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Sammanfattning   

Syftet med studien är att få en förståelse av bilden av funktionsnedsättningen språkstör-
ning som den beskrivs av speciallärare, specialpedagoger, special-/talpedagoger och lo-
gopeder. Det finns ett behov av att utforska området då tidigare forskning gällande dessa 
yrkeskategoriers syn på språkstörning tycks vara begränsad. Arbetet genomfördes utifrån 
en kvalitativ forskningsansats, inspirerad av fenomenografin, där halvstrukturerade inter-
vjuer användes som datainsamlingsmetod. Tretton informanter med anknytning till special-
pedagogiskt arbete valdes ut genom ett kriteriestyrt urval. Intervjuerna spelades in, tran-
skriberades, sorterades och kategoriserades i olika teman: Bild av språkstörning, Konse-
kvenser, Framgångsfaktorer, Organisation på olika nivåer samt Tiden efter grundskolan. I 
resultatet växte en bild av en komplex och svår diagnos fram. Informanterna var överens 
om att funktionsnedsättningen förde med sig stora konsekvenser både för elevens kun-
skapsutveckling och sociala relationer. Trots det kunde flera framgångsfaktorer lyftas fram 
då informanterna menade att det finns hjälp att tillgå. Den egna kunskapen om språkstör-
ning varierade. De flesta menade att trots gedigna baskunskaper och en bra grund att stå 
på finns det alltid mer att lära. Vissa informanter önskade ökad fortbildning för att bättre 
kunna möta behovet i sin yrkesroll och mer om språkstörning redan i lärarnas grundutbild-
ning eftersom de upplevde att kunskapen hos undervisande lärare rent allmänt är bristfäl-
lig, även om den under senare år har blivit bättre. Då språkstörning är en svår diagnos att 
förstå sig på skulle ett samarbete med logopeder i skolan eller någon form av språkklasser 
kunna vara ett alternativ till att förbättra verksamheten. Hur tiden efter grundskolan kan te 
sig för de som har språkstörning upplevde informanterna som svår med begränsningar 
både i sociala sammanhang och i möjligheten till yrkesval. I studien framkom ett relationellt 
perspektiv på funktionsnedsättningen då informanterna ansåg att den fysiska lärmiljön 
samt lärares kunskap och förmåga att anpassa undervisningen har stor betydelse för hur 
elever med språkstörning klarar av sin skolgång, både kunskapsmässigt och socialt. Även 
ett kategoriskt perspektiv framträdde då behovet av att kartlägga och diagnostisera de ele-
ver som uppvisar språkliga svårigheter finns. Kunskap om språkstörning efterfrågades på 
alla nivåer, men främst på samhälls- och organisationsnivå, där politiker, chefer och rekto-
rer måste se till att det finns förutsättningar för dessa elever att få det stöd och bemötande 
de har rätt till.  
 

Nyckelord: Logoped, speciallärare, specialpedagog, specialpedagogiska perspektiv, 
special-/talpedagog, språkstörning. 
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Inledning 
Tillgång till ett språk är grunden för att kunna utvecklas som människa och att kunna 

förstå och påverka sin omgivning. I grundskolans styrdokument, Läroplan för grund-

skolan, förskoleklassen och fritidshemmet, (Skolverket, 2018) under kursplanen för 

ämnet svenska, kan man läsa att: 

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

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (s. 257) 

Det ställs stora krav på språklig förmåga i samhället i dag och skolan har ett särskilt an-

svar när det gäller att anpassa och kompensera undervisningen för de elever som har svå-

righeter med sitt språk. I undervisningen måste hänsyn tas till varje elevs förutsättningar 

och behov för att eleven ska uppnå målen och få tilltro till sin språkliga förmåga. Bruce, 

Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) använder begreppet “språklig sårbarhet” för att 

betona att en elevs individuella förutsättningar för språkutveckling och lärande handlar om 

samverkan mellan individ, språkliga krav och lärmiljön. Om en elev inte följer den typiska 

språkutvecklingen utan hamnar i språklig sårbarhet kan en bakomliggande orsak vara att 

eleven har funktionsnedsättningen språkstörning, vilket är en komplex funktionsnedsätt-

ning som påverkar elevens hela kontext och är bestående livet ut. En person med språk-

störning kan få svårigheter inom många områden, inte bara de språkliga, och det kan se 

väldigt olika ut för olika individer. Språkstörningen är inte statisk utan svårigheterna kan 

variera över tid och yttra sig på olika sätt i olika sammanhang. För att i skolan kunna sätta 

in rätt interventioner för elever med språkstörning är det viktigt att ta reda på inom vilken 

eller vilka språkliga domäner eleven har svårigheter och vad det leder till i skolvardagen 

(Håkansson & Hansson, 2007). Detta medför att kunskapen om funktionsnedsättningen 

måste finnas i skolan för att man tidigt ska kunna hitta och identifiera de elever som behö-

ver hjälp. För pedagogerna kan det handla om svårigheter med hur elever med språkstör-

ning ska identifieras samt vilken intervention som är optimal för att eleverna ska lyckas 

med sin utbildning, sina sociala relationer och få verktyg inför tiden efter skolgången.  

  

 

 

 

 

 

En del av texten i det här arbetet är tagen från författarnas gemensamma PM, INL1, som 

skrevs under höstterminen 2018 i kursen SQA115, Specialpedagogisk forskning i prakti-

ken, 6,5 hp, vid Mälardalens Högskola i Västerås. 
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Bakgrund 
I det här avsnittet kommer en kort historik samt bakgrundsfakta när det gäller språk i all-

mänhet och språkstörning i synnerhet att redovisas. Vidare kommer tidigare forskning, den 

teoretiska utgångspunkten, olika specialpedagogiska perspektiv, begrepp samt syftet och 

frågeställningarna som arbetet har utgått ifrån att presenteras.  

 

Kort historik 
Enligt Nettelbladt (2007) är den dokumenterade historiken kring barn med språkproblem 

mycket begränsad. Vuxna med olika talfel eller ”talrubbningar” finns det dock en del doku-

mentation om. I och med samhällsförändringarna och skolans framväxt under slutet av 

1800-talet blev det mer märkbart att inte alla klarade av skolans krav. I Sverige anses lä-

karen och psykiatrikern Alfhild Tamm vara föregångare gällande språkstörningar. Hon un-

dersökte barn med talrubbningar och upptäckte att många av dem oförtjänt hade bedömts 

som svagbegåvade. Under 1900-talets första hälft började barns utveckling studeras ur ett 

mer utvecklingspsykologiskt perspektiv med influenser från bland annat Lev Vygotskijs. Ef-

ter 1960 sågs språket som ett system ur ett språkvetenskapligt synsätt och sedan 1980-

talet finns även ett pragmatiskt perspektiv där den sociala kontexten är av betydelse. 

 

Språk och språkstörning 
Ett språk är uppbyggt av olika beståndsdelar – fonologi, grammatik, semantik och pragma-

tik. I den fonologiska delen ingår förmågan att kunna höra och identifiera fonem (språk-

ljud), regler för hur språkljud kan kombineras och prosodi (talets melodi och rytm). I den 

grammatiska delen behandlas morfologi (hur ord böjs), småord (prepositioner, pronomen 

med mera) och syntax (meningsbyggnad). Den semantiska delen behandlar ord, uttryck 

och meningars betydelse. Pragmatik innebär att man kan kommunicera och samspela 

med andra – den sociala språkanvändningen. Språket fortsätter att utvecklas hela livet, 

men den största utvecklingen sker i de yngre åldrarna (Nettelbladt & Salameh, 2007; Spe-

cialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

Ett internationellt klassifikationssystem av språkstörning som används i många studier (till 

exempel Holmström, 2015; Håkansson, 2017; Kalnak, 2014;) är FN:s Världshälsoorgani-

sation (WHO) ICD 10 (International Klassifikation of Disease, 1997) som lyder: 

     Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. 

Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska 

störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 15) 

Rice (2016) hänvisar till en liknande definition som det amerikanska institutet The National 

Institute of Deafness and Communication Disorders använder sig av: “A language disorder 

that delays the mastery of language skills in children who have no hearing loss or other 

developmental delays.” (s. 311) 

Levlin (2014) nämner funktionsnedsättningen specifik språkstörning. Det är ”barn som 

trots en normal utveckling i övrigt har specifika språkliga svårigheter.” (s. 28) Nettelbladt 
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och Salameh (2007) delar upp språkstörning i andra delar, men de språkliga svårigheterna 

är liknande de som Levlin (2014) uppger: lätt, måttlig, grav och mycket grav språkstörning. 

Lätt språkstörning - då svårigheter inom den fonologiska domänen förekommer, exempel-

vis uttalsproblem som ofta är övergående. Måttlig språkstörning - både fonologiska och 

grammatiska svårigheter där uttalsproblem och problem med grammatik förekommer. 

Grav språkstörning – stora svårigheter med uttal, grammatik, ordförråd och ordförståelse, 

även samspelet med andra är påverkat. Mycket grav språkstörning – då samtliga språkliga 

domäner är påverkade och barnet får problem inom fonologi, grammatik, lexikon, språkför-

ståelse och pragmatik vilka begränsar barnet allvarligt. Begreppen impressiv och expres-

siv språkstörning och en kombination av båda, generell språkstörning, nämns också. Med 

impressiv språkstörning menas svårigheter med det man tar in och det man förstår. Med 

expressiv språkstörning menas svårigheter med det som ska förmedlas till andra, det som 

produceras (Håkansson, 2017). 

Bruce et al. (2016), använder begreppet språklig sårbarhet istället för att förena ”individens 

biologiska förutsättningar, skolans språkliga krav och lärandemiljöns villkor och erbjudan-

den.” (s. 7) Detta för att ge olika perspektiv på ett barn med språkliga svårigheter och 

språkstörning - både ur ett kategoriskt perspektiv (diagnos) och ett relationellt perspektiv 

(lärare, kamrater, lärmiljö, läromedel). 

 

Symptom, orsaker och konsekvenser 
Det vanligaste är att barnets svårigheter uppmärksammas av föräldrar, förskola eller BVC. 

Några symptom kan vara att ett barn jollrar mindre, börjar prata sent, har en långsam 

språkutveckling, har ett tal som även närstående har svårt att förstå, har svårigheter med 

att lära sig nya ord och att hitta ord. Barnet kan också ha problem med språkförståelse, 

språkanvändning och vara passiv kommunikativt (Nettelbladt & Salameh, 2007). Man 

misstänker att det är en kombination av många olika gener som ger språkstörning (Rice, 

2016). Mellan 30 och 40 % av barn med språkstörning har nära släktingar som har lik-

nande svårigheter och det är övervägande pojkar som får diagnosen. Riskfaktorer kan 

vara att modern under graviditeten har missbrukat alkohol eller rökt eller att det har upp-

kommit infektioner eller andra komplikationer. En mycket torftig hemmiljö och för tidig föd-

sel kan eventuellt också ha betydelse för att utveckla språkstörning (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2018). 

En språkstörning kan ge konsekvenser i de språkliga domänerna: fonologi, grammatik, se-

mantik och pragmatik och kan påverka både språklig produktion och språkförståelse inom 

varje domän (Carlberg Eriksson, 2016).  

Fonologiska svårigheter kan visa sig genom att barnet har en entonig satsmelodi eller har 

svårigheter att frambringa olika språkljud. Ofta är talet inkorrekt eller försenat. Svårighet-

erna kan med ökad ålder, mognad och träning bli mindre påtagliga. Grunden för läs- och 

skrivinlärning är den fonologiska medvetenheten och brister detta kan det innebära att ele-

ven inte hör var i ordet ett ljud förekommer, vilket kan medföra problem med läs- och skriv-

inlärningen och förmågan att lära sig nya ord (Carlberg Eriksson, 2016). 
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Grammatiska svårigheter kan handla om problem med ordföljd, böjningsmönster, verbfor-

mer, användandet av rätt preposition samt hur ord kombineras till satser. Detta märks i 

både tal och skrift. Genom att till exempel få hjälp med att förstå det lästa innehållet i tex-

terna tränas den grammatiska förståelsen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

Med semantiska svårigheter menas brister med ett stort och tillgängligt ordförråd. Ett 

första tecken är försenad orddebut och då kan ett språkligt underläge medföra att ordförrå-

det inte utvecklas. Skillnaderna ökar ju äldre eleven blir. Vanliga lexikala begränsningar 

kan vara ”litet ordförråd, ordmobiliseringssvårigheter eller problem att förstå och använda 

abstrakta ordbetydelser” (Holmström, 2015, s. 61). En elev med språkstörning behöver 

höra orden många gånger och utvecklingen av ordförrådet går långsammare än för elever 

med typisk språkutveckling. I boken ”Ibland låtsas jag att jag förstår” (Sjöberg, 2014) ut-

trycker en förälder sig så här om sin dotter: ”Hon har orden, men hon hittar dem inte, pre-

cis som när man förgäves letar efter en bok på biblioteket.” (s. 94)  

Pragmatiska svårigheter handlar om problem med hur språket används i social interaktion 

med andra. Den sociala interaktionen kan delas in i olika kategorier; turtagning, relevans, 

sammanhängande tal och berättelser, anpassning till samtalspartner och/eller kontext 

samt att hålla sig till ämnet (Carlberg Eriksson, 2016). Om eleven inte förstår turtagning i 

ett samtal, kan det bli svårt att delta i verbala sociala sammanhang. När makten över or-

den inte finns blir språket ett hinder i kontakten med människor istället för ett verktyg för 

social interaktion (Sjöberg, 2014). En annan viktig del i den sociala interaktionen är för-

mågan till Theory of Mind (ToM). Med Theory of Mind menas förmågan att representera 

egna mentala tillstånd, såsom avsikter, önskningar och att kunna använda dessa repre-

sentationer i handlingar och beteenden samt att förstå att andra också kan ha och agera 

utifrån sina egna tankar och intentioner. Framgångsrik kommunikation förutsätter förstå-

else av samtalarens mentala tillstånd och språk, medan själva språket behövs för att förstå 

icke observerbara mentala fenomen, vilka är kärnan i ToM. Försämrad ToM-förmåga kan 

leda till sociala och kommunikativa svårigheter vilka elever med språkstörning inte lyckas 

bemästra i samma utsträckning som elever med typisk språkutveckling (Spanoudis, 2016).  

