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Sammanfattning 
I denna studie undersöks specialpedagogers perspektiv på, samt erfarenheter av arbete med, 
elever med språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning. De frågeställningar som 
behandlas i studien är; Hur definierar och identifierar specialpedagogerna språkstörning, 
framför allt pragmatisk språkstörning, hos sina elever? Hur definierar och identifierar lärare 
språkstörning, framför allt pragmatisk språkstörning, hos sina elever, enligt 
specialpedagogernas uppfattning? Vilka fungerande arbetssätt och strategier lyfter 
specialpedagogerna fram i arbetet med att hjälpa elever med språkstörning, särskilt 
pragmatisk språkstörning, att både nå kunskapsmålen och främja deras personliga 
utveckling? Studien är en kvalitativ undersökning som inspirerats av fenomenografin och 
består av semistrukturerade intervjuer med tio specialpedagoger/speciallärare från 
grundskolan. Studien har sin utgångspunkt i Bronfenbrenners teori samt i det 
specialpedagogiska perspektivet. Resultatet visar på att ingen av informanterna har under sina 
utbildningar fått med sig kunskaper gällande språkstörning, samt att de endast under de 
senaste tio åren fått kunskaper inom detta område. Studien pekar också på att kunskap om och 
erfarenhet av språkstörning ute bland lärarna är mycket liten, särskilt gällande pragmatisk 
språkstörning. Ofta är det lärare som upptäcker svårigheter som eleverna har, men de behöver 
stöd och hjälp av specialpedagoger för att få fram vilken svårighet det är. Ibland missbedöms 
svårigheterna, av lärarna, som beteendeproblematik. När det gäller att stötta elever med 
språkstörning tar informanterna upp ett flertal metoder gällande fonologiska och semantiska 
svårigheter, men när det gäller pragmatiska svårigheter kommer inget specifikt fram utan 
finns mer med som ett generellt stöd. Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på ett stort 
behov av en ökad kunskap ute i skolorna gällande olika former av språkstörning, och då 
framför allt pragmatisk språkstörning, för att få till väl fungerande lärmiljöer. Såväl lärare 
som specialpedagoger behöver i ett tidigt stadium kunna identifiera en språkstörning hos 
elever för att de med rätt anpassning samt ledning och stimulans dels ska kunna nå 
kunskapsmålen och för att dels främja deras personliga utveckling. 
 
Nyckelord 
anpassningar, Bronfenbrenners teori, erfarenheter, ledning och stimulans, pragmatisk 
språkstörning, specialpedagogiska perspektiv, språkstörning 
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Inledning 
Under vårt arbete med en tidigare inlämningsuppgift på högskolan, avseende ämnet 
språkstörning, kom vi att inse att diagnosen språkstörning är vanligare än vi hade trott. Vi 
fann att barn med språkstörning utgör 5–7 % av populationen (Håkansson, 2017) och att 
språkstörning är vanligare än autism, där ca 0,7 % drabbas (Nyman & Opasiak, 2012). Som vi 
skrev då, är vi medvetna om att språkstörning är ett samlingsbegrepp gällande svårigheter 
med språket, läsning och skrivning och att vi behöver förstå att dessa svårigheter kan visa sig 
på olika sätt.  
 
MacRoy-Higgins och Kliment (2017) menar att barn med en tidig expressiv språkförsening 
riskerar att få bestående språksvårigheter och hälften av dessa barn får senare diagnosen 
språkstörning. Enligt Kalnak (2014) är språkstörning inte bara en angelägenhet för föräldrar 
utan även för samhället i stort eftersom en språkstörning kan påverka studieförmåga, sociala 
interaktioner, beteendeproblem samt öka risken för psykisk ohälsa. Ketelaars, Cuperus, 
Jansonius och Verhoeven (2010) skriver att barn med språkstörning visar på en högre 
frekvens av beteendeproblem än barn utan språkstörning samt att antalet med 
beteendeproblem är större vid pragmatisk språkstörning jämfört med strukturell 
språkstörning. Således tycks pragmatiska språkstörningar kunna korrelera med 
beteendeproblem och socialt utanförskap. Dessutom upptäcker inte personal i förskolans och 
skolans värld pragmatiska språkstörningar lika tidigt som strukturella språkstörningar. 
Därmed är ett av syftena med detta arbete att ta reda på hur lärare kan känna igen pragmatiska 
språkstörningar hos elever. Eftersom det finns andra diagnoser än språkstörning som till viss 
del visar sig på liknande sätt funderar vi på hur vanligt det är att lärare tror att det är något 
annat än pragmatisk språkstörning som ligger till grund för elevens beteende, det vill säga att 
en felbedömning sker. Detta för även tankarna vidare till vilka tester som görs vid utredning 
och hur man kan särskilja språkstörning från andra diagnoser framför allt om eleven 
remitteras med en annan frågeställning än språkstörning, till exempel ADHD, autism eller 
dyslexi. I denna uppsats kommer vi dock inte att fördjupa oss i olika tester. 
 
Utifrån dessa tankar vill vi göra ett arbete i enlighet med empirisk vetenskap och den 
traditionella forskningsprocessen som Backman skriver om i sin bok Rapporter och uppsatser 
(2016). Kort sagt vill vi att vårt självständiga arbete ska belysa ämnet pragmatiska 
språkstörning utifrån ett antal infallsvinklar (Augustsson, 2018). Dessa handlar om 
erfarenheter av och kunskaper om språkstörning hos speciallärare och specialpedagoger samt 
fungerande arbetssätt och strategier för att hjälpa elever med språkstörning. Framför allt vill 
vi lyfta fram aspekterna som handlar om pragmatisk språkstörning. Framgent kommer vi att 
använda oss av begreppet specialpedagoger eftersom nio av tio intervjuade arbetar som 
specialpedagoger. Vid de tillfällen förtydliganden behövs kommer båda begreppen att 
användas. 

Bakgrund  
Språkstörning är en diagnos som ställs av en logoped. Diagnosen innefattar vissa kriterier som 
visar på en försenad eller avvikande språkutveckling hos barn. Sedan slutet av 1800-talet har 
man gjort systematiska beskrivningar av språkstörning, diagnosen introducerades i början av 
1900-talet i Sverige och sedan 1970-talet bedrivs en omfattande forskning om ämnet 
(Nationalencyklopedin, n.d.). I bakgrunden kommer vi bland annat att skriva om tidigare 
forskning om diagnosen språkstörning och då med ett fokus mot pragmatisk språkstörning 
samt om teoretiska utgångspunkter och undervisning. 
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Språkstörning 
Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) skriver att språkstörning är en logopedisk 
diagnos, en diagnos sett utifrån ett kategoriskt perspektiv. Begreppet kritiseras och har 
föreslagits ersättas av begreppet språklig sårbarhet, som Bruce et al. menar är ett vidare 
begrepp om man jämför med begreppet språkstörning. Språklig sårbarhet öppnar upp för 
lärandemiljöns och pedagogikens roll och passar därmed ihop med ett relationellt perspektiv. 
Detta perspektiv kopplar samman eleven med skolmiljön. Vi väljer dock i denna uppsats att 
utgå från båda begreppen då det både är elever med pragmatisk språkstörning samt deras 
relation till skolmiljön vi vill veta mer om. För att ha en god språkförståelse behöver vi 
människor ha kunskaper gällande såväl språkets fonologi och semantik som språkets 
pragmatik. När det gäller pragmatiken menar Bruce et al. att det “handlar om hur vi använder 
språket för att göra oss förstådda och för att förstå samspel med andra” (s. 41). Enligt Perkins 
(citerad i Bruce et al., 2016) växer den pragmatiska förmågan i takt med att erfarenheterna 
ökar. Men vad händer om den pragmatiska förmågan inte växer, på grund av exempelvis 
pragmatiska svårigheter? Med pragmatiska svårigheter menar vi problem med att använda 
språket på ett adekvat sätt i en kontext (Bishop, 2000). Vad menas då med att använda språket 
på ett adekvat sätt? Pragmatiska svårigheter kan handla om att man inte behärskar turtagning, 
vilket medför att man får svårt att delta i samtal. Några andra svårigheter är att de svar man 
kommer med är irrelevanta, att man har svårt att både förstå och återge sammanhängande tal 
och berättelser, att man har svårt att hålla sig till ämnet samt att man tolkar allt bokstavligt. 
Att tolka allt bokstavligt gör att det är svårt att bland annat förstå idiomatiska uttryck som 
exempelvis lägga benen på ryggen (Carlberg Eriksson, 2016). 
 
Språkstörning kan variera mellan lätt, måttlig, grav och mycket grav (Carlberg Eriksson, 
2016; Nettelbladt & Salameh, 2007). Personer med måttlig, grav eller mycket grav 
språkstörning behöver stöd inom flera av följande områden; fonologi, grammatik, semantik 
och pragmatik (Carlberg Eriksson, 2016). Enligt Carlberg Eriksson kvarstår grav 
språkstörning hela livet, men förändrar sig över tid. Carlberg Eriksson skriver också att 
funktionsnedsättningarna är mycket skiftande hos olika personer samt att man kortfattat kan 
säga att de som har språkstörning har svårigheter med språkproduktion (expressivt) och/eller 
språkförståelse (impressivt). Svårigheter med språkets form (språkljud och grammatik) är 
oftast det som märks först (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Svårigheterna kan 
handla om uttal (ibland tappas vissa ljud bort eller byts ut mot andra), att sätta ihop meningar 
(ord försvinner, byts ut eller ersätts med andra), annorlunda och/eller entonigt uttal, svårt att 
uppfatta om ord är långa eller korta (t.ex. är ordet tåg kortare än tändsticksask trots att tåget är 
längre i verkligheten) samt svårigheter att höra vilket ljud ord börjar eller slutar med. Om ett 
barn har problem med språkets innehåll (ordförståelse och ordproduktion) kan hen ha svårt att 
förstå instruktioner (framför allt muntliga), ha ett litet ordförråd, ha svårt att komma på ord 
samt ha svårt att ordna ord i olika kategorier (ex. bil, moped och tåg tillhör kategorin fordon). 
Lättare svårigheter inom detta område försvinner ofta med åldern, men andra svårigheter kan 
finnas kvar långt upp i åldern och bli bestående. När det gäller språkets användning (samtal, 
sociala regler och situationsanpassat språk) kan personen ha svårt att använda och tolka 
ögonkontakt, kroppsspråk och mimik. Hen kan också ha svårt att vänta på sin tur i samtal, 
berätta sammanhängande, förstå ironi och bildliga uttryck (t.ex. kasta ett öga på) samt anpassa 
språket till situationen. Barn som lär sig ett andraspråk kan uppvisa liknande svårigheter som 
vid språkstörning. Det är då viktigt att veta att en språkstörning alltid visar sig på 
modersmålet också. Ett annat hemspråk och/eller bristande språklig stimulans under 
uppväxten är aldrig en orsak till språkstörning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 
 
Bruce et al. (2016) skriver att metaspråklig förmåga och språklig medvetenhet används 
synonymt, men vad innebär då språklig medvetenhet? Språklig medvetenhet handlar om det 
språk vi använder för att beskriva och tala om språk, vilket är en skillnad om man jämför med 



 5 

språkets huvudsakliga funktion som är att uttrycka mening. Bruce et al. hävdar “att språklig 
medvetenhet har stor betydelse för utvecklingen av flera språkliga aspekter, till exempel 
morfologisk, semantisk, grammatisk och kommunikativ eller pragmatisk medvetenhet.” 
(Bruce et al., 2016, s. 44). När det gäller dessa aspekter handlar det om att medvetandegöra 
sambandet mellan den språkliga formen och funktionen för betydelse och kommunikation. 
Några klassiska exempel gällande språklig medvetenhet, som Bruce et al. skriver om, är bland 
annat när man ställer språkets form och innehåll mot varandra. Ett exempel, som vi skrev om 
tidigare, är orden tåg, som är ett långt objekt men ett kort ord, och ordet tändsticksask, som är 
ett litet objekt men ett långt ord. När det kommer till pragmatiken, den sociala 
kommunikationen, så kan man genom att använda olika tonfall och minspel få helt olika 
innebörd i följande uttal: vilket väder vi har. När det gäller den pragmatiska förmågan så 
läggs grunden för att använda språket i social kommunikation tidigt, redan innan de 
strukturella aspekterna uttal och utveckling av ord läggs. Pragmatiken fortsätter sedan att 
utvecklas under hela livet, beroende på det antal varierade sociala erfarenheter man får. En 
biljett till delaktighet och gemenskap får man om man kan behärska språket i tal och skrift på 
ett sätt så att man både kan göra sig förstådd och förstå andra.  
 
