla språken då det annars 

föreligger en risk för att de språk som inte används försvinner eller blir försvagade (Håkansson, 2003; 

Ladberg, 2003). Tillgången på forskning som handlar om språkförlust är inte lika omfattande som de som 

behandlar språkinlärning (Håkansson, 2003). Studier har visat att det finns ett positivt samband mellan 

flerspråkiga barn och en mer flexibel kognitiv förmåga än hos enspråkiga (Musk & Wedin, 2010; Salameh, 

2008; Svensson; 2009). Trots det visar ett flertal studier att flerspråkiga barn oftare än enspråkiga får frågor 

av pedagoger som de kan besvara med ett fåtal ord vilket innebär att de mer sällan får möjlighet att ut-

veckla sina svar och därmed sitt språk (Wedin, 2011).   

 



 

6 

 

Språkstörning och flerspråkighet  

En definition av språkstörning hos flerspråkiga barn är att barnet uppvisar svårigheter på båda sina språk 

(Salameh, Håkansson & Nettelbladt, 2004). Det innebär att en språkstörning alltid uppträder i barnets 

samtliga språk. I det här arbetet används författarnas definition av flerspråkighet i kombination med 

språkstörning. I Sverige växer många barn växer upp i mångkulturella områden (Lundgren, 2006).  Ett 

flertal av dessa barn har problem med sin språkliga utveckling, vilket kan bero på en otillräcklig expone-

ring för det svenska språket eller på en språkstörning (Salameh, 2003). Kombinationen mellan språkstör-

ning och flerspråkighet har inte tidigare diskuteras i någon större omfattning men under det senaste årt-

iondet har det blivit allt vanligare med studier inom området (Armon-Lotem, 2010; Nettelbladt, 2007; Pa-

radis, 2010; Salameh, 2003; Salameh, 2008). I dagsläget finns det fortfarande färre studier kring språkstör-

ning i kombination med flerspråkighet än kring enspråkiga barn och det saknas fortfarande både nationell 

och internationell forskning inom området (Nettelbladt, 2007; Paradis, Genesee & Crago, 2011; Westman, 

Korkman, Mickos & Byring, 2008). Detta trots att majoriteten av världens befolkning är flerspråkiga (Sa-

lameh. m.fl., 2004). Det finns dock en del genomförda studier som pekar på att flerspråkiga barn som har 

en språkstörning förefaller använda sig av ungefär likartade fonologiska och grammatiska utvecklingssteg 

som barn som talar flera språk och har en typisk språkutveckling (Salameh, 2008; Salameh, Håkansson & 

Nettelbladt, 2004). Dock sker språkutvecklingen i betydligt långsammare takt för flerspråkiga barn med 

språkstörning än för enspråkiga (Nettelbladt, 2007). Forskning har visat att den språkliga utvecklingen 

däremot inte går snabbare för att man väljer bort ett av språken (Lundgren, 2006; Paradis, 2010; Salameh, 

2008; Salameh, m.fl., 2004; Westman m.fl., 2007). Att välja bort ett språk kan istället medföra negativa 

konsekvenser för familjen (Paradis, 2010). Flerspråkiga barn med en språkstörning är extra känsliga vid en 

minskad exponering av sina språk än vad flerspråkiga barn med en typisk språkutveckling är (Salameh, 

m.fl., 2004). 

Forskning har visat att flerspråkiga barn med språkstörning inte använder sig av kodväxling utan tystnar 

när de inte kan hitta de ord de söker på det ena språket (Salameh, 2008). Andra forskare har kommit fram 

till att det inte är någon skillnad mellan hur flerspråkiga barn med språkstörning och flerspråkiga barn med 

en typisk språkutveckling använder sig av kodväxling (Gutiérrez-Clellen, Simon-Cereijido & Erickson-

Leone, 2009). 

Eftersom ett flerspråkigt barn med språkstörning har svårigheter inom alla sina språk är det angeläget att 

tidigt identifiera dem så att dessa barn kan utveckla alla sina språk (Lundgren, 2006; Salameh, 2008; Sa-

lameh m.fl., 2004). Flerspråkiga barn remitteras ofta först efter fem års ålder och det finns en risk för att 

dessa barns språkliga problem sätts i samband med själva flerspråkigheten (Salameh, 2003). Det är därför 

viktigt att via föräldrarna få en anamnes som bland annat beskriver barnets språkutveckling, exponering 

för svenska språket, vilka språk som används i hemmet, vistelsetid i landet och om föräldrarna känner oro 

(Salameh, 2008). Intervention för flerspråkiga barn med språkstörning kan vara svårare att genomföra då 

de i högre grad än enspråkiga uteblir från behandling hos logoped. Ytterligare en viktig aspekt att ta hän-
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syn till vid intervention är de kulturella variationer som finns angående hur barns språkutveckling går till. 

Eftersom uppgifter som visar förekomsten för språkstörning hos flerspråkiga barn är knapphändig är 

forskare inte eniga om prevalensen. Vissa forskare anser att prevalensen bör ligga på samma nivå som för 

enspråkiga barn medan andra menar att förekomsten borde vara högre eftersom det inte finns några till-

förlitliga testinstrument för flerspråkiga barn. Forskning har funnit två riskfaktorer för språkstörning hos 

flerspråkiga barn vilka är pojkar som fötts ett år före eller efter moderns ankomst till det nya landet (Sa-

lameh, 2008; Salameh, Nettelbladt & Gullberg, 2002). Den andra riskfaktorn är om föräldrarna fortfarande 

efter fem år i det nya landet är i behov av tolk. Riskfaktorer kan dock inte orsaka en språkstörning (Sa-

lameh, 2008). Studier har även visat att flerspråkighet i sig varken kan orsaka en språkstörning eller öka 

språksvårigheter hos barn med språkstörning (Lundgren, 2006; Salameh, m.fl., 2002; Westman m.fl., 

2008). Det verkar snarare som att flerspråkighet understödjer språkutvecklingen hos barn med språkstör-

ning. Det finns studier som visar att flerspråkiga barn med språkstörning presterar bättre vid testsituation-

er än enspråkiga barn med språkstörning vilket då kan tydas som om flerspråkighet i kombination med 

språkstörning inte ger ”dubbla förseningar” (Armon-Lotem, 2010). Flerspråkiga barn med språkstörning 

kan med hjälp av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) utveckla sitt ord-

förråd på alla språken på ett positivt sätt (Lundgren, 2006). TAKK kan därför ses som ett verktyg för att 

utveckla flerspråkiga barns tal – och språk (a.a.).  

Särskilt stöd 

Enligt Skolverket (2011b, 2013) finns det ingen definition av vad begreppet särskilt stöd innebär eftersom 

det kan finnas ett flertal olika anledningar till att elever är i behov av särskilt stöd. I det här arbetet definie-

ras särskilt stöd som en åtgärd vilken är utöver det som vanligtvis ingår i skolsituationen. Det innebär att 

det särskilda stödet kan variera mellan olika klassrum och verksamheter. I skollagen (SFS 2010:800) står att 

om en elev riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven eller visar andra svårigheter i skolsituationen ska 

det anmälas till rektor. Rektors ansvar är att skyndsamt utreda om det finns behov av särskilt stöd. Om så 

är fallet ska särskilt stöd ges och ett åtgärdsprogram utarbetas (a.a.). Angående tidigare forskning kring 

särskilt stöd har det framkommit att minst 35 procent av en årskull skolelever är i behov av specialpeda-

gogiskt stöd under längre eller kortare perioder (Emanuelsson & Persson, 2002). Skolverket (2006, 2009) 

ser särskilt stöd som en rättighet men konstaterar att skolan idag har allt svårare att anpassa undervisning-

en utifrån elevers olika behov. Något som har resulterat i att allt fler elever anses vara i behov av särskilt 

stöd. Skolverket (2008, 2009) lyfter även fram att flertalet av de elever som är i behov av särskilt stöd 

också har tillgång till det. Däremot är det särskilda stödet inte alltid utformat på ett adekvat sätt. De åtgär-

der som planeras utgår oftast inte ifrån elevens behov utan ifrån vilket stöd som finns tillgängligt på skolan 

(Skolverket, 2009). Det är skolans arbetssätt som bidrar till att avgöra vilka elever som anses vara i behov 

av särskilt stöd (Emanuelsson & Persson, 2002; Rioux, 2007; Skolverket, 2009). Skolverket (2009) har sett 

att särskilt stöd i de yngre åldrarna mest är riktat till läs- och skrivsvårigheter och att det i de högre åldrar-

na mest är riktat mot beteende och till koncentrationssvårigheter. Giota och Emanuelsson (2011) kom i 
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sin studie fram till att rektorer inom grundskolan anser att en medicinsk diagnos underlättar för att eleven 

ska får tillgång till särskilt stöd.  

Anpassning i skolmiljön 

I skollagen (2010:800) står att ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov ” (s.16) och 

att ”Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas” (s.17).  I skolan är det rektor som har ett sär-

skilt ansvar för att elever ska ges så goda förutsättningar som möjligt för både utveckling och lärande 

(Skolverket, 2011b). Hur skolan väljer att organisera sitt specialpedagogiska stöd påverkar elevers skolsitu-

ation (Fischbein, 2009). Hur skolan arbetar med struktur, tydliga pedagogiska mål samt om skolledning är 

tydlig i att elever som är i behov av särskilt stöd är allas ansvar, är också avgörande för elevernas utveckl-

ing och lärande (a.a.). Det är angeläget att skolledning ger personalen fortbildning för att öka både kompe-

tens och förståelse kring språkstörning och dess konsekvenser i skolarbetet (Sjöberg, 2007). Ytterligare en 

del i att underlätta anpassning av skolmiljön utifrån en elev som har en språkstörning är att det arrangeras 

planerade möten där alla berörda parter kan vara närvarande (Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). 

Det finns ett antal strategier beskrivna i litteraturen för hur skolsituationen kan anpassas för att underlätta 

i utveckling och lärande för elever som har en språkstörning. En del är att organisera i klassrummet för en 

behaglig ljudmiljö, elevens placering för att skapa optimal arbetsro, samt att skapa en miljö där det inte 

finns så många saker framme som kan störa. För att det talade ordet lättare ska förstås ska man tänka på 

att tala tydligt, anpassa talhastighet, begrepp och ordval (Arnald, 2007; Carlberg Eriksson, 2009). Förför-

ståelse inför nya arbetsområden genom att till exempel få anteckningar i förväg, flera tillfällen till repetit-

ion, konkret och laborativt arbetssätt samt visuellt stöd är andra anpassningar som kan underlätta i läran-

det (Carlberg Eriksson, 2009). Ytterligare strategier som kan underlätta för lärandet är tydliga instruktioner 

och anpassat material i form av lättlästa texter (a.a.). I Skollagen (2010:800) står att elever ska ha tillgång till 

”andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” (s. 58).  Även Sveriges skoldatatek (2013) be-

skriver att begreppet lärverktyg kan användas. I enlighet med skollagen (2010:800) och Skoldatatekens 

(2013) definition kommer därför begreppet lärverktyg att användas i den här studien. När det gäller lärverk-

tyg såsom dator, rättstavningsprogram, talsyntes, ordprediktionsprogram, interaktiva tavlor, överssätt-

ningspenna och scanner så anses de underlätta i skolsituationen för de elever som har en språkstörning 

(Carlberg Eriksson, 2009; Fujiki, m.fl., 1999; Föhrer & Magnusson, 2003). Det är dock under förutsättning 

att lärarna själva behärskar verktygen och har en förståelse för hur och varför eleverna ska använda dem 

(Föhrer & Magnusson, 2003). Skolan behöver också skapa naturliga samspelssituationer genom att elever 

ges möjlighet att lyssna, förstå och tolka det som andra säger samt ge återkoppling med egna tankar, ef-

tersom det bidrar till ökad delaktighet och trygghet (Bruce, 2006). Att öka elevers delaktighet bidrar till en 

mer positiv uppfattning om det egna jaget, något som forskningen är enig om leder till en förhöjd moti-

vation och prestation som även gynnar lärandet (Ahlberg, 2013). Skolan måste också generellt bli bättre på 

att ställa frågor till eleven om vad som kan underlätta i skolarbetet samt hur eleven lär sig bäst (Bjärvall & 

Blomberg, 2007).   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka hur två elever som har en kombinerad flerspråkighet 

och språkstörning och deras lärare i två olika kommuner erfar det utformade stödet och hur de anser att 

stödet kan utvecklas. 

Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet;  

 Hur är stödet organiserat? 

 Vilka insatser anser lärare och elever utgör ett stöd i skolarbetet? 

 Hur kan stödet utvecklas? 

Teoretisk och metodologisk utgångspunkt   

Det teoretiska ramverket i det här arbetet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet som lyfter fram språk 

och lärande som centrala delar i en människans utveckling (Säljö, 2012). Även det kommunikativa relat-

ionsinriktade perspektivet KoRP som vuxit fram ur den sociokulturella teoribildningen ingår i ramverket 

(Ahlberg, 2009).   

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har valts då det med fördel kan användas vid studier av pedagogiska verk-

samheter (Lindqvist, 2001). Ett syfte med den här studien är som tidigare nämnts att undersöka hur stödet 

vid en kombinerad flerspråkighet och språkstörning är utformad i två olika kommuner samt hur två elever 

och deras lärare erfar detta stöd. Då det inom det sociokulturella perspektivet även ges möjlighet att lyfta 

fram hur skolan valt att organisera sin undervisning stämmer det väl in på syftet med denna studie (Säljö, 

2012).    

Utifrån det sociokulturella perspektivet använder människan sig av olika verktyg, vilka även benämns som 

artefakter, för att kunna lära, förstå och verka i sin vardag (Möllås, 2009; Säljö, 2000). Dessa verktyg har en 

speciell betydelse inom det sociokulturella perspektivet och omfattar både de språkliga och materiella re-

surser som finns tillgängliga (Säljö, 2000, 2012). Exempel på artefakter i form av materiella resurser är film, 

schema, alfabetsbilder och tallinje. Då studien ska undersöka vad pedagoger och elever erfar är ett stöd i 

skolarbetet kan artefakter, som exempelvis tekniskt och visuellt stöd, vara betydelsefulla att studera och 

lyfta fram. Språket lyfts fram som ett mycket betydelsefullt verktyg för människan när det gäller att förstå 

sin omvärld (Dysthe, 2003; Säljö, 2000, 2012; Vygotskij, 2001). Begreppet språk omfattar olika former av 

uttryckssätt som exempelvis tecken, kroppsspråk, signaler, tal och skrift (Säljö, 2012). Att människan an-

vänder sig av olika redskap för att tolka och förstå sin omgivning benämns som mediering, vilket innebär 

att hon inte befinner sig i en direkt kontakt med omvärlden utan att förståelse sker via dessa redskap 

(Säljö, 2000).  
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Det sociokulturella perspektivet lyfter fram kommunikation och samspel som viktiga aspekter för lärandet 

(Dysthe, 2003; Säljö, 2012). Det kan ses som att kunskap genereras vid interaktion med andra vilket i sin 

tur skapar en känsla av delaktighet (Säljö, 2012; Vygotskij, 2001). När känslan av delaktighet uppstår kän-

ner individen både engagemang och motivation, något som ses som viktigt för lärandet (Ahlberg, 2001; 

Ingestad, 2009). Företrädare för det sociokulturella perspektivet menar att individer ständigt utvecklas och 

inte kan undgå att lära (Säljö, 2000, 2012). Då det sociokulturella perspektivet ser samspelet med andra 

som en avgörande faktor för både lärande och delaktighet kommer även interaktionen i skolans verksam-

het att ingå som en del i studien. 