Elever med språkstörning har ofta svårigheter med de exekutiva funktionerna, exempelvis 

förmågan att i skolan kunna planera sitt arbete, formulera mål, ta ansvar för sitt lärande 

och känna till olika strategier för kunskapsinlärning. Det kan också handla om perception 

och minne. Håkansson (2017) ifrågasätter om ”språkstörningen har att göra med inre 

grammatiska representationer, eller om det handlar om problem med att processa språket 

på grund av begränsningar i arbetsminne och exekutiva funktioner?” (s. 22) Oftast är det 

just arbetsminnet och förmågan att bearbeta intryck som är svårt. Det kan handla om att 

processa intryck som tas in via hörseln (auditiv perception) eller via synen (visuell percept-

ion), och som kan påverka arbetsminnet och tidsuppfattningen. Problem med den auditiva 

perceptionen kan innebära sämre förmåga att uppfatta ljud eller att särskilja ljud (Carlberg 

Eriksson, 2016), vilket kan leda till svårigheter att koncentrera sig och höra det läraren sä-

ger när det finns andra ljud som stör. Att ha svårigheter med visuell perception kan inne-

bära problem med att tolka bildbudskap, att skilja på och känna igen bokstäver om typsnit-

tet ändras, att börja läsa på rätt ställe i texten eller att byta till rätt rad. Det kan också bli 

svårt att hitta sina kläder i omklädningsrummet, att kunna skilja på vänster och höger eller 
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upp och ner, att hitta till klassrummet, att kasta eller sparka boll eller att äta med kniv och 

gaffel (Carlberg Eriksson, 2016). Svårigheter med det fonologiska arbetsminnet kan ses 

som en markör för språkstörning. Det kan innebära att kapaciteten i arbetsminnet är för li-

ten eller att innehållet i den inkommande informationen snabbt försvagas och försvinner. 

Det kan bli svårt att komma ihåg auditiv information, läsförståelsen kan bli lidande då me-

ningar måste läsas om för att det är svårt att komma ihåg vad som stod i början samt att 

mängden information inte får vara för stor (Carlberg Eriksson, 2016). Arbetsminnet belas-

tas dessutom extra om eleven har lässvårigheter. Genom att använda upprepningsuppgif-

ter med ord och nonord har Casalini, Brizzolara, Chilosi, Cipriani, Marcolini, Pecini och 

Burani (2007) visat att det förekommer brister i det fonologiska arbetsminnet hos barn med 

språkstörning. Tidsuppfattning kan handla om själva upplevelsen eller känslan av tid, tids-

orientering eller tidsplanering (Carlberg Eriksson, 2016). Bristen på känsla för tid kan inne-

bära ständig stress eller osäkerhet i vardagssituationer som att komma i tid till lektioner el-

ler att passa busstider. Dygnsrytm, självständighet i vardagen, att kunna vänta en stund, 

att skynda sig eller att kunna klockan kan också påverkas. 

Språkstörning kan ibland förväxlas med andra funktionsnedsättningar som till exempel 

ADHD och autism eftersom eleven kan uppvisa liknande symptom: impulsivitet, koncent-

rationssvårigheter, talträngdhet, blyghet, motoriska svårigheter och ljudkänslighet. En elev 

kan även ha en kombination av språkstörning och ADHD och/eller autism (Specialpedago-

giska skolmyndigheten, 2018). Rice (2016) menar att det är vanligt att elever med språk-

störning uppvisar svårigheter både språkligt och socialt, känslomässigt och beteende-

mässigt. Även Nettelbladt och Salameh (2013) och Gillberg (2018) menar att det kan vara 

svårt att identifiera vad som är vad.  

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om hur speciallärare, specialpedagoger och logopeder uppfattar och 

beskriver diagnosen språkstörning är begränsad. De flesta studier och avhandlingar har 

varit inriktade på exempelvis lärares kunskaper eller uppfattningar om språkstörning, fall-

studier med fokus på hur undervisning av elever med språkstörning har bedrivits eller 

andra studier gjorda utifrån ett mer medicinsk/kliniskt perspektiv utarbetade av logopeder.  

 

Föräldrars betydelse och hereditet 
Cox Eriksson (2014) skriver i sin avhandling om föräldrars betydelse för barns tidiga språk-

utveckling. Resultaten visar på att kontakten mellan vuxen och barn är avgörande för ett 

rikt språk och att det är av betydelse att den vuxne har kunskap om tidig språkutveckling. 

Studien kom även fram till att tecken som stöd är en framgångsrik metod för att stärka de 

barn vars språkutveckling är försenad. Kalnak (2014) visar i sin studie att hereditet (ärftlig-

het) har stor betydelse för barn med språkstörning. Hennes studie visar bland annat på att 

det är viktigt att ta hänsyn till familjehistoriken när man genomför kartläggningar och utred-

ningar av barn där man misstänker språkstörning, eftersom detta är en av orsakerna till 

funktionsnedsättningen. 
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Flerspråkighet, överlappande diagnoser och självkänsla 
Holmström (2015) uppmärksammar de flerspråkiga barnen i sin avhandling och kommer 

fram till att det alltid är båda språken som ska bedömas när det gäller utredning av språk-

störning. Om ett barn har språkstörning förekommer funktionsnedsättningen inom samtliga 

språk barnet kan. 

I en studie av Craig och Trauner (2018) undersöktes om det med hjälp av analys av ver-

bala svar i standardiserade tester vid diagnostisering av neuropsykiatriska funktionsned-

sättningar skulle kunna gå att identifiera skillnader i språkbruket hos barn med språkstör-

ning och barn med högfungerande autism. Forskningsresultatet visar att skillnader i språk-

mönster kan framkomma, vilket kan ge verktyg för en mer korrekt identifiering vid diagnos-

tisering.  

Gillberg (2018) använder begreppet ESSENCE “Early Symptomatic Syndromes Eliciting 

Neurodevelopmental Clinical Examinations” (s.10) för att visa att det ofta förekommer så 

kallad samsjuklighet när det gäller överlappande diagnoser som språkstörning och 

ADHD/Autism till exempel. Barn som har språkliga svårigheter i tidig ålder får oftast någon 

form av ESSENCE-problematik senare i livet. Det är väldigt ovanligt att ett barn endast har 

en tal- eller språkförsening utan inblandning av någon annan diagnos. 

Lindsay, Dockrell, Letchford och Mackie (2002) har i sin studie undersökt vilken påverkan 

funktionsnedsättningen språkstörning kan ha på barns självkänsla. I resultatet konstateras 

att förutom kommunikationssvårigheter blir även de pedagogiska svårigheterna mer utta-

lade samt att eleverna med språkstörning är mer benägna att få problem med både bete-

ende och självkänsla. Studien visar på de multipla och sammansatta svårigheter som ele-

ver med språkstörning upplever. För att kunna sätta in rätt interventioner måste pedago-

gerna i skolan vara medvetna om elevens integrerade behov. Groth (2007) undersöker i 

sin studie hur några speciallärare och de elever de undervisar, uppfattar specialpedago-

gisk undervisning. I sin sammanställning kommer han fram till att många av eleverna har 

en låg självbild och att speciallärarna kompenserar det genom att ha en undervisning som 

är anpassad till elevens behov. Det är positivt om eleverna får stanna kvar i sitt klassrum 

tillsammans med sina klasskamrater så länge det inte påverkar eleven kunskapsutveckling 

negativt. 

 

Lärares uppfattningar och kunskaper om språkstörning, kompetensutbildning och 
undervisning 

Dockrell och Lindsay (2001) undersöker lärares uppfattningar angående elever med språk-

störning och på vilket sätt det påverkar lärarens yrkesroll. Studien visar att lärarna mötte 

tre utmaningar; de extra svårigheter som dessa barn upplever att de har, att lärarnas 

själva inte har tillräckliga kunskaper om språkstörning och att det i sin tur medför svårig-

heter att möta och hjälpa de barn som är i behov av stöd. I en studie av Marshall, Ralph 

och Palmer (2002) angående hur lärare uppfattar elever med språkstörning, kom de fram 

till att kunskapen hos lärare behöver öka och att förbättringar behöver göras när det gäller 

resurser i skolan för att hjälpa de barn som behöver stöd. De upplevde även att större fo-

kus på debatten om inkludering överhuvudtaget behövdes, inte bara när det gäller barn 
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med språkstörning. Även Sadler (2005) visade med sin studie att lärares uppfattningar av 

dessa elever är i stort sett positiva, men lärarna upplevde att de hade för lite kunskap, er-

farenhet och resurser för att hjälpa eleverna på bästa sätt.  

Kotte (2017) undersöker i sin studie vad lärare har för uppfattningar om planeringen av en 

inkluderande undervisning. Resultatet visade att övervägande delen av lärarna som ingick 

i studien var positivt inställda till inkludering. Men det kom även fram att det var svårt att 

praktiskt genomföra en del moment i undervisningen eftersom de upplevde att de inte 

hade tiden, rätt kompetens eller förutsättningar för att tillgodose elevers behov av extra an-

passningar och särskilt stöd. Detta medförde att en del lärare kände misstro till sin egen 

förmåga att klara av sitt uppdrag som lärare och då främst till att kunna hjälpa de elever 

som mest behöver det ur ett inkluderande perspektiv. 

I en studie gjord av Nilsson (2006) undersöker hon några grundskollärares tankar om inne-

hållet i kompetensutbildning för lärare och vad det innebär för lärarna. Hon kom fram till att 

kompetensutbildning och fortbildning kan ses ur olika perspektiv: dels ur ett rent allmänt 

pedagogiskt perspektiv som ska gynna alla lärare på alla nivåer i en kommun, från för-

skola till gymnasium, vilket kan vara svårt utifrån de olika yrkeskategoriernas förutsätt-

ningar när det gäller till exempel ålder på elever och inriktning på ämnet som undervisas. 

Här nämns fortbildning inom specialpedagogik som ett exempel som kan gynna alla. Dels 

kan det utifrån de enskilda lärarnas och/eller deras arbetslags perspektiv och önskemål 

om fortbildning finnas behov av kunskap utifrån de elever som de möter varje dag. Syftet 

och motivationen till fortbildningen är därför av stor betydelse.  

Alatalo (2011) undersöker hur kunskapen bland lärare är när det gäller den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. Studien visade att de äldre lärarna med lågstadieutbildning uppvi-

sade bättre resultat än de lärare med nyare utbildningar när det gäller kunskapen om till 

exempel språkutveckling och grammatik. Resultaten visar också att lärare kan höja sin 

kunskapsnivå när det gäller läs- och skrivundervisning genom motivation och utbildning 

som lärarna själva söker och positiva attityder till kunskap om läsning och skrivning. Dessa 

faktorer samarbetar och ökar lärarnas kunskaper.  

I en studie av Tjernberg (2013) undersöks framgångsrik läs- och skrivundervisning i en 

skola där lärarna bland annat framhåller vikten av ett gott samarbete med en logoped. 

Både lärarna och logopeden menar att samarbetet även gynnar förståelsen för varandras 

yrken, vilket bidrar till samsyn kring barn i behov av stöd. Samarbetet har i sin tur bidragit 

till att de har kunnat utveckla ett medvetet “förebyggande och språkutvecklat arbetssätt” (s. 

215) genom regelbunden handledning av logopeden. På så sätt får lärarna syn på både 

elevernas behov av stöd och på sin egen kunskap om skolrelaterade ämnen. Tollerfield 

(2003) kom fram till liknande resultat när lärare och SLT (Speach and Language Therapist) 

samarbetade kring barn med språkliga svårigheter. Utifrån analyser av bland annat dag-

boksanteckningar, videoinspelningar och fokusgruppsintervjuer där lärare och SLT disku-

terade den dagliga verksamheten framkom det att: “there is value in diversity. The different 
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working conditions, roles, skills and knowledge of teachers and SLT can serve to comple-

ment one another when working with children with speech and language difficulties.” (s. 

81) 

Vuxna och språkstörning 
I en svensk intervjustudie av Carlson Törnqvist, Thulin, Segnestam och Horowitz (2009) 

undersöktes vilken psykosocial påverkan språkstörning hade på tre vuxna personer med 

språkstörning. I studien ingick också fyra av deras föräldrar. Som barn gick informanterna 

med språkstörning i en statlig specialskola för döva där det även fanns klasser med elever 

med språkstörning. Enligt informanterna innebar det både för- och nackdelar att gå på 

specialskolan. Samtliga tillskrev specialskolan den akademiska framgång de uppnått, vil-

ket bland annat lett till att de med statligt stöd och pedagogiska anpassningar kunnat ta 

körkort, medan de ansåg att skolan begränsade deras möjlighet till utveckling av sociala 

färdigheter och relationer i samhället. Alla tre socialiserar nästan uteslutande med sina fa-

miljer eller med vänner i samma belägenhet och beskriver att de har få vänner och att de 

behåller mycket av sina tankar och känslor för sig själva. Att kommunicera bland många 

människor, att träffa nya människor eller att befinna sig i situationer med flera pågående 

aktiviteter och höga röster medför stora utmaningar. Möten med försäljare utgör en speci-

ellt sårbar situation då informanterna med språkstörning har svårt att förmedla sin belä-

genhet. Dessa socialt utmanande situationer är svåra att klara av och undviks ofta, vilket 

förstärker beteendemönster mot ytterligare social isolering. Det blir en negativ spiral. Infor-

manterna beskriver också symtom typiska för ADHD, social ångest och lägre intellektuell 

nivå. I studien framkommer att ett statligt stöd kan underlätta genomförandet av livsmål 

och öka självständigheten och självkänslan. Med anpassat stöd förvärvade informanterna i 

studien körkort, utvecklade arbetsförmåga och betalades löner av arbetsgivare.   