Lockton, Adams och Collins (2016) menar att många barn med pragmatiska svårigheter också 
har strukturella språksvårigheter. Trots dessa svårigheter finns det en del av dessa barn som 
kan identifiera och uttrycka kunskaper gällande pragmatiska och sociala regler, även om de 
inte kan använda dessa i ett sammanhang. Det här visar att svårigheter med att förklara 
pragmatiska regler inte alltid hänger samman med pragmatiska svårigheter, utan det är snarare 
den expressiva språkliga förmågan som är en central del för att kunna förklara pragmatiska 
regler. Lockton et al. betonar att utvecklingen av metapragmatisk förmåga och pragmatisk 
förmåga inte verkar hänga ihop, utan att de är relaterade, var för sig, till andra delar av språket 
och språklig utveckling. Hallin (2016) kommenterar utifrån Locktons et al. studie att vi inte 
bara ska fokusera på att lära eleverna pragmatiska och sociala regler samt öka den 
metapragmatiska förmågan när vi arbetar med att minska sociala och pragmatiska svårigheter. 
Det är minst lika viktigt att arbeta med olika strategier för en ökad självreflektion, en ökad 
självkontroll och självmedvetenhet. Allt för att eleven själv ska kunna reflektera över hur hen 
beter sig i exempelvis en samtalssituation. I sitt blogginlägg skriver Hallin också: 
 

“Slutligen så är det centralt att komma ihåg (som både pedagog och logoped) att pragmatisk/social 
förmåga och expressiv (och impressiv) språklig förmåga intimt hänger samman - både i typisk 
språkutveckling och när det gäller barn och elever som har språkliga svårigheter. Det gör också om 
man stärker andra delar av språket (t.ex. förmågan att strukturera en berättelse) så kan man också 
se delar av den pragmatiska förmågan förbättras som en följd (t.ex. att hålla sig till ämnet, anpassa 
sig till lyssnaren, eller att ge lagom mycket information).”  (Hallin, 2016, 19 april, blogginlägg) 

 
Nettelbladt och Salameh (2013) skriver att det finns olika analysperspektiv på språkstörning 
och pragmatiska svårigheter. De menar att man kan anta ett målspråksrelaterat perspektiv och 
analysera beteende utifrån målspråket. Med målspråk avser författarna det språk som föräldrar 
till spädbarn talar och som sedan ska bli barnets källspråk/hemspråk. När det gäller 
målspråksrelaterat perspektiv använder man sig av ett felsökningsperspektiv där man söker 
förklaringar/orsaker till barnets svårigheter hos barnet själv. Detta intra-individuella synsätt 
innebär att man förlägger svårigheterna hos individen och interaktionen med andra spelar då 
en underordnad roll. Intra-individuella synsätt, menar Nettelbladt och Salameh, är nödvändigt 
ju mindre utvecklat ett barns språk är. De skriver också att man kan anlägga ett inter-
individuellt perspektiv. Det centrala i detta perspektiv är barnets samspel med omvärlden, 
dess tidigare erfarenheter samt olika kontexters inverkan på barnets språkliga och pragmatiska 
beteenden. “För att få en djupare förståelse för individen och i synnerhet uppkomsten av 
pragmatiska svårigheter är ett interindividuellt perspektiv nödvändigt, inte minst för 
interventionen.” skriver Nettelbladt och Salameh (2013, s. 26). Med intervention syftar 
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Nettelbladt och Salameh på de olika åtgärder som olika professionella utför och då oftast i 
samverkan med anhöriga.  
 
Språkstörning; orsaker och konsekvenser 
Enligt Miniscalco och Gillberg (2009) är neuropsykiatriska funktionsvariationer med både 
språkstörning och annan neuropsykiatrisk funktionsvariation en allvarligare variant av 
neuropsykiatrisk funktionsvariation än neuropsykiatriska funktionsvariationer utan 
språkstörning. För att snabbt kunna hitta dessa elever, för att tidigt kunna sätta in adekvata 
stödåtgärder, kan man med hjälp av ett nonsensord-test hitta elever med både språkstörning 
och neuropsykiatrisk funktionsvariation. Miniscalco och Gillberg såg i sin undersökning att 
den normativa gruppen av elever samt elever med bara språkstörning klarade detta test bättre 
än elever med både språkstörning och neuropsykiatrisk funktionsvariation. 
 
Bishop (2014) menar att det finns starka bevis för att de elever som har ett språk som släpar 
efter de jämnåriga kamraternas språk har en ökad risk för akademiska misslyckanden, 
beteende- och psykiatriska problem, arbetslöshet, ekonomiska nackdelar samt bristande 
sociala förmågor. Enligt MacRoy-Higgins och Kliment (2017) är pragmatiska färdigheter 
avgörande för social utveckling, interaktioner mellan jämbördiga samt för akademisk 
framgång. Lyons och Roulstone (2018) påtalar i sin artikel att barn med språkstörning, i deras 
undersökning, reflekterade över sina tillkortakommanden gällande kommunikationsförmåga, 
relationer samt studieresultat. Marton, Abramoff och Rosensweig (2004) menar att barn med 
språkstörningar visar få effektiva strategier när det gäller att förhandla och lösa konflikter. 
Bishop (2014) skriver att vi vet att såväl biologiska faktorer som miljöfaktorer påverkar ett 
barns språkutveckling. Det är därför viktigt när man gör utredningar att de innehåller 
kartläggningar med information om den medicinska delen och gällande miljöaspekter. Bishop 
menar att språkstörningar kan vara ärftliga (se figur 1), ha en social påverkan (se figur 2) eller 
vara en blandning av båda två.  

 
 

 
 
Orsaksmodell med en direkt koppling från bristande kommunikativt beteende hos förälder till språkstörning hos 

barnet (Bishop, 2014).  
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Orsaksmodell där de gemensamma generna står för samband mellan låga socioekonomiska faktorer hos 
föräldrarna och språkstörning hos barnet (Bishop, 2014). 

 
Norbury (2014) skriver att i över trettio år har man i systematiska beskrivningar av olika 
former av diagnoser inkluderat barn med atypisk social pragmatisk utveckling, det vill säga 
barn som har en utmärkande social kommunikation och/eller en pragmatisk språkstörning 
utan att för den delen ha en autismdiagnos. Norbury skriver också att social kommunikation 
och pragmatiska språkförmågor är svåra att mäta på ett standardiserat sätt då de är en 
sammansättning av kontextuellt mänskligt beteende. Men när det kommer till forskning 
skriver Norbury att det finns en betydligt större finansiering för forskning beträffande autism 
än för språkstörning. Gällande stöd i skolan får elever med autism oftast en mer jämn och 
intensiv support än elever med språkstörning. Detta gäller även om de elever med 
språkstörning har större språkliga svårigheter än vad de elever med autism har. 
 
De resultat som Ketelaars et al. (2010) presenterar visar på ett stort samband mellan 
pragmatisk språkstörning och beteendeproblem. Ketelaars et al. skriver också att det är viktigt 
att sätta in resurser så att man kan upptäcka dessa svårigheter tidigt, för att i tid kunna sätta in 
den hjälp som behövs bäst. Pragmatiska svårigheter är svåra att upptäcka. De visar sig bara i 
vissa situationer och kan förändras över tid. De kan se olika ut hos pojkar och flickor och de 
visar sig sällan vid traditionell språkforskning (Nettelbladt & Salameh, 2013). Vi människor 
reagerar tidigt på barn och elever med svårigheter att uttala ord jämfört med barn med 
pragmatiska svårigheter (Blohm, 2018) och vi, i förskolans och skolans värld, behöver lära 
och/eller öva på hur vi kan uppmärksamma pragmatiska svårigheter snabbare, då det har visat 
sig att en pragmatisk språkstörning kan skapa socialt utanförskap.  
 
År 2000 skrev Leinonen, Letts och Smiths att forskningen gällande barn med pragmatiska 
svårigheter är ett utmanande arbete. Leinonen et al., skrev också att det finns de som inte tror 
att det finns pragmatiska svårigheter separerade från andra språk- och utvecklingsstörningar 
medan det å andra sidan finns de som anser att det finns barn med pragmatiska svårigheter där 
de pragmatiska svårigheterna är det primära problemet. Enligt Boucher (1998) finns det tre 
möjligheter hur språkstörning, pragmatisk språkstörning samt autism förhåller sig till 
varandra. Boucher skriver att barn med pragmatiska svårigheter är en undergrupp till autism, 
språkstörning eller både autism och språkstörning. Bishop har en liknande frågeställning; 
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“Pragmatic language impairment: a correlate of SLI, a distinct subgroup, or a part of the 
autistic continuum?” (s. 99). Termen pragmatisk språkstörning anses enligt Bishop till 
skillnad från autism främst omfatta språkligt-pragmatiska funktioner. Oavsett hur man ser på 
det går svårigheterna in i varandra och de förändras också över tid. Det är inte ovanligt att 
barn med språkstörning också har andra diagnoser såsom ADHD, autism eller dyslexi 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). 
 
Historiskt perspektiv 
Nettelbladt och Salameh (2013) lyfter i sin bok fram filosofen Charles Morris tankar, som av 
somliga anses vara pragmatikens fader. Han vidareutvecklade pragmatikgruppens, den grupp 
amerikanska språkfilosofer från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som har stått för 
en relativt stor del av begreppsbildningen och terminologin inom pragmatismen, teori. Än i 
dag anser många forskare inom ämnet att Morris definitioner av pragmatik, från 1930-talet, 
fortfarande är giltiga.  Charles Morris sa att inom pragmatiken studerar man relationen mellan 
symboler och användarna, d.v.s. hur symbolerna tolkas av deltagarna i exempelvis en 
samtalssituation. Morris sa även att man inom pragmatiken är mer intresserad av hur 
processen att skapa språk går till och inte bara själva slutprodukten. Nettelbladt och Salameh 
skrev också att Morris menade att “pragmatiken måste ses ur en helt annan dimension än 
syntax och semantik, eftersom pragmatiken verkar genom mänskligt beteende.” (2013, s. 94). 
Nettelbladt och Salameh förtydligar pragmatiken genom att jämföra den med syntaxen och 
semantiken. De skriver att syntaxen är relationen mellan olika symboler, att semantiken är 
relationen mellan symboler och deras innehåll medan pragmatiken är relationen mellan 
symboler och användarna. När det gäller synen på hur kommunikation uppstår och hur den 
utvecklas är det George Herbert Meads teori som har haft en stor betydelse och när det gäller 
pedagogiken så är det John Deweys tillämpning av den pragmatiska filosofin som har haft ett 
stort inflytande. Meads teori är att allt mänskligt tänkande, inklusive språket, skapas i det 
sociala samspelet med andra människor och när det gäller Dewey så är grundantagandet att all 
kunskap är kontextberoende och att tänkandet därför är ett redskap för människan att anpassa 
sig efter miljön. Enligt Dewey är utgångspunkten för att förvärva kunskap, att man upplever 
en situation som är tankemässigt otillfredsställande (Nettelbladt och Salameh, 2013).  
 