KoRP 

Via empiriska studier inom det specialpedagogiska fältet avseende skolans verksamhet har det KOmmuni-

kativa Relationsinriktade Perspektivet, KoRP utvecklats (Ahlberg, 2009; Jakobsson, 2002; Möllås, 2009; 

Nordevall, 2011). I det här arbetet används KoRP, som vilar på den sociokulturella teoribildningen, då det 

förutom lärande, kommunikation även lyfter fram delaktighet som en central aspekt (Ahlberg, Klasson & 

Nordevall, 2002; Ahlberg, 2009; Nordevall, Möllås & Ahlberg, 2009; Nordevall, 2011). De tre begreppen 

lärande, kommunikation och delaktighet är starkt sammanlänkade, i ett integrativt fält och ska tas i beaktande 

samtidigt (Ahlberg, 2009).   

En viktig grundtanke inom KoRP är att lärandet inom skolans verksamhet äger rum i interaktion mellan 

människan och miljön (Ahlberg, m.fl., 2002; Jakobsson & Nilsson, 2011; Nordevall m.fl., 2009). Det inne-

bär att kunskap och lärandet inte ses som en egenskap hos en elev eller i miljön utan något som uppstår i 

samspelet med andra i den omgivande miljön (Jakobsson & Nilsson, 2011). Därav har den omgivande 

miljön i skolan samt interaktionen mellan lärare och elev, mellan elever samt mellan aktörer och artefakter 

stått i fokus vid intervjuerna och under observationerna. KoRP ger även möjlighet att synliggöra de variat-

ioner som kan finnas både inom och mellan olika skolor med avseende på hur skolan möter elever i behov 

av särskilt stöd (Ahlberg, 2001; Ahlberg, m.fl., 2002).  

Inom det kommunikativa relationsinriktade perspektivet KoRP synliggörs de sociala och språkliga sam-

manhang som ligger till grund för utformandet av verksamheten, så kallade kommunikativa kontexter 

(Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2002; Jakobsson & Nilsson, 2011). Kommunikativa kontexter uppstår 

genom samtal, möten och handling och kan vara både formella och informella till sin karaktär (Ahlberg, 

Målqvist & Welin, 2005). Utifrån observationer och intervjuer har de formella kontexter som framkommit 

utgått ifrån undervisning i klassrummet och de informella kontexterna har gällt raster och matsituation.   

De kommunikativa kontexterna skapar villkor för elevens delaktighet och lärande och där delaktigheten 

ses som en förutsättning för kommunikation och lärande vilket leder till inkludering (Ahlberg, 2013; Ahl-

berg, Klasson & Nordevall, 2002; Möllås, 2009). En definition av delaktighet återfinns i ICF-CY, vilket är 

en förkortning av internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Definition-

en lyder ”som en persons 'engagemang i en livssituation' och representerar ett socialt/samhälleligt per-
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spektiv på funktionstillstånd” (Socialstyrelsen, 2010, s.22). Szönyi och Söderqvist- Dunkers (2012) menar 

däremot att begreppet delaktighet inte är tydligt definierat och att det därmed kan utgöra en svårighet för 

skolan när det gäller förändringar kring vad som bör ändras i miljön och vilka konsekvenser det kan ge för 

enskilda individers delaktighet.  

KoRP ger möjlighet att fokusera på olika relationer, sampel och sammanhang som förekommer på en 

skola. Det gäller på individ-, grupp- och organisationsnivå inom skolans verksamhet och på samhällsnivån 

i form av styrdokument som påverkar det dagliga skolarbetet, samt hur dessa nivåer påverkar varandra 

(Ahlberg, 2001; Ahlberg, Målqvist & Welin, 2005; Jakobsson, 2002). Förutom relationerna inom och mel-

lan de olika nivåerna finns också möjlighet att studera relationerna mellan individer. Även relationer mel-

lan individ och medierande verktyg kan studeras som exempelvis elevens samspel med datorn eller lära-

rens hantering av åtgärdsprogram (Möllås, 2009). I den här studien har det inneburit att relationer och 

olika nivåer har uppmärksammas parallellt då styrdokument och kommun har utgjort en samhällsnivå. 

Hur stödet organiserats på skolan har kopplats till skolnivån, organisering och genomförande i klassrum-

met ligger till grund för gruppnivån och individens individuella behov har stått i fokus för individnivån.  

Av det som beskrivits ovan sammanfaller det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP, väl 

med syftet för den här undersökningen. Perspektivet ses även som ett stöd i det kommande analysarbetet. 

Fallstudie 

Den föreliggande undersökningen utgår ifrån fallstudie som forskningsansats. Att definiera vad en fallstu-

die är innebär vissa svårigheter då det finns flera olika sätt att genomföra en fallstudie på (Bassey, 1999; 

Merriam, 1994; Stake, 1995). Fallstudien anses dock vara speciellt lämplig att använda när enskilda fall ska 

undersökas mera ingående och där det ingår ett flertal samband och variabler som är komplexa att över-

blicka (Gummesson, 2004; Stake, 1995). Det gör att en fallstudie kan lyfta fram och belysa den komplexi-

tet som skolans organisering av verksamheten för elever som är flerspråkiga och som har en språkstörning 

utgör i den här studien.  

När en fallstudie ska användas behöver ett val göras beroende på om undersökningen ska omfatta ett en-

skilt fall eller om flera fall ska ingå i studien, en s.k. flerfallsstudie, något som har blivit allt vanligare inom 

skolans värld (Yin, 2007). I det här arbetet kommer en flerfallsstudie med två fall att genomföras, vilka 

utgörs av två skolor i två olika kommuner. Antalet informationsskällor som har ingått i varje fall, så kallade 

analysenheter, finns beskrivna på sidan 12 (se figur 1).  
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Figur 1 Flerfallsstudien innehåller två fall med vardera tre analysenheter; elevintervjuer, personalintervjuer samt ob-

servationer. 

Metod och genomförande 

En av fallstudiens unika styrka är att den ger forskaren stora möjligheter att hantera flera olika typer av 

empiriskt material vilka vävs samman. Detta brukar benämnas som triangulering (Creswell, 2009; Merriam, 

1994, 1998; Yin, 2007). I den här studien har empiriskt material samlats in med hjälp av deltagande obser-

vationer och delvis strukturerade intervjuer, vilket är två av de vanligaste metoderna inom fallstudien 

(Stark & Torrance, 2009; Yin, 2007). Under observationstillfällena har även de artefakter eller verktyg i 

form av föremål som förekommit i de två verksamheterna studerats, vilket kan ingå i ramen för fallstudier 

(Yin, 2007). Nedan beskrivs de två metoder som har använts i studien var för sig. 

Intervju 

Intervjuerna var delvis strukturerade då en intervjuguide som innehöll i förväg färdiga frågeområden an-

vändes i studien (Se bilaga 1). Frågorna var öppna i sin karaktär och följdfrågor ställdes för att fördjupa 

svar och för att klargöra respondentens egna erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2009; Merriam, 1994; Stark 

& Torrance, 2009). Frågorna i guiden har ställts utan inbördes ordning. I fall 1 intervjuades elev, klasslä-

rare och specialpedagog. I fall 2 genomfördes intervjuer med elev, specialpedagog, studiehandledare samt 

ämneslärare i svenska och ämneslärare i biologi, vilka också är mentorer i klassen.  

För att få fram vad eleverna erfar är ett stöd i skolarbetet genomfördes en intervju med de båda eleverna. 

Frågorna var åldersanpassade så att de inte skulle vara för långa eller för svåra att förstå (Se bilaga 2). Att 

intervjua elever kräver en noggrann planering när det gäller tidpunkt, plats och frågor (Doveborg & Pram-

ling, 2006; Kvale & Brinkmann, 2009). Inför intervjun är det även viktigt att ha skapat en god kontakt 

med eleven (Doveborg & Pramling, 2006). Därför genomfördes intervjuerna med eleverna på båda sko-

lorna under den sista dagen jag var i verksamheten. I fall 1 fanns en viss svårighet i att etablera kontakt 

med eleven och därför genomfördes den intervjun under en lektion där specialpedagog och ytterligare en 

elev fanns med.  

Samtliga åtta intervjuer spelades in såväl på ett fickminne som på en mp3 spelare för att minimera risken 

att inspelningen inte skulle fungera. Inspelningarna har transkriberats ordagrant och skrivits ut i nära an-

Syrenlundsskolan 

450 elever i åk 6-9 

Salome, elev 

Årskurs 9 

28 elever  

Siv, mentor i svenska 

Stina, mentor i biologi 

Sam, specialpedagog 

Samira, studiehand- 

ledare 

Observationer 

Hägglundsskolan 

275 elever i åk  F-5 

 Hamid, elev 

Årskurs 1 

24 elever 

Hanna, klasslärare, 
Helena, 

specialpedagog 

Observationer 
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slutning till intervjutillfället. De tankar och reflektioner som framkom under intervjun och vid transkribe-

ring skrevs ner i direkt anslutning, vilket har underlättat analysarbetet (Merriam, 1994). 

Observation 

Deltagande observation har i studien använts som en datakälla, vilket har varit en värdefull metod för att 

få en större helhetsbild av fallet (Merriam, 1994; Yin, 2007). I fall 1 var jag i klassen och observerade under 

tre hela skoldagar som omfattade 5 timmar per dag. I fall 2 var jag två hela skoldagar som vardera bestod 

av sex timmar. Deltagande observation kan med fördel användas för att undersöka verksamheten i ett 

klassrum (Yin, 2007). Under observationstillfällena i de båda skolorna svarade jag på de frågor som kom 

ifrån elever i klassen, annars befann jag mig i bakgrunden för att kunna fokusera på aktuella händelser. 

Under observationerna studerades främst hur stödet var organiserat i miljön samt den interaktion och de 

artefakter som förekom. Även rasterna observerades vilka var tre stycken i fall 1 och två i fall 2. Under 

observationerna fördes fältanteckningar i form av nyckelord vilka renskrevs i nära anslutning till dessa till-

fällen. I direkt anslutning till observationstillfällena spelade jag även in händelser och mina reflektioner på 

en Mp3 spelare.  

Urval 

Inför valet av de två fall som ingår i studien fanns i förväg uppställda kriterier, vilka var att fallen skulle 

vara från två olika kommuner, eleven skulle gå i grundskolan, vara flerspråkig och ha en diagnostiserad 

språkstörning av gravare karaktär. I studien har ett icke-sannolikhetsurval använts, vilket är det mest an-

vända tillvägagångssätt för kvalitativa fallstudier (Merriam, 1994). Här har det inneburit att de två utvalda 

skolorna både skulle uppfylla studiens uppställda kriterier och samtidigt kunna bidra med så mycket in-

formation som möjligt. För att hitta dessa skolor har redan etablerade kontakter via min nuvarande an-

ställning använts. 

Vid urvalet fanns det dock en viss utmaning i att få alla berörda kring ett enskilt fall att godkänna sitt del-

tagande i studien. Fem skolor tillfrågades via ett missiv till klasslärare och specialpedagog (Se bilaga 3). Tre 

skolor tackade nej till deltagande. Två av skolorna, Hägglundsskolan och Syrenlundsskolan samtyckte samt 

skickade hem ett missiv till vårdnadshavare (Se bilaga 4) vilka godkände att deras barn fick delta i studien. 

Även eleven i fall 2 tillfrågades av sin ena mentor om hon var intresserad av att vara med samt medverka i 

en intervju, vilket hon var positivt inställd till. 

Hägglundsskolan 

Hägglundsskolan ligger i en relativt liten ort. På skolan deltog elev, klasslärare och specialpedagog i under-

sökningen, vilket är de personer som finns nära eleven. Eleven, Hamid är en pojke som är flerspråkig och 

har en diagnostiserad språkstörning av gravare karaktär. Klassläraren Hanna har tidigare arbetat som förs-

kollärare i 20 år och sedan utbildat sig vidare till grundskollärare. Hon undervisar klassen i alla ämnen 

utom musik och idrott. Specialpedagogen Helena har tidigare arbetat som lärare i 23 år inom både grund-
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skola och särskola innan hon vidareutbildade sig till specialpedagog. Helena har arbetat på skolan sedan 

höstterminen 2012. Hon undervisar Hamid i svenska som andraspråk under en 30 minuters lektion varje 

vecka. 

Syrenlundsskolan 

Syrenlundsskolan ligger i en mellanstor ort. På skolan deltog elev, två mentorer, studiehandledare och spe-

cialpedagog då de både undervisar och har mest kontakt med eleven. Eleven, Salome är en flicka som är 

flerspråkig och har en diagnostiserad språkstörning av gravare karaktär. I klassen finns två mentorer. Stina 

som undervisar i biologi har arbetat som lärare sedan 1981. Under läsåret 2012/2013 arbetar hon halvtid 

på skolan och hennes främsta funktion är rollen som utvecklingsledare. Siv gick ut lärarutbildningen 1980 

och har arbetat på skolan sedan dess. Hon undervisar i svenska och engelska på halvtid och resterande tid 

arbetar hon som lärarbibliotekarie. Specialpedagogen, Sam började på skolan vid terminstarten 2012 och 

han träffar Salome vid flera tillfällen i veckan. Studiehandledaren Samira är förskollärare och har vidarut-

bildat sig till modersmålslärare med inriktning mot att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Hon ar-

betar i hela kommunen och träffar Salome 1,5 timme i veckan. 

Beskrivning av skolmiljön 

Hur den omgivande miljön i de två skolorna är organiserad vid studiens genomförande är angeläget att 

beskriva då den har en stor betydelse för elevernas lärande.  

På Hägglundsskolan har eleverna var sin krok och hylla i korridoren utanför klassrummet. I klassrummet 

sitter Hamid längst ut till höger i den främre bänkraden närmast fönstret. Längst ner i klassrummet står 

två stationära datorer bakom en skärmvägg. På golvet ligger en stor rund matta där en del av genomgång-

arna sker. Varje elev har sin bestämda plats på mattan och Hamids plats är närmast till vänster om Hanna. 