I en brittisk studie av Conti-Ramsden, Durkin, Toseeb, Botting och Pickles (2018) jämför-

des resultatet gällande utbildnings- och anställningsmöjligheter för 84 unga vuxna med 

språkstörning med en kontrollgrupp bestående av 88 unga vuxna utan språkstörning. Me-

delåldern i båda grupperna var 24 år. Resultatet i den här longitudinella studien indikerar 

att unga vuxna med konstaterad språkstörning fortsätter att ha svårigheter i de senare sta-

dierna av utbildningen och i de tidiga stadierna av yrkeslivet. Resultatet som framträdde 

var att deltagarna med språkstörning fick lägre akademiska och yrkesmässiga kvalifikat-

ioner då högre utbildning och yrkeskvalifikationer var förknippade med bättre språk, bättre 

läsning och högre prestanda (IQ). Fler i gruppen med språkstörning mottog pedagogiskt 

stöd, avbröt utbildningen tidigare än deltagarna i kontrollgruppen, hade i större utsträck-

ning mindre kvalificerade yrken och uppnådde sällan professionella roller. Det var också 

färre deltagare som hade språkstörning som var heltidsanställda. Men studien indikerar 

också att det finns tecken på pågående förbättringar och individuella skillnader. Flera posi-

tiva resultat framträdde: alla deltagare med språkstörning uppnådde vissa färdigheter, 

många erhöll någon form av anställning och sett till hela Storbritannien följde deltagarna 

med språkstörning genomsnittet gällande hur många som utbildade sig, hade en anställ-

ning eller var i praktik. Dessutom hade en minoritet professionella karriärer och inkomsten 

de första yrkesåren var likvärdig med de i jämförelsegruppen. Deltagarna med språkstör-

ning var tidigt diagnostiserade samt hade fått adekvat stöttning genom skoltiden vilket ty-
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der på att trots de svårigheter deltagarna med språkstörning står inför finns det alltså posi-

tiva aspekter och resultatet i den här studien understryker vikten av att stödet för personer 

med språkstörning fortsätter ända in i tidig vuxenålder (Conti-Ramsden et al., 2018).  

Johnson, Beitchman, och Brownlie (2010) följde barn i språkliga svårigheter under 20 år, 

från det att de var 5 år, 12 år, 19 år och upp till 25 års ålder. Barnen undersöktes utifrån 

olika kriterier: demografiska, kommunikativa, kognitiva, akademiska, beteende- och psyko-

sociala domäner vid fyra tillfällen. Resultatet visade att de som grupp hade sämre resultat i 

de olika domänerna än sina jämnåriga utan språkliga svårigheter. Detta resulterade i att 

de hade beteendeproblem som barn, ett torftigt språk och sämre läsförmåga vilket med-

förde låg socioekonomisk status och lågt IQ. Det fanns dock enskilda individer som tack 

vare ett stöttande socialt nätverk av familj och vänner, klarade sig bättre i skolan och som 

vuxna kunde utbilda sig och välja yrken med högre status. 

 

Teoretiska perspektiv 
De teoretiska perspektiv som detta arbete har utgått ifrån är några olika specialpedago-

giska perspektiv. 

I Salamancadeklarationen, (Svenska Unescorådet, 2006), lyfts det fram att undervisningen 

måste anpassas till varje enskild elevs behov. Alla skillnader och olikheter elever emellan 

ska ses som normalitet och skolorna måste använda sig av en pedagogik som sätter ele-

ven i centrum, vilket är grunden för att skapa ett respektfullt samhälle med mänsklig vär-

dighet. Kopplat till detta, som är skolans främsta uppgift, finns olika perspektiv på elevers 

problem i skolan. 

Inom specialpedagogiken kan man identifiera olika syn på elever i behov av särskilt stöd. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) förklarar två synsätt, dels det relationella 

och dels det kategoriska perspektivet. Med ett relationellt perspektiv menas att eleven på-

verkas av det som 

sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer /.../ förändringar i omgiv-

ningen förutsätts kunna påverka möjligheterna att uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller 

mål. Med avseende på forskningens fokusering inom detta relationella perspektiv kan det fören-

klat uttryckas som ”elever i svårigheter” snarare än ”elever med svårigheter”. (s. 23) 

Med ett kategoriskt perspektiv läggs ansvaret på den enskilda eleven och dess tillkorta-

kommanden när det gäller uppträdande och beteende och där det ses som “effekter av t 

ex låg begåvning eller svåra hemförhållanden /.../ Traditionellt har dessa svårigheter be-

nämnts och bestämts med hjälp av diagnoser på individers avvikelser från vad som be-

traktas som normalt enligt en medicinsk-psykologisk modell.” (s. 23) 

Även Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) förklarar de två per-

spektiven på liknande sätt. Det kategoriska perspektivet tillskrivs den enskilda eleven och 

dess brister och i det relationella perspektivet flyttas ansvaret från den enskilda eleven till 

den kontext, miljö och sammanhang som eleven vistas i. Det kan handla om exempelvis 

“socio-ekonomiska olikheter, skolans organisation och styrning samt svårigheter att an-

passa sig till elevers olikheter” (s. 9) Här är samspelet mellan individen och den miljö och 
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omgivning hen vistas i det viktiga. Att diagnostisera barn är onödigt eftersom det inte leder 

till att undervisningen förbättras. Utifrån detta perspektiv betraktas “faktorer på olika nivåer 

inom miljön vara orsaken till att vissa elever hamnar i skolsvårigheter.” (s. 9)  

Detta synsätt medför att man måste identifiera orsaken till elevers problem på olika nivåer; 

individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå (Göransson et al., 2015). På individnivå 

identifieras den enskilde elevens svårigheter som kommer fram exempelvis i en undervis-

ningssituation. På gruppnivå ligger fokus mer på hur en klass fungerar, vilka värderingar 

som gäller och hur möjligheten ser ut för att en elev med svårigheter kan ingå i gruppen. 

På organisationsnivån ingår skolans organisation tillsammans med de personer som har 

ansvar för verksamheten, till exempel rektorerna. På samhällsnivån ingår den kommunala 

verksamheten och det rent övergripande rikstäckande systemet med tjänstepersoner, poli-

tiker och de styrdokument som gäller för skolan i Sverige (Aspelin, 2013). 

Forskare har formulerat andra begrepp som beskriver ungefär samma synsätt som per-

spektiven ovan. Ahlberg (2007) till exempel vill hellre använda begreppen det individinrik-

tade och det kulturella perspektivet istället och Nilholm (2005) pratar om begreppen det 

kompensatoriska och det kritiska perspektivet och även ett tredje perspektiv, dilemmaper-

spektivet. Han menar att det inte alltid går att dela upp det i två synsätt utan det är viktigt 

att konstatera att elever är olika och har olika behov. Oftast kan man hitta orsaken till ele-

vers svårigheter i de båda perspektiven.  

 

Begrepp 
De olika yrkeskategorierna som ingår i den här studien är speciallärare, specialpedagoger, 

special-/talpedagoger och logopeder. Med speciallärare menas en lärare som antingen är 

utbildad speciallärare eller har någon form av fortbildning inom specialpedagogik och som 

arbetar specialpedagogiskt med elever enskilt eller i mindre grupper. De kan genomföra 

kartläggningar av elever i läs- och skrivsvårigheter och ha viss handledning av kollegor. 

Med specialpedagog menas en förskollärare eller lärare som har gått en specialpedagog-

utbildning. De arbetar främst med handledning av lärare, kartläggning och utredningar 

samt med att utveckla elevhälsan. Special-/talpedagog är en specialpedagog med en på-

byggnadsutbildning mot tal, språk och kommunikation. De arbetar främst med att handleda 

pedagoger när det gäller elever med språkliga svårigheter. En logoped utreder, diagnosti-

serar och behandlar personer som har problem med kommunikationen på grund av svårig-

heter med språket, talet och rösten och kan arbeta både inom landsting och skola.  

  



14 
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete har varit att få en förståelse av bilden av funktionsnedsättningen 

språkstörning som framträder bland speciallärare, specialpedagoger, special-/talpedago-

ger och logopeder. 

Frågeställningen och problemformuleringen som detta arbete har kretsat kring är föl-

jande:    

1. Hur beskrivs funktionsnedsättningen språkstörning och dess konsekvenser av infor-

manterna som intervjuats? 

 

2. Vad beskrivs som framgångsfaktorer i undervisningen av elever med språkstör-

ning? 

 

3. Vilka specialpedagogiska perspektiv kan identifieras i informanternas uppfatt-

ningar? 
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Metod     
I metodavsnittet redogörs för hur metodval och forskningsansats, urval av informanter och 

genomförande (datainsamling) har gått till i studien. Här beskrivs också begreppet tillförlit-

lighet (giltighet, validitet, reliabilitet) samt hur de etiska övervägandena i arbetet har skett. 

 

Metodval och forskningsansats 
I den här studien har en kvalitativ forskningsansats med inspiration av fenomenografin 

valts. Enligt Creswell (2013) kan kvalitativ forskning användas bland annat när forskaren 

vill studera företeelser som inte kan mätas lätt eller när forskaren vill ”höra” tysta rösters 

historier, vilket passade bra i den här studien då syftet var att försöka få fram några perso-

ners uppfattningar om funktionsnedsättningen språkstörning. En kvalitativ forskningsan-

sats valdes också då det behövdes en detaljerad förståelse av en fråga som kunde fås 

fram genom att författarna pratade direkt med informanterna i deras rätta miljö, i det här 

fallet på informanternas arbetsplats. I studien fick informanterna, utifrån givna frågeställ-

ningar, berätta om sina tankar om språkstörning, dess konsekvenser och utmaningar, men 

också om framgångsfaktorer. Författarna ville också få fram vilken uppfattning informan-

terna hade om framtiden för individer med språkstörning. 

Studien är inspirerad av en fenomenografisk forskningsansats (Dahlgren & Johansson, 

2015) då olika personers tankar kring fenomenet språkstörning har beskrivits och analyse-

rats. Nilsson (2006) menar att det är viktigt att synliggöra “fenomenet” som informanterna 

har tankar om. Det är fenomenet “som är objekt för” studien och inte de individuella perso-

nerna “som uttrycker tankarna.” (s. 49). Med hjälp av den flexibilitet som en kvalitativ forsk-

ningsansats ger ville författarna i denna studie få syn på informanternas bild av ett feno-

men, det vill säga vilka åsikter, uppfattningar och vilken förståelse som finns kring ett spe-

cifikt ämne - funktionsnedsättningen språkstörning. Fokus kommer att läggas på orden - 

det som sägs och inte på siffror, statistik och diagram, för att “förstå de sociala fenomen 

utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem” (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 44). 

 

Urval 
Inom kvalitativ forskning lägger forskarna stor vikt vid urvalsprocessen och använder sig 

av ett målstyrt urval då studiens forskningsfrågor styr vilken kategori av informanter som är 

betydelsefulla för forskningen. Urvalet kan också vara kriteriestyrt, det vill säga att forska-

ren väljer ut informanter som uppfyller kriterier som erfordras för att kunna bidra till forsk-

ningsfrågorna (Bryman, 2018). 

I det här arbetet är urvalet av informanter specifikt, det är både mål- och kriteriestyrt. Det 

är många olika yrkeskategorier som kan arbeta med elever med språkstörning och till 

denna studie valdes informanter som har handledande roller gentemot lärare på skolorna, 

men också några informanter som arbetar direkt med eleverna med språkstörning. Detta 
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för att skapa en bredd i studien. De informanter som tackade ja har i sin tur rekommende-

rat andra pedagoger, relevanta för studiens syfte, vilket gjorde att det till viss del skedde 

ett snöbollsurval också (Bryman, 2018). Det finns även en geografisk aspekt på urvalet då 

informanterna har valts utifrån författarnas bostadsorter.   

De yrkeskategorier som är representerade i studien är speciallärare, specialpedagoger, 

special-/talpedagoger och logopeder. Av de tretton intervjuade personerna är en man och 

resten kvinnor. De har olika lång arbetslivserfarenhet – allt från ett år till trettio år. Infor-

manterna i studien arbetar inom kommunal skolverksamhet, inom landstinget (Habilitering) 

och som privatpraktiserande konsulter. Sex av informanterna bor och arbetar i en mindre 

kommun i mellersta Sverige och sju av informanterna bor och arbetar i en större kommun i 

mellersta Sverige. 

Datainsamling 
I den här studien har datainsamlingsmetoden halvstrukturerade och tematiska intervjuer 

(Dahlgren & Johansson, 2015) valts då det är ett bra sätt att få inblick i en enskild person 

eller en grupps erfarenheter och uppfattningar om ett specifikt ämne. Det fria samtalet ger 

mer data och information om det som är av intresse för arbetet, vilket författarna i denna 

studie var intresserade av. För att få struktur och en röd tråd i frågorna under intervjun är 

det viktigt att ha en intervjuguide. Trots att en intervjuguide ligger till grund för intervjun, 

finns det en frihet att frångå guiden genom att forskaren kan ställa nya frågor som väcks 

under intervjun. Det viktiga är att få fram utförliga och ingående svar från den intervjuade 

(Bryman, 2018).   

I samråd med handledaren utarbetades en intervjuguide som ett stöd för intervjuerna, se 

bilaga 2. I intervjuguiden har frågorna delats in i olika teman för att på så sätt underlätta 

det kommande analysarbetet: Bakgrund, Bild av språkstörning, Konsekvenser, Fram-

gångsfaktorer, Utmaningar, Framtiden samt Övrigt. 