När det gäller teorier om språkutveckling med relevans för pragmatiken menar Nettelbladt 
och Salameh (2013) att det var under 1960- och 70-talen som man började med att presentera 
forskning inom området för pragmatisk utveckling. Forskningen delas upp i tre teoretiska 
ramverk, som är delvis överlappande. Ramverken är studier inom sociolingvistik, etnografi 
och psykolingvistik. Eftersom det finns likheter mellan sociolingvistiken och etnografin har 
många forskare kombinerat dessa. Inom teoribildningen för sociolingvistiken och etnografin 
ansåg man att barnets språkliga utveckling måste sättas i relation till den omgivande sociala 
och kulturella miljön. Dock har de sentida etnografiska forskarna ändrat sin agenda, då de inte 
haft språklig utveckling som prioritet utan dessa forskare har mer förutsättningslöst studerat 
barns kamratinteraktioner samt tittat på hur barns kulturella världar visar sig i 
språkanvändningen. Till skillnad mot mycket av den forskning som rör barns språkliga och 
kommunikativa utveckling så tar den etnografiska forskningen stor hänsyn till kulturella och 
sociala skillnader mellan grupper och de olika perspektiv som kännetecknar olika grupper. 
Dessa forskare, inom den etnografiska forskningen, ligger nära den sociologiska forskningen, 
där man definierar socialisation som att barnet successivt internaliserar kulturella normer och 
värden under sin uppväxt. Denna process, den så kallade internaliseringsprocessen, är ett 
resultat mellan den sociala interaktion som finns mellan barnet och de vuxna i dess närhet. 
Nettelbladt och Salameh (2013) påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till sociala och 
kulturella faktorers inverkan, dels eftersom undersökaren kan ha tydliga förutfattade meningar 
och dels för att hen kan vara omedveten om de egna värderingarna. Till skillnad från de 
sociolingvistiska och etnografiska inriktningarna var den psykolingvistiska inriktningen till en 
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början mer fokuserad på den centrala roll som barnets biologiska ursprung spelar för dess 
språkutveckling. Dock menade de att omgivningen har en betydelsefull roll, både för att sätta 
i gång språkutvecklingen och för att underhålla den. Psykolingvistiska forskare har under 
1900-talets senare del haft ett tydligt utvecklingsperspektiv, det vill säga de har angett ålder 
för när olika former av pragmatiska funktioner debuterar. Denna barnspråksforskning har 
fokus på utvecklingen av olika språkliga förmågor. Genom att numer anlägga ett interaktivt 
och kontextuellt perspektiv gällande barns språkutveckling, har de psykolingvistiska 
forskarna visat att de har influerats av den sociolingvistiska och etnografiska forskningen. 
Således kvarstår olika inriktningar inom forskningen, men de närmar sig varandra och 
utvecklingen av pragmatisk språkförmåga anses ofta beroende av såväl biologiska faktorer 
som yttre sociala faktorer. 
 
Arbetssätt och strategier 
Hallin (2019) skriver att en språkligt tillgänglig miljö förebygger språklig sårbarhet. Vad är då 
en språkligt tillgänglig miljö? Hallin definierar det som “att alla elever ska ges möjlighet att 
förstå och uttrycka sig skriftligt och muntligt i lärmiljöernas alla sammanhang och vara socialt 
delaktiga” (s. 33). “En språkligt tillgänglig lärmiljö är alltså en miljö där man på ett 
systematiskt sätt förebygger att elever hamnar i språklig sårbarhet.” (s. 70). Enligt Hallin 
behövs bland annat ett nära samarbete mellan elevhälsan och all annan skolpersonal, ett 
strukturerat sätt att arbeta med språkligt tillgängliga miljöer, språklig undervisning för alla 
elever samt tidiga insatser för att skapa tillgängliga lärmiljöer för våra elever. 
 
Som lärare finns det mycket man kan göra för att stödja en elev med språkstörning i klassen. 
Carlberg Eriksson (2016) och Håkansson (2017) ger några handfasta råd kring detta. Mycket 
handlar om att veta vad som är en svårighet för eleven i det sammanhang hen befinner sig 
men även att veta vilka stadier som finns i ett barns språkutveckling för att kunna hjälpa 
eleven vidare till nästa stadium. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) ska en 
pedagogisk kartläggning göras för att veta vilket stöd som behövs. Alla som träffar barnet i 
skolan kan tillföra något i kartläggningen. Genom att ta reda på i vilka situationer problem 
uppstår och när det fungerar bra kan lärmiljön förbättras. Det är viktigt att få med alla nivåer 
(individ-, grupp- och organisationsnivå). Byström och Bruce (2018, s. 29) skriver att “Alla 
lärare som möter elever som befinner sig i någon typ av språklig sårbarhet behöver därför 
både kunskaper och medvetenhet om språk och språkutveckling.” Genom att ha fokus på de 
starka sidorna kan läraren skapa en miljö där eleven får växa. Det är ett gemensamt ansvar för 
lärare i alla ämnen att arbeta med språket, såsom att gå igenom olika termer i specifika 
ämnen, för att underlätta för förståelse. Att ge visuellt stöd till muntlig information underlättar 
mycket. Man kan också förstärka på olika sätt genom att eleven får göra och uppleva det som 
ska läras in samt använda mycket laborativt material. Störande faktorer bör tas bort och 
eleven ska inte söka fritt efter information. Då är det bättre att exempelvis ge vissa länkar till 
hemsidor eller visa lämpliga avsnitt i böcker. Läraren behöver också tänka på att ge extra 
mycket förförståelse och repetera många gånger samt att begränsa ord- och meningslängd och 
anpassa talhastigheten. Det är också viktigt att skapa en medvetenhet om den egna 
funktionsnedsättningen. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) har barn med en 
språkstörning ett större behov av en tydlig undervisning än andra. De har ofta en starkare 
visuell än auditiv förmåga.  
 
Många gånger när vi pratar om visuellt stöd förs tanken till bilder, men vad för slags bilder är 
då detta visuella stöd? Hallin ger i sin bok Förstå och arbeta med språkstörning (2019) en hel 
rad med exempel gällande visuellt stöd. Förutom bilder och laborativt material tar hon också 
upp filmer, videos, fotografier, illustrationer, symboler, stödstrukturer som exempelvis 
tankekarta, kortfattade anteckningar, stödtecken, bildstöd, checklistor, symboler på skyltar 
med mera. Dessa bildstöd är exempelvis till för att ge stöd, tydliggöra, inspirera, överblicka, 
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förtydliga sammanhang, ge förförståelse. Viktigt att tänka på när det gäller visuellt stöd är att 
bara visa det stöd som är aktuellt för uppgiften, annars kan stödet öka det visuella bullret 
vilket medför att istället för att stötta bearbetningsförmågan så tar det bearbetningskapacitet. 
 
Vid specifik pragmatisk träning/livskunskap kan specialläraren vara behjälplig. Eleven kan få 
börja med att träna på att förstå ansiktsuttryck och att ha ögonkontakt. Det kan också handla 
om att hälsa och tala om sina önskemål. Nästa steg är allmänna samtalsfärdigheter såsom att 
kunna ge tillräcklig information så att lyssnaren förstår och att ge relevanta svar på frågor. Till 
sist kan man träna på att kunna knyta an till pågående samtal och att byta samtal på ett 
adekvat sätt. Logopeden kan också ha handledning för att omgivningen ska kunna utveckla 
kommunikationen med elever samt språklig träning med elever individuellt eller i grupp 
(Carlberg Eriksson, 2016). Carlberg Eriksson menar också att man kan träna turtagning, 
kommunikation men även minne och strategier genom att spela spel och om en elev till 
exempel har svårt att hålla en röd tråd kan läraren ge ett tecken för att eleven ska få en 
påminnelse att komma tillbaka till ämnet. Som lärare bör man reflektera över hur man talar. 
Man kan tänka på att tala långsamt, inte avbryta samt inte använda ett för abstrakt språk 
innehållande exempelvis metaforer.  
 
Styrdokument 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, 2019, s. 11) står 
det att skolan ska ”ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det 
svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt”. I FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) samt i Barnkonventionen 
(Unicef, 2009) står det att det är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för 
inlärning att kommunicera. Därför är det viktigt att alla barn får det stöd som behövs. 
Kommunikation kan ske på många olika sätt och är inte liktydigt med att tala. Skolan ska ge 
eleven stöd i form av extra anpassningar och/eller särskilt stöd (Skolverkets allmänna råd om 
extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 14:1408).  
 
Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet kommer vi att beskriva Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt 
olika specialpedagogiska perspektiv, vilka kommer vara viktiga verktyg i vårt analysarbete 
för att hjälpa oss kategorisera det vi har hört samt ge oss ledtrådar för att få fram svar på syftet 
med studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vår tanke är att informanternas 
förklaringar och svar på våra frågeställningar gällande elever med språkstörning, framför allt 
pragmatisk språkstörning, ska ge oss svar på vilket eller vilka perspektiv de utgår ifrån. 
Informanternas perspektiv kan påverka vad de lyfter fram som framgångsfaktorer och hinder i 
arbetet med elever med språkstörning och då framförallt pragmatisk språkstörning. 
Avslutningsvis kommer vi att beskriva språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv, 
som är ett mångfacetterat och vetenskapligt område. 
 