På varje bänk finns två tallinjer, en mellan 1-10 och en mellan 1-100 samt ett alfabet med gemener och 

versaler som är illustrerat med bilder. På whiteboardtavlan sitter ett dagsschema med både text och bild på 

de arbetsböcker som ska användas under dagen. Schemat är avdelat på längden efter de två grupper som 

eleverna är indelade i när det är undervisning i halvklass. På tavlan finns även siffrorna 1-10 uppskrivna 

och vad varje siffra innebär är konkretiserat med antalet små gula kvadrater. På tavlan sitter också en ritad 

ram där eleverna kan skriva upp sitt namn när de behöver hjälp under lektionen. Även bilder på ett dygn 

som börjar med morgon och avslutas med natt finns anslaget. I klassrummet är de flesta saker dolda i ett 

jalusiskåp och enbart de saker som används för tillfället finns framme. 

På Syrenlundsskolan bildar varje årskurs ett arbetslag. Det är samma arbetslag som följer eleverna från 

årskurs 6 till 9. Till varje årskurs hör en egen entré och ett eget uppehållsrum där även elevernas skåp 

finns. I mitten av uppehållsrummet står fyra soffor som bildar en kvadrat med ett bord i mitten. Under 

observationstillfällena visar det sig att det under rasterna oftast är fullsatt i dessa soffor. I direkt anslutning 

till uppehållsrummet är både klassrum och personalens arbetsrum. Till varje årskurs hör 15 bärbara dato-
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rer vilka förvaras i en datavagn som är placerad i ett låst förråd. Undervisningen genomförs i olika klass-

rum där eleverna har sina förutbestämda platser. Bänkarna i grupprummen har placerats i en u-form. I de 

större klassrummen är bänkarna placerade i rader så att alla elever tittar framåt mot tavlan förutom i 

syslöjdssalen där bänkarna har placerats i en fyrkant så att eleverna tittar in mot mitten. Det innebär att tre 

fjärdedelar av eleverna får vända sig om under lektionen i syslöjd när läraren pratar eller visar vad de ska 

göra. Alla stora klassrum är utrustade med interaktiva tavlor.  

Insamling av empiri 

I studien har två elever, fyra lärare och två specialpedagoger intervjuats. Även speciallärare omnämns av 

informanterna i intervjusvaren men den yrkeskategorin ingår inte i den här studien då det inte var någon 

speciallärare som arbetade med eller kring någon av de två aktuella eleverna trots att den yrkeskategorin 

fanns på båda skolorna. 

I fall 1, Hägglundsskolan bokades två dagar för observation och intervjuer. Eleven blev dock sjuk dag två 

vilket innebar att två nya dagar bokades in och då genomfördes även intervjuerna. Samtliga intervjuer ge-

nomfördes i specialpedagogens rum. Intervjuerna med specialpedagog och klasslärare varade mellan 45 – 

80 minuter och med eleven i 30 minuter. Tidpunkt för intervjun med eleven lades in under den lektion då 

specialpedagogen hade en liten undervisningsgrupp i svenska som andraspråk. I den gruppen ingick föru-

tom Hamid ytterligare en elev. Då jag hade svårt att skapa kontakt med eleven beslöt jag tillsammans med 

klasslärare och specialpedagog att vi skulle genomföra intervjun då eleven ändå skulle befinna sig utanför 

klassrummet. Platsen för intervjun var därför välkänd för eleven och övriga på skolan visste att rummet 

var upptaget vid den tidpunkten vilket skulle förhindra avbrott, något som Doveborg och Pramling (2006) 

menar är viktigt att tänka på. Under intervjun var vi alltså fyra personer i rummet, två elever, specialpeda-

gogen och jag. Vi satt placerade kring ett runt bord och jag ställde frågorna men specialpedagogen förtyd-

ligade vissa frågor.  

I fall 2, Syrenlundsskolan var det specialpedagog och mentor i biologi som förmedlade kontaktuppgifter 

till de andra två informanterna som kontaktades av mig via mail. Tillsammans med specialpedagog och 

klasslärare planerades två dagar med observationer samt intervjuer. Eleven var informerad ifrån både skola 

och hem om att jag skulle komma. Däremot hade lärarna och de övriga eleverna inte informerats. Det 

innebar att jag inför varje lektion fick fråga den undervisande läraren om jag kunde delta under lektionen. 

Här var specialpedagogen i arbetslaget till god hjälp då han visade mig till de olika salarna och fanns med 

då lärarna tillfrågades. Alla tillfrågade lärare var positivt inställda till min närvaro. Fyra av intervjuerna ge-

nomfördes under de två dagarna och den femte bokades in och genomfördes via telefon dagen efter. Både 

intervjun med specialpedagog och med elev genomfördes, var för sig, i ett konferensrum där vi satt place-

rade vid bordets kortsida. Intervjun med klassläraren som undervisar i svenska och engelska genomfördes 

i hennes arbetsrum. Intervjun med studiehandledaren genomfördes en sen eftermiddag på den skola hon 

arbetade den aktuella dagen. Intervjuerna med lärarna varierade mellan 35-80 minuter och med eleven 25 

minuter. Eleven hade i förväg inte fått någon tid bokad för intervjun utan specialpedagog och elev be-
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stämde att det passade bra att eleven och jag genomförde intervjun under en idrottslektion där hon inte 

skulle delta.  

Innan samtliga intervjuer berättade jag om vilka frågeområden som skulle beröras, att intervjun skulle spe-

las in på både Mp3 och på ett fickminne, att materialet enbart skulle komma att användas i detta samman-

hang och att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien.    

Studiens tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet innebär att de resultat som framkommer i studien stämmer överens med verklig-

heten. Genom att använda två olika metoder (observationer och intervjuer) har studiens tillförlitlighet ökat 

(Bryman, 2002; Merriam, 1994). Jag har försökt vara noggrann vid transkribering samt vid bearbetning 

och analys av data och på så vis eftersträvat att öka studien trovärdighet. Under analysfasen har jag vid ett 

flertal tillfällen återvänt till råmaterialet för att säkerställa att inget betydelsefullt har fallit bort, trots att jag 

har varit längre fram i analysprocessen. En del av informanternas berättelser har bekräftats under mina 

observationer men jag har även sett delar som inte framkommit under intervjuerna. Under forskningspro-

cessen har texten vid återkommande tillfällen diskuterats och granskats av andra masterstudenter och av 

forskare. Ett sådant här litet resultat kan inte generaliseras i statistiska termer, men det kan vara överför-

bart genom att läsaren känner igen sig i olika situationer (Merriam, 1994). Att kunna generalisera resultatet 

har aldrig varit studiens syfte.  

Etiska aspekter 

Vad som anses vara etiskt känsligt skiftar mellan olika kulturer och över tid. Utgångspunkten bör dock 

vara det som deltagarna i studien eller deras anhöriga kan uppfatta som kränkande eller känsligt. Den här 

studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla in-

formationskravet skickades information om studiens syfte i ett missivbrev till både personal och vård-

nadshavare. Samtyckeskravet uppfylldes genom att personal och elever, innan studien startade, fick ge sitt 

samtycke till att delta och den frågan ställdes ytterligare en gång vid respektive intervjutillfälle. Vårdnads-

havare tillfrågades om elevens deltagande och de gav skriftligen sitt samtycke. Eftersom eleven på 

Syrenlundsskolan fyllt 15 år har även hon tillfrågats om samtycke samt informerats om att det är frivilligt 

att delta. Samtliga informanter informerades även om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i 

studien. Information om att insamlad data endast kommer att användas till forskningsändamål lämnades 

både i missivbrevet och vid intervjutillfället, (nyttjandekravet). Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom 

att kommun, skola, elev och deltagande personal har avidentifierats. Data som samlats in för studien har 

förvarats så att ingen utomstående har haft möjlighet att tillgå materialet. 
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Analys 

Själva analysprocessen påbörjades redan under fältarbetet och under framskrivningen gjordes små note-

ringar som har underlättat i det fortsatta analysarbetet. Genomläsning av materialet gjordes ett flertal 

gånger innan färgkodning utifrån syftets frågeställningar användes för att sortera materialet.  

Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP har i analysarbetets första del använts genom 

att jag riktade in mig på att synliggöra de sociala och språkliga sammanhang som ligger till grund för verk-

samhetens utformande. De kommunikativa kontexterna är centrala i studier som genomförs inom det här 

perspektivet. Däremot görs inte anspråk på att kartlägga alla kommunikativa kontexter utan jag har valt de 

som utgör ett stöd eller kan påverka hur stödet är utformat i verksamheten. Det är intervjumaterialet som 

har legat till grund för den första analysfasen. Det som har beskrivits av informanterna som hinder för 

stödets utformning har till viss del tolkats som en möjlighet till utveckling. Ur analysfas 1 framträdde ett 

antal kommunikativa kontexter. Möjlighet till samverkan med vårdnadshavare och möjlighet till planering 

utgör viktiga samanhang för hur stödet organiserats och utformats i de två skolorna. Frågorna vad (som 

sagts och gjorts i olika kontexter), när, hur (med hjälp av vilka artefakter) och varför (i vilket syfte) har in-

ledningsvis varit vägledande i studiet av kontexter och av de artefakter som framkommit. Frågeordet vem 

har använts för att visa på de aktörer som finns i de olika kontexterna, vilka finns beskrivna i resultatka-

pitlets första del. Under analysfas 1 har studiens forskningsfrågor varit vägledande i kartläggning och ana-

lys av de kommunikativa kontexter som framkom. Resultatet presenteras under rubrikerna, vad som är ett 

stöd och hur det är organiserat, som till exempel elvehälsoteam och klassrumsundervisning samt hur stö-

det kan utvecklas såsom en anpassad skolsituation.  

Inom KoRP är det viktigt att samtliga nivåer synliggörs och vid analysfas 2 har KoRPs centrala begrepp 

kommunikation och delaktighet använts som ett raster när jag har studerat hur kommunikationen förs 

med och om elever samt hur samspelet sker mellan olika nivåer, mellan olika aktörer och mellan aktörer 

och artefakter. Det har varit angeläget att genomföra ytterligare en analys utifrån begreppen delaktighet 

och kommunikation för att se på samspelets och delaktighetens roll för stödets utformning och därmed 

för lärandet. Till grund för analysfas 2 ligger till viss del det som informanterna sagt under intervjuerna 

och på det jag har iakttagit under observationerna. Resultatet av analysfas 2 presenteras under andra delen 

i resultatkapitlet. 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån två faser i analysen. 

Del 1, stödets utformning 

Till grund för resultatet som presenteras nedan ligger analysfas 1 som utgår ifrån studiens frågeställningar; 

hur stödet är organiserat, insatser som lärare och elev anser utgör ett stöd i skolarbetet samt hur stödet 

kan utvecklas. De två första forskningsfrågorna presenteras tillsammans. Hur stödet är organiserat har 
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visualiserats genom en bild (Se figur 2 och 3) och resultatet beskriver Hägglundsskolan och Syrenlundsko-

lan var för sig. Både skolornas och de medverkandes namn är fiktiva. För att underlätta för läsaren att sär-

skilja de som medverkat i studien har Hägglundsskolans informanter fått namn som börjar på bokstaven 

H och på Syrenlundsskolan börjar följaktligen namnen på S.   

Hägglundsskolan  

Innehållet i resultatet har framkommit främst i intervjuer med Hanna (lärare) och Helena (specialpedagog) 

och då det har varit möjligt har även Hamids (elev) upplevelser lyfts fram. 

Vad som utgör ett stöd och hur det är organiserat 

Bilden nedan (se figur 2) är en översikt över funna kontexter där stödet planeras, beslutas, organiseras och 

genomförs. 

 

                     

 

 

 

Figur 2 Hur stödet är organiserat i Hägglundsskolans kommun. 

Kommun och skolnivå 

En centralt placerad elevhälsosamordnare med samordningsfunktion kring utredningar finns i kommunen 

och dit kan skolan skicka in önskemål om psykologutredning. En pedagogisk utredning som är gjord i 

samarbete mellan specialpedagog och lärare på skolan ska skickas med. Det gör jag på hela skolan men med 

hjälp av pedagogerna för jag ser ju inte hela elevens situation så jag måste ju veta hur de ligger till i de olika ämnena. Det är 

många elever som jag skriver pedagogiska utredningarna på. (Helena) I kommunen finns också tillgång till externt 

stöd i form av kurator som arbetar övergripande i hela kommunen och en psykolog som hyrs in vid be-
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hov. Att få snabb återkoppling och stöd genom extern kompetens i form av psykolog när funderingar 

kring elever uppkommer ses som ett stöd i skolarbetet. 

En duktig psykolog kan väldigt väl visa sidor, där man tydligt kan visa, och kan man visa det så var-
för ska jag hålla på i flera år för att försöka. Jag är emot att vänta, jag vill inte att de ska känna sig 
misslyckade utan att de lyckas. För varje år de känner sig misslyckade är ju ett förlorat år liksom. 
(Hanna) 

Specialpedagogen på skolan håller i kurser när det gäller TAKK, Tecken som Alternativ och Komplette-

rande Kommunikation för personal inom både förskola och skola i hela kommunen.  

På Hägglundsskolan finns ett elevhälsoteam där rektor, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare 

ingår. Teamet har möten två gånger i veckan. Till det ena tillfället har lärarna möjlighet att boka en tid och 

då berätta för teamet om varför de önskar stöd. Det andra mötet är till för teamet och då diskuteras de 

ärenden som har inkommit eller något som de själva har uppmärksammat samt hur de ska gå vidare. Sko-

lan och elevhälsoteamet har nya rutiner kring upprättande av åtgärdsprogram. Utifrån en pedagogisk ut-

redning, exempelvis ITPA eller en kartläggning fattar rektor beslut om det ska upprättas ett åtgärdspro-

gram eller inte. Kartläggning av elevens behov ses sav Helena som ett stöd i skolarbetet. Det råder delade 

meningar om det finns ett åtgärdsprogram för Hamid eller inte. Det finns åtgärdsprogram på Hamid men han 

har nog de gamla där pedagogen själv har tagit beslutet eftersom han inte har kommit in i de nya rullarna och det finns ett 

åtgärdsprogram sedan förskoleklass (Helena). I Hamids mapp finns ett språkligt utlåtande från TRAS ifrån för-

skolan samt en psykologutredning. Från Hamids tid i förskoleklass finns ingen dokumentation sparad och 

enligt Hanna finns det heller inte något åtgärdsprogram. Jag har gått igenom åtgärdsprogrammen sen tidigare och så 

märker man nu då att här måste det göras någonting för det har inte hänt någonting på ett halvår […] Jag har suttit och 

lusläst hans utredning och där står han har inget åtgärdsprogram. (Hanna) Specialpedagogen arbetar med handled-

ning till personal, samt arbetar individuellt med de elever som är i behov av särskilt stöd. Rektor träffar all 

personal vid en konferens, 30 minuter i veckan då han informerar om aktuella nyheter. 