Innan intervjuerna genomfördes tillfrågades ett antal speciallärare, specialpedagoger, 

special-/talpedagoger och logopeder om att delta i studien. Detta skedde på olika sätt: ge-

nom muntlig kontakt, via telefonsamtal eller genom e-post. Efter att informanterna tackat 

ja, skickades ett missivbrev ut för att på så sätt informera om vad arbetets syfte och fråge-

ställning var och på vilket sätt intervjun skulle genomföras, se bilaga 1. För vissa informan-

ter visades missivbrevet fysiskt på plats innan intervjun påbörjades. Intervjuerna genom-

fördes på informanternas arbetsplatser. En provintervju genomfördes för att testa frågorna 

i intervjuguiden. Informanten informerades om att intervjun var en provintervju, men då 

både intervjuguide och intervju fungerade bra i sitt sammanhang gjordes bedömningen att 

även denna intervju skulle ingå i studien, vilket informanten gav sitt samtycke till. 

För att kunna analysera och tolka de intervjuer som genomförts måste man först registrera 

det som har sagts. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det olika sätt att registrera in-

tervjuer. Det vanligaste sättet, som också valts i denna studie, är att spela in intervjuerna. I 

detta arbete har inspelningarna gjorts med hjälp av apparna “Röstinspelare” och “Röst-

memon” på mobiltelefon och iPad. De olika intervjuerna genomfördes på respektive infor-

mants arbetsplats, utom en intervju som av praktiska skäl genomfördes via telefon. Tiden 

för intervjuerna varierade mellan ca 20 minuter och drygt en timme.  
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När intervjuer ska sammanställas och analyseras är det vanligt att författaren efter att ha 

spelat in intervjun lyssnar noga för att sen kunna transkribera det talade språket till skrift-

språket, det vill säga att ändra en form av kommunikation till en annan. Detta innebär att 

allt som sägs skrivs ner - ibland till och med det som inte sägs - och naturligtvis vem som 

säger vad (Kvale & Brinkmann, 2014). Att analysera kvalitativa data är ett omfattande och 

svårt arbete i och med att mängden data som intervjuerna genererar är ansenlig. I det här 

arbetet har intervjuerna transkriberats ordagrant av den som har lett intervjun. Sedan har 

de systematiskt undersökts, sorterats, sammanställts och till slut analyserats av båda för-

fattarna i ett försök att skapa “mening ur en massiv mängd data” (Fejes & Thornberg, 

2015, s. 35). 

Tillförlitlighet  
Två begrepp som ofta används för att beskriva kvaliteten i forskning är reliabilitet och vali-

ditet. Groth (2007) menar att “I forskning så har begreppen validitet, frågan om vi har un-

dersökt det vi avsåg att undersöka, och reliabilitet, om huruvida vi har gjort undersök-

ningen på ett tillförlitligt sätt, en central betydelse”. (s. 74) Hela forskningsprocessen bör 

genomsyras av ett kvalitetstänk och forskaren bör hela tiden reflektera över viktiga kvali-

tetsfrågor i forskningens alla skeden, från syftesbeskrivning och formulering av forsknings-

frågor till analys, resultat och diskussion. I den här studien har intervjuerna och det efterföl-

jande arbetet följt den kvalitativa forskningens tankar om reliabilitet och validitet genom 

hela forskningsprocessen för att säkerställa tillförlitligheten. Analysen och tolkningen av in-

tervjuerna har varit så objektiva som möjligt så att undersökningens resultat skulle bli så 

trovärdigt som möjligt. En viss förförståelse kring ämnet och tolkningarna av det som har 

undersökts kan ha påverkat analysen, eftersom författarna själva arbetar som lärare. 

 

Etiska överväganden   
Etiska överväganden och moraliska aspekter är viktigt att ha som bas i all vetenskaplig 

forskning, detta för att forskare på olika sätt ska förhindras att skada eller kränka patienter 

och försökspersoner. Enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2013) har forskare ett ansvar 

när det gäller att vara ärliga i sitt arbete. Det är viktigt att tänka på hur forskaren förhåller 

sig till deltagarna, det vill säga “hur forskaren upprätthåller individskyddskravet.” (s. 42) In-

dividskyddskravet indelas i fyra allmänna huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfiden-

tialitets- och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Genom missivbrevet (se bilaga 1) har 

informanterna informerats om studiens syfte och frågeställning, hur det kommer att gå till, 

hur datainsamlingsmetoderna kommer att genomföras och hur hanteringen av insamlat 

material kommer att behandlas. När det gäller samtyckeskravet har informanterna fått in-

formation om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta studien när de öns-

kar, samt att de uppgifter de lämnar endast kommer att användas i den här studien. Angå-

ende konfidentialitetskravet informerades informanterna om att personuppgifter, yrkeskate-

gori och i vilken kommun studien genomförs i ska vara anonyma i studien. När det gäller 

nyttjandekravet gavs information om att insamlade uppgifter endast ska användas i detta 

arbete.  
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Dataanalys 
Med dataanalys eller databearbetning menas att det insamlade materialet analyseras och 

tolkas (Fejes & Thornberg, 2015).  Syftet med analysen kan vara att skildra olika företeel-

ser och upplevelser eller att beskriva en social situation. I analysen kan forskaren också 

jämföra likheter och skillnader och försöka urskilja bakgrunden till dessa skillnader. I och 

med att varje kvalitativ studie är unik kommer också varje analys att vara detta. Det kan 

därför vara svårt att hitta klara bestämmelser för hur den kvalitativa analysen ska verkstäl-

las (Bryman, 2018). Forskare granskar all insamlad data, analyserar och organiserar den i 

kategorier eller teman (Creswell, 2013). Forskare arbetar fram och tillbaka mellan teman 

och databasen tills de har etablerat en uppsättning teman, vilket också har gjorts i denna 

studie. När transkriberingarna hade genomförts lästes materialet igenom av båda förfat-

tarna för att på så sätt få en bild av all gemensam insamlad data från intervjuerna eftersom 

de genomfördes enskilt. Sedan delades intervjufrågorna upp i ett rutsystem, där de viktig-

aste uttalanden, citaten i svaren från deltagarna, samlades för att på så sätt få syn på 

mönster, likheter och skillnader i de olika temana: Bakgrund, Bild av språkstörning, Konse-

kvenser, Framgångsfaktorer, Utmaningar, Framtiden samt Övrigt. Analysen och bearbet-

ningen av intervjuerna har gjorts via gemensamma dokument i Google Drive eftersom för-

fattarna har befunnit sig på olika orter. Här har de olika kategorierna namngetts för att på 

sätt identifiera det som någon har sett eller uppfattat. Till slut har de olika uppfattningarna 

sorterats och sammanfattats. Under analysarbetet har de sju ursprungliga temana mynnat 

ut i fem huvudteman för att passa de svar som framkom under intervjuerna.  
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Resultat  
I det här arbetet kommer resultatet att redovisas genom de fem huvudteman som växte 

fram ur den stora mängd data som transkriptionerna gav. Dessa teman är Bild av språk-

störning, Konsekvenser, Framgångsfaktorer, Organisation på olika nivåer samt Tiden efter 

grundskolan.   

 

I det första temat, Bild av språkstörning, behandlas hur speciallärarna, specialpedago-

gerna, special-/talpedagogerna och logopederna beskriver funktionsnedsättningen språk-

störning. I temat besvaras frågorna om vilken kännedom informanten har om funktions-

nedsättningen språkstörning, om den egna kunskapen är tillräcklig i yrkesrollen, om det 

finns behov av stöd från andra instanser, hur kunskaperna ser ut rent allmänt bland lärare 

ute på skolorna samt hur vanligt förekommande språkstörning är.  

 

I nästkommande tema, Konsekvenser, sammanfattas informanternas svar angående frå-

gan vilka konsekvenser och utmaningar språkstörning kan medföra för eleverna, både gäl-

lande kunskap och den sociala interaktionen med andra 

 

I det tredje temat, Framgångsfaktorer, behandlas frågeställningarna som beskriver hur ett 

främjande och utvecklande arbetssätt för elever med språkstörning skulle kunna se ut 

samt vilken betydelse lärmiljön har och hur dess utformning kan påverka undervisningen. 

Här tas också frågan upp om kompensatoriska och alternativa hjälpmedel upp.  

 

Det fjärde temat Organisation på olika nivåer tar upp frågeställningen om vilka insatser 

som behövs på olika nivåer: samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå, för att sko-

lorna ska kunna bemöta elever med språkstörning på ett optimalt sätt. 

 

I det femte och sista temat Tiden efter grundskolan redogörs för svaren på frågan om hur 

informanterna uppfattar att tiden efter grundskolan kan se ut för elever med språkstörning. 

Här ges en bild av hur studietiden efter grundskolan, arbetslivet och föräldrarollen kan 

komma att påverkas. 

 

De tretton speciallärare, specialpedagoger, special-/talpedagoger och logopeder som in-

går i denna studie, refereras till som informanter 1–13 (i1 - i13), i resultatdelen. Uppfatt-

ningar och citat som redovisas i denna del av det självständiga arbetet kan inte kopplas till 

vem som har sagt vad eller vilken yrkeskategori som informanten tillhör och det är med 

tanke på konfidentialitetskravet. I resultatet är samtliga informanter representerade med 

citat.  

 

  



20 
 

Bild av språkstörning 
I det här temat framträder en bild av en dold, komplex funktionsnedsättning, svår att få syn 

på och därmed också svår att förstå sig på och förhålla sig till. Språkstörning är dessutom 

en funktionsnedsättning som ter sig på olika sätt för varje enskild individ och som föränd-

ras genom åren. 

 

Flera av informanterna tyckte att trots vetskap om att diagnosen språkstörning existerar så 

är känslan ändå att diagnosen fortfarande känns ganska ny “Jag har ju haft elever med 

språkstörning tidigare, men ändå, när vi förra våren fick två elever med lite mer allvarlig 

form av språkstörning så kändes det väldigt nytt.” (i5) En informant menade att hur kun-

skapen om språkstörning ser ut också kan handla om vilken kommun man är bosatt i ”Jag 

tänker att vi i vår kommun inte har uppmärksammat diagnosen språkstörning som resten 

av Sverige.” (i9) Även vikten av att se språkstörning i ett vidare perspektiv lyfts fram. 

 

Språkstörning är ju en smal bit som det är viktigt att se ur ett större perspektiv så att vi inte blir 

för smala i vårt sätt att se på individen. I de stora delarna handlar det ju om barns förmåga att 

förstå och göra sig förstådd. (i6)  

 

Synen på den egna kunskapen kring språkstörning varierade kraftigt då en del av infor-

manterna ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap “jag skulle behöva veta mycket mer för 

jag vet inte alls tillräckligt” (i11), medan andra var väl förtrogna med diagnosen och hade 

en handledande roll mot pedagoger på skolorna. Det framkom dock att även de informan-

terna som ansåg sig ha en bra grund att stå på menade att det är en komplex och svår 

funktionsnedsättning som blir svårare och svårare ju mer kunskap man har och att man 

aldrig kan bli fullärd. Dessutom gäller det att hela tiden hålla sig ajour med ny forskning. 

Den egna kompetensutvecklingen sker ofta genom att informanterna själva får söka efter 

kunskapen, exempelvis genom samtalspartners, vilket några tyckte var svårt och ingav en 

känsla av att inte räcka till. 

 

         De ska ju få personalen att få fram sina svar själva men har man försökt allting själv och 

vänt in och ut på sig själv så blir det bara att man pratar om det en gång till och sen bara ja 

ok att man inte kan få någonting mer. (i12) 

 

Det finns ett uttalat behov av mer kunskap hos flera av deltagarna samt en önskan om ett 

närmare samarbete mellan olika yrkeskategorier “Jag skulle vilja ha mer kunskap och 

kanske fler här på elevhälsoenheten; psykologer, skolläkare.” (i7) Andra pratade om gott 

stöd via kollegahandledning, föreläsningar på UR, webbkurser via SPSM, grupper på soci-

ala medier, ny forskning och litteratur. Ett sätt att lära sig mer är också i kontakten med 

elevgruppen. I och med att språkstörning är en så pass komplex funktionsnedsättning 

krävs det mycket tid och erfarenhet för att bygga upp ett hantverkskunnande med spets-

kompetens.  

 

Kunskapen om språkstörning bland lärare rent allmänt ser olika ut, men uppfattningen 

bland informanterna överlag är att den är låg även om den har blivit bättre under senare 

tid. Samtidigt uttrycks förundran över att kunskapen ute på skolorna inte är större då det 

har talats om språkstörning under många år. Att medvetenheten om språkstörning ändå 
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har ökat bland lärare generellt på sistone kan handla om att språkstörning nu har kommit 

att hamna i fokus i pedagogiska diskussioner och olika facktidskrifter där tidigare andra 

funktionsnedsättningar lyftes fram. 
 

          Jag tycker att det skrivs mycket om det här i lärartidningar bland annat. Det här är ju det nya 

liksom som är på gång /.../ autism och asperger eller autism och ADHD det var ju det som var 

förut. Man pumpade massor med information så nu håller språkstörning på och kommer. (i8) 

 

En anledning till att kunskapen fortfarande är låg kan vara att det blir en krock mellan verk-

samhet och råd: ”det är en ganska diffus diagnos och rekommendationerna från logopeder 

och specialpedagoger, talpedagoger är inte alltid lätta att följa” (i3). För lärarna blir det en 

utmaning att göra anpassningar till en funktionsnedsättning som de har svårt att förstå sig 

på. Andra anledningar kan vara att det idag finns så många diagnoser så språkstörning blir 

bara en i mängden samt att det fortfarande råder viss “okunskap att det överhuvudtaget 

existerar språkstörning” (i13). Elever med språkstörning är kanske inte heller de som stör 

mest vilket kan leda till att de hamnar i skymundan. Även lärares förståelse för olika funkt-

ionsnedsättningar kan variera “Alla människor har ju mer eller mindre förståelse för det här 

med diagnoser” (i10) Ytterligare en anledning till att kunskapen är svag kan vara att det 

finns väldigt lite forskning om språkutveckling och språkstörning innan 1990. Samtidigt 

finns det idag så många fler utbildningsmöjligheter via nätet att alla lärare bör kunna fort-

bilda sig.   