För att förstå barns lärande och utveckling behöver man, enligt Bronfenbrenner, beakta 
samspelet mellan individen och miljön, det vill säga utvecklingens ekologi. Bronfenbrenner 
utvecklade på 1970-talet en modell för att beskriva den påverkan och den betydelse nätverket 
har på individen (Bronfenbrenner, 2009). Han tänker sig ett system av cirklar där individen 
och den närliggande miljön finns längst in, det så kallade mikrosystemet. I mikrosystemet 
ingår de personer och den fysiska miljö som barnet samspelar med dagligen. Nästkommande 
nivå är mesosystemet, som berör relationer och samspel mellan närmiljöer. Exosystemet, som 
följer därefter, handlar om samspel som barnet själv inte deltar i men berörs av. Ett exempel 
på ett sådant samspel är kommunens skolorganisation. Sista nivån, makrosystemet, handlar 
om faktorer som påverkar barnet på samhällsnivå (2009). Kort sagt kan man säga att 
Bronfenbrenners modell visar hur olika system i miljön runt barnet påverkar barns utveckling 
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och lärande. Genom att studera hur faktorer och förhållanden på olika systemnivåer påverkar 
en individ kan man se vilka system som ger de mest effektiva effekterna samt vilka som 
fungerar sämst. Bishop (2014) ställer sig frågan om vi behöver sätta diagnostiska etiketter på 
barn. Utifrån ett systemteoretiskt tänk, som innebär att se världen i helheter (Öquist, 2008), 
vilka för- och nackdelar kan vi se med diagnostiseringar? Bishop menar att diagnostisering 
har både fördelar och nackdelar. Om vi utgår från Bronfenbrenners ekologiska systemteori 
som fokuserar på relationer i miljön och hur dessa påverkar och påverkas av varandra 
(Bronfenbrenner, 2009), kan vi påvisa Bishops (2014) för- och nackdelar gällande 
diagnostisering/diagnoser enligt följande: 
 
Mikronivån 

+ ger en förklaring och legitimitet till barnets svårigheter 
+ tar bort skuld från barnet, föräldrar och lärare 
+ kan ge en känsla av tillhörighet 
- kan medföra att barnet fokuserar på vad som är fel med hen 
- barnet fokuserar bara på vad hen inte kan och slutar därför försöka 
- kan leda till ett socialt utanförskap 
- föräldrar släpper föräldraansvaret 

 
Mesonivån 

+ kan främja förståelse och medvetenhet om barnets svårigheter hos dess omgivning 
+ kan göra så att omgivningen fokuserar på de positiva sakerna hos barnet 
+ kan underlätta kommunikationen för de professionella i omgivningen  
- gör att omgivningen fokuserar på vad som är fel med barnet 
- omgivningen fokuserar bara på barnet och inte på omgivningens tillkortakommande 
- barnet ges inte de resurser hen behöver, om diagnosen inte överensstämmer med de 

uppsatta kriterierna 
- fokuset ligger mer på etiketten än på barnets behov 
- man planerar utifrån antalet barn med svårigheter istället för att göra ändringar som 

gagnar alla barn 
 
Exonivån 

+ kan hjälpa till att få de resurser man har rätt till 
+ kan underlätta kommunikationen för de professionella i omgivningen 
+ gör att resurser kan planeras och sättas in på rätt sätt  
+ diagnosetiketten underlättar för forskare, som behöver kunna generalisera över 

grupper 
- barnet ges inte de resurser hen behöver, om diagnosen inte överensstämmer  med de 

uppsatta kriterierna 
- fokuset ligger mer på etiketten än på barnets behov 
- man planerar utifrån antalet barn med svårigheter istället för att göra ändringar som 

gagnar alla barn 
- forskares studier kanske inte alltid generaliseras för de flesta barn 

 
Makronivån 

+ ger lagligt skydd mot diskriminering 
 
Bishop (2014) menar sammanfattningsvis att diagnostisering är till en fördel om vi dels vill 
förstå varför en del barn har språkliga svårigheter och dels för att kunna identifiera vilka som 
behöver stöd och anpassningar. Bishop påpekar dock att det finns oavsiktliga konsekvenser  
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med att diagnostisera och att vi därför måste tänka på vilka etiketter vi använder och på hur vi 
kan mildra de negativa effekterna som kan uppstå genom deras användning. 
Nilholm (2007) skriver att forskningen om specialpedagogik delas in i två grundläggande 
perspektiv, dels det mer traditionella och individualistiska perspektivet med rötter inom 
medicin och psykologi och dels det alternativa perspektivet som betonar de sociala 
faktorernas betydelse för skolproblemen. I det traditionella perspektivet sätts resurser in för 
att framför allt arbeta med elevers diagnostiserade svaga sidor i en särskild tillrättalagd 
utbildning med syfte att nå ett normalt fungerande. När det gäller det alternativa perspektivet 
menar dess anhängare att det är skolan som system som skapar problem, vilket medför att 
specialpedagogiska behov ses som sociala konstruktioner. I sin artikel tar Nilholm också upp 
ett tredje perspektiv, som tar sin utgångspunkt i dilemman. Han menar att de tidigare 
perspektiven har en utgångspunkt i vem och vad som är ansvariga för problemen samt att de 
har en lösning på problemen, medan det tredje perspektivet har en utgångspunkt i de 
dilemman samhälle och skola behöver hantera för att kunna möta elevers olikheter. Nilholm 
skriver att dilemmaperspektivet “tar sin utgångspunkt i att moderna utbildningssystem har att 
hantera individers olikhet. Detta grundläggande dilemma innebär att alla ska erhålla 
gemensamma erfarenheter och kunskaper, samtidigt som elever också måste bemötas utifrån 
sin olikhet.” (s. 134–135).   
 
Inom det kategoriska perspektivet (jämför Nilholms traditionella och individualistiska 
perspektiv), som är ett av de äldsta synsätten inom specialpedagogiken, skiljer man det 
normala från det onormala genom det så kallade normalitetsbegreppet. Individen beskrivs 
som bärare av problemet och man söker ofta psykologiska och neurologiska förklaringar till 
problemen som uppstår (Nilholm, 2007). Nilholm skriver att i det kategoriska perspektivet 
knyts barnets svårigheter till neurologiska faktorer och att den grundläggande idén handlar om 
att kompensera barnet för dessa svårigheter. Vidare fortsätter Nilholm med att insatserna ofta 
är bundna till individen och är direkt knutna till barnets svårigheter. Genom att identifiera 
brister hos barnet kan barnet sedan få träning i att anpassa sig till omgivningens krav. Enligt 
Haug (1998) fokuserar forskning, som förespråkar det kategoriska perspektivet, på att hitta 
den optimala miljön för det enskilda barnet. Förutom att gå i en så kallad vanlig klass kan det 
handla om enskild undervisning, vara placerad i en mindre grupp eller att gå i särskola. Att ge 
en individuell kompensatorisk insats är bästa sätt att få det enskilda barnet att anpassa sig till 
rådande normer i skolan och i samhället. 
 
Före 1960- och 70-talen hade funktionsnedsättningar setts som egenskaper hos individer. När 
sedan de relationella perspektiven (jämför Nilholms alternativa perspektiv) introducerades 
inom handikappforskningen hamnade fokus istället på relationer och interaktion. Inom skolan 
innebär det att man söker förklaringar till skolproblemen i mötet mellan eleven och den 
omgivande miljön (Ahlberg, 2013), det vill säga i relation till omgivningen. Det är alltså 
mötet mellan elevens förutsättningar och miljön som skapar svårigheterna (Runström Nilsson, 
2017) och man ser barn i svårigheter istället för barn med svårigheter (Fischbein, 2007). Med 
hjälp av ett relationellt perspektiv kan förändringar i barnets omgivning påverka dess 
förutsättningar att uppfylla vissa på förhand uppsatta normer, mål och krav (Persson, 2013). 
Elevers svårigheter är inte statiska vilket betyder att de uppstår i olika situationer och av olika 
anledningar. Vissa arbetssätt passar inte alla elever. Ett exempel på detta kan vara att 
svårigheter för en elev kan uppstå vid undervisning som bygger på stort eget ansvar. Om 
läraren istället har lärarledda lektioner med tydlig struktur kan eleven lättare ta till sig 
undervisningen och nå målen. Undervisningen anpassas så att eleven kan ta till sig den 
(Runström Nilsson, 2017).  
 
”Att välja det ena eller det andra perspektivet får konsekvenser för skolans 
specialpedagogiska verksamhet” (Tinglev, 2005, s.36). Vid en jämförelse av undervisning 
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utifrån dessa båda perspektiv kan man säga att ett relationellt perspektiv står för en 
långsiktighet. De specialpedagogiska åtgärderna har fokus både på elev, lärare och 
lärandemiljö och det är arbetslag och lärare med aktivt stöd från rektor som är ansvariga för 
den specialpedagogiska verksamheten. Det är i mötet med olika företeelser i uppväxt- och 
utbildningsmiljö som svårigheter uppstår och detta blir orsakerna till ett specialpedagogiskt 
behov. Man talar om elever i svårigheter. I den ordinarie undervisningen har man förmågan 
att anpassa undervisning och stoff utifrån olika behov för att ett lärande ska ske och 
specialpedagogen kan ge kvalificerad hjälp vid planering av detta. Om man istället utgår från 
ett kategoriskt perspektiv blir arbetet mer kortsiktigt. De specialpedagogiska åtgärderna är 
enbart fokuserade på eleven och de som ansvarar för stödet är specialpedagog, speciallärare 
eller elevvårdspersonal. Man talar om elever med svårigheter och ser svårigheterna som 
medfödda eller på annat sätt bundna till individen. Eleven får kvalificerad specialpedagogisk 
hjälp utifrån sina uppvisade svårigheter. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att belysa specialpedagogers perspektiv på, samt erfarenheter av 
arbete med, elever med språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning. 
 

• Hur definierar och identifierar specialpedagogerna språkstörning, särskilt pragmatisk 
språkstörning, hos sina elever? 

 
• Hur definierar och identifierar lärare språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning, 

hos sina elever, enligt specialpedagogernas uppfattning? 
 

• Vilka fungerande arbetssätt och strategier lyfter specialpedagogerna fram i arbetet 
med att hjälpa elever med språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning, att både nå 
kunskapsmålen och främja deras personliga utveckling? 

Metod  
I denna del av arbetet presenteras och motiveras undersökningens design så detaljerat som 
möjligt för att påvisa kvaliteten i genomförandet. Enligt Thornberg och Fejes (2015) ställs det 
i all forskning “krav på att den är genomförd och framställd på ett sätt som ger uttryck för god 
kompetens och hög kvalitet” (s. 256). 
 
Metodval 
Vi har valt att ha en induktiv ansats i vårt arbete (Fejes & Thornberg, 2015). Vi har utgått från 
frågeställningar, utan några hypoteser, då vi inte hade en välgrundad gissning eller ett logiskt 
antagande (Backman, 2016) när det gäller arbetet med pragmatiska språkstörningar i skolan. 
För att få fram tydliga svar på våra frågeställningar valde vi att göra en empirisk 
undersökning; enskilda kvalitativa intervjuer med öppna frågor, vilket innebar att intervjuerna 
resulterade i verbala formuleringar såsom Backman beskriver det. 
 
Vår studie är en studie om ett antal individers inställningar och erfarenheter gällande 
pragmatiska språkstörningar hos elever. Därmed vill vi alltså i frågeställningen veta hur något 
upplevts, vilket motiverar valet av kvalitativa intervjuer som metod (Kvale & Brinkmann, 
2014). Deltagandet var på frivillig basis, det vill säga det var inte någon form av obligatorium 
att delta och inte heller fick de som intervjuades något arvode (Backman, 2016). 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det inga fasta regler för metoden kvalitativ intervju. 
Det är däremot viktigt att ständigt ha med sig de etiska frågorna. Några exempel på 
frågeställningar är “Vilka goda effekter får undersökningen? /.../ Vem kommer att få tillgång 
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till intervjuerna? /.../ Vilka konsekvenser får undersökningen för dem som deltar i den?” (s. 
105. 2014). Intervjuaren lär sig genom erfarenhet och “kvaliteten hos intervjun bedöms efter 
styrkan och värdet i den kunskap som produceras” (s. 33). Intervjuaren vill komma åt 
värdefull kunskap samtidigt som hen behöver ha respekt för intervjupersonens integritet. 
 