Gruppnivå 

Ett stöd i skolarbetet som lyfts fram är undervisning i halvklass. Det har organiserats så att en personal 

från fritidshemmet följer med eleverna till lektionerna i musik och idrott men det är musik- och idrottslä-

rare som planerar och genomför lektionerna. Det finns även möjlighet till grupptimmar då eleverna ibland 

går till en ateljé där personal från fritisdahemmet tar emot dem.  

Nu har vi ju fått till det här med grupptimmarna och när jag ser att de andra, att det funkar och ju 
mer de kommer igång och vet vad de ska göra och så då sitter jag med honom, men det är ju inte så 
att den här timmen är Hamids, så är det ju inte. Men jag är fullt medveten om dem, alltså var jag ska 
vara någonstans när jag liksom inte gör någonting annat. (Hanna) 

I den dagliga klassrumsundervisningen används ett flertal olika strategier för att hjälpa samtliga elever i 

lärandet. Visuellt stöd genom bilder är en del, korta tydliga instruktioner är en annan. 

När jag skriver någonting så ritar jag nästan allting bredvid. Det har blivit en grej liksom. Det är li-
kadant när jag har engelska att jag kan skriva orden men att en bild bredvid så att det blir tydligt för 
dem, ja sådana saker. Att använda mycket visuellt stöd i allting, vara ganska tydlig och korta in-
struktioner det försöker jag göra. (Hanna) 
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Förutom visuellt stöd och tydliga instruktioner lyfts även struktur fram. Eleverna har bestämda platser och 

varje sak har sin bestämda plats. 

Jag anpassat klassrummet så att de vet att där är det saxar och där finns det grejer till matten. Jag vet 
inte om du såg men jag har dragit ner jalusierna för alla saker. För vissa klasser kan det vara öppet så 
de kan vara inspirerande men för en del barn kan det bli rörigt och jag har ganska många sådana 
barn just nu. Ja, lite så jobbar jag så att de ska känna sig trygga och veta var saker finns. (Hanna) 

Ytterligare strategier som framkommer som ett viktigt stöd i skolarbetet är att skapa ögonkontakt med 

eleverna och se till att alla lyssnar på varandra. Det finns möjlighet till planering för Hanna tillsammans 

med den andra läraren i arbetslaget då eleverna, enligt Hanna har utedagar, idrott och musik ihop.  

Individnivå 

På skolan ses samverkan med vårdnadshavare som ett viktigt inslag kring elevens skolgång när det gäller 

att arbeta mot samma mål. Hamids vårdnadshavare lämnar honom varje dag i skolan vilket ökar möjlig-

heten för Hanna att träffa dem oftare. Hanna lyfter fram att flerspråkighet och kulturella skillnader kan 

vara ett hinder när det gäller att förstå varandra men att hon upplever att samtalen med Hamids vårdnads-

havare fungerar bra. Där försöker man vara öppen och prata men det kan vara svårt också. Det kan vara språkför-

bistringar, alltså att man inte riktigt känner till vårt skolsystem. (Hanna) Vid utvecklingssamtalen har vårdnadsha-

vare tackat nej till att använda tolk. Hanna har lyssnat till deras önskemål och använt sig av konkret 

material under samtalen vilket har gjort att de har kunnat förstå varandra relativt bra ändå. Undervisning i 

svenska som andraspråk ses som ett mycket viktigt stöd i skolarbetet för Hamid, även om det innebär att 

han får gå iväg under en lektion. Han får ju inte något stöd för sitt språk. Det stöd han har är ju svenska som andra-

språk och det är 30 minuter i veckan. Så han behöver svenska som andraspråk det gör han absolut. (Hanna)  

Hur stödet kan utvecklas  

Kommunen har svårt att rekrytera specialpedagoger samtidigt som en specialpedagog har slutat och ytter-

ligare en har varit sjukskriven en längre tid på grund av hög arbetsbelastning. Helena är därför den enda 

verksamma specialpedagogen i kommunen som arbetar inom skolan. Det medför att hon inte har haft 

någon i samma situation att diskutera med. Nu har skolchef och den centralt placerade elevhälsosamord-

naren uppmärksammat situationen och kommer därför att skapa ett forum för alla specialpedagoger i 

kommunen; […] skolchef och elevsamordnaren förstått att vi kanske behöver ha ett forum men jag är rädd för att det blir 

ytterligare ett forum som jag ska gå på som tar tid. Fast jag kanske behöver det ändå (Helena).  

Även rutiner kring utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogram behöver utvecklas på skolan. Jag ser att 

det som vi brister i här med åtgärdsprogrammen är att vi inte har så korta uppföljningar som 6-8 veckor. Vi har ofta åt-

gärdsprogram som löper per termin. (Helena) Att få en psykologutredning gjord ses av Hanna som ett utveckl-

ingsområde då elevvårdshälsoteamet oftast först vill genomföra en ITPA-utredning. Det medför att det 

ibland kan ta lång tid innan ärendet kommer till psykologen; […] ofta när man säger att vi behöver göra en psy-

kologutredning säger de att då börjar vi med en ITPA men ITPA är ju inte samma sak som en psykologutredning […] 

Just nu är det visst ingen kö till psykolog men det är kö till ITPA (Hanna). 
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Resurser i form av ökad personaltäthet ses som ett utvecklingsområde. På skolan ska det förutom fritids-

personal finnas två lärare och en resurslärare i varje arbetslag. I Hannas arbetslag finns i dagsläget ingen 

resurslärare; […] rektor säger bara att han har sökt pengar för en extra men budgeten är inte färdig och nu är vi inne i 

mars och det här året har snart gått (Hanna). Anledningen till att det inte finns någon resurslärare är att berörd 

person var sjukskriven under föregående läsår och när hon kom tillbaka i höstas så mäktade hon inte med 

att vara i två arbetslag och fick då välja att arbeta heltid i årskurs tre; […] så känner man sig jätteelak för vi vill 

ha en halvtid. För då blir det ju vi som gör att hon inte orkar, att hon blir sjukskriven (Hanna). Hanna ser att fler 

undervisningstimmar i halvklass samt en person till i klassrummet som två sätt att utveckla stödet. Hon 

menar att eleverna i hennes klass inte alltid har fått det stöd de har haft behov av eftersom hon oftast har 

arbetat ensam. Under detta läsår har det på fritidshemmet bytts personal tre gånger och det har varit väl-

digt olika hur personalen har tänkt kring arbetet i klasserna på skolan. Vissa av dem har inte velat arbeta i 

undervisningssituationer alls medan andra har varit ett stöd i klassrummet. En tydligare uppdragsbeskriv-

ning från rektor om vad som ingår i arbetet på fritidshemmet ses som ett utvecklingsområde då det skulle 

kunna underlätta betydligt i undervisningen. Det här tycker jag är en ledningsfråga egentligen, hur vi ska jobba. Att 

vara tydlig från början och att om man söker en sådan här tjänst så ska man vara tillgänglig för barnen hela dagen i skolan. 

(Hanna) Hanna har ibland upplevt att ledningen anser att hon är besvärlig när hon har efterfrågat mer re-

surser.  

Att tydliggöra specialpedagogrollen anser Helena är ett utvecklingsområde även om hon känner stöd i sin 

roll ifrån rektorn. Däremot känner hon att lärarna ibland kan ha andra förväntningar på vad hon ska göra; 

[…] inom parentes är önskemålet från pedagogerna att jag ska jobba som speciallärare och det gör jag till viss del och så 

försöker jag hinna med det andra som jag egentligen ska göra (Helena). Helena kan ibland även känna sig ensam i 

sin roll samtidigt som lärarna ofta passar på att prata med henne i korridoren och när hon är ute som rast-

vakt. Det gör att Helena då och då känner att det kan vara svårt att komma ihåg vad varje lärare har sagt 

eftersom det då inte finns nedskrivet; […] och så är jag så livrädd att jag ska glömma elevens namn, vem det var vi 

pratade om för jag kanske inte är här sen. Jag brukar ofta säga att oj, hur ska jag komma ihåg det här? Kan du lägga en 

lapp i mitt fack? (Helena). Ibland vaknar hon mitt i natten och kommer på någonting som hon har glömt.    

När det gäller planering och samarbete mellan specialpedagog och lärare på skolan kring elever som är i 

behov av särskilt stöd så skulle det kunna utvecklas mer då det idag är svårt att hitta gemensamma tider.  

[…] nej, oftast så går vår tid, vi som arbetar med ”specen”, tiden går åt till möten då pedagogerna är lediga 
och att då finns vi inte här när pedagogerna är lediga och när vi är lediga då har de lektion. Så det är lite så 
där och vi styr ju inte över möten uppifrån och när det gäller hela kommunen så lägger de mötena på ef-
termiddagarna så då är ju inte vi där (Helena). 

Undervisning i svenska som andraspråk ses som viktig men den formen av stöd kan utvecklas mer. Jag tror 

att han behöver mer kontinuitet för som det är nu när det är en gång i veckan så är den personen borta som tränar honom, 

jaja då blev det inte den här veckan (Hanna). Helena anser att Hanna är en skicklig lärare som redan använder 

konkret och visuellt stöd i sin undervisning. Helena anser dock att stödet kan utvecklas än mer när det 

gäller anpassning i klassrummet, där Hamid vill vara och känner sig trygg. Hon betonar att extra stöd inte 
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bara är när Hamid går till specialundervisning utan något som ska finnas med hela tiden; […] att stödet kan 

vara övergripande i klassrummet som sprids till honom för får han vara i klassrummet mår han bra och jag tror att när han 

mår bra och är trygg så då finns också inlärning och motivation (Helena). Även att ge eleven förförståelse och för-

klara begrepp inför nya arbetsområden, andra lärverktyg såsom dator, interaktiv tavla samt anpassat 

material var delar som lyftes fram av Helena som stöd i klassrummet. Ytterligare ett utvecklingsområde är 

att skapa motivation för lärandet eftersom Hamid under intervjun ständigt återkommer till att han vill vara 

så lite som möjligt i skolan. Han vill hellre vara hemma och leka och på frågan om han vet varför han går i 

skolan svarar Hamid; […] då kan vi prata om vi förstår någonting. Hamid säger att han saknar film i skolan och 

att han har en dator hemma men ingen i skolan. Jag får inte spela på datorn. Jag får bara spela på datorn på helg. 

Jag har inte spelat nån gång när jag går på skolan. Hamid betonar vid upprepade tillfällen att han går direkt hem 

efter skolan; […] nej, jag vill, jag går hem skolan slutar jag, jag aldrig gå fritids.  

Syrenlundsskolan 

Innehållet i resultatet har framkommit främst under intervjuer med Sam (specialpedagog), Samira (studie-

handledare), Siv (mentor), eller Stina (mentor). Även Salomes (elev) upplevelser lyfts fram i redovisningen. 

Vad som utgör ett stöd och hur det är organiserat 

Bilden nedan (se figur 3) är en översikt över funna kontexter där stödet planeras, beslutas, organiseras och 

genomförs. 

 

 

 

          

Figur 3 Hur stödet är organiserat i Syrenlundsskolans kommun. 
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Kommun och skolnivå 

I kommunen finns ett centralt stödteam där skolan kan söka externt stöd av specialpedagoger med olika 

fördjupningsområden och av psykolog. Arbetslaget i årskurs 9 har haft kontakt med den specialpedagog 

som arbetar övergripande mot tal- och kommunikation. Jag upplever att om det är någonting som man skulle vilja 

få stöd med eller funderar runt så skulle jag kunna få det med kort varsel. (Sam.) Genom det centralt placerade stöd-

teamet arrangeras kontinuerligt träffar för alla specialpedagoger som arbetar i kommunen, något som Sam 

prioriterar att delta i. I kommunen finns även ett skoldatatek där skolan under en begränsad tid kan låna 

lärverktyg såsom dator med olika programvaror, fickminne och översättningspennor. I kommunen finns 

även kommunikationsklasser från år 1-9 där elever som har en grav språkstörning kan söka plats. Det 

finns också ett kommunövergripande studiehandledningsteam. 

Skolans elevhälsoteam som träffas en gång i veckan består av rektor, biträdande rektor, två kuratorer, en 

skolsköterska samt fyra specialpedagoger och/eller speciallärare, där de sist nämnda ingår i var sitt arbets-

lag. Det innebär att det i varje arbetslag antingen finns en specialpedagog eller en speciallärare som har ett 

extra ansvar för det särskilda stödet. Förutom att ingå i skolans elevhälsoteam finns en ambition att Sam 

och rektor ska träffas en gång i veckan då de bildar en skolutvecklingsgrupp. Dessa möten har visat sig 

svåra att genomföra varje vecka; […] där är rektor väldigt tydlig med att hon vill förändra den situationen till nästa år 

så man känner ju att man har mandat från rektor. Att ja, förändra situationen (Sam). En gång i veckan träffas även 

skolans specialpedagoger och speciallärare för att diskutera skolutvecklingsfrågor. På skolan finns nya ru-

tiner för upprättande av åtgärdsprogram som nu bättre motsvarar skollagens mål. Vi har ju diskuterat det här 

väldigt mycket för det har ju inte funkat riktigt. (Siv) I dagläget är Sam med och skriver alla åtgärdsprogram men 

lärarna är delaktiga i kartläggningsarbetet. Hur ofta ett åtgärdsprogram utvärderas är beroende av vilka 

åtgärder det rör sig om. Svaren varierar något mellan lärarna och skiljer sig från 3 veckor till en gång per 

termin. Jag har gjort så att jag har kommit överrens med vårdnadshavaren när vi ska utvärdera. Det beror lite på vad in-

nehållet är i åtgärdsprogrammet. (Sam) Siv berättar. Det står ju ofta vid nästa utvecklingssamtal så det blir ju en gång per 

termin då.  

En timme i månaden är avsatt för konferens då alla aktörer på skolan träffas. Under mötet ger rektor in-

formation och det finns möjlighet till diskussioner. Utvecklingsledaren sprider även aktuell forskning till 

sina kollegor under mötet.  

Grupp- och individnivå 

Individuell undervisning och små undervisningsgrupper upptar det mesta av Sams arbetstid som special-

pedagog. Han undervisar ungefär 25 av eleverna i årskurs 9, vilket motsvarar en fjärdedel av antalet elever 

som arbetslaget ansvarar för. Vissa av eleverna undervisar han under flera lektioner varje vecka. Individu-

ell undervisning och små undervisningsgrupper ses i arbetslaget som ett specialpedagogiskt stöd i lärandet; 

[…] men sen ser jag ju att hon har fått mycket stöd i och med specialpedagog i olika former. Sen har hon ju hela tiden haft 

olika formationer och varit ensam hos specialläraren i matten och nu skulle ju Sam jobba med henne (Stina).  
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Anpassning av klassrumsundervisningen med hjälp av texter och visuellt stöd i form av bilder och mo-

deller anses vara ett stöd i skolarbetet; […] man försöker ju hitta texter som ska vara passande och man förenklar 

lite eller gör det mer åskådliggörande med bilder och modeller om jag nu pratar för biologin då (Stina).   