 

På frågan om antalet elever med språkstörning har ökat eller om det handlar om att grup-

pen idag uppmärksammas mer, vilket i sin tur har lett till att fler elever med språkstörning 

har upptäckts, menar flera av informanterna att elevantalet har ökat och att funktionsned-

sättningen är vanligare än vad man tror. Dock har informanterna inte sett siffror i forsk-

ningen på en faktisk ökning. Bland informanterna finns också en känsla av att elever fortfa-

rande kan missas även om elevgruppen idag uppmärksammas i större utsträckning än tidi-

gare: “om man tittar på hela Sverige så finns det rent generellt 1–2 i varje klass. Så vi har 

nog missat många” (i7) Samhällsförändringar kan vara en anledning till att fler elever be-

finner sig i språklig sårbarhet idag. 

 

          Vi har större krav på språklig förmåga än vad vi har haft förut – att kunna läsa och skriva, kunna 

uttrycka sig verbalt i både tal och skrift än vad vi har behövt förut och då blir /…/ i förhållande till 

omgivningen så blir det ju ett tydligare handikapp att ha de här svårigheterna. (i1) 

 

I miljöer med större barngrupper, färre personal samt lokaler som inte är anpassade för 

elever med språkstörning försämras möjligheterna till goda språkliga möten. De elever 

som är i störst språklig sårbarhet får svårt att göra sig hörda “och så är de i en ljudmiljö 

som gör att deras hjärnor stänger av. De orkar inte slå sig fram. Konkurrensen om att få 

prata med en vuxen har ökat enormt.” (i2) 
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Konsekvenser 
 

Du kan inte bygga en stabil mur om du inte har alla stenar, du kan inte bygga stabila kun-

skaper och du kan inte alltid ta till dig om du inte har grunderna. (i4)  

 

I det här temat lyfts det fram vilka konsekvenser det kan medföra för den enskilde indivi-

den att ha funktionsnedsättningen språkstörning, både gällande kunskap och den sociala 

interaktionen med klasskamrater och övriga. 

 

Informanterna lyfter fram aspekten att det finns en ärftlighet som kan medföra att barn i 

språklig sårbarhet redan från början får en sämre språklig start då de kanske växer upp i 

ett hem där föräldrarna sällan diskuterar eller läser sagor. Det blir också svårt för föräld-

rarna att ta reda på information och hjälpa sina barn då de själva befinner sig i ett språkligt 

underläge och inte har förmågan att tala för sig eller sina barn. När barnen sedan börjar 

skolan har de en mycket sämre språklig förmåga vilket innebär att de är efter i sin språkut-

veckling redan från början. För eleven går det fort att upptäcka att hen inte hänger med i 

undervisningen i samma utsträckning som de övriga i klassen. Redan från vårterminen i 

ettan/höstterminen i tvåan kan insikten om att bokstäver och läsning innebär svårigheter 

vara ett faktum för elever med språkstörning, därefter kan mycket tid och energi komma att 

gå åt till att hitta strategier för hur bekymren ska döljas. Många blir bra på att härma, att 

iaktta och göra som de andra. 

 

Enligt informanterna får språkstörning stora konsekvenser för kunskapsutvecklingen hos 

dessa elever. Det framkommer att svårigheterna börjar redan i styrdokumenten. 

 

          Hela vårt skolsystem är uppbyggt på att du ska vara verbal, du ska kunna uttrycka dig, du ska 

kunna analysera, du ska konkretisera. Läroplanen går ju ut på att du ska vara verbal så vi har 

ju ett skolsystem som inte är gjort för de här eleverna i vilket fall som helst. (i6) 

 

Elever som har en grav språkstörning kan ha stora svårigheter med det talade språket lik-

väl som med det skrivna. Det innebär att eleven kan ha svårt både med den expressiva 

och/eller den impressiva förmågan vilket i sin tur medför stora utmaningar för eleven gäl-

lande språkutvecklingen. En elev som inte förmår ta in kunskap och som har svårigheter 

att förmedla sig på ett adekvat sätt kan i vissa fall bli behandlad som att hen inte förstår, 

som att hen har lägre begåvning “Du hittar helt enkelt inte i språksystemet där uppe. Du 

hittar inte rätt i dina byrålådor… du springer omkring och letar och letar och hittar inte det.” 

(i12) För många elever kan skolan bli en ”plåga” då de ska prestera på en nivå som de inte 

behärskar. För höga krav kan leda till självskadebeteende eller rädsla för att ens försöka 

lösa en uppgift. Om eleven är van vid att misslyckas varje gång hen får en uppgift kan det 

leda till att hen inte förmår försöka igen då rädslan för misslyckande är så stor. 

 

En domän som elever med språkstörning har svårigheter inom är ordförråd och ordförstå-

else. En central del i alla skolämnen är ämnesspecifika ord och begrepp som eleverna be-

höver vara förtrogna med för att aktivt kunna delta i undervisningen. Hos elever med 

språkstörning är ordinlärningen en avsevärt mycket långsammare process än hos elever 

med typisk utveckling och den stora ordrikedomen saknas. Informanterna menar att det 
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blir en utmaning att lära in begrepp, men också frågan vilka begrepp det är som ska läras 

in. Läraren väljer ut de ord som hen tror de flesta elever behöver en förklaring till men mis-

sar kanske vanliga betydelsebärande ord som elever med språkstörning inte är förtrogna 

med. Det är en omöjlighet att gå igenom alla ord. För eleverna med språkstörning kanske 

det blir som att ”lyssna på grekiska med alla fackord i olika ämnen” (i5). Kontrasten mellan 

vad övriga klassen gör och förstår och pratar om kan leda till känslan av misslyckande vid 

skoldagens slut.  

 

Att kommunicera med andra kan bli ett stort hinder för dessa elever. De påverkas av hur 

snabb en verbal kommunikation kan vara, exempelvis i klassrummet när läraren ställer en 

fråga. Innan eleven har hunnit formulera sitt svar är läraren på nästa fråga. Eleven kanske 

kan svaret, men hinner inte med, vilket kan skapa en känsla av otillräcklighet. En elev har 

beskrivit känslan av att aldrig hänga med för en av informanterna med följande ord ”alla 

andra ångar på det går så himla fort och jag bara sitter kvar jag kommer ingenstans” (i5). 

 

Många informanter anser att så länge eleverna går på lågstadiet handlar skolgången fort-

farande om att lära sig språket i form av bokstäver, ord och meningar, men från och med 

årskurs 3–4 börjar språket användas som ett verktyg för inlärning. Eleverna ska börja an-

vända språket aktivt i sitt lärande, vilket också medför att svårigheterna blir mer tydliga. I 

och med detta kan det i det här läget vara lättare för pedagogerna på mellanstadiet att 

upptäcka om en elev har språkstörning. Ju äldre eleverna sedan blir desto fler strategier 

har de hunnit lära sig för att dölja sin funktionsnedsättning. I regel läker svårigheter med 

exempelvis uttal redan under mellanstadiet så när eleverna kommer till högstadiet är ut-

talssvårigheter inte längre lika påtagliga. De flesta elever har också lärt sig strategier som 

att använda de ord/begrepp och den, kanske enklare, grammatiska struktur som de be-

härskar för att klara av sina skoluppgifter. Hos de allra flesta med grav språkstörning be-

står svårigheterna, men de ändrar karaktär och blir svårare att upptäcka.  

 

          I det vardagliga samtalet så märks det ju inte och därför är det så att ju äldre man blir desto lät-

tare är det att man går under radarn och att vuxenvärlden som kanske vill normalisera barn 

också säger att ja nu är allting jättebra. (i2) 

 

Uppfattningen bland informanterna är att de sociala svårigheterna finns från början men 

blir mer påtagliga ju äldre eleverna blir. Redan i tidig ålder kan olika lekar innebära olika 

svårigheter. Är det lekar av typen köra med en bil eller kurragömma kan barnen i språklig 

sårbarhet delta på lika villkor, men de kommer ofta till korta i rollekar där de kanske alltid 

får spela en enklare roll, som exempelvis bäbis eller hund. På lågstadiet kan eleverna fort-

farande leka bredvid varandra. De kommunicerar inte så mycket med ord, framför allt inte 

pojkarna som kanske gärna spelar fotboll eller leker mer vilda lekar ”Nu kan han fara runt 

på gården och de kan åka pulka och vifta med pinnar, sedan när vifta med pinnar perioden 

är slut då blir det svårare.” (i12) Hos flickor kommer den verbala kommunikationen in tidi-

gare, vilket kan leda till utanförskap då elever med språkstörning har svårare att förstå det 

sociala spelet som pågår. Från och med årskurs fyra blir de sociala svårigheterna mer på-

tagliga för både flickor och pojkar och skillnaderna i social interaktion ökar ju äldre ele-

verna blir. “Det blir en utmaning att umgås med jämnåriga på samma villkor, men det blir ju 
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inte på samma villkor. Det är ju en funktionsnedsättning. Det är ju något som gör att man 

inte riktigt är med på samma villkor.” (i5) 

 

Eleverna med språkstörning har svårare att hitta orden och få fram det de vill säga, det tar 

längre tid och de kanske stakar sig. I dessa situationer ledsnar kamraten ibland och orkar 

inte vänta. Dessutom kan vissa elever med språkstörning ha så stora svårigheter med ut-

tal att omgivningen inte uppfattar vad de säger, vilket också kan leda till utanförskap. Om 

eleven misslyckas gång på gång i sina sociala interaktioner kan det leda till sämre själv-

känsla med konsekvensen att eleven drar sig undan mer och mer och slutar försöka ta 

kontakt med andra för att till slut kanske tystna helt. Det kan bli 

  

          en ond cirkel de får ju inte kanske lika mycket interaktion som andra barn med typiskt språk 

eller typisk kommunikation får och då blir de sämre på att /.../ vara interaktiva med andra barn, 

blir sämre på det pragmatiska helt enkelt, att vara med andra, desto mindre språk får de och 

desto mindre får de vara med andra. (i3) 

 

Ju äldre eleverna blir desto mer kan känslan av att vara annorlunda öka, likaså risken för 

att inte förstå eller kunna göra sig förstådd i den verbala kommunikationen. “Det är svårt 

att reparera missförstånd, det blir lätt att barnen ger upp i verbala dialoger och argumen-

tationer /.../ de behöver mycket förståelse och mycket stöd.” (i1) Att kunna delta i sam-

hället och att förstå vad som händer runt omkring, att kunna göra sin röst hörd och att veta 

vilka rättigheter man som samhällsmedborgare har innebär i vissa fall stora svårigheter för 

denna elevgrupp. 

 

Framgångsfaktorer 
I temat framgångsfaktorer lyfter informanterna upp synpunkter som vikten av tidig upp-

täckt, att kartlägga vilken aspekt av språket som eleven har svårigheter med, bildstödets 

betydelse i all undervisning men också synpunkter som lärmiljöns utformning och att arbe-

tet med språkstörning är ett hantverkskunnande som kräver spetskompetens. 

 

Enligt informanterna borde det främjande arbetet med elever med språkstörning börja re-

dan med lärarnas grundutbildning där det vore önskvärt att det ingick ett block om neu-

ropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket skulle gynna alla elever. Tidig upptäckt och 

kartläggning/utredning av elevens språkkunskaper för att identifiera vilken eller vilka 

aspekter av språket som eleven har svårigheter med är andra faktorer som lyfts fram. Det 

är viktigt att få fram om det handlar om exempelvis elevens uttal, språkförståelse eller ar-

betsminne för att pedagogerna ska kunna sätta in adekvata åtgärder. Det är även viktigt 

vid överlämningar att samarbetet mellan berörd personal och de som har gjort utredning-

arna blir så bra som möjligt, vilket också ger mottagande lärare möjlighet att förbereda 

undervisningen för eleven i fråga. 

 

Informanterna är överens om att framgångsrik undervisning för elever med språkstörning 

handlar om att vara visuell och konkret i alla undervisningens faser. Det visuella stödet bör 

finnas med som en naturlig del i elevernas skolvardag, inte plockas fram då och då. I pla-

neringsstadiet behöver pedagogen ha tagit med i beräkningen vilka ord och begrepp som 
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kan utgöra ett hinder och som behöver förtydligas extra, vilka texter som ska användas 

och vilket sätt redovisningen ska ske på. Denna elevgrupp skulle gynnas av bättre anpas-

sade läromedel där språket och bilderna stöttar eleven i kunskapsutvecklingen och där in-

nehållet är mer lättillgängligt “Är det lagom långa meningar? Är det lagom långa ord? Ja, 

så att det inte blir för svårtillgängligt. Stöttar bilderna eller ställer de bara till det?” (i8). En 

del i det visuella stödet är också lärarens undervisningsmetod, att läraren är konkret och 

tydlig i sitt sätt att undervisa och inte bara använder ord.  

 

En annan framgångsfaktor som lyfts fram är att få eleverna att samarbeta mer genom att 

ge dem olika samtalsuppgifter i par eller i grupper där “barnen som har språkstörningar el-

ler andra typer av problematik får lyssna på andra som kanske pratar mer och som kan 

beskriva och berätta på ett annat sätt än vad du som lärare kan göra.” (i6) Andra främ-

jande arbetsmetoder som informanterna tog upp handlar om att ge eleverna mer tid, repe-

tera mycket, skapa förförståelse för kommande temaområden samt använda tecken som 

stöd.  