Deltagare 
Undersökningen baseras på 10 kvalitativa intervjuer med en speciallärare inom området 
språk, läsning och skrivning samt nio specialpedagoger med kunskap om språk, läsning och 
skrivning. Samtliga har minst fem års specialpedagogisk erfarenhet och har mött, utrett 
och/eller arbetat med elever med någon form av språkstörning. Vilken typ av språkstörning 
specialpedagogerna hade mött specificerades inte med anledning av att vi inte visste hur det 
såg ut med kunskaper gällande språkstörning hos specialpedagoger ute på skolorna. Fokus i 
uppsatsen är dock som tidigare nämnts pragmatisk språkstörning. Förfrågningar mejlades ut 
till specialpedagoger i ett flertal skolor i sju olika kommuner, mer specifikt till stadsskolor i 
Svealand och skolor i samhällen i Götaland. De specialpedagoger som tackade ja har 
intervjuats, det vill säga ingen har valts bort. Valet att enbart intervjua 
speciallärare/specialpedagoger, och inte lärare, är en avgränsning som gjordes för att 
säkerställa att personerna som intervjuades har mött och arbetat med elever med 
språkstörning. Dessutom är det yrkesgruppen speciallärare/specialpedagoger som har en 
fördjupad kunskap om, och som deltar i arbetet med, elever som är i behov av särskilt stöd 
(von Ahlefeld Nisser, 2013). Eftersom ett av urvalskriterierna är att 
speciallärarna/specialpedagogerna ska ha träffat på/arbetat med elever med språkstörning, är 
kriterier avseende elevers ålder och upptagningsområde av underordnad betydelse. 
 
Datainsamling 
De första kontakterna togs dels via mejl till rektorer för några av de aktuella skolorna och dels 
till några av specialpedagogerna som vi hade kännedom om. I detta mejl informerade vi om 
studiens syfte samt ställde en förfrågan om personen ville delta. De specialpedagoger som 
sedan svarade att de var intresserade av att delta i vår studie, fick ett mejl innehållande vårt 
missivbrev (se bilaga 1). Detta missivmejl syftade till att förbereda informanten inför 
intervjun. Vi, författare till denna uppsats, genomförde fem intervjuer var. För att undvika 
störande moment skedde intervjuerna i avskilda arbetsrum, vilka alla var en lugn miljö. 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2014) menar att en lugn miljö är av största vikt 
för intervjun. Under intervjuerna hade vi vår intervjuguide (se bilaga 2) innehållande teman 
med frågor. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket betyder att vi som intervjuade fick stöd 
av de teman som intervjuguiden berörde samt ett antal öppna frågor. Intervjuerna utvecklades 
sedan utifrån de svar som informanten gav (Dahlgren & Johansson, 2015). Under intervjuerna 
hade informanterna stor frihet att utforma sina svar (Bryman, 2008). Vid varje intervjutillfälle 
presenterade vi studien kortfattat samt meddelade att inga obehöriga skulle kunna ta del av 
informantens svar. Därefter frågade vi om vi fick spela in intervjun. Samtliga informanter 
godkände att intervjuerna spelades in. 
 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en intervjuare måste fatta snabba beslut om vad hen 
ska fråga om samt hur, om vilka aspekter av informantens svar som ska följas upp eller inte 
samt om vilka svar som ska tolkas och inte. För att få ut mesta möjliga av en intervju är det 
bra om en provintervju görs, för att se om frågeställningarna fungerar, om det är rätt ordning 
på frågeställningarna samt om det finns några fallgropar gällande intervjuguiden (Bryman, 
2008). Ingen av oss intervjuare gjorde en sådan provintervju, vilket vi i efterhand insåg hade 
underlättat arbetet med intervjuerna. Vi genomförde sammanlagt 10 intervjuer om vardera 30 
till 60 minuter. Dessa transkriberades sedan ordagrant och utgör undersökningens data.  
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Kvalitetskriterier  
När det gäller kvalitet i kvalitativa studier, är det, enligt Thornberg och Fejes (2015), inte en 
enkel fråga att besvara. Forskare från olika traditioner och perspektiv har olika synsätt 
gällande denna fråga. Sammantaget avseende denna kvalitativa studie, som innefattar tio 
intervjuer med speciallärare och specialpedagoger, går det inte att säga att resultaten är 
representativa för ett större antal. Resultaten är alltså svåra att generalisera. Vi kunde få en 
inblick i informanternas erfarenheter gällande språkstörningar samt de fungerande arbetssätt 
och strategier som informanterna lyfte fram i arbetet med att hjälpa elever med språkstörning 
att nå kunskapsmålen och främja deras personliga utveckling. Därmed begränsar valet av 
metod resultatens generaliserbarhet, men valet är samtidigt lämpligt med hänsyn till 
undersökningens syfte. 
 
Utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) kvalitetskriterier och kritik gällande kvalitativa 
intervjuer kan vi sammanfatta att svaren från våra informanter innehöll spontana, specifika 
och relevanta svar. Dock var svaren inte objektiva och vetenskapliga, även om några svar 
hänvisade till forskning, utan till stor del subjektiva och utifrån egen beprövad erfarenhet. Ett 
kvalitetskriterium vi uppfyllde var att vi hade korta intervjufrågor vilket genererade långa 
svar. Frågorna är dock inte hypotesprövande utan bara undersökande. Som intervjuare 
lyckades vi även vid ett flertal tillfällen följa upp och klargöra resonemang i de relevanta 
aspekterna av svaren. Validiteten i detta är dock låg, då de relevanta aspekterna bygger på 
intervjuarens subjektiva intryck. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) beror bedömningen av 
intervjukvaliteten på intervjuns specifika form, ämne och syfte. De menar också att även en 
misslyckad intervju kan vara värdefull. Utifrån detta kan vi se att våra tio intervjuer gav oss 
värdefull information till vårt arbete, även om vi sannolikt vet att vi dels kunde ha fått ut än 
mer utvecklade svar om vi hade haft mer kunskaper och erfarenheter gällande intervjuteknik 
och dels fått en bättre kvalitet gällande reliabilitet och validitet om vi även hade använt oss av 
observationer och/eller en enkät. Undersökningens reliabilitet och validitet tas upp nedan.  
 
Reliabiliteten, som innebär att om studien gjordes på nytt så skulle resultatet vara likvärdigt 
med vårt resultat (Bryman, 2008) i detta arbete kan vi inte påstå vara hög. De svar vi har fått 
in bygger på informanternas erfarenheter samt strategier och arbetssätt. Om vi gjorde 
intervjuer med samma personer en gång till skulle troligtvis deras svar ha förändrats över tid, 
med tanke på att såväl vi människor som vårt samhälle ständigt utvecklas. Om vi skulle 
intervjua tio andra speciallärare/specialpedagoger skulle de, med all sannolikhet, ge 
åtminstone delvis andra svar, eftersom de har sina egna erfarenheter, strategier och arbetssätt. 
Det här innebär inte att undersökningen är mindre trovärdig eller mindre värdefull eftersom 
den ger en bild av hur specialpedagoger i dagsläget uppfattar sina erfarenheter, strategier och 
arbetssätt gällande elever med språkstörning. Detta är också syftet med en kvalitativ studie 
(Fejes & Thornberg, 2015). 
 
Validitet är ett begrepp som används för att beskriva kvalitet i forskning (Thornberg & Fejes, 
2015). Ursprungligen kommer detta begrepp från den kvantitativa forskningen men används 
även till viss del i kvalitativ forskning. Frågor man kan ställa sig för att säkerställa validitet är 
exempelvis om studiens syfte och frågeställningar lämpar sig för kvalitativ forskning samt om 
datainsamlings- och analysmetoder som använts passar studiens syfte och frågeställningar. 
Forskningsfrågan (syfte och frågeställningar) behöver även vara väl besvarad i resultatet. 
Studien ska inte svara på annat än forskningsfrågan (Thornberg & Fejes, 2015).  
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att validering inte tillhör ett separat stadium av en 
undersökning, utan den ska genomsyra hela forskningsprocessen som en ständig kontroll av 
forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. De skriver att det finns 
validitetsfrågor som ska tas upp som en kvalitetskontroll under kunskapsproduktionen. 
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Eftersom att validera är att ifrågasätta har även vi behövt ifrågasätta vårt arbete kontinuerligt. 
En av de saker vi har validerat är våra intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann är intervjun ett 
personligt hantverk. Forskarens hantverksskicklighet avgör kvaliteten på intervjun. 
Valideringen blir en fråga om forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt 
tolka resultaten. Som vi skrev tidigare i detta arbete har vi funderat över våra förmågor och 
erfarenheter gällande intervjuteknik, där vi tror att vi skulle ha kunnat få mer information från 
våra informanter om vi hade mer erfarenheter av att genomföra intervjuer. Den information vi 
inhämtat, tänker vi trots detta är tillräcklig och den har gett oss svar på våra forskningsfrågor 
även om svaren visar på bristande kunskaper och erfarenheter av språkstörning och då 
framför allt pragmatisk språkstörning. 
 
Etiska överväganden 
Kvale och Brinkmann (2014) påvisar att det krävs etiska ställningstaganden inom de sju olika 
forskningsstadierna; tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering 
samt rapportering. Som forskare behöver man överväga syftet med undersökningen med tanke 
på den eftersträvade kunskapen och hur den förbättrar den undersökta mänskliga situationen. 
Forskaren behöver också ha informerat samtycke till deltagande i studien, säkra 
konfidentialiteten och fundera över eventuella konsekvenser för de intervjuade både under 
intervjun samt när studien är färdig. Annat att beakta är om utskriften är lojal mot muntliga 
uttalanden, hur djupt intervjuerna kan analyseras och om deltagarna ska ha inflytande över 
tolkningen av deras uttalanden. Forskaren måste se till att den kunskap som redovisas är 
verifierad och säkrad så långt det är möjligt. Det är viktigare att göra täta etiska bedömningar 
än att mekaniskt följa regler. För att kunna handla etiskt bör man i början av en 
intervjuundersökning ställa sig frågan “Hur?” många gånger. Ett exempel på det kan vara att 
ställa sig frågan “Hur kan intervjupersonernas identitet skyddas?  Det går inte att lösa alla 
problem på en gång men man måste däremot vara öppen för och reflektera över att det uppstår 
dilemman, konflikter och mångtydigheter under forskningsprocessen. Det finns etiska 
riktlinjer men man kan inte slaviskt följa dessa, allt måste bedömas i sin kontext. Det finns 
fyra områden som brukar diskuteras i etiska riktlinjer för forskare. Nedan följer en kort 
beskrivning av dessa (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Informerat samtycke betyder att undersökningspersonerna får information om 
undersökningens syfte, upplägg och eventuella risker och fördelar som kan vara förenade med 
ett deltagande i forskningsprojektet. Det är frivilligt att delta och deltagarna har rätt att när 
som helst dra sig ur. Man behöver fundera på hur mycket information som ska ges och när 
den ska ges, både för att behålla spontaniteten hos intervjupersonerna men också för att de ska 
veta vad de ger sig in på (att de inte blir lurade) (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom ett 
missivbrev fick våra informanter reda på vad vår undersökning syftade till. Vi ville att de, om 
de önskade, skulle kunna förbereda sig och nämnde därför också vilka teman vi ville behandla 
i intervjun. Vi skrev också att deltagandet var frivilligt, det vill säga att informanterna kunde 
avbryta intervjun om de av någon anledning önskade göra det. 
 
När det gäller konfidentialitet i forskning handlar det oftast om vad parterna kommer överens 
om gällande vad som får göras med de data som samlats in. Undersökningspersonerna har rätt 
till ett privatliv vilket samtidigt medför vissa dilemman. Vilken information ska vara 
tillgänglig för vem? I kvantitativa undersökningar kan ett genomsnitt beräknas utifrån svaren 
på frågorna. Detta gör att personlig information om deltagarna inte framgår på samma sätt 
som i en kvalitativ undersökning. Vid publicering av undersökningar behöver 
intervjupersonernas privata integritet skyddas, dock krävs viss information för kontroll och 
för att andra forskare ska kunna upprepa studien (Kvale & Brinkmann, 2014). I missivbrevet 
skrev vi att informanternas svar skulle behandlas på så sätt att inga obehöriga kunde ta del av 
dem (Vetenskapsrådet, 2017). Vi spelade in intervjuerna för att kunna transkribera dem och 
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ska radera ljudfilerna när uppsatsen är godkänd. Ingen annan får ta del av inspelningarna 
förutom, vid behov, handledare och examinator. Vi har inte nämnt några namn, platser eller 
dylikt i uppsatsen som kan leda till igenkänning. I vårt arbete refererar vi ibland till 
“Informant 1, 2, 3” och så vidare, men oftast skriver vi bara exempelvis “alla”, ”de flesta” 
eller “en”.  
 