Hela arbetslaget träffas under en timme, tre gånger i månaden för planering. Den mesta tiden går då till att 

planera mer övergripande aktiviteter som nationella prov och skolresor; […] så det är ett väldigt stort problem 

som alla upplever att vi inte hinner samtala om elever (Sam). En god samverkan med vårdnadshavare anses som 

viktigt eftersom vårdnadshavare har en betydelsefull roll när det gäller att ge information kring hur eleven 

mår, vilket stöd denne eventuellt kan behöva i skolan samt att de motiverar och stödjer eleven hemma. 

Salomes föräldrar brukar fråga vad hon har gjort i skolan. Dom brukar fråga mig, vad har ni gjort och sånt. Då 

säger jag vad vi har gjort och så. (Salome) Förälder eller storasyster brukar ibland hjälpa henne med läxorna.  

Under samtliga intervjuer lyfts studiehandledning fram som ett viktigt stöd i skolarbetet. Samiras främsta 

uppgift som studiehandledare är att stödja Salome genom att översätta och förklara olika texter och be-

grepp; […] hon frågar mig, har du någonting som du inte förstår, ja, säger jag och så hjälper hon mig med det (Salome). 

Samira finns med i klassrummet under lektionstid och en stund efteråt i sammanlagt 1,5 timme per vecka. 

Samira är tydlig med att hon inte kan bidra med så mycket under den tid hon finns på skolan men att det 

stöd hon kan ge betyder mycket för Salome. Salome har en språkstörning av gravare karaktär som innebär 

en begränsad språkförståelse på båda språken. Salome har samma texter som sina klasskamrater, vilka 

ibland är för svåra för henne. Jag tror inte att en del har fattat liksom för Salome kom en gång med några sidor i 

svenska, läraren hade kopierat några sidor och jag tänkte ska hon läsa det här. Till och med jag hade svårt att förstå vad 

det betyder. (Samira) Samira berättar att Salomes förståelse av texter kan underlättas om den är anpassad; […] 

väldigt kort text kan hon förstå men inte en lång mening (Samira). När det gäller flerspråkigheten är ordföljden på 

modersmålet inte är lika som på svenskan, vilket kan orsaka svårigheter i skolarbetet. Det är även så att 

alla ord inte finns på båda språken vilket också kan medföra att det blir svårare att förstå en text; […] då 

tänker hon på svenska och när hon ska översätta eller skriva det på svenska blir det galet för vi har inte samma ordföljd. 

Det är såna problem som finns också (Samira). Salome själv tycker att det ibland är svårt att förstå det hon läser 

men att stavningen fungerar bra. Jag har ju sånt där, har ju svårt med läsförståelsen så det är ju lite så där jobbigt. 

(Salome) Ytterligare en konsekvens som språkstörningen utgör när det gäller skolarbetet är att Salome lätt 

glömmer bort det hon har lärt sig.  

Hur stödet kan utvecklas 

Under detta läsår har det varit svårt att få till en gemensam tid för planering och en anledning är att kom-

munen har valt att införa en ny skolskjutsorganisation som påverkar planeringstiden. Ytterligare en anled-

ning kan vara att Stina och Siv arbetar halvtid vilket också påverkar möjligheten att träffas. Skolledningen 

är medveten om problemet och arbetar för en förändring till nästa läsår.  

Sam har ett stort ansvar när det gäller upprättande av åtgärdsprogram och han medverkar i kartläggnings-

arbetet och skriver samtliga åtgärdsprogram i årskurs 9. Ett utvecklingsområde på skolan är att lärarna i 
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fortsättningen själva ska skriva åtgärdsprogram men att de vid behov kan få stöd av Sam; […] alltså vi för-

söker vända lite på skutan här. Det har funnits en tradition som är sådan. I vår arbetsbeskrivning som vi har gjort nu så 

står det väldigt tydligt uttryckt att jag ska vara behjälplig mot kontaktlärarna när det gäller att skriva åtgärdsprogram 

(Sam). Siv lyfter även fram att rutinerna kring IUP (individuella utvecklingsplaner) kan utvecklas på skolan. 

Hon upplever att de flesta IUP har samma innehåll; […] hur är det nu? Det är klipp och klistra, om de skriver så 

är det lika på varenda elev (Siv).  

På skolan finns det ett behov av att utveckla rutiner och arbetssätt kring studiehandledning samt arbetet 

med flerspråkighet. Jag upplever att det är en svårighet på den här skolan. För i årskurs 9 är det två nyanlända och vi 

har väl sex elever eller någonting och vi har inte riktigt rutiner för hur vi ska göra vilket gör att man inte är medveten hur 

man ska jobba. (Sam) Studiehandledningen skulle kunna utvecklas mer för att uppnå ett ökat stöd i skolan 

eftersom en studiehandledare saknar kompetens i de olika ämnena. Ytterligare en del av studiehandled-

ningen som kan utvecklas är mer kunskap om hur den kan användas samt hur tiden bättre kan utnyttjas. 

Under året är det ett flertal tillfällen då studiehandledningen inte har blivit av på grund av skollov, sjuk-

dom eller att andra aktiviteter som exempelvis att de nationella proven är inplanerade. Både Siv och Stina 

lyfter fram att Salome inte får använda det svenska språket hemma, vilket de har påtalat vid upprepade 

tillfällen vid utvecklingssamtal. Salome själv säger. Ibland pratar jag bara svenska hemma hela tiden men pappa blir 

jättearg. För han säger att du kan tappa ditt hemspråk och det vill vi ju inte. Under detta läsår har det varit svårare 

än föregående år att få till studiehandledning på schemat. Timmarna för Salome då hon har möjlighet att 

få stöd i sitt modersmål har därför gått från 3 timmar i veckan till dagens 1,5.  

Inför höstterminen finns en ambition att få till ett mer inkluderande förhållningssätt genom att upphöra 

med de små undervisningsgrupperna. På skolan har man kommit olika långt med hur man arbetar kring 

elever i behov av särskilt stöd; […] man håller på att fasa ut ett system och slussa in ett nytt så i de andra arbetslagen 

är rollen lite mer, lite mer flexibla (Sam). Tanken är att specialpedagogen i stället ska finnas med i klassrummet 

som en resurs. 

[…] då tänker jag att om det är många elever som är i behov av stöd i matten så kan jag vara med på lekt-
ionerna och då kan matteläraren ta de eleverna som har särskilda behov. Ibland kan jag göra det, ibland kan 
man dela gruppen och ibland kan man finnas kvar (Sam). 

Skolan planerar också för att utveckla handledning i form av pedagogiska samtal där enskilda lärare eller 

hela arbetslag ingår; […] mina tidigare erfarenheter är att det går väldigt bra att ha pedagogiska samtal med enskilda 

lärare som behöver ha stöd eller arbetslag om hur man hanterar enskilda elever och det vill vi komma till. Vi är inte där än 

så det ska bli spännande (Sam). Ytterligare ett utvecklingsområde på skolan är att öka kunskapen hos lärarna 

när det gäller användandet av lärverktyg; […] det visar bara vilken kunskapssyn som fortfarande härskar i många, 

inom skolan. Jag tänker att om vi nu försöker oss på ett sociokulturellt perspektiv i skolan men inte inser att det finns 

hjälpmedel alltså, som kan underlätta då fungerar det ju inte (Sam). Som nämnts tidigare finns interaktiva tavlor i 

samtliga klassrum på skolan vilka dock inte alltid används. Det finns därför ett behov av att diskutera hur 

pedagogik och lärverktyg skulle kunna bli en tillgång i undervisningen. 
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Jag vet inte, det känns som att vi behöver prata, inte bara specialpedagogik utan pedagogik i skolan och om 
vi kan enas om Vygotskij modeller om att artefakterna är en tillgång för människan och i skolan, om vi kan 
få in det tankesättet på skolan för det är ok i resten av samhället men inte här. Det är ju inte bara förstå att 
det finns man ska också förstå att det är en tillgång och att det inte är fusk så det är verkligen mångfacette-
rat. (Sam)  

Dator, rättstavningsprogram i Word, inläst material och tankekarta är de lärverktyg som Salome själv anser 

skulle kunna vara ett stöd för henne i skolarbetet. Hon brukar dock inte använda dator eller lyssna på tex-

ter i skolan; […] bara på de nationella proven när vi skulle ha hörförståelsen då fick jag sitta framför datorn och lyssna 

och jag var inte ensam. Det fanns flera stycken, fem sex stycken. Då blev det mycket enklare (Salome). Salome har vid 

ett tillfälle också fått låna en cd-skiva som hon ansåg fungerade bra. Hon berättar; […] men mamma har pra-

tat med Siv och Stina om det och Salome ska få någon text så måste det vara någon som läser för henne. Hon måste få 

lyssna på något, hon ska inte läsa själv. Även Samira lyfter fram att Salome lär sig bättre genom att lyssna istäl-

let för att läsa.  

Det finns ett behov av att få möjlighet införskaffa mer kunskap på skolan när det gäller vilka konsekvenser 

en språkstörning i kombination med flerspråkighet kan ge i skolarbetet. Jag känner att jag saknar utbildning 

och kunskap på det här området. (Siv) Lärarna upplever en osäkerhet när det gäller hur undervisningen kan 

anpassas för Salome. Det där är ju alltså en jättesvår fråga. Jag vet inte. (Siv) […] Jag ser en svårighet, jag ser, jag tyck-

er nästan att vi har gjort så mycket vi har kunnat. (Stina) Enligt Sam kan stödet på skolan gällande anpassningar i 

klassrumsundervisningen utvecklas mer såsom kortare arbetspass, anpassat material, stöd i att hitta det 

viktigaste i texter, förklaringar av olika begrepp samt att få lektionsanteckningar av läraren. Sam menar 

även att skolan kan organisera om och utveckla den tid då Salome har anpassad studiegång då Salome 

ändå deltar på dessa lektioner. Jag ska typ sitta där och läsa på lite i boken. Anledningen till att Salome är med 

på de lektionerna, trots att hon inte får betyg, är att hon ska få höra det svenska språket.  

Salome har varit med på lektionerna men inte skrivit prov och så och jag har varit väldigt frågande till det. 
Det man har sagt är att man får höra språket och delta i undervisningen men den har inte varit tillrättalagt 
särskilt mycket utan hon har deltagit på sina villkor på något sätt. (Sam)  

Det finns nu planer på att istället använda den tiden till det skolarbete där Salome kan få betyg.  

Del 2, samspel och kommunikation 

Som grund för resultatbeskrivningens andra del ligger analysfas två där datamaterialet analyserats utifrån 

KoRPs centrala begrepp, kommunikation och delaktighet med fokus på samspel mellan nivåer, skolans 

aktörer samt artefakter.  

Samspel inom och mellan nivåer 

Kommunen i fall 2 erbjuder fler möjligheter till externt stöd vilket gör att specialpedagogen vet var han 

ska vända sig om behov av stöd uppstår. I fall 1 finns externt stöd i form av psykologutredning och 

TAKK- kurser. Att det inte finns tillgång till ytterligare externt stöd har bidragit till att specialpedagogen 

känner sig mer ensam och mer utsatt i sin yrkesroll än vad specialpedagogen i fall 2 gör.     
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Angående samarbetet mellan studiehandledare och Syrenlundsskolans arbetslag så finns det på kommun-

nivå en överenskommelse att de ska samarbeta, men att det är upp till varje lärare att bestämma hur. Här 

skiljer sig förväntningarna mellan studiehandledare och lärare på hur samarbetet ska utformas. Studiehand-

ledaren anser att det under innevarande läsår inte har funnits något samarbete mellan henne och skolans 

personal. Specialpedagogen menar dock att de under höstterminen träffades varje vecka före och efter 

lektionerna då de hade möjlighet att prata med varandra. Nu träffar jag inte henne regelbundet men hon upplever 

att Salome är duktig på att tala om vilket material de behöver jobba med och som jag förstår det så fungerar det bra. (Sam)   

På båda skolorna finns det från lärarna förväntningar på särskild undervisning utanför klassrummet för 

elever i behov av särskilt stöd. På Syrenlundsskolan finns det många små undervisningsgrupper i engelska, 

matematik och i svenska. Det har varit svårt att komma in i årskurs 9 för många rutiner är fasta. Så här jobbar vi 

med den eleven. Det tog lång tid innan man förstod vilka elever som hade behov och vilka som man hjälpte av bara farten, så 

har det alltid varit. (Sam) Lärarnas förväntningar kring små undervisningsgrupper stämmer inte med special-

pedagogernas som istället vill öka stödet för eleverna inom ramen för klassrumsundervisningen. På sko-

lorna förekommer regelbundna möten inom arbetslagen vilka är inplanerade i kalendariet. Arbetslagen har 

på sina respektive skolor även haft vissa gemensamma träffar kring elever som är i behov av särskilt stöd. 

Dessa träffar är dock inte kontinuerligt återkommande.  

Samarbete mellan skola och vårdnadshavare ses som ett viktigt stöd kring elevernas skolsituation. Hur 

samarbetet ser ut och vilka som deltar i möten skiljer sig åt mellan skolorna när det gäller samtal kring åt-

gärdsprogram. På Syrenlundsskolan är specialpedagogen och mentor med och på Hägglundsskolan är 

klassläraren ensam vid samtalen. På båda skolorna ges möjlighet för vårdnadshavare att vara med och dis-

kutera vilka eventuella åtgärder som ska genomföras. 

Jag brukar göra så att om jag har gjort en utredning så i den så ger jag förslag på hur man skulle kunna 
jobba eller underlätta. Det tar jag med och så har vi en diskussion om det. Det kanske finns andra tankar, 
man kanske kan göra på ett annat sätt. (Sam) 

Specialpedagogen på Syrenlundsskolan ser dock att det kan finnas en viss svårighet i att hålla kontakt med 

alla vårdnadshavare eftersom han har valt att kontakta dem på kvällstid för att inte behöva störa dem på 

arbetet. Lärarna träffar oftast inte vårdnadshavare mer än vid utvecklingssamtalet eller vid föräldramöten 

om skolarbetet fungerar för eleven; […] när det är problem och när de inte klarar det då ringer vi och skriver mail 

och har ständig kontakt (Siv). På Hägglundsskolan sker mötet med vårdnadshavare mer naturligt eftersom 

eleven lämnas varje morgon.  

Samspel mellan vuxna och elever 

Hanna tillvaratar olika tillfällen för att Hamid ska bli mer delaktig och för att ge honom möjlighet att 

kommunicera. Det visar sig då Hanna avbryter lektioner i matematik och har kortare genomgångar när det 

är flera elever som har frågor om samma sak. Vid två av dessa tillfällen räcker Hamid upp handen och 

svarar på Hannas frågor. Han räcker även upp handen och får gå fram inför klassen och berätta om da-

gens datum, vem som har namnsdag samt läsa dagens lunch. Under observationen framkommer även att 

Hanna, vid undervisning i halvklass, har valt att ge varje elev möjlighet att enskilt få läsa sin läsläxa högt 
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för henne. När Hamid läst färdigt sin läxa sammanfattar Hanna textens innehåll, ställer frågor och förklara 

svåra ord. Hamid har även en strategisk placering längst fram vid fönstret då det ger honom möjlighet att 

välja mellan att sitta, stå upp eller att gå några steg runt bänken undertiden han arbetar. 