 

Vidare behöver dessa elever separata träningstillfällen anpassade till sin nivå med fokus 

på det som är svårt. Det är viktigt att pedagogerna i sitt bemötande av eleven visar nyfi-

kenhet och vilja att försöka lista ut vad det är som fungerar eller inte fungerar, inte bara be-

stämma sig för att det är eleven som inte kan ”att ha den grundinställningen att jag vill ta 

reda på hur du uppfattar det jag säger, istället för att säga att ja, men kan inte du bara in-

rätta dig i normen och fatta, jag säger ju så här.” (i2) Ofta behöver elever i språklig sårbar-

het anstränga sig mer för att orka med skoldagen så för att underlätta för dessa elever och 

hjälpa dem att spara energi och kraft till undervisningen behöver den fysiska lärmiljöns ut-

formning planeras därefter. Informanterna anser att lokalernas tillgänglighet behöver ses 

över och genom att sanera intrycken och skapa tydlighet, exempelvis med skyltar och 

färgmarkeringar, i hela elevens lärmiljö kan mycket av svårigheterna avhjälpas. För elever 

med grav språkstörning kan ett mindre sammanhang där hela undervisningen är anpassad 

utifrån elevernas behov vara att föredra. Det blir en annan arbetstakt och eleverna får möj-

lighet att möta andra i samma situation. Idag finns det några skolor som är specialiserade 

på elever med språkstörning, samtidigt pågår debatten om inkludering/exkludering och vad 

det egentligen innebär. 
 

          Det handlar ju inte om att man ska bygga specialskolor överallt, men du kanske kan ha en 

grupp med färre elever som har liknande behov av olika anledningar sen hör man till klassen 

alltså vi byter ju grupper vi läser olika språk i skolan så vi byter grupper ändå. (i4) 

 

Idag finns det en uppsjö av alternativa och kompenserande verktyg/hjälpmedel som kan 

underlätta för elever i språklig sårbarhet. För att undvika att eleverna som är i behov av 

dessa verktyg blir utpekade kan verktygen redan från början vara en naturlig del av arbetet 

i klassrummet för alla elever. Det är individuellt från elev till elev vilket hjälpmedel som be-

hövs så varje enskild individ behöver hitta det som fungerar för just den individen samt bli 

förtrogen med tekniken tidigt för att det inte ska vara någonting nytt när eleven ska arbeta 

mer självständigt. De flesta verktyg är bra, men som en informant menar ”det handlar alltid 

om teorin bakom, att rätt verktyg på rätt plats och att det alltid används också, annars så 

kommer det aldrig att fungera ändå” (i3). För att eleverna ska bli förtrogna med tekniken 
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och kunna använda den adekvat i sitt lärande behöver också pedagogerna ha den kun-

skapen. Några av informanterna lyfter fram svårigheterna med kompensatoriska hjälpme-

del samt vikten av lärarstöd för elever med språkstörning “Har man liksom svårt att förstå, 

ta in det talade språket så hjälper ju inte det fast man får det inläst /.../ Jag tror att barnet 

behöver mer stöttning av en lärare, mer så.” (i8) 

  

 

Organisation på olika nivåer 
I informanternas svar framkommer att en organisation som främjar elever med språkstör-

ning börjar i politikers kunskap om språkstörning då budgeten ska fördelas. Ytterst handlar 

det om prioriteringar och ekonomi. Ett närmare samarbete mellan stat, landsting och kom-

mun där olika kompetenser tas tillvara är önskvärt, exempelvis genom fler statliga språk-

klasser eller att kommuner kan samarbeta kring eleverna med språkstörning. 
 

          Man kan ju inte lägga det på lärarna och säga att du borde anpassa bättre, utan det är ju de 

som sitter på ekonomin som måste ge pengar så att lärarna kan anpassa och att man på kom-

munnivå där man sitter och bestämmer om pengarna fattar vad språkstörning är. Det börjar 

med politikerbeslut. (i2) 

 

Lärarna som har de här eleverna i klassrummet behöver mycket mer stöttning för att klara 

av sitt arbete och finns det ingen tid eller pengar till arbetet uppifrån kommer det inte att 

prioriteras. Dessutom behövs en bättre samverkan mellan landsting och kommun där sam-

arbetet mellan logopeder och pedagoger borde vara en självklar del i elevens skolvardag. 

 

I skolans organisation måste implementeringen av det specialpedagogiska arbetet med 

språkstörning vara väl förankrat så att samtlig personal inom skolan har samsyn kring 

språkstörning och vad det innebär för eleven i form av stöd och struktur. Det här tänket be-

höver löpa som en röd tråd genom hela grundskolan för att öka tillgängligheten för alla. 

Finns denna samsyn så är också möjligheten större att skolan klarar de flesta elever. Hela 

skolans personal behöver också få utbildning i vad det innebär för eleven att ha språkstör-

ning. Genom kollegialt lärande, föreläsningar och diskussioner eller kanske i någon form 

av språklyft som är obligatorisk för all personal kan kompetensen kring funktionsnedsätt-

ningen höjas. Ett förslag på organisation var att det skulle kunna finnas ett språkspår i en 

vanlig skola där eleverna med språkstörning kan ha en klasstillhörighet, men att de har en 

möjlighet att gå ifrån sin klass och kunna arbeta i språkklassen om de har svårigheter i ex-

empelvis provsituationer. I båda kommunerna där intervjuerna genomfördes saknades 

detta.  

 

Informanterna anser att för att det ska fungera optimalt för elever med språkstörning på 

gruppnivå behöver en hel del kriterier uppfyllas exempelvis att det finns tillräckligt med 

vuxna i klassrummet så att inte läraren lämnas ensam i det pedagogiska arbetet, att hela 

undervisningen är visuell och präglas av tydlighet och struktur, att det finns många olika 

sorters läromedel, konkreta material och tydliga scheman med bildstöd. Det blir ett gene-

rellt stöd som gynnar alla. ”Mycket av det här som är på gruppnivå det blir ju egentligen 
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bara god undervisning i slutänden. Det är inget som liksom är ett hinder för någon annan 

elev. Det är bara positivt för dem också.” (i5) 

 

På individnivå är målet att stärka eleven och skapa självständighet genom att ta reda på 

vad den enskilde eleven behöver. Med hjälp av kartläggningar utreds behovet och därefter 

kan olika individuella insatser bli aktuella. Men ”om vi börjar uppifrån och är säkra på att vi 

har en tillgänglighet som passar alla elever på pedagogisk-, fysisk nivå och organisations-

nivå då tror jag på att vi har ett bättre system än kanske vad vi har idag.” (i6) 

 

Tiden efter grundskolan 
I temat framträder en bild av en framtid efter grundskolan där de flesta informanter är över-

ens om att individer med språkstörning har sämre förutsättningar att klara gymnasiet och 

högre utbildningar samt sämre förutsättningar att hävda sig på arbetsmarknaden i konkur-

rens med andra som har typisk språklig förmåga.  

På gymnasienivå finns det statliga specialskolor för elever med språkstörning, till exempel 

Riksgymnasiet Örebro, vilket kan gynna vissa av eleverna, men alla får inte plats på speci-

alskolorna och informanternas uppfattning är att de allra flesta elever med språkstörning 

kan gå i vanlig skola beroende på vilken kunskap och vilket stöd som finns. Men att ele-

verna ska uppnå alla mål och få betyg tror informanterna kan bli svårt. De av informan-

terna som har varit i kontakt med äldre elever intygar att det blir svårt för dessa elever att 

gå ut gymnasiet med några betyg. Högskolan kan vara än mer utmanande då eleven inte 

kommer längre än till utbildning på gymnasienivå. 

          Jag tror att mesta delen av de med grava språkstörningar de kommer inte att läsa vidare på 

högskolenivå. Det är väldigt få elever som gör det med den problematiken som man har för 

man klarar inte gymnasienivå så kommer man inte längre än till gymnasienivå. (i6) 

Det är svårt nog att få grepp om vad språkstörning innebär för barn, vad det innebär för 

vuxna är än svårare att få fram. Forskning om hur det är att leva med språkstörning i 

vuxen ålder är mycket begränsad, anser informanterna. Som tidigare konstaterats är 

språkstörning en dold funktionsnedsättning och i och med att den inte syns blir det också 

svårare för andra att ta hänsyn till den. Ju äldre individen med språkstörning blir desto 

bättre blir hen på att hitta strategier för att dölja sin funktionsnedsättning i ett försök att 

klara av sin vardag. Språkstörning försvinner inte, men den ändrar form och blir än svårare 

att upptäcka. ”Renodlad språkstörning i vuxen ålder, det är svårt att hitta, nästan omöjligt. 

Man träffar sällan vuxna människor som säger for istället för sol exempelvis, så att uttals-

svårigheterna brukar oftast nästan alla upphöra.” (i3)  

Informanterna är också ense om att språkstörningen påverkar de sociala sammanhangen i 

stor utsträckning och begränsar livet. Ofta blir dessa människor inte lika utåtriktade som 

andra och de sociala sammanhangen innebär ständiga utmaningar. Missförstånd och svå-

righeter i kommunikationen med andra är något som påverkar hela den sociala interakt-

ionen. 

Att ha funktionsnedsättningen språkstörning är begränsande på arbetsmarknaden och kan 

styra valet av yrke. Många kanske undviker yrken som är språkligt utmanande och väljer 
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ett yrke som de egentligen inte är så intresserade av. En informant berättar att hen i ett 

samtal med en vuxen person med språkstörning fick höra följande: 

          Jag skulle ju egentligen ha velat bli det här, men jag kan ju inte det, så jag jobbat där, det är 

slitit och jag har ont i kroppen och jag har blivit erbjuden att gå fortbildningar, men eftersom jag 

vet att det innebär att jag ska läsa och skriva, så har jag sagt nej, fast jag skulle ju vilja. Det 

begränsar livet. (i2) 

Personer med språkstörning har mycket svårare att klara sig på arbetsplatser då de 

kanske inte blir tillfrågade om att bidra med sina åsikter och kunskaper i lika stor utsträck-

ning som andra arbetskollegor. De kan bli betraktade som mindre kunniga i och med att de 

har svårigheter att formulera sina tankar, vilket kan leda till att självkänslan och tron på sig 

själv blir låg medan känslan av utanförskap och att vara mindre värd ökar.  

Föräldrarollen kan också innebära svårigheter i alla situationer som innehåller ord, me-

ningar och text på olika sätt, exempelvis när blanketter ska fyllas i, vid läxläsning eller att 

reda ut vad informationen från barnens skola innebär. Det blir svårt för föräldrarna att 

kunna stötta sitt barn, menar informanterna. 

Informanterna lyfter också fram samhällets betydelse för hur livssituationen ser ut för indi-

vider med språkstörning. Rollerna i samhället och vilka förmågor som premieras har för-

ändrats snabbt. Idag krävs akademisk utbildning och verbal förmåga i mycket större ut-

sträckning än tidigare, vilket leder till att personer med olika funktionsnedsättningar, exem-

pelvis språkstörning, redan från början är mer sårbara och har en sämre chans att kunna 

leva sitt liv på ett tillfredsställande sätt. Informanterna anser att samhället måste utformas 

på ett sätt där vi tar hänsyn till att det finns många olika människor med många olika kom-

petenser och förmågor som är viktiga, inte bara på akademisk nivå “Alla måste få plats i 

det här samhället och det betyder att vi måste vara mer lyhörda för vad som finns. Vi 

måste ha skapat platser där de här människorna också känner att de har en tillhörighet.” 

(i6 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer metoden och resultatet att diskuteras, tolkas och värderas utifrån 

det syfte och problemformulering som arbetet har utgått ifrån (Backman, 2016).  

Syftet med detta arbete har varit att få en förståelse av bilden av funktionsnedsättningen 

språkstörning som framträder bland speciallärare, specialpedagoger, special-/talpedago-

ger och logopeder. 

Frågeställningen och problemformuleringen som detta arbete har kretsat kring är föl-

jande:    

1. Hur beskrivs funktionsnedsättningen språkstörning och dess konsekvenser av infor-

manterna som intervjuats? 

 

2. Vad beskrivs som framgångsfaktorer i undervisningen av elever med språkstör-

ning? 

 

3. Vilka specialpedagogiska perspektiv kan identifieras i informanternas uppfatt-

ningar? 

 

Metoddiskussion 
Kritik mot kvalitativ forskning kan till exempel handla om att resultaten inte anses generali-

serbara till andra människor och miljöer utöver de som ingår i studien, att ett litet antal del-

tagare i en viss situation inte kan representera samtliga andra fall (Bryman, 2018). En an-

nan begränsning är att kvalitativ forskning anses vara subjektiv då resultaten kan påverkas 

av forskarens egna tankar, åsikter och förutfattade meningar. Även Backman (2016) tar 

upp problemet med att forskaren i sig ” helt eller delvis utgör instrumentet” (s. 59) och kan 

på så sätt införliva stereotyper och befästa fördomar. Fejes och Thornberg (2015) tar upp 

frågan om det är “möjligt att få fram ett forskningsresultat som är oberoende av vem fors-

karen är?” (s. 20)   

I det här arbetet har författarna varit medvetna om att det inte går att generalisera resulta-

tet till exempelvis andra yrkesgrupper eller ens till andra personer inom de yrkesgrupper 

som ingår i arbetet och att författarna själva i hög grad har haft en stor förförståelse när det 

gäller genomförandet av intervjuerna, de följdfrågor som ställdes samt under analysarbetet 

och de diskussioner som det utmynnat i. När det gäller urvalsgruppen har den varit styrd 

och begränsad även utifrån ett geografiskt kriterium för att det skulle vara praktiskt genom-

förbart med de intervjuer som krävdes på grund av författarnas bostadsorter. 