Konsekvenser av en kvalitativ studie måste övervägas gällande de vetenskapliga fördelar som 
deltagandet i studien ger och också gällande den skada som deltagarna och den grupp de 
representerar kan lida. Det kan exempelvis handla om att intervjupersoner ångrar sig då de har 
råkat dela med sig av mer än de egentligen skulle vilja, beroende på att de känner att de kan 
öppna sig då intervjuaren är en uppmärksam lyssnare (Kvale & Brinkmann, 2014). Det har 
inte kommit till vår kännedom att detta hände i vår undersökning, varför vi inte behövde ta 
ställning i just den frågan. Inga andra negativa konsekvenser för deltagarna har heller 
identifierats under arbetets gång men exempelvis stress och hur personen kommer att se på sig 
själv är inget som syns på utsidan. 
 
Forskaren som person påverkar resultatet. Forskaren ska sträva efter en hög vetenskaplig 
kvalitet på den kunskap som publiceras. Resultaten ska vara kontrollerade och validerade i 
möjligaste mån och de procedurer genom vilka de har erhållits ska vara transparenta. 
Forskningen ska vara oberoende. Detta betyder att forskaren måste vara opartisk gentemot 
finansiärer och deltagare så att inte resultaten blir vinklade på ett eller annat sätt (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Fejes och Thornberg (2015) menar att forskaren beskriver en tolkning av 
verkligheten. I tolkningsprocessen blir forskarens bakgrund och kunskap ett redskap i 
tolkningsprocessen. Vi har försökt att hålla oss neutrala och inte visa våra åsikter i 
intervjuerna men är väl medvetna om att vi påverkar vår omgivning på många sätt bara 
genom att vara dem vi är. Vi har försökt att lyssna och den respons vi har gett har varit 
speglingar, önskan om förtydliganden samt följdfrågor som har kunnat utveckla svaren. 
Forskaren behöver vara medveten om att i en intervju finns det alltid “en tydlig maktassymetri 
mellan forskaren och undersökningspersonen” (Kvale & Brinkmann, s. 51, 2014), vilket 
innebar att vi behövde tänka på att våra undersökningspersoner skulle känna sig trygga. Det 
finns inga ekonomiska intressen som har styrt vare sig studien eller resultaten och vi har 
strävat efter att ge en så objektiv bild som möjligt. Eftersom vi är medvetna om att vi har gjort 
vår tolkning av materialet har vi under processens gång ständigt försökt läsa med kritiska 
ögon och även tagit hjälp av ytterligare en person som läst och granskat. För läsare av 
resultatet kan det dock vara viktigt att känna till att vi som tolkat materialet har en bakgrund 
som lärare och vi har båda stor erfarenhet av att arbeta med elever som har olika former av 
diagnoser, vilket även inkluderar språkstörning.  
 
Dataanalys 
I arbetet med dataanalysen undersöker och arrangerar forskaren sitt material systematiskt för 
att få fram ett resultat (Fejes & Thornberg, 2015). Det handlar om att se vad som är viktigt i 
en stor mängd data. Det finns många olika sätt att ta sig an materialet men det viktigaste 
redskapet är forskarens intellekt. Forskaren ska försöka ge en så rättvisande bild som möjligt 
av det som framträder utifrån syftet med studien. I analysmetoden kategorisering kodas 
datamaterialet i kategorier. Detta sker genom analys av likheter och skillnader. 
 
När det gäller tolkningsprocessen skriver Mollberger Hedqvist (2006) att det handlar om 
mötet mellan forskaren och materialet, i vårt fall intervjuerna, där lyssnandet, seendet, 
igenkännandet samt frågandet är centrala delar. Genom lyssnandet försöker forskaren att 
förstå det sagda i textens mening. Lyssnandet sker dels empatiskt där forskaren uppfattar en 
känsla som den andre har och dels avspänt och förstrött för att få fatt på undertexten. Vidare 
skriver Mollberger Hedqvist att det empatiska lyssnandet riktar sig mot innehållet i det som 
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sägs medan när det gäller undertexterna så är det formen i det som sägs som framträder mer 
än innehållet. Det är i ordval, formuleringar och de bristande överensstämmelser mellan form 
och innehåll som undertexterna finns gömda. 
 
Vi har gemensamt utfört detta arbete genom att dels ha ett delat dokument där vi har skrivit 
vårt arbete med hjälp av färgkodning och dels genom täta telefonkontakter. Färgkodningen 
har byggt på att vi hade var sin färg när vi skrev, var sin färg när vi gjorde ändringar samt 
svart när vi gemensamt godkände texten. Vi har bearbetat intervjuerna genom att lyssna på 
intervjuerna, transkribera dessa samt genom att kategorisera informanternas svar med 
utgångspunkt i skillnader, likheter och samband mellan dessa. Analysen har sedan skett 
utifrån en kvalitativ analys inspirerad av den fenomenografiska metodansatsen. 
Fenomenografin är utvecklad för att analysera data från enskilda personer, oftast insamlade 
genom halvstrukturerade intervjuer. Denna ansats lämpar sig väl för att beskriva och 
analysera människors tankar om olika fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015). Vi läste de 
transkriberade intervjuerna flera gånger innan vi urskilde de mest betydelsefulla uttalandena 
genom att klippa ut dessa och klistra in dem i ett dokument, där vi grupperade dem utifrån 
våra frågeställningar. Sedan började vi leta efter likheter och skillnader, innan vi 
kategoriserade dem i olika grupper i texten. De tre teman vi fick fram var Utbildning, 
Erfarenheter och Framgångsfaktorer gällande arbetssätt, som samtliga berör vårt syfte och 
våra frågeställningar. 

Resultat  
Under denna rubrik presenterar vi svaren från informanterna, såsom vi tolkat och 
kategoriserat dem. Först ges en samlad redovisning av intervjusvaren utifrån våra 
frågeställningar och därefter följer en fördjupad kvalitativ analys inspirerad av 
fenomenografin. Utifrån de svar som har kommit fram i intervjuerna har tre teman blivit 
synliga; utbildning, erfarenheter och framgångsfaktorer gällande arbetssätt. Dessa tre teman 
presenteras var och en för sig i redovisningen. Citat från intervjuerna används för att 
exemplifiera och förtydliga resultatredovisningen. Intervjuerna benämns som intervju 1–10 
och informanterna benämns som informant 1–10. När det gäller intervju och informant 5 
kommer de att benämnas 5:1 och 5:2, eftersom det i intervju 5 var två personer som 
intervjuades tillsammans då de har haft ett tätt samarbete. Avsnittet avslutas med en 
resultatanalys.   
 
Allmänna jämförelser 
Utbildning 
Nedan kommer olika aspekter av temat utbildning att lyftas.  
 
Bakgrund 
De flesta av våra informanter är specialpedagoger, någon är speciallärare och en av dem är 
inte färdigutbildad men har läst specialpedagogik. Flera stycken har också utbildat sig till 
talpedagog. I sin grundutbildning (lärare, förskollärare eller fritidspedagog) har ingen kommit 
i kontakt med begreppet språkstörning, ej heller i special-pedagog/lärarutbildningarna. Några 
talar om att de har fått undervisning om språkutveckling men inte specifikt språkstörning 
vilket, enligt flera av dem, är ett relativt nytt begrepp. En av informanterna menar att det hen 
lärt sig har hen lärt sig genom handledning på fältet samt genom egna erfarenheter. Däremot 
har de som har utbildat sig till talpedagog läst mycket om språkstörning. Således framgår att 
begreppet språkstörning inte berörts i de utbildningar som informanterna läst, med undantag 
för talpedagogutbildningen.  
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Samtliga informanter utom en, informant 7, har under flera år arbetat inom skola, förskola och 
särskola innan de valde att gå vidare med en specialpedagog- eller speciallärarutbildning. När 
det gäller informant 7 jobbade hen endast ett halvår som utbildad lärare innan hen sökte till 
speciallärarutbildningen eftersom hen insåg att det behövdes mer utbildning för att kunna 
hjälpa alla elever.  
 

“… Och då, och då först, och då förstod jag lite vidden av att ha svårt, jag hade lätt själv i skolan. 
Jag hade aldrig förstått mig på dom där som var lite svaga och det faktiskt… Jag trodde ju bara att 
de inte ansträngde sig…”    

(Informant 7) 
 

Även för de övriga av våra informanter var det en naturlig väg att ta steget vidare mot 
specialpedagogik med tanke på behovet av att utveckla sina arbetssätt för att nå alla elevers 
olika behov. 
 

“… när jag var idrottslärare då hade jag nog egentligen ingen kunskap direkt men jag tror att jag 
fick en en förståelse för det, lite grann. För man upptäckte ju, man träffade alla elever. Då märker 
man ju verkligen vilka som har svårt att ta till sig instruktioner och vilka som har svårt att uttrycka 
sig och så vidare.” 

(Informant 3) 
Behov av utbildning 
Det finns behov av utbildning gällande språkstörning hos lärarna, menar informanterna, och 
det gäller såväl hur man upptäcker en språkstörning som hur man ger ledning och stimulans 
samt anpassningar i klassrummet. “För att det här är ett utvecklingsområde på våran skola och 
det har vi verkligen kommit fram till nu.”, säger informant 3. Hen tror att det finns många 
som känner till att det finns språkstörning men att man nog inte har kunskaper om vad det 
egentligen är. Att det finns ett behov av utbildning har ett antal skolledningar 
uppmärksammat, vilket vi kan se i arbetsbeskrivningarna hos våra informanter. Flera av 
informanterna jobbar kontinuerligt med handledning och utbildning av kollegor. Informant 8 
berättar “... att våra pedagoger lär sig hur vi kan stötta och hjälpa de barnen som har språkliga 
svårigheter, att vi måste krypa intill på ett annat sätt…”. En annan av våra informanter 
berättar att de, specialpedagogerna på skolan, under hösten har utbildat personalen gällande 
lågaffektivt bemötande men att nästa utbildningsområde är språkstörning. Flera av 
informanterna tar också upp att de i sitt uppdrag har att observera specifika elever och/eller 
grupper/klasser. Vikten av kombinationen observation och handledning framkommer tydligt 
när informant 3 säger: 
 

“… Här har jag kommit, lite kommit, till insikt att när jag var på en lärande observation där förra 
veckan så kopplade jag faktiskt det till språksvårigheter, därför att den här pojken förstod inte alls 
instruktionerna och lärarna upplever bristande motivation.”    

(Informant 3) 
Tillgång till olika professioner 
Att främja den personliga utvecklingen hos elever med språkstörning, menar informanterna, 
är ett ansvar som ligger hos lärare och mentorer i arbetslagen med stöttning av ledning, 
speciallärare och/eller specialpedagoger, kurator, fritidspedagoger, socialpedagoger och 
trivselledare. Vad innebär personlig utveckling? Flera informanter menar att det handlar om 
att lyckas, att få möjlighet att lyckas eller som informant 4 säger: “... de ska få känna att de 
kan genom tydlighet, igenkännande och känslan av att kunna.”. Det kommer också fram i 
intervjusvaren att personlig utveckling är ett helhetsbegrepp som innefattar såväl 
kunskapsutveckling som utveckling på det sociala och psykosociala planet. För att lyckas med 
det är det viktigt att skapa relationer och att ha tillgång till de professioner som kan stötta, där 
det finns behov, på bästa sätt. 
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Erfarenheter 
Härnäst följer en redogörelse av de aspekter som identifierats avseende temat erfarenheter.  
 