Under observationerna blev det tydligt att båda eleverna behöver stöd i att komma igång med skolarbetet 

och i att hålla koncentrationen uppe. Hamid sitter ofta still på sin plats utan att arbeta och det är ingen 

skillnad mellan de olika ämnena. Under två 30 minuters lektioner i matematik arbetar han inte med något 

skolarbete alls. Den ena gången är när han kommer tillbaka från svenska som andraspråk och det andra 

tillfället är när hans grupp börjar senare vilket innebär att eleverna skulle gå direkt till sina platser och börja 

arbeta, något Hamid inte gör. Han går till sin plats men sitter och leker med en penna och ett suddgummi. 

Han petar sig ofta i näsan under de här två tillfällena. Hanna går runt och hjälper de elever som skriver sitt 

namn i den ram som finns på tavlan men eftersom Hamid inte förstår hur det systemet fungerar så sitter 

han utan att få hjälp eller att be om det. Vid genomgångar är Salome aktiv i ungefär 20 minuter innan hon 

börjar titta åt ett annat håll samtidigt som även hon leker med en penna. Hon gäspar också vid flera till-

fällen. Det är något som även Samira har uppmärksammat; […] alltså, det är så att hon stänger av efter 20 minu-

ter. Hon kan finnas där, kroppen är där tror jag, jag är inte hundra procent säker men jag har upplevt på det sättet (Sa-

mira). Sam säger att det finns anpassningar såsom att förbereda med olika begrepp inför undervisningen, 

anpassa materialet, hjälpa henne att sortera eller prioritera i materialet vilket skulle kunna underlätta i skol-

arbetet för Salome men det används inte i dagsläget.  

Kommunikation om och med eleverna 

Genomgående i intervjuerna med lärarna beskrivs båda eleverna som duktiga. Salome beskrivs som en 

studiemotiverad, social, duktig, lydig och en ambitiös elev som lämnar in sina uppgifter i tid. Hon är väldigt 

lydig och från början oerhört lydig då. Så på det viset är hon ju utmärkande för många är ju inte så lydiga på det viset i 

dagens skola. (Stina) Stina upplever att en del av hennes kollegor inte riktigt har insett vilka konsekvenser 

språkstörningen ger i skolarbetet för Salome eftersom hon ger ett intryck av att kunna hantera situationen; 

[…] att göra sina uppgifter och lämna in sina läxor och ja, då kan det upplevas som ett sken. För många lärare säger men 

hon gör ju allting, det går så bra (Stina). Flera av de intervjuade framhöll att Salome är duktig inom matematik-

området och att hon där har betyget E. Även Salome säger att matematik är roligt och att det är hennes 

starka sida. Trots det framkom att finns det risk för att hon inte kommer att uppnå betyget E i slutbetyg. 

Hon har betyg i matten, hon har E men det har varit på snudden hela tiden liksom. Ja, nu vet jag ju 
och jag pratade med Sam om det och nu blir det ju mer och mer tal, ja, eller uppgifter och de inne-
håller ju mer och mer text och jag tror till och med att jag pratade med Salome om det och det är ju 
det som blir svårigheten nu här om hon verkligen reder ut det, jag vet inte. (Stina) 

 När det gäller Hamid är Hanna inte orolig för kunskapskraven då han både kan läsa och räkna men det 

finns en viss oro kring hans sociala utveckling då hon känner att han är utanför gruppen. Hamid inte är på 

fritidshemmet under eftermiddagarna trots att det enligt Hanna skulle kunna vara ett stöd för hans sociala 

utveckling. Hanna anser att Hamid ändå har en hög status hos sina kamrater i klassrumsundervisningen 
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[…] dom tycker ju att han är duktig så han har ingen status att han inte skulle kunna något, det har han inte, utan sna-

rare tvärtom (Hanna). 

Under intervjuerna lyfts frågan om lärarna har frågat Salome om hennes skolsituation. Det framkommer 

att Sam har pratat med henne. 

Nu är det så att hon har suttit ensam med en lärare tidigare här och när jag började så samtalade vi 
om hur engelskan hade fungerat och då var hon väldigt ledsen över det här och hon tyckte att det 
var väldigt tråkigt. Och inte särskilt stimulerande och hon kände sig utskuffad eller så. (Sam)  

Samtalet mellan dem ledde till en förändrad skolsituation som innebär att Salome nu istället ingår i en 

grupp på tolv elever som arbetar i ett litet lugnare tempo, något som har fungerat bra för hennes del; […] 

efter ett par veckor beslutade vi oss att vi är med där. Så både hon och jag är med där (Sam). Även Stina berättar att 

hon har pratat med Salome om hennes studiesituation. Ja, det har vi gjort men Salome har ju svårt att förstå att 

hon inte förstår det här så att säga. Siv har inte pratat med Salome om hennes studiesituation men under lekt-

ionerna brukar hon fråga Salome om hon behöver hjälp. Hon svarar nej, hon vill inte för hon vill inte sticka ut, 

hon vill vara som de andra. Då sitter hon hellre och så sitter hon och plitar och så blir det vad det blir. Salome berättar 

att hon lär sig bättre genom att lyssna än att läsa texter och att en dator i skolan skulle underlätta i hennes 

skolarbete; […] och så går det mycket snabbare att skriva på datorn (Salome). På frågan om det är någon på sko-

lan som har diskuterat med Salome om hur och vad hon behöver för att lära sig bäst tänker hon efter en 

stund innan hon svarar. 

I – Är det någon på skolan som har frågat dig hur du lär dig bäst? 
S – nej, inte elever eller så 
I - Någon vuxen? 
S - Nej, inte nu. Faktiskt inte. Kanske Sam och Siv ibland. Sen frågar dom vad behöver du hjälp 
med och sånt. 
I - Är det någon som har frågat dig vad du behöver för att klara skolan bättre? 
S - Nej, sånt har de aldrig frågat.  
I - Hur kan de vuxna hjälpa dig i ditt skolarbete? 
S - Alltså, jag bryr mig inte så mycket om de andra ämnena mer än svenska, engelska och matte. För 
matten har jag godkänt i så det är svenskan och engelskan som jag måste få tag på nu. Så jag hoppas 
att de kan lära, hjälpa mig med det så att jag får ett E i det.  

 

Samspel mellan elever 

De två elevernas relation till kamrater skiljer sig åt då Salome har tre nära kamrater i sin klass medan Ha-

mid inte har någon jämnårig som han umgås med. Under observationstillfällena är Salome lätt att få kon-

takt medan det tycks vara svårare att få kontakt med Hamid då han håller för ögonen och vänder sig bort 

när man tittar åt hans håll. Även Hanna har uppmärksammat att han inte tar ögonkontakt och att han 

gärna vänder sig bort. Det påverkar hans situation i klassrummet och bidrar till att klasskamrater har ställt 

frågor kring varför han sitter vänd åt andra hållet vid samlingen på mattan. Han satt vänd med huvudet ner i 

soffan och då sa ett barn varför gör han så, är han ledsen? Vad har hänt? Så de är lite osäkra på hans beteende tror jag. 

(Hanna) Det framkommer under intervjuerna att Hamid är ensam och att han inte brukar ta kontakt med 

någon av klasskamraterna samt att både klasskamrater och Hanna själv kan känna sig osäkra på hur de ska 

få kontakt med honom. 
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De blir osäkra på hans tysthet tror jag precis som vuxna också blir tror jag, för vad ska jag säga till honom, 
jag får ju ingen respons ungefär så. Jag får liksom ingen kontakt med honom kan någon säga så där. Det är 

ju så det är ju, där det ligger liksom. (Hanna)  

Under tre dagars observationer i klassrummet pratar inte Hamid med någon klasskamrat. Under samtliga 

lektioner då de har matematik, ställer han sig upp vid flera tillfällen och vänder sig om till de som sitter 

bakom honom, tittar en kort stund på vad de gör innan han vände sig tillbaka igen. Det tyder på att Ha-

mid är intresserad av vad klasskamraterna arbetar med samtidigt som Helena tänker att kamratrelationen 

inte har någon betydelse för Hamids inlärning. Kamratrelationen spelar ingen roll för hans inlärning. Jag tror inte att 

han ser att de andra gör någonting annat eller nått sånt där. Han är nöjd med att sitta i hans bänk och jobba. (Helena)  

Under både observationer och intervjuer med lärare och elev framkommer att Salome trivs bra i skolan 

och har flera kamrater som hon umgås med på raster. Jag tror nog att det funkar bra. Hon är ju en snäll, men hon 

kan också vara lite busig. (Siv) Att Salome har kamrater på skolan kan enligt Stina, ha varit en anledning till 

att familjen valde att tacka nej till den plats i kommunikationsklass som hon erbjöds; […] dom har ju varit 

goda och det var väl det som gjorde att hon också kände tror jag att hon och föräldrarna tog beslutet att hon skulle gå kvar 

på skolan. Själv upplever inte Salome att hon har någon bästa kompis men hon berättar att hon har flera 

kamrater som hon umgås med. 

Intervjuare (I) - Vad tycker du är roligt att göra i skolan? 
Salome (S) - Jag gillar matte jättemycket och när jag har håltimme så är jag med mina kompisar 
mycket, pratar och sånt och har kul. 
I – Har du några kompisar här på skolan? 
S – Ja, mycket. Jag har många kompisar. 
I – Har du någon bästa kompis? 
S – nej, asså alla är med alla typ, vi är ju kompisar med varandra. 

 

Vid observationer av klassrumssituationen framkommer att Salome på lektionerna i engelska, svenska och 

i matematik har kamrater som hon samarbetar och samtalar med. På slöjdlektionen är hon dock ensam 

under en större del av tiden. Flera av de andra lyssnar på musik via sina telefoner, de delar och byter hör-

lurar med varandra och tipsar om olika appar. Salome håller också på med sin telefon men hon sitter en-

sam. Under slöjdlektionen samtalar hon med kamrater vid tre tillfällen. De kamrater som Salome umgås 

mest med under observationstillfällena är inte med under slöjdlektionen. 

 

På Hägglundsskolan finns det två stora skolgårdar, en där årskurs F-2 brukar vara och en där årskurs 3-6 

är mest. Alla elever har rast samtidigt på förmiddagen. Vid observationer framkom att Hamid är snabb att 

klä på sig när rasten börjar och att han är på den skolgård där de äldre eleverna finns. När han kommer ut 

på skolgården ser han sig först omkring, går sedan runt och leker för sig själv i ungefär fem minuter. Hans 

armar rör sig frenetiskt och han låter ”aaaa” och ”phsss” tills hans storebror som går i årskurs 4 kommer 

ut. Då springer Hamid fram till brodern och hans kamrater. Han är tillsammans med dem och de leker 

olika jagarlekar. Några gånger varje rast försöker brodern och hans kamrater att lämna Hamid, han följer 

dock efter och tittar på dem tills de låter honom vara med igen. Med direkt samtal med Hamid berättar 

han vem han leker med. 
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Intervjuaren (I) – Vad leker du med i skolan?  
Hamid (H) - Tystnad.  
I – Leker du i skolan? 
H – Ja, men (tystnad) 
I – Vem leker du med i skolan? 
H – Min storebrorsa. 

Rasterna är ett område som kan utvecklas för alla elever på Hägglundsskolan. Det har tidigare har funnits 

idéer om att organisera lekar på rasterna men det inte har blivit av eftersom ingen har fått det ansvaret av 

rektor. Det har nog funnits idéer men det är väl samma här att det är en ledningsfråga. Vem är det som ska organisera det, 

finns det någon person som kan ha hand om det här. Det är ju så. (Hanna) Att det inte finns några organiserade 

lekar har bidragit till att Hamid är utan jämnåriga kamrater under rasterna. Han får bara vara. Han hade lite 

kontakt med grabben som gick i samma förskoleklass, de lekte affär och lite sådana där saker och man hade väl hoppats på 

att det skulle fortsätta med det gjorde de inte. (Helena) Hamid lekte från början på samma skolgård som sina 

klasskamrater. Då han upplevde att han inte fick vara med sa han till sin lärare, Hanna. De gick då bort 

och pratade med de andra eleverna som då berättade att Hamid inte brukade fråga om han fick vara med. 

Han deltog några gånger i lekar men valde sen att gå till den andra skolgården istället; […] då blir han ju själv 

för de andra barnen är ju på den andra sidan, men han har valt det själv (Hanna). Att Hamid ska ges möjlighet att 

komma in i gruppen under rasterna har diskuterats. Hanna har funderingar på att avbryta lektionen lite 

tidigare innan rasten och själv följa med ut och starta olika lekar för att Hamid ska kunna leka på den skol-

gård där hans klasskamrater finns. Vid observation framkommer att matsituationen på Hägglundsskolan 

skulle kunna utvecklas mer för att öka förutsättningarna för Hamid att skapa kamratrelationer. När det är 

dags för mat ställer sig Hamid först i ledet och han är även först in i matsalen. Han tar mat själv och går 

sen direkt till sitt bord. Det är lugnt i matsalen och eleverna sitter vid småbord, vid Hamids bord är det 

fyra elever men ingen vuxen. Han går själv och hämtar mer mat. Han tittar eller pratar inte med någon 

under tiden han äter. När han har ätit färdigt vänder han sig ifrån bordet och tittar ut genom dörren. Efter 

20 minuter får de lämna bordet, han lämnar då sin tallrik och därefter går han direkt tillbaka till klassrum-

met. 

När Hamid ska ha svenska som andraspråk hämtar Helena honom först, varpå de hämtade ytterligare en 

elev innan de går till det rum de ska vara i. Där tränar de på att peka och benämna olika kroppsdelar. Ha-

mid är aktiv och han både benämner vissa av kroppsdelarna högt och pekar på dem. De spelar även ett 

spel där både ord och siffror finns med. Båda pojkarna tycker att spelet är roligt och de pratar och ställer 

frågor till varandra. Hamid lägger ihop siffrorna på spelkorten och räknar par. Vid andra tillfället frågar 

han Helena vad 4+4+4 blir och Helena svarar, ja, vad blir 3*4? Hamid räknar och svarar att 3*4 blir 12. 

När lektionen är slut går han ensam tillbaka till klassrummet.  

Samspel mellan aktörer och artefakter 

De artefakter som fokuseras på är följande, åtgärdsprogram, visuellt stöd, anpassat material, schema samt 

lärverktyg. Även språket som verktyg har framkommit i resultatdel två, något som inom den sociokultu-
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rella teoribildningen ses som verktygets verktyg. Ett exempel på tydlig kommunikation är lektionen i 

svenska som andraspråk där Helena använder språket som ett stöd för lärandet. 