Ytterligare kritik mot kvalitativ forskning handlar om tidsåtgången, att forskningen blir 

tidskrävande med datainsamling, transkribering och analysarbete (Margareta Sandström, 

personlig kommunikation, oktober, 2018). Även bristande transparens nämns som en be-

gränsning inom kvalitativa undersökningar. Det kan ibland vara svårt att i forskningen hitta 

konkreta beskrivningar av hur exempelvis urvalet av deltagare har gått till, hur forskaren 
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har kommit fram till sina konklusioner eller vad forskaren rent faktiskt har gjort i den kvali-

tativa studien (Bryman, 2018). I detta arbete har ambitionen varit att så tydligt som möjligt 

förklara hur genomförandet, urvalet och analysarbetet har genomförts.   

Det negativa med att transkribera är att all så kallad tyst kommunikation missas, det vill 

säga gester, kroppsspråk, miner och blickar, vilket har stor betydelse i allt socialt samspel. 

Kvale och Brinkmann (2014) vill till och med hävda att det i princip är omöjligt att återskapa 

ett samtal genom att transkribera ordagrant. “Utskrifter är kort sagt utarmande, avkontextu-

aliserade återgivningar av ett levande intervjusamtal.” (s. 218) De menar att i ett samtal är 

det sagda direkt tillgängligt för alla som deltar i samtalet, medan en utskrift av samtalet inte 

är det för läsaren av utskriften. Problemet med att först intervjua och spela in samtalet för 

att sedan skriva ner det är att samtalet görs mer abstrakt för varje steg som genomförs. 

Texten blir en liten rest av samtalet. I det här arbete har detta dilemma beaktats i tolkning-

arna av resultaten. 

 

Resultatdiskussion 
I den här delen kommer resultatet av intervjuerna att diskuteras utifrån de likheter och skill-

nader som framkommit i de olika temana: Bild av språkstörning, Konsekvenser, Fram-

gångsfaktorer, Organisation på olika nivåer samt Tiden efter grundskolan.   

 

När det gäller informanternas Bild av språkstörning upplever många att det är en dold 

funktionsnedsättning som det fortfarande råder viss okunskap om. Det är svårt att begära 

att lärare ska kunna veta allt om den och hur man ska kunna sätta in rätt interventioner. 

För att bygga upp kunskap kring språkstörning krävs tid och erfarenhet då funktionsned-

sättningen är så pass komplex. Många av informanterna efterfrågar mer kunskap om 

språkstörning redan i lärarnas grundutbildning. Alatalo (2011) och Sadler (2005) belyser 

också detta dilemma i sina studier – de ifrågasätter lärarutbildningen och fortbildningen av 

lärare när det gäller läs- och skrivutveckling. I många studier framkommer önskemål om 

mer fortbildning av de lärare som möter elever med språkstörning (Dockrell & Lindsay, 

2001; Marshall et al., 2002; Kotte, 2017). Nilsson (2006) undersöker i sin studie grundskol-

lärares tankar om innehållet i kompetensutbildning för lärare och kommer fram till att det 

finns ett behov av att utveckla den allmänna lärarkompetensen, ämneskunskaperna och 

de ämnesdidaktiska kunskaperna för att bättre kunna möta eleverna i lärsituationen. Infor-

manternas uppfattning om sin egen kunskap om språkstörning varierar eftersom de har 

olika utbildningar och erfarenheter, men i resultatet framkommer att de anser att man ald-

rig kan bli fullärd och att behovet av fortbildning alltid är efterfrågat, både av de undersökta 

yrkesgrupperna men också bland andra yrkesgrupper på olika nivåer: politiker, rektorer 

och undervisande lärare. Kunskapen bland lärare på skolorna ansågs vara låg rent all-

mänt, vilket också bekräftas i flera andra studier där lärare själva upplever att de inte har 

tillräckliga kunskaper om språkstörning för att kunna möta upp och hjälpa de elever som är 

i behov av stöd på ett optimalt sätt (Dockrell & Lindsay, 2001; Sadler, 2005).  

I temat Konsekvenser har informanterna konstaterat att det finns en stark hereditet när det 

gäller språkstörning, vilket också fastställs av Kalnak (2014) och Gillberg (2018). Denna 
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hereditet kan medföra att barn i språklig sårbarhet redan från början får en sämre språklig 

start i livet. När det gäller små barns språkutveckling är det avgörande hur mycket föräld-

rar samspelar med sina barn för att de ska kunna utveckla ett rikt språk (Cox Eriksson, 

2014), därför kan föräldrarnas språkliga svårigheter innebära att situationer som kräver 

språklig kompetens undviks, exempelvis högläsning och samtal, vilket missgynnar barnets 

tidiga språkutveckling. Informanterna har sett att elevernas kunskapsutveckling påverkas 

av språkstörningen och att det kan finnas en stor risk för läs- och skrivsvårigheter. Flera av 

informanterna lyfte fram de svårigheter de upplever att eleverna med språkstörning har 

med ordförråd, ordmobilisering och ordförståelse, vilket också bekräftas av Holmström 

(2015) och Håkansson (2017). Elevernas egna insikt om att de inte lär sig i samma ut-

sträckning som klasskamraterna kan komma att påverka hela undervisningssituationen 

och deras självbild negativt, vilket även konstateras av Lindsay et al. (2002). Informan-

terna har samstämmigt konstaterat att det råder stor risk för att elever med språkstörning 

får svårigheter med kommunikationen i sociala sammanhang exempelvis under raster, i 

lekar och i kamratrelationer eftersom missförstånd lätt kan uppstå (Sjöberg, 2014). Stän-

diga misslyckanden i sociala relationer kan leda till att eleverna drar sig undan och känner 

sig utanför. Elevernas självförtroende påverkas negativt och de är mer benägna att få pro-

blem med både beteende och självkänsla (Lindsay et al., 2002).  

När det gäller temat Framgångsfaktorer har informanterna identifierat några parametrar 

som spelar stor roll, bland annat när det gäller de exekutiva funktionerna. Det kan handla 

om att stötta arbetsminnet, tidsuppfattningen, koncentrationen och/eller uthålligheten. En 

stöttande, visuell och tydlig struktur kring eleven underlättar för eleven att till exempel veta 

vad som ska hända, vad som förväntas av hen och hur länge en aktivitet ska hålla på. In-

formanterna ansåg att även den fysiska lärmiljön kan ses över eftersom språkstörningen 

påverkar elevens dagliga aktiviteter och delaktighet. En miljö med minskat bakgrundsljud 

och lugnare tempo samt mindre grupper med färre elever inbjuder lättare till samtal och 

vägledning om värderingar, attityd och respekt för olikheter. Ritprat och sociala berättelser 

är stödjande verktyg att använda i sociala situationer som kräver förklaring, vilket även 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) rekommenderar för barn i språklig sårbarhet. 

Carlberg Eriksson (2016) lyfter fram ett salutogent perspektiv där undervisningen ska 

bygga på elevens starka sidor. För pedagogen blir det en utmaning att hitta elevens fram-

gångsfaktorer och framhäva de positiva egenskaperna i undervisningen. Svårigheterna är 

redan uppenbara för alla, både eleven själv och pedagogerna runt eleven och även om ar-

betet med svårigheterna fortsätter behövs ibland en alternativ väg. För att eleven ska må 

bra i skolmiljön behöver hen få känna delaktighet och känsla av sammanhang (KASAM). 

Eleven behöver förstå meningen med de uppgifter och utmaningar som hen ställs inför. Att 

bemötas med respekt och förståelse stärker självförtroendet och självkänslan vilket även 

Lindsay et al. (2002) påtalar i sin studie.  

I temat Organisation på olika nivåer identifierar informanterna problem och vilka konse-

kvenser det leder till på olika nivåer. För att kunna anpassa undervisningen för en elev 

med språkstörning krävs många insatser på individ-, grupp-, organisations- och samhälls-

nivå (Aspelin, 2013; Nilholm, 2005).  
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På individnivå menar de flesta informanterna att det är viktigt att kartlägga och identifiera 

de elever som visar svårigheter med språket. De menar också att det är avgörande för 

dessa elever att få extra tid (Holmström, 2015; Håkansson, 2017) eftersom deras bearbet-

ningshastighet och arbetsminne oftast är påverkat. Genom konkret och praktisk undervis-

ning med tydliga förklaringar, visuellt stöd, bildstöd, och gott om tid till repetition ges elever 

med språkutveckling bättre förutsättningar att klara av skolgången framgångsrikt (Sjöberg, 

2014). Andra anpassningar kan vara att ge eleven förutsättningar som stimulerar till språk, 

samtal och kommunikation, exempelvis högläsning, en-till-en-undervisning av logoped, tal-

pedagog, speciallärare eller specialpedagog eller träning när det gäller de olika delarna i 

språket; fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Tecken som stöd (TAKK) och olika 

grafiska bilder och symboler kan underlätta för eleven och därmed minska konsekven-

serna av den nedsatta språkförmågan avsevärt, vilken tidigare forskning har bekräftat 

(Cox Eriksson, 2014). Alternativa lärverktyg (dator, iPad, mobiltelefon), laddade med olika 

hjälpmedel (stavningskontroll, talsyntes, talande tangentbord, inlästa läromedel och 

böcker, bildstöd och appar som översätter tal till skriven text), kan vara till stor hjälp för att 

underlätta läsning, läsförståelse och skrivning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2018). 

På gruppnivå behöver elever med språkstörning få de mest optimala förutsättningarna för 

att lyckas i skolan. Informanterna menar att läraren måste ha kunskap och förståelse för 

funktionshindret så att lärmiljön kan anpassas för att eleven ska kunna tillgodogöra sig den 

undervisning som erbjuds. Det kan handla om den fysiska-, audio/visuella- och psykolo-

giska lärandemiljön; klassrummets utförande, klassens storlek, gruppsammansättning, 

ljud- och ljusförhållande samt elevens placering i klassrummet. Informanterna anser även 

att förskolan och dess lärandemiljö har stor betydelse när det gäller den pedagogiska verk-

samheten för barn i språkliga svårigheter. Informanterna ansåg att för stora grupper kan 

medföra större utsatthet för dessa elever (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 

På samhälls- och organisationsnivå anser informanterna att det är politiker, huvudmän och 

rektorer som ansvarar för att lärare har rätt förutsättningar att möta elever med språkstör-

ning och deras komplexa behov. Adekvata utbildningar om språkstörning ökar kunskapen 

om funktionsnedsättningen så att lärarna tidigt kan identifiera, kartlägga och ge rätt stöd till 

de elever som uppvisar tecken på språkstörning. Att undervisa elever med språkstörning 

ställer stora krav på läraren som behöver vara en ”tusenkonstnär för att väcka barnets mo-

tivation och arbetsglädje” (Sjöberg, 2014, s. 117). Informanterna gav olika förslag på hur 

en organisation kring elever med språkstörning skulle kunna se ut. Ett förslag var att små 

kommuner skulle kunna samarbeta mer kring funktionsnedsättningen, ett annat förslag var 

att starta någon form av resurscentrum där kompetens finns för att stötta lärare och elever. 

Här kan till exempel logopeder, speciallärare, specialpedagoger och talpedagoger ingå. 

Kommunen kan även ha språkförskolor och språkklasser där kompetens och anpassad 

undervisning finns att tillgå för elever med språkstörning, vilket saknas i båda kommunerna 

som ingår i studien. I en del kommuner finns renodlade språkklasser, medan eleverna 

med språkstörning i andra kommuner är integrerade i vanliga klasser (Carlberg Eriksson, 

2016). Språkklasserna kan också vara integrerade i en vanlig skolmiljö för att kunna ha ett 

samarbete mellan språkklass och ”vanlig klass”. Enligt Sjöberg (2014) är det inte skolfor-

men i sig som är det viktiga utan att eleverna möts med respekt och förståelse samt att det 
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finns vuxna runt omkring som ger gott om tid till eleven, vilket också informanterna poäng-

terade. Det som hjälper eleven bäst är att få det stöd som är anpassat utifrån elevens spe-

cifika svårigheter, oavsett organisation. 

I temat Tiden efter grundskolan gav informanterna en bild av en osäker och oviss framtid 

för elever med språkstörning. Ett av grundskolans viktigaste uppdrag är att förbereda alla 

elever inför vuxenlivet och ge dem verktyg för att klara av vardagen i samhället. För elever 

med språkstörning blir detta än mer påtagligt. För elever med grav språkstörning kvarstår 

ofta svårigheterna de upplevt under sin skoltid även i vuxen ålder (Carlberg Eriksson, 

2016). Informanterna är överens om att det förmodligen kan innebära stora utmaningar att 

försöka skapa sig en meningsfull tillvaro när skolgången väl är över, men flera av infor-

manterna har svårt att ha en uppfattning om ämnet då de inte har träffat någon vuxen per-

son med språkstörning, vilket också kan vara ett tecken på hur dold funktionsnedsätt-

ningen faktiskt är i samhället. Några informanter påtalade också att forskningen kring hur 

tiden efter grundskolan ser ut för individer med språkstörning är begränsad. 