Erfarenheter av språkstörning 
Samtliga informanter berättar att de har stött på olika slags språkstörningar under sina arbetsår 
i skolan; impressiva och expressiva, fonologiska, semantiska och pragmatiska, samt renodlade 
språkstörningar och språkstörningar i kombination med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Men när det gäller 
begreppet språkstörning är det ett begrepp som informanterna, enligt dem själva, inte kom i 
kontakt med till en början. Det begrepp, gällande språkliga svårigheter, som de kom i kontakt 
med under 1990-talet och början av 2000-talet var dyslexi. I intervjuerna berättar flera av 
informanterna, att det är under de sista tio åren som användandet av begreppet språkstörning 
har ökat markant.  
 
Informanterna är överlag samstämmiga i att de lärare de träffar ofta inte vet så mycket om 
språkstörning och ännu mindre om pragmatisk språkstörning. Ibland blandar lärarna ihop 
språkstörning med andra diagnoser eller tycker att eleverna bara är bråkiga utan att se orsaker 
bakom. “Vad är det med det här barnet? Det går ju inte, han kan ju inte läsa eller hon kan ju 
inte läsa. Det är på den nivån det blir.” säger informant 6. Det finns ett mönster, berättar 
informant 3. Mönstret är att läraren upptäcker att eleven har svårt att förstå instruktioner och 
att de har kommunikationssvårigheter. Lärarna blir ofta frustrerade och vänder sig då till 
specialpedagogerna för att antingen få stöttning eller få till en utredning. Informant 7 berättar 
att det finns kollegor som har kommenterat negativt när hen har berättat vilka anpassningar 
eleven behöver. En kollega uttryckte sig vid ett tillfälle “Jamen, så svag är hon inte. Hon 
behöver inte det där liksom. Hur länge ska vi hålla på och jamsa med henne, ungefär? När det 
gäller pragmatisk språkstörning berättar informant 8 att lärare lättare ser de fonologiska 
svårigheterna än de pragmatiska. Informant 8 säger också “Men, alltså, helt ärligt är det nog 
fortfarande långt kvar innan vi förstår språkstörningsbegreppet.”. Samtliga informanter är 
också samstämmiga när de säger att specialpedagoger har en större kunskap om språkstörning 
än övriga lärare. 
 
En av informanterna, informant 4, reflekterar mycket över vad som är biologiskt och vad som 
är socialt när det kommer till språkstörningar hos elever. Hen berättar att “Jag har erfarenhet 
av framför allt semantiska svårigheter. Många elever har ett magert ordförråd, de förstår inte 
vad man pratar om då ordförståelsen är låg.”. Hens funderingar kretsar kring om alla utredda 
språkstörningar verkligen är en biologisk språkstörning eller om det mer handlar om elevens 
sociala och kulturella bakgrund, det vill säga hur eleven möter språket i sin vardag.  
 
Erfarenheter av hur språkstörning uppmärksammas 
Informanterna har olika erfarenheter av hur språkstörning uppmärksammas på skolorna. 
Språkstörning kan uppmärksammas som en begåvningsnedsättning eller att talet (fonologiskt, 
syntaktiskt och/eller morfologiskt) inte är adekvat. Lärarna ser barn som inte förstår de sociala 
signalerna och bråket på rasterna men drar inte alltid parallellen till språkstörning. Informant 
3 säger att det som uppmärksammas är kommunikationssvårigheter och att man ofta väntar 
något år innan man gör en utredning. Språkstörning uppmärksammas också genom att elever 
inte knäcker läskoden samt att de inte hänger med i undervisningen. Här söker lärare ofta stöd 
hos exempelvis specialpedagogen för att kunna hjälpa eleven. Några av informanterna menar 
att man lättare upptäcker en expressiv språkstörning eftersom det hörs medan impressiva är 
svåra att upptäcka. När det gäller pragmatisk språkstörning menar flera av informanterna att 
lärare misstolkar den som beteendeproblematik, samt att många lärare saknar kunskap och 
erfarenhet av denna diagnos. Några av informanterna menar att om lärarna hade mer kunskap 
och erfarenhet, skulle de känna igen en elev med pragmatisk språkstörning genom att eleven 
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ifråga kan ha svårt med bland annat att uttrycka sig, att förstå ironi, sociala kontakter, 
turtagning, samspel och instruktioner. 
 
Erfarenheter av hur man har mött språkstörning 
Via undervisning, observationer, interventioner, utredningar, handledning, möten, egna 
utbildningar, utbildning av kollegor m.m. berättar informanterna att de har fått erfarenheter 
gällande olika former av språkstörning. På individnivå har detta skett genom bland annat en 
till en-undervisning, utredningar samt kollegial handledning. På gruppnivå har det skett 
genom undervisning av smågrupper, klassundervisning, handledning av arbetslag, 
arbetslagsmöten, arbetslagsutbildningar m.m. När det kommer till organisationsnivå har våra 
informanter fått erfarenheter genom likabehandlingsgrupp-möten, EHT-möten m.m. 
Informanterna har tillsammans en bred erfarenhet på såväl individnivå som på grupp- och 
organisationsnivå och utifrån informanternas svar ser vi att alla har erfarenheter på alla nivåer, 
men att det är väldigt olika hur stor del av erfarenheten som är hämtad från de olika nivåerna. 
Ett tydligt återkommande mönster är dock att informanterna, i sitt arbete, varvar de 
ovannämnda uppgifterna/momenten inom skolmiljön.  
 
Framgångsfaktorer gällande arbetssätt 
Nedan redogörs för det tredje och sista temat som identifierats. 
 
Ledning och stimulans 
Det allra viktigaste, enligt informanterna, när det gäller ledning och stimulans i 
undervisningen, är att lärarna behöver jobba visuellt med exempelvis bild- och teckenstöd 
samt även med film och att konkret visa saker. Flera av informanterna säger att det gynnar 
alla, inte bara elever med språkstörning utan också de med en svag begåvning, 
uppmärksamhetsproblematik eller ett annat modersmål. Man är hjälpt av att göra 
anpassningar på gruppnivå. En annan sak som nämns av flera är vikten av att som pedagog 
vara tydlig i sin kommunikation med eleverna. 
 
Specifika åtgärder 
Vid fonologiska svårigheter behöver man förstärka ljuden med tecken (Praxis). För att få en 
ljudmedvetenhet måste eleven bli duschad med ljuden, ögonkontakt är viktigt, lärarens mun 
måste synas (läppstift är bra), läraren ska stå på ett ställe i klassrummet samt använda spegel 
och visa var man ska sätta tungan för att forma ljuden. När det gäller impressiva svårigheter 
är det viktigt med bilder, tydlighet, att stryka under i texter, använda tankekartor, visa konkret 
och lägga saker (först kommer det här, sen det här). För äldre barn kan det fungera att skriva 
ner och upprepa informationen flera gånger. Vid morfologiska och semantiska svårigheter 
måste läraren vara konkret, rita, prata, ha saker att visa (bättre med leksaker än bilder när man 
ska öva begrepp; “Ge mig den lilla, ge mig den stora…”) samt benämna allt man gör. För 
övrigt behöver skolan tänka på att ljudsanera, att använda spel, strukturera, göra ett eget 
schema med bild och text, ha fonologisk träning en-till-en, återberätta för att hålla en röd tråd, 
öva alfabetsljuden om man inte hör dem, begränsa ordflödet och instruktioner i många led om 
det inte står tydligt uppskrivet på tavlan, planera undervisningen efter den grupp du har för att 
inte så många ska behöva gå iväg och göra annat, lyssna på texten med texten framför sig/ 
utan text, hjälp att se det som är viktigt i texter, läshjälp, skrivhjälp samt arbeta med 
genrepedagogik (d.v.s. att eleverna lär sig olika specifika begrepp innan man börjar med en 
viss genre). Det finns alltså många olika specifika åtgärder som beskrivs gynnsamma för 
elever med språkstörning och dessa tas upp, i olika grad, av flera informanter.  
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Påvisa kunskapsprogression 
“För att få med sig eleverna behöver de veta vart de är på väg och tanken med det är att 
eleverna blir medvetna om och delaktiga i sin egen kunskapsutveckling.” (informant 1). Som 
framgår av citatet tog flera av informanterna upp vikten av att påvisa elevernas 
kunskapsprogression, för att öka deras motivation och möjlighet att komma framåt i sin egen 
kunskapsutveckling. Några av informanterna tar upp att de använder formativ bedömning, 
vilket är en process där eleverna är delaktiga. Dessutom tar ett par av informanterna upp att 
eleverna spelas in för att senare få lyssna på hur de lät då jämfört med hur de låter nu. En 
annan av informanterna berättar att de använder sig av olika färgmarkeringar för att visa hur 
det går i studierna, grönt betyder godkänt, rött är inte godkänt medan gult visar på att man är 
på väg. Andra saker som kom upp i intervjuerna är att konkreta exempel, exempeltexter och 
exempelbilder används för att förtydliga kunskapskraven, ritprat för att hjälpa till med 
förståelsen av kunskapskraven, begreppsförtydliganden för att förstå det som står i 
kunskapskraven samt att kunskapskraven bryts ned till lektionsmål. Det som kommer upp i 
intervjuerna är att dessa anpassningar är till hjälp för alla, med eller utan språkstörning. 
 
Handledning 
En framgångsfaktor när det gäller att hjälpa elever med språkstörning är att stötta och utbilda 
lärarna. Några av informanterna berättar att de träffar enskilda lärare, lärarpar samt arbetslag 
för att prata om elever, grupper och klasser. I dessa samtal stöttar de lärarna gällande bland 
annat undervisning, planering och anpassningar. Informant 4 berättar att hen träffar 
arbetslaget där hen pratar om enskilda elever och om grupper samt om anpassningar gällande 
undervisning, det vill säga ledning och stimulans.  
 

“Jag peppar eller handleder-peppar-pushar-vägleder personalen så att de kan hjälpa de här barnen 
för att en språkstörning kan du ju inte hjälpa varannan onsdag mellan 14 och 14.30 utan det är ju i 
vardagen man behöver den så att jag försöker jobba mot personalen så mycket det går…”    

(Informant 5:1) 
 
Sammanfattning av resultat 
Definiering av språkstörning 
Under intervjuerna har inga tydliga definitioner av språkstörning framkommit, men väl 
begrepp gällande olika former av språkstörning (till exempel impressiv, expressiv och 
semantisk språkstörning). Ingen av de intervjuade specialpedagogerna har fått med kunskaper 
gällande språkstörning från sin utbildning. Samtliga informanter tar upp att de hade kunskaper 
om och erfarenheter av dyslexi innan de fick höra talas om diagnosen språkstörning. Det är 
bara under de senaste tio åren som informanterna har fått kunskaper om detta område. I och 
med att kunskaperna om språkstörning har ökat så har även erfarenheten och förståelsen 
utvecklats. Enligt informanterna är kunskapen gällande olika former av språkstörning liten 
bland lärarna på de skolor våra informanter arbetar och när det gäller pragmatisk 
språkstörning så sägs kunskapen vara minimal. Bland annat så har ett stort antal lärare på 
berörda skolor trott att elever med pragmatisk, och även till viss del semantisk, språkstörning 
har beteendeproblematik istället för den språkstörning som det har visat sig att de har. Detta 
visar på att det finns ett stort behov av utbildning för lärare gällande vad språkstörning är och 
hur man definierar språkstörning.  
 