Åtgärdsprogram 

Det finns olika förväntningar mellan de vuxna aktörerna på skolan kring arbetet att kartlägga och upprätta 

åtgärdsprogram. Innehållet i de båda specialpedagogernas arbetsbeskrivning redogör för att de ska hand-

leda kollegor, undervisa elever både enskilt och i grupp samt kartlägga och utreda elevers behov. Att spe-

cialpedagogen ska arbeta med olika arbetsuppgifter såsom handledning och skolutvecklingsfrågor har varit 

svårt att få till. Dessa arbetsuppgifter är heller ingenting som lärarna förväntar sig att specialpedagogen ska 

arbeta med. Däremot stämmer de båda specialpedagogernas arbete kring åtgärdsprogram väl överens-

stämmer med de förväntningar som lärarna har. Att specialpedagogerna förväntas lägga en så pass stor del 

av sin arbetstid på arbetet kring åtgärdsprogram har medfört att specialpedagogerna har en känsla av att 

det är näst intill omöjligt att vara borta ifrån skolan även om det enbart gäller för en dag. Det är jättesvårt, 

det är, min son var magsjuk en dag i januari och det är ju en väldigt stor källa till oro hemma för ingen, man vill ju gärna 

vara hemma hos sitt barn men man känner att det går ju bara inte. (Sam) Det innebär att lärarnas ansvar kring arbe-

tet med åtgärdsprogram är förhållandevis litet. Jag måste ju ansvara för de som jag undervisar, att jag tar fram 

materialet, men sen så som jag har uppfattat det är det speciallärarna som har tagit på sig att fixa detta. (Siv) 

Visuellt stöd samt anpassat material  

Under observationerna blev det tydligt att skolorna arbetar på olika sätt när det gäller anpassning i klass-

rummet. Det framkommer då eleverna på Hägglundsskolan ska lösa två olika uppgifter som innebär att 

formulera egna meningar och då är det visuella stödet till stor hjälp. Den ena uppgiften består i att elever-

na i sin veckobok ska skriva vad de har gjort under helgen. Hamid har svårt att komma på vad han gjort 

och säger till Hanna att hon skulle berätta vad han ska skriva. Hanna hjälper honom att komma ihåg ge-

nom att ställa ett flertal frågor till honom. Det gjorde att han kunde arbeta vidare. 

Han har svårt att sätta namn på vad han har lekt. Som du såg förut idag. Det var ju bara en skrivöv-
ning, har man inte gjort någonting är det bara att skriva men han har svårt. Han säger att han har 
lekt, han säger säg du, men jag vet inte säger jag. (Hanna) 

Den andra uppgiften är i matteboken och eleverna ska svara på frågan när på dygnet de gör sina läxor. För 

att lösa uppgiften går Hanna och Hamid fram till tavlan och tittar på bilderna över ett dygn som finns där. 

Även om bilderna är ett stöd så fick Hanna förklara vad varje bild innebär innan han kan svara. Det är 

flera av eleverna som har stöd av dessa bilder. Under observationerna på Syrenlundsskolan framkommer 

att det under engelskalektionen finns en anpassad stencil som eleverna arbetar med samt att det visas film 

på svenskalektionen. I matematiken har Salome inte några anpassningar utan har samma text som de öv-

riga eleverna; […] på nåt sätt måste hon ju få, men samtidigt så ja, det är ju jättesvårt för var i matten också. För ibland 

så bygger ju uppgifterna på att man kan tyda texter då. Så det är en jättesvår balansgång (Stina). 

Schema 

Syrenlundsskolan kan utveckla vissa delar i strukturen när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Under  
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observationen visar det sig då Salome och två av hennes klasskamrater är osäkra på vilken sal de ska vara i, 

då de enligt schemat ska alternera mellan två salar. De sitter och väntar utanför fel sal och oron över att 

komma försent växer. De letar upp övriga klasskamrater som är i uppehållsrummet. När lektionen skulle 

ha börjat har ansvarig lärare ännu inte kommit. Sam uppmärksammar detta och hjälper eleverna att 

komma igång med skolarbetet. Jag tänker på skolan överlag behöver bli bättre på att möta elever i behov av särskilt 

stöd när det gäller struktur. (Sam) Ansvarig lärare kommer inte under hela lektionen.  

Lärverktyg 

Under observationerna på de båda skolorna framkom att lärverktyg inte används på Hägglundsskolan. På 

Syrenlundsskolan har eleverna under lektionen i engelskan möjlighet att använda mobiltelefon som ett 

stöd för att översätta. De använder sig då av internetsidan ”Tyda.se” vilket visar sig ge upphov till flera 

felaktiga svar. Under svenskalektionen användes Whiteboardtavlan istället för smartboarden till att skriva 

ner namnen på rollinnehavarna i filmen de just sett efter ett önskemål från eleverna. Vi har smartboards i 

alla klassrum. Men att ha och att använda högteknik är inte synonymt har jag upptäckt. Tyvärr. (Sam) När det gäller 

användandet av lärverktyg såsom att lyssna på läroböcker eller använda datorn i undervisningen var det 

ingenting som kunde ses under observationstillfällena på någon av de båda skolorna. Datorer används inte 

som ett stöd i skolarbetet och Salome har förutom sin mobiltelefon inte tillgång till några andra lärverktyg 

i skolarbetet. Nej, det har vi inte provat, inga strukturåtgärder alls. (Sam) Själv säger Salome om att använda da-

torn som stöd i skolarbetet. Vi frågar om datorer ibland, om vi får använda datorn ibland, till några viktiga saker 

istället för att jobba och så, om vi ligger efter i någonting och sånt. Då lånar vi den och då gör vi våra uppgifter. Vi sitter inte 

med något annat.  

Sammanfattning av resultat 

Nedan sammanfattas resultatet utifrån samspel mellan de olika nivåerna, mellan vuxna och elever, mellan 

elever och mellan aktörer och artefakter.  

Samspel inom och mellan nivåer  

Kommunerna i studien har valt att organisera sitt stöd på olika sätt. Det påverkar i sin tur hur specialpeda-

gogerna agerar i sin yrkesroll. En skillnad som framkom var möjligheten att söka stöd av extern kompe-

tens. På skolorna finns elevhälsoteam men på Hägglundsskolan råder olika förväntningar på vad elevhäl-

soteamet ska bidra med då lärare anser att teamet stoppar upp processen genom att göra egna utredningar 

innan extern kompetens kopplas in.     

Kommunikation och förväntningar fungerar väl mellan rektor och specialpedagog. Däremot förefaller det 

som att samma förhållande inte råder mellan rektor, specialpedagog och med lärare. Små grupper och in-

dividuell undervisning är kommunikativa kontexter som av lärarna ses som ett stöd i skolarbetet. Det skil-

jer sig från specialpedagogernas syn då de istället önskar mer stöd till eleverna i klassrummet. På 

Syrenlundsskolan arbetar ledning aktivt för ett mer inkluderande arbetssätt vilket har mötts av en del mot-

stånd då flertalet lärare vill fortsätta arbeta som tidigare.    
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Det finns organiserade arbetslagsträffar på skolorna men även informella möten under raster förekommer 

då olika elevärenden diskuteras. Specialpedagogerna i studien har ett stort ansvar när de gäller lärandet i 

skolan. Det finns outtalade förväntningar från lärare om vad specialpedagogen ska göra. Framför allt är 

det lärares förväntningar på arbetet med åtgärdsprogram, små undervisningsgrupper och individuell 

undervisning som lyfts fram. Samarbete med vårdnadshavare ses som en viktig del i skolarbetet även om 

de kulturella skillnaderna och språksvårigheterna ses som en utmaning i samarbetet. I första hand sker 

samarbetet vid utvecklingssamtal men även telefon, - mail- och SMS-kontakt förekommer. 

Samspel mellan vuxna och elever  

Studien antyder att de två eleverna inte i någon större omfattning blir tillfrågade av lärarna om deras egna 

upplevelser av skolsituationen eller hur de lär sig bäst. Däremot tillvaratar läraren på Hägglundsskolan 

flera tillfällen till kommunikation och specialpedagogen på Syrenlundsskolan har diskuterat individuell 

undervisning i engelska samt anpassad studiegång med eleven, vilket har fått positiva konsekvenser för 

skolsituationen.  

Samspel mellan elever 

I de informella kontexterna såsom raster och matsituation finns de vuxna inte med som ett stöd eller som 

samtalspartner. I dessa kontexter är eleverna i hög utsträckning utlämnade till sig själva och till sina kamra-

ter för att kunna hantera situationen. Den yngre eleven hade stora svårigheter att själv knyta kontakt med 

jämnåriga. Den äldre eleven hade ett par kamrater som hon umgicks med men när de inte var närvarande 

var hon ensam.  

Samspel mellan aktörer och artefakter 

Nya rutiner kring åtgärdsprogram har utvecklats och specialpedagogerna är delaktiga i kartläggningsarbetet 

och i upprättandet av dem. På Syrenlundsskolan är specialpedagogen även ansvarig för åtgärder och för 

samtal med vårdnadshavare. Att specialpedagogen har ett så stort ansvar samt avsaknaden av gemensam 

diskussionstid har medfört att lärarna inte har kännedom om vad som står i åtgärdsprogrammen. Även på 

Hägglundsskolan blev det tydligt att åtgärdsprogram inte används i det dagliga arbetet då personalen hade 

olika uppfattningar om det fanns ett åtgärdsprogram kring eleven eller inte.  

Visuellt stöd används främst i form av bilder och schema. På Syrenlundsskolan är schemat svårt att tyda 

då tider och salar inte alltid stämmer överrens med verkligheten. Det skapar en osäkerhet hos eleverna. 

Förutom mobiltelefon användes inte lärverktyg på någon av skolorna. Detta trots att både vårdnadshavare 

och studievägledare på Syrenlundsskolan har sett behov av inlästa läromedel. Hos lärarna råder en kun-

skapssyn som innebär att lärverktyg inte anses vara en tillgång i skolarbetet utan ses som fusk. Även eleven 

antyder att den synen råder då hon betonar att datorn enbart används till skolarbetet och ingenting annat. 
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Diskussion 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion där erfarenheter från studiens fältarbete lyfts fram. I resultatdis-

kussionen har jag valt att resonera kring några av de kommunikativa kontexter, som redovisats i resultat-

kapitlet och kopplat samman dem med lärandet i skolan. 

Metoddiskussion 

De valda metoderna, intervju och observation har bidragit till en större helhetsbild av hur stödet i de två 

fallen är utformat. För läsaren kan frågorna ha karaktären av stöd mer allmänt men informanterna och 

själva samtalen har utgått ifrån två flerspråkiga elever som har en diagnostiserad språkstörning. Detta 

kunde ha tydliggjorts mer i manualen för frågorna. Om jag skulle göra om studien skulle jag inte välja att 

genomföra en intervju där två elever (Hägglundsskolan) är tillsammans, när förutsättningarna är så olika 

då det gäller att svara och berätta. Jag var förberedd på att eleven, Hamid inte skulle svara särskilt utförligt 

på mina frågor eftersom han har en kombinerad flerspråkighet och språkstörning. Däremot var jag inte 

beredd på att den andra eleven skulle visa en så pass stor vilja att svara och så snabbt dessutom. Här hade 

jag kunnat avbryta studien och istället valt ett annat fall men svårigheten i att finna aktörer som passade in 

på de i förväg uppställda kriterierna gjorde att jag ändå valde att fullfölja studien. Utifrån denna situation 

ansåg jag att det enda alternativet till intervju med eleven var att genomföra den så som nu skedde, då han 

troligen inte hade följt med mig ut ifrån klassen annars. Under intervjutillfället hade eleven inte ögonkon-

takt med någon av oss i rummet men han lyssnade och verkade göra sitt bästa för att svara på de frågor 

som ställdes. Däremot behövde vi vuxna omformulera frågorna och förtydliga dem för att han skulle 

kunna svara. Att Hamid troligen blev påverkad av kamratens snabba svar under intervjun, har jag tagit i 

beaktande vid analysen. Att genomföra observationerna samt de övriga intervjuerna gick problemfritt, 

vilket troligen har underlättats av att jag via mitt yrke har en vana av att observera och att samla in inform-

ation om skolsituationen under intervjuliknande former. Däremot hade det underlättat om lärarna i fall 2 

(Syrenlundsskolan) i förväg hade fått kännedom om att jag skulle komma. Jag borde ha skickat ett missiv 

till dem personligen och inte överlämnat det ansvaret till specialpedagog och mentor. I resultatdelen har 

jag valt att ta med vissa sekvenser i elevintervjuerna eftersom det kan ge läsaren en förståelse för elevernas 

sätt att kommunisera. 

Under analysarbetet har KoRP och det sociokulturella perspektivet varit ett stöd när det gäller att synlig-

göra kommunikativa kontexter och interaktionen mellan olika nivåer, mellan individer och mellan indivi-

der och artefakter. Det är en relativt liten studie och jag är medveten om att begränsningen till två fall gör 

att resultatets överförbarhet kan diskuteras men som jag har beskrivit i metoddelen har det inte varit avsik-

ten. Däremot har studien visat exempel på hur stöd kan utformas. Det intressanta är hur läsaren uppfattar 

och kan känna igen sig samt överföra resultaten till sin egen verksamhet. 
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Resultatdiskussion 

Nedan presenteras resultatdiskussionen i tre underrubriker, vilka är skolledningens roll, specialpedagogens 

roll samt elevens delaktighet. Kapitlet avslutas med några slutord.  

Skolledningens roll 

Resultatet visar på vikten av att skolledningens beslut och agerande är tydligt då den funktionen i hög grad 

påverkar hur stödet utformas på skolan, något även Fischbein (2009) lyfter fram. Det gäller bland annat att 

skapa tydligare förväntningar genom att klargöra fördelning av personalresurser och uppdragsbeskrivning-

ar för aktörerna i skolan. Skolledningens funktion är även avgörande för om redan etablerade konferenser 

och planeringar kan utökas tidsmässigt. Då konferensen är en betydelsefull kommunikativ kontext där alla 

aktörer samlas samtidigt kan man ifrågasätta om aktörerna hinner ta till sig, bearbeta ny information samt 

ta del av aktuell forskning.  Det är ytterst angeläget att skapa möjligheter till kompetensfortbildning, något 

som lyfts i Skollagen (SFS. 2010:800, s. 26) och som Sjöberg (2007) anser är betydelsefullt. På skolorna är 

det viktigt att utveckla ytterligare kunskap när det gäller flerspråkighet kombinerat med språkstörning och 

dess konsekvenser i skolarbetet. Det är förvånande att den ena skolan, trots avsaknad av kunskap kring 

flerspråkighet och språkstörning inte tar till vara på studiehandledarens kunskaper. Den andra skolan har 

tillgång till fortbildning i TAKK vilket de inte har tagit del av fast kursledning arbetar på skolan. TAKK 

kan vara ett sätt att stimulera elevers ordförråd på alla språken (Lundgren, 2006) 

Specialpedagogens roll 

Resultatet antyder att det är viktigt att tydliggöra specialpedagogens roll då lärarna lägger över en stor del 

av ansvaret kring anpassad undervisning på specialpedagogen då de förväntar sig att elever i behov av sär-

skilt stöd ska få undervisning utanför klassrummet. Specialpedagog och skolledning önskar istället ett mer 

inkluderande arbetssätt genom att undervisningen anpassas utifrån elevernas behov och att det sker i 

klassrummet. Specialpedagogerna har ett stort ansvar för elevens lärande vilket har lett till stress och oro 

för att inte hinna stödja de elever som av lärarna anses vara i behov av särskilt stöd, vilket är i likhet med 

andra studier (Emanuelsson & Persson, 2002; Rioux, 2007; Skolverket, 2009). Resultatet antyder att risken 

med stödets nuvarande utformning är att elever blir utan stöd då specialpedagogerna är frånvarande, vilket 

kan få en negativ inverkan för elevernas lärande. Det visar hur angeläget det är att samtliga aktörer på sko-

lan har ansvar och är delaktiga i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd, vilket även annan forskning 

visat (Fischbein, 2009). 