De av informanterna som har varit i kontakt med vuxna med språkstörning beskriver en till-

varo kantad av svårigheter där utbildningssystemet är ett hinder med alla språkliga krav 

som finns idag. När det gäller högre utbildningar är det få vuxna med diagnosen grav 

språkstörning som tar sig vidare till högskolenivå då de har svårigheter att klara av gymna-

sieutbildningens krav med god måluppfyllelse, vilket också Conti-Ramsden et al. (2018) 

bekräftar. Resultatet visade att det var fler av deltagarna med språkstörning som fick lägre 

akademiska kvalifikationer samt att det var fler som avbröt utbildningen tidigare än delta-

garna i kontrollgruppen som inte hade språkstörning. På grund- och gymnasienivå finns 

specialskolor för elever med språkstörning där undervisningen är tillrättalagd och anpas-

sad efter elevgruppen. Det är långt ifrån alla som får plats på dessa skolor och enligt infor-

manterna är det inte heller optimalt att alla ska gå där. Uppfattningen är att de flesta elever 

med språkstörning kan gå i vanlig klass. Det viktiga är att stödet är anpassat efter elevens 

specifika svårigheter och att eleven blir bemött med respekt och förståelse (Sjöberg, 

2014). Resultatet i Carlson Törnqvist et al. (2009) studie visade att det fanns både positiva 

och negativa aspekter med att gå på en specialskola. Deltagarna i den studien menade att 

de akademiska framgångar de haft kunde tillskrivas specialskolans pedagogik, medan de 

saknade att inte kunna träna sociala färdigheter i samma utsträckning som i en vanlig skol-

miljö då de var i en anpassad miljö. 

 

Informanterna menade också att yrkesvalet kan begränsas av språkstörning då det kan in-

nebära svårigheter att arbeta med yrken som handlar mycket om språkliga funktioner. 

Istället kanske personen har ett arbete som hen egentligen inte skulle ha valt om hen inte 

hade språkstörning. Det blir också svårare att klara sig på arbetsplatsen där det förväntas 

att arbetstagaren ska kunna komma ihåg vad som bestäms i möten och att hen kan tala 

för sig och föra fram sin åsikt. Resultaten i Conti-Ramsden et al. (2018) indikerar dock att 

det finns tecken på pågående förbättringar och individuella skillnader gällande anställ-

ningsmöjligheter för unga vuxna med språkstörning. Flera positiva resultat framträdde: alla 

deltagare med språkstörning uppnådde vissa färdigheter, många erhöll någon form av an-

ställning och sett till hela Storbritannien följde deltagarna med språkstörning genomsnittet 

gällande hur många som utbildade sig, hade en anställning eller var i praktik. Dessutom 
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hade en minoritet professionella karriärer och inkomsten de första yrkesåren var likvärdig 

med de i jämförelsegruppen. I en studie av Johnson et al. (2010) framkom liknande resul-

tat. 

 

Informanterna tog också upp utmaningarna med att vara förälder och ha språkstörning, vil-

ket ofta kan innebära att de i sin föräldraroll inte kan vara behjälpliga för sitt barn i olika si-

tuationer som innebär kontakt med ord, meningar och text på något sätt, exempelvis att 

tolka information från skolan, att hjälpa till med läxläsning, fylla i blanketter av olika slag el-

ler att läsa högt ur en bok. Förutsättningarna för barnets språkutveckling försämras också 

då kontakten mellan vuxen och barn är avgörande för ett rikt språk (Cox Eriksson, 2014). 

Barnet kan hamna i språklig sårbarhet redan från början då hereditet har stor betydelse för 

barn med språkstörning (Kalnak, 2014). 

  

Informanternas uppfattning är att socialt utmanande situationer är svåra att klara av för 

personer med språkstörning och undviks ofta, vilket förstärker beteendemönster mot ytter-

ligare social isolering. De blir inte lika utåtriktade och kan känna sig dåliga i vissa situat-

ioner, vilket bekräftas av Carlson Törnqvist et al. (2009). Att kunna förstå det sociala sam-

spelet och göra sig förstådd, att föra sin egen talan och reda ut missförstånd, att ha strate-

gier för att klara sin ekonomi utan att bli lurad och att kunna lösa vardagsproblem som 

uppstår kräver mycket konkret träning för individer med språkstörning. Svårigheter inom 

dessa färdigheter kan innebära en sårbarhet och risk för utanförskap, svårigheter att be-

hålla vänner eller att kunna få ett arbete (Sjöberg, 2014).   

 

Utifrån de två specialpedagogiska perspektiven: det relationella och det kategoriska per-

spektivet (Emanuelsson et al., 2001) har denna studie visat att de fyra yrkeskategorierna i 

stort sett har lika uppfattningar när det gäller funktionsnedsättningen språkstörning och 

vilka konsekvenser den kan medföra. Alla informanter har mer eller mindre ett relationellt 

specialpedagogiskt perspektiv på elever med språkstörning. Det vill säga att de anser att 

det beror mycket på hur kontexten runt eleven är utformad, vilket även Göransson et al. 

(2015) konstaterar. Informanterna menar också att kunskapen om funktionsnedsättningen 

bland lärare, de kompensatoriska hjälpmedlen som används och de extra anpassningar 

som kan göras har stor betydelse för dessa elevers skolgång och för hur livet efter grund-

skolan kommer att se ut. Även vikten av ett väl fungerande socialt nätverk verkar vara 

gynnsamt för dessa elever. (Johnson et al., 2010) 

  

Även det kategoriska perspektivet kan urskiljas när det gäller uppfattningarna om behov av 

kartläggningar och diagnoser samt när det handlar om möjligheten för eleverna att få ta 

del av enskild undervisning i en liten undervisningsgrupp eller en till en undervisning med 

en speciallärare eller talpedagog för att träna specifikt just det den enskilda eleven har 

svårigheter med. 

 

Några av informanterna ser orsaker och verkan på funktionsnedsättningen utifrån de olika 

nivåer som Aspelin (2013) tar upp: individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. På 

individnivå hittas till exempel behovet av kartläggning och behov av tidiga insatser samt 

https://pubs.asha.org/doi/full/10.1044/1058-0360%282009/08-0083%29
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möjlighet till enskild undervisning. Detta samstämmer mycket med det kategoriska per-

spektivet som redovisats ovan. På gruppnivå menar många informanter att barns skol-

misslyckanden beror på påverkan av omständigheter i barnets lärmiljö, exempelvis hur 

den fysiska och psykiska lärmiljön är utformad. Samarbete mellan logopeder och lärare 

kan vara en lösning för att bättre kunna stötta varandra och få insyn i varandras verksam-

heter, vilket Tjernberg (2013) och Tollerfield (2003) också har sett är en framgångsfaktor. 

På organisations- och samhällsnivå efterlyser informanterna bland annat mer om språk-

störning i lärarnas grundutbildning och möjlighet till fortbildning men främst ökad kunskap 

hos politiker och samverkan mellan kommuner och landsting när det gäller att erbjuda 

barn i språkliga svårigheter hjälp. Informanterna konstaterade också att de hade en känsla 

av att antalet individer med språkstörning har ökat, men att det förmodligen snarare är 

samhället som ställer högre krav på språklig kompetens i arbetslivet idag, även i de yrken 

där man förr inte behövde så hög kompetens i läs- och skrivförmåga. Detta leder till att fler 

individer hamnar i språklig sårbarhet och medför en utslagning som kan ge konsekvenser 

för den enskilda individens liv. 

 

Slutsatser  
I detta arbete har fyra olika yrkeskategorier gett sin bild av att funktionsnedsättningen 

språkstörning är en komplex och svår diagnos som utmanar skolan. I de fem olika katego-

rierna som har analyserats: Bild av språkstörning, Konsekvenser, Framgångsfaktorer, Or-

ganisation på olika nivåer samt Tiden efter grundskolan har en varierad bild framkommit 

både när det gäller den egna kunskapen om språkstörning hos informanterna och om kun-

skapen bland undervisande lärare rent allmänt. Informanterna efterlyser mer fortbildning 

överlag kring funktionsnedsättningen och även i den grundläggande lärarutbildningen. 

Konsekvenserna av språkstörning handlar mycket om svårigheter rent kunskapsmässigt 

men även problem med social interaktion i kamratrelationer bland annat. De kompensato-

riska hjälpmedlen som till exempel bildstöd, TAKK samt digitala hjälpmedel via datorer och 

iPads, är värdefulla. Ett mer utvecklat samarbete mellan logopeder och lärare eller att in-

föra språkklasser skulle kunna vara alternativ till att förbättra verksamheten. Hur tiden efter 

skolan kan te sig för individer med språkstörning upplevde informanterna som problema-

tisk då svårigheterna består och kan medföra begränsningar när det gäller sociala relat-

ioner, möjlighet till akademiska studier och yrkesval. Informanterna hade ett relationellt 

perspektiv till funktionsnedsättningen; de ansåg att faktorer i omgivningen påverkar dessa 

elevers möjligheter till att lyckas i skolan. Det kategoriska perspektivet identifierades också 

då informanterna ansåg att kartläggning och diagnostisering av elever som uppvisar 

språkliga svårigheter behövs för att kunna sätta in adekvata åtgärder. Mer kunskap om 

språkstörning efterfrågades på samtliga nivåer; individ-, grupp-, organisations- och sam-

hällsnivå. Då ekonomiska förutsättningar är avgörande för hur verksamheten kan bedrivas 

inom en skola är det politiker, chefer och rektorer som har ett ansvar för att lärarna har de 

förutsättningar som behövs för att bemöta elever med språkstörning på bästa sätt. Trots 

begränsningarna som funktionsnedsättningen språkstörning innebär för individen har 

dessa elever rätt att få stöttning och gå ut grundskolan med gott självförtroende och optim-

istisk framtidstro. 
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Förslag på vidare forskning 
Förslag på vidare forskning skulle kunna handla om hur speciallärare och specialpedago-

ger möter barn med språkstörning och jämföra de olika yrkesgruppernas uppfattningar. 

Mer forskning om komorbiditet eller samsjuklighet med andra diagnoser skulle också be-

hövas eftersom språkstörning sällan förekommer ensam som funktionsnedsättning. Det 

skulle även vara intressant att veta mer om hur vuxna med språkstörning påverkas av sin 

funktionsnedsättning, hur flerspråkiga barn med språkstörning kan upptäckas, diagnostise-

ras och ges rätt interventioner på ett tidigt stadium och hur samarbetet mellan skola och 

logoped skulle kunna utvecklas.    
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 

Hej!  

Vi, Annika Hagborg Olsson och Jaana Norman, studerar vid Mälardalens högskola 

och går sista året på speciallärarprogrammet med inriktning språk-, skriv- och läsut-

veckling. Den här terminen ska vi skriva vårt självständiga arbete och vi har valt att 

skriva om funktionsnedsättningen språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspek-

tiv. 

Vi skulle vilja intervjua dig angående hur du ser på funktionsnedsättningen och dess 

konsekvenser. Under intervjun får du beskriva och reflektera över din bild av språk-

störning samt vilka utmaningar och specialpedagogiska insatser som du upplever 

finns för eleverna.  

Du behöver inte förbereda dig inför intervjun som är i form av ett samtal och beräk-

nas ta 30–45 minuter. För att underlätta vårt analysarbete kommer intervjun att 

spelas in för att sen transkriberas.  

Vetenskapsrådets riktlinjer kommer att följas vilket innebär att du deltar i studien 

frivilligt och kan när som helst avbryta din medverkan. Det är endast vi två studenter 

och vår handledare som kommer att ta del av transkriptionerna, men analysen och 

resultatet kommer att redovisas och publiceras i vårt självständiga arbete. Citat eller 

delar av intervjun kan komma att ingå i arbetet men personer, platser, skolor och 

kommuner är avidentifierade. 

Dina erfarenheter är värdefulla för oss och vi är mycket tacksamma för ditt delta-

gande! 

 

Vänliga hälsningar  

Annika Hagborg Olsson, tel. XXX 

Jaana Norman, tel. XXX 

 

Handledare: Gunilla Sandberg, professor i pedagogik med inriktning specialpedago-

gik vid Mälardalens högskola, tel. XXX 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

  

Informantens namn: __________________________________________ 

Yrke: ___________________________________________ 

Datum:__________________________ 

Tid:_________________ 

  

 

Fråga Egna anteckningar   ✔ 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv och din väg fram tills idag 

när det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet? 

 

  

Nuvarande yrkesroll? Hur ser dina arbetsuppgifter, upp-

drag ut idag? 

  

Bild av språkstörning 

Vad har du för bild/kännedom om funktionsnedsättningen 

språkstörning? 

  

Känner du att du har tillräckliga kunskaper om språkstör-

ning i din yrkesroll?  

Om inte - vad kan det bero på, anser du? 

  

  

Behöver du stöd från andra instanser i ditt arbete med 

elever med språkstörning? 

 

Tycker du att du får det stöd du behöver?  

 

Om ja: Hur ser stödet ut? Och var kommer det ifrån? 

Om inte: Vad behöver du för stöd? 

    

Hur ser kunskapen om språkstörning ut bland lärare rent 

allmänt, enligt din erfarenhet? Varför är det så, tror du? 
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Hur ser din roll ut i arbetet med elever/barn med språk-

störning? 

  

Hur vanligt förekommande är språkstörning enligt din er-

farenhet? Ökning/minskning? Vad beror det på? 

  

Konsekvenser 

Vilka konsekvenser kan språkstörning medföra för ele-

verna/barnen? 

Kunskapsmässigt och socialt?   

  

Framgångsfaktorer 

Hur skulle du beskriva ett främjande och utvecklande ar-

betssätt för elever/barn med språkstörning? 

Lärmiljöns betydelse? 

  

Vilka åtgärder och insatser behövs på organisations-, 

grupp- och individnivå? Varför just dessa åtgärder? 

  

Vilka kompensatoriska hjälpmedel finns det att tillgå? På 

vilket sätt kan de stötta eleverna/barnen? 

  

    

Utmaningar 

Hur skulle du beskriva de sociala och kunskapsmässiga 

utmaningar som elever/barn med språkstörning kan stäl-

las inför i skolmiljön? 

  

  

Har du en uppfattning om hur tiden efter grundskolan kan 

se ut för elever/barn med språkstörning? Gymnasium? 

Arbetsliv? 

  

Övrigt 

Är det något annat som du vill lägga till eller lyfta fram in-

nan vi avslutar intervjun? 

  

Ev. nya frågor   

  

Egna reflektioner: 