Elevens delaktighet 

Eleverna blir i relativt låg utsträckning tillfrågade av de vuxna aktörerna på skolan om hur de upplever sin 

skolsituation eller vad de anser underlättar för lärandet. Det tyder på att aktörerna pratar mer om eleverna än 

med dem trots att båda eleverna kunde återge vad de anser är ett stöd i skolarbetet. Det innebär att elevens 

erfarenheter inte tas tillvara och att de inte blir delaktiga i diskussionen om sitt eget lärande, något som 

påverkar elevens engagemang och motivation negativt. Detta har också visats i andra studier (Ahlberg, 

2001; Bjärvall & Blomberg, 2007; Ingestad, 2009; Möllås, 2009). Det gör att det i hög grad är angeläget att 
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samtliga aktörer skapar en öppen och återkommande dialog mellan varandra, vilket ger ökad möjlighet till 

inflytande för eleven. Att lyfta fram och lyssna till elevens egna upplevelser är i enlighet med skollagen 

(SFS. 2010:800, s. 16). Resultatet tyder på att en strukturerad undervisning med få elever och en lärare, 

som när specialpedagogen Helena undervisade i svenska som andraspråk, ökar elevens motivation och 

delaktighet samt möjligheten att skapa relationer med jämnåriga. Det visar på relationens betydelse för 

lärandet. Det som är något förvånande är att Helena inte anser att relationer har någon betydelse för lä-

randet, något som tidigare forskning visat (Ahlberg, m.fl., 2002; Jakobsson & Nilsson, 2011; Nordevall 

m.fl., 2009).  

Resultatet antyder på att eleverna inte har tillgång till stöd vid informella kontexter såsom raster och i mat-

situation, trots att forskning har visat på vikten av att utnyttja dessa situationer till att öva på socialt sam-

spel (Ahlberg, 2013; Bruce, 2006; Fujuki m.fl., 1999). Det kan ha bidragit till att den yngre eleven inte är 

delaktig utan helt saknar jämnåriga kamrater och därmed har ytterst få möjligheter att delta i de andras 

konversationer och lekar. Resultatet kan tolkas som att skolorna lägger ansvaret för att utveckla kamratre-

lationer hos eleverna fast tidigare studier visat att språkliga svårigheter och brister i den sociala kompeten-

sen ofta är konsekvenser av en språkstörning (Bishop, 1997; Bruce 2010; Carlsson Törnqvist m.fl., 2009; 

Fujiki, m.fl., 2004; Fujiki, m.fl., 1999). Det innebär att eleven är exkluderad under de informella kontexter-

na vilket kan vara en orsak till att han inte vill vara i skolan. Eleven verkar heller inte ha förstått syftet med 

att gå i skolan eller de olika kontexter han ingår i. Eleven vill helst vara i sin klass men de vuxna har beslu-

tat att han ska gå iväg till lektionen i svenska som andraspråk. Det visar att aktörerna inte är överrens om 

vilka kontexter eleven ska ingå i. Elevens röst blir därmed inte efterfrågad vilket gör att eleven inte är del-

aktig, något som också har visats i andra studier (Möllås, 2009; Nordevall, 2011).  

En indikation från resultatet som är intressant att diskutera är hur elevens tid utnyttjas under skoldagen. 

Det man kan fråga sig är om de två eleverna får det stöd de är i behov av vid lektionsstart eller när frågor 

uppstår, eftersom de själva inte alltid ber om hjälp. Resultatet antyder att eleverna i studien sitter inaktiva 

under långa stunder och ibland under hela lektioner. Skolverket (2006, 2009) har beskrivit att skolan har 

svårt att anpassa undervisningen efter elevers behov. Det andra som kan diskuteras när det gäller hur tiden 

utnyttjas är att den ena eleven, trots beslut om anpassad studiegång ändå deltagit under dessa lektioner för 

att exponeras för det svenska språket. Då undervisningen inte har varit anpassad efter elevens behov hade 

den tiden kunnat utnyttjas till andra ämnen, något som specialpedagogen har uppmärksammat och disku-

terat med eleven. Båda skolorna ansåg att en bra samverkan med hemmet är viktigt, vilket även Fujiki, 

m.fl., (1999) kommit fram till. Skolorna såg dock en viss utmaning kring samverkan då det gäller de kultu-

rella skillnader som ibland uppstår men det fanns en ambition och en vilja till en skapa en god samverkan. 

Däremot kan man diskutera hur skolan tar tillvara vårdnadshavares förslag då den ena elevens vårdnads-

havare påtalat att inlästa läromedel skulle underlätta i skolarbetet. 
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Artefakter 

På skolorna saknas idag möjlighet till kontinuerligt återkommande träffar där aktörer möts i syfte att skapa 

en så god lärmiljö som möjligt, något tidigare forskning visat är viktigt (Magnusson, Nauclér & Reuterski-

öld, 2008). Båda skolorna har arbetat fram nya rutiner för arbetet kring åtgärdsprogram där specialpedago-

gerna har ett stort inflytande på arbetet med kartläggning, upprättande samt genomförande av åtgärderna. 

Det är förvånande att lärarna på den ena skolan inte har kännedom om innehållet i de åtgärdsprogram 

som finns upprättade för de elever de undervisar. Det är även förvånande att aktörerna på den andra sko-

lan inte var överens om det fanns ett åtgärdsprogram eller inte för den aktuella eleven. Det står i strid mot 

skollagen (SFS. 2010:800, s. 28) då svårigheter i skolsituationen ska anmälas till rektor. Det pekar på att 

rutiner kring upprättande, uppföljning och utvärdering kan förbättras ytterligare på de båda skolorna. 

Resultatet tyder på att de artefakter som används i undervisningen är visuellt stöd, konkret material samt 

schema något Carlberg-Eriksson (2009) anser är ett stöd för lärandet. Däremot var schemat inte till någon 

hjälp på den ena skolan då det var svårt att utläsa i vilken sal lektionen skulle vara, vilket ledde till att ele-

ven blev stressad och orolig. De lärverktyg som eleverna själva lyfter fram som ett stöd i skolarbetet är 

dator, inläst läromedel och film, något som ännu inte är en naturlig del i undervisningen. På skolan vars 

kommun har ett skoldatatek uppfattas användningen av datorer och inläst läromedel av vissa lärare som 

fusk. Det är inte i enlighet med skolagen eller med författare (Carlberg Eriksson, 2009; Fujiki, m.fl., 1999; 

Föhrer & Magnusson, 2003; SFS. 2010:800, s. 58). Det kan bero på att aktörerna själva inte behärskar 

verktygen och därför inte vet hur de kan vara ett stöd i skolarbetet vilket tidigare forskning visat är viktigt 

att veta (Föhrer & Magnusson, 2003). Det är därför angeläget att aktörerna ges möjlighet att sätta sig in i 

hur lärverktyg kan utgöra ett stöd, något som kan leda till ökad motivation och delaktighet i lärandet hos 

eleverna samt en ökad möjlighet att få betyg i fler ämnen.  

Slutord 

Som framkommit ovan visar resultatet att skolan är en komplex verksamhet där samspel och kommuni-

kation mellan olika nivåer och samtliga aktörer är avgörande för hur stödet i skolan utformas och för ele-

vers delaktighet och lärande. Av den anledningen är det ytterst angeläget att aktörerna i skolan ges möjlig-

het att ta del av mer kunskap kring flerspråkighet kombinerat med språkstörning samt dess konsekvenser 

för skolarbetet, för att kunna anpassa undervisningen utifrån elevers behov. Om vi inom skolan inte lyckas 

möta elever som har en kombinerad flerspråkighet och språkstörning är risken stor att de senare i livet 

kommer att bli socialt isolerade och må psykiskt dåligt (Fujuki m.fl., 1999). Har samhället råd med det?   
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Intervjufrågor personal         Bilaga 1 

Bakgrundsfrågor: 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter här på skolan?  

Hur många elever arbetar du med? (finns i klassen?) 

Arbetssätt: 

Vad innebär begreppet särskilt stöd för dig? 

Hur ofta arbetar du med x? 

Hur tänker du att man ska arbeta för att anpassa undervisningen för x? 

Vad tänker du är ett stöd i undervisningen för x? 

Kan stödet utvecklas mer? 

Arbetar ni med att anpassa undervisningen i klassrumssituationen? På vilket sätt? 

Vad innebär delaktighet för dig?  

Hur ser du på elevernas möjlighet (utifrån förmåga) att vara delaktig i sitt lärande? 

Arbetar du med att synliggöra lärandet för eleven? I så fall hur? 

Hur ser organisationen ut på skolan kring elever i behov av stöd? (fler vuxna i klassrummet, små grupper, 

elevhälsan, samarbete mellan olika professioner, gemensam planeringstid, rektors delaktighet) 

Har x modersmålsundervisning? (samarbete)  

Hur fungerar rasterna? 

Finns det organiserade aktiviteter på rasterna? 

Hur ser kamratrelationerna ut för x?  

Hur tänker du kring kamratrelationernas betydelse för x lärande? 

Vilken möjlighet har ni som skola att vid behov söka externt stöd (ex centralt placerad elevhälsa, Skoldata-

tek) 
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Åtgärdsprogram: 

Vem tar beslut på att upprätta ett åtgärdsprogram på skolan? 

Görs någon kartläggning innan åtgärdsprogram skrivs? 

Finns det något åtgärdsprogram för x? 

Vem upprättar det?  

Är förälder och/eller elev med?  

Om du tänker kring samverkan mellan skola och hem, anser du att det kan förstärka  

skolans stöd (eller inte)? 

Hur ofta utvärderas och uppdateras åtgärdsprogrammet? 

Vem/vilka ansvarar för att de åtgärder som skrivs blir genomförda? 

Har all personal som arbetar med eleven tillgång till åtgärderna? 
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Intervjufrågor Elev                   Bilaga 2 

Bakgrundsfrågor: 

Hur många år är du? 

Vad gör du när du är ledig från skolan? (intressen) 

Går du själv till skolan eller följer mamma eller pappa med dig? (Följer de med in och pratar med någon 

vuxen på skolan då?) 

Hur får mamma och pappa veta vad du gör i skolan? (Genom dig eller genom vuxna i skolan?). 

Går du på fritids?   

Skolan 

Vad tycker du är roligt i skolan? 

Vad är mindre roligt i skolan?  

Arbetar du tillsammans med någon mer vuxen än klassläraren?  

På vilket sätt tycker du att de vuxna hjälper dig i skolan? 

Finns det någonting som du tycker att de vuxna kan hjälpa dig mer med? 

Är det någonting som du tycker är svårt/lätt i skolan? 

Vad gör du på rasterna?  

Hur lär du dig bäst i skolan (Lyssna, läsa, bilder, film)?  

Vad har du som hjälper dig i skolarbetet? (Exempelvis en dator, kamrater) 

Finns det något sätt du lär dig på som vi inte har pratat om här?  

Har de vuxna på skolan frågat dig på vilket sätt du lär dig bäst? 

Är det någonting som du saknar i skolan? 

Om du fick bestämma och kunde trolla, hur skulle det vara i skolan imorgon bitti när du kommer hit? 
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Bilaga 3 

Hej 

 

Jag heter Marie Altervall och läser masterprogrammet i specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping. I 

utbildningen ingår att skriva en masteruppsats och jag önskar studera hur skolor kan organisera sitt stöd 

till elever som är flerspråkiga och som har en diagnostiserad språkstörning. Studien omfattar observation i 

klassrummet, intervju med dig samt personal som arbetar direkt med eleven. 

Under förutsättning att du vill delta i studien kommer jag att finnas med och observera i klassrummet un-

der några dagar. Mina anteckningar från observationerna förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. 

En viktig del i studien är att få möjlighet att intervjua dig för att lyfta fram dina egna tankar och erfaren-

heter om vad som är ett stöd i skolarbetet för flerspråkiga elever som har en språkstörning. Jag kommer 

även att samtala med eleven. Varken ditt, elevens eller skolans namn kommer att finnas med i den färdiga 

uppsatsen. De uppgifter som jag samlar in kommer enbart att användas till den här studien. Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande i studien. 

 

Jag kommer att ta en personlig kontakt med dig efter att du har fått det här brevet. Om du har några frå-

gor eller funderingar innan dess är du varmt välkommen att ringa eller maila till mig. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Marie Altervall 

Telefon: 010-xxx xx xx 

Mail: marie.altervall@hlk.hj.se  
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           Bilaga 4 

Hej 

Jag heter Marie Altervall och läser masterprogrammet i specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping. I 

utbildningen ingår att skriva en masteruppsats och jag önskar studera hur skolan kan organisera sitt stöd 

till elever som är flerspråkiga. 

Jag kommer att vara med och observera i klassrummet under några dagar. Mina anteckningar förvaras så 

att ingen annan person kan läsa dem. Om du tillåter, vill jag gärna samtala med ditt barn för att få veta 

hans egna tankar och upplevelser om vad som är ett stöd i skolarbetet. Jag kommer även att samtala med 

de lärare som arbetar tillsammans med ditt barn. Varken ditt barns, personalens eller skolans namn kom-

mer att finnas med i den färdiga uppsatsen. Du kan när som helst avbryta ditt barns deltagande i studien. 

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ringa eller maila till mig. 

 

Med vänliga hälsningar  

Marie Altervall 

Telefon: 010-xxx xx xx 

Mail: marie.altervall@hlk.hj.se 

Jag är tacksam för om du vill fylla i svarstalongen och skicka tillbaka den till skolan senast fredagen den 15 

februari. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      Ja, mitt barn får gärna delta i studien 

 

      Nej, mitt barn kan tyvärr inte delta i studien 

 

____________________________________________________ 

Målsmans underskrift 

mailto:marie.altervall@hlk.hj.se