Identifiering av språkstörning 
Trots att våra informanter inte har med sig kunskaper från sina utbildningar har samtliga idag 
erfarenheter av och kunskaper om språkstörningar. De språkstörningar våra informanter har 
kommit i kontakt med är de impressiva och expressiva, de fonologiska, semantiska och 
pragmatiska. De har även kommit i kontakt med både renodlade språkstörningar och 
språkstörningar i kombination med andra neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller 
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intellektuella funktionsnedsättningar. Kunskaperna och erfarenheterna har informanterna dels 
fått via kortare utbildningar och kollegialt lärande samt via sina respektive arbeten på 
skolorna. Det är i mötet med elever, kollegor samt elevhälsan som kunskaper och erfarenheter 
skapas på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
 
När det gäller att upptäcka en språkstörning hos en elev ser informanternas erfarenheter olika 
ut. Ofta är det lärarna som upptäcker svårigheter som eleverna har, vilka de sedan ber  
specialpedagogerna om hjälp med för att få fram vilken sorts svårighet det är. Några av de sätt 
som informanterna tar upp i intervjuerna, när det gäller att uppmärksamma en språkstörning, 
är att den kan tas för en begåvningsnedsättning, talet är inte adekvat fonologiskt, syntaktiskt 
och/eller morfologiskt, svårigheter med det sociala samspelet, beteendeproblematik, problem 
med att knäcka läskoden samt att elever inte hänger med i undervisningen. Utifrån svaren från 
våra informanter ser vi att när det gäller att uppmärksamma en språkstörning skiljer det inte 
mycket mellan olika former av språkstörning, förutom att expressiv språkstörning är lättare att 
upptäcka än en impressiv. När vi sammanfattar och analyserar intervjusvaren, framgår det att 
flera av lärarna på de berörda skolorna har liten erfarenhet av fonologisk och semantisk 
språkstörning, medan de allra flesta av lärarna inte har någon erfarenhet av pragmatisk 
språkstörning eller vetskap om att det är det de har träffat på. 
 
Fungerande arbetssätt och strategier 
För att stötta elever med språkstörningar finns olika metoder. Informanterna tar upp flera 
metoder och strategier gällande fonologiska och semantiska svårigheter, men tangerar endast 
metoder gällande pragmatiska svårigheter. Den viktigaste metoden, enligt våra informanter, är 
att visualisera och konkretisera undervisningen för alla elever. Genom att använda ledning 
och stimulans i klassrummet kan man, förutom att ge elever med språkstörning den hjälp de 
behöver och har rätt till, också stötta alla andra elever. En annan sak som stöttar alla elever, 
som flera av informanterna nämner, är vikten av tydlighet i kommunikationen med eleverna. 
Detta gäller allt från instruktioner, genomgångar, berättande och uppgifter till samtal på alla 
nivåer. På individnivå finns det en mängd åtgärder att sätta in, vilka varierar beroende på 
vilken form av språkstörning eleven har. Det handlar exempelvis om att duscha eleverna med 
språkljud och ord, att förstärka ljuden med tecken, att använda bilder och tankekartor, att vara 
tydlig och konkret samt upprepa informationen flera gånger. På gruppnivå behöver vi bland 
annat ljudsanera rummen, använda oss av korta instruktioner samt arbeta med 
genrepedagogik. När det gäller elevernas personliga utveckling handlar det om att alla elever, 
med och utan diagnoser, ska få lyckas och för att klara det är viktigt med goda relationer samt 
ha tillgång till professioner som kan stötta där det finns behov, exempelvis skolsköterska, 
kurator, speciallärare och specialpedagog. 
 
Resultatanalys  
Utifrån Bronfenbrenners teori (Bronfenbrenner, 2009) kan vi utifrån specialpedagogernas 
uppfattning på mikronivå se att majoriteten av lärarna, på de skolor där våra informanter 
jobbar, saknar såväl utbildning som relevanta kunskaper gällande språkstörning medan det på 
meso- och exonivån finns personal med adekvat utbildning, även om specialpedagogerna inte 
har fått med sig sina kunskaper gällande språkstörning från sina påbyggnadsutbildningar. De 
professioner vi finner på mesonivån är speciallärare och specialpedagoger, medan 
talpedagoger, kuratorer, psykologer m.m. finns på exonivån. Att det finns brister hos lärarna 
gällande kunskaper om språkstörning är givetvis något negativt för eleverna, då det är de som 
träffar eleverna under hela skoldagen. Utifrån intervjusvaren ser vi dock att det finns stöd att 
få för lärarna, då det finns strukturerade samarbetsformer på såväl meso- som exonivån 
mellan lärare-specialpedagoger, arbetslag-specialpedagoger, arbetslag-elevhälsoteam samt 
arbetslag-ledning. Utifrån dessa samarbetsforum ser vi att ett flertal lärare dels får 
handledning gällande specifika elever, ledning och stimulans samt anpassningar och dels får 
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de, eller är på gång att få, utbildning om vad språkstörning är och innebär. Vi kan också se att 
det var på makronivå, d.v.s. berörda högskolor och universitet, som den stora bristen fanns, 
eftersom det var de som skickade ut lärare, speciallärare och specialpedagoger utan dessa 
kunskaper. Våra informanter har alla äldre utbildningar och hur det ser ut på informanternas 
skolor gällande lärare med nya och gamla utbildningar vet vi ingenting om, därav texten i 
preteritum när vi skriver om makronivån. 
 
Huvudansvaret för elevers personliga utveckling ligger på mikronivå, hos lärare och 
mentorer, det vill säga hos de professioner som träffar eleverna under hela skoldagen och 
därmed har möjlighet att skapa goda relationer till dem. Till stöd har lärarna och mentorerna 
de professioner som finns på exo- och mesonivån, den nivån där det finns olika former av 
specialkompetens men där personerna i fråga inte träffar eleverna på samma sätt som 
mentorerna och lärarna (Bronfenbrenner, 2009). Eftersom professionernas utbildning, 
erfarenheter och kompetens på de olika nivåerna påverkar elever olika, behövs samarbetet 
som vi påtalat tidigare. Den personliga utvecklingen hos elever är ett helhetsbegrepp, enligt 
en av informanterna, där de olika systemnivåerna i Bronfenbrenners teori kan resoneras bidra 
med olika delar till helheten. 
 
Flera av de kollegor specialpedagogerna har uppvisar, enligt specialpedagogerna, ett tydligt 
kategoriskt tänk gällande elevernas svårigheter. Nilholm (2007) menar att ett kategoriskt 
tänks insatser är bundna till eleven och direkt knutna till hens svårigheter. Enligt våra 
informanter beskriver kollegorna att eleverna har svårigheter gällande exempelvis läsning 
och/eller beteendeproblem och att de därför behöver ha stöd av specialpedagog och/eller 
speciallärare. Det stöd som efterfrågas är ofta en till en-stöd, utredning eller dylikt, det vill 
säga stöd som är direkt kopplat till eleven och dess svårigheter, vilket är ett tydligt kategoriskt 
tänk.  
 
Utifrån informanternas beskrivningar av sina arbetsuppgifter kan vi se att det finns både ett 
kategoriskt och ett relationellt tänk gällande eleverna på de skolor som informanterna jobbar. 
När det gäller det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2007) ser vi att elever får en till en-stöd 
utifrån sina specifika svårigheter samt att de får göra utredningar baserat på att de inte klarar 
av det som förväntas och/eller för att de har beteendeproblematik. Utifrån det relationella 
perspektivet (Runström Nilsson, 2017) ser vi att informanterna dels arbetar med att handleda 
lärarna gällande ledning och stimulans i klassrummet och dels genom att stötta lärarna när det 
gäller att göra lektionsanpassningar som gynnar alla elever. Några konkreta exempel som 
gynnar alla elever, oberoende av funktionsvariation eller ej, är att som lärare vara tydlig samt 
att använda sig av film, bild- och teckenstöd samt konkretisering med hjälp av faktiska 
föremål (Persson, 2013). När det gäller att påvisa elevers kunskapsprogression finns det också 
ett relationellt tänk, då flera av de anpassningar som används i klassrummet, exempelvis 
formativ bedömning, färgkodning samt konkreta exempel, gynnar alla elever (Runström 
Nilsson, 2017). 
 
När det gäller de specifika åtgärderna gällande språkstörningar kan vi se att de härrör från 
samtliga tre specialpedagogiska perspektiv; det traditionella och individualistiska 
perspektivet, det alternativa perspektivet samt dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). Att ge 
eleven ett eget schema, ha fonologisk träning en-till-en, öva alfabetsljuden m.m. är åtgärder 
som är till för att arbeta med elevers svaga sidor i en tillrättalagd miljö, med syfte att nå ett 
normalt fungerande, det vill säga det traditionella och individualistiska perspektivet. 
Handledning och utbildning av lärare, som är en framgångsfaktor då det gäller att stötta elever 
med språkstörning, är en åtgärd utifrån det alternativa perspektivet. Här förändrar man i 
skolsystemet för att få det att fungera för alla elever. När det gäller dilemmaperspektivet så är 
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det ledning och stimulans i klassrummet som gör att alla får gemensamma erfarenheter och 
kunskaper på samma gång som eleverna bemöts utifrån sina olikheter. 

Diskussion 
Under denna del kommer vi att diskutera valda delar av metod och resultat. Metoden  
diskuteras utifrån styrkor och svagheter med valet av metod i relation till syftet och 
undersökningsmaterialet. Resultatet diskuteras mot bakgrund av studiens syfte och 
frågeställningar, där resultatet kopplas till tidigare forskning och annan relevant litteratur. 
 
Metoddiskussion  
Valet att göra kvalitativa intervjuer anser vi är en lämplig metod, eftersom vi i våra 
frågeställningar ville veta hur något upplevts, erfarenheter och inställningar (Kvale & 
Brinkmann, 2014). En styrka i metoden är att vi hade möjlighet att fråga direkt om något var 
otydligt eller behövde utvecklas. Som vi tidigare skrev, under Datainsamling, är det bra att 
göra en provintervju för att se om frågeställningarna fungerar, om det är rätt ordning på 
frågeställningarna samt om det finns några fallgropar gällande intervjuguiden (Bryman, 
2008). Ingen av oss intervjuare gjorde en sådan provintervju, vilket vi redan efter första 
intervjun insåg skulle ha underlättat arbetet med intervjuerna. Vi valde att inte justera 
frågeställningarna eftersom det då skulle bli problematiskt att jämföra intervjuerna då de 
skulle ha haft olika utgångslägen, samt att tiden att göra fler intervjuer inte fanns. Det vi 
gjorde nu, att ställa frågor generellt om språkstörning, medförde att svaren gällande 
pragmatisk språkstörning inte blev så utvecklade som vi hade önskat. Om vi hade gjort 
provintervjun skulle vi dels ha formulerat om ett par av frågorna och dels ha strukturerat om 
intervjuguiden genom att göra ett eget tema med frågeställningar om pragmatisk 
språkstörning. 
 
När det gäller intervjuer var de få till antalet eftersom vårt intresse låg i att få en inblick i tio 
specialpedagogers upplevelser. Vi har inte gjort en kvantitativ studie och kan därmed inte dra 
några generella slutsatser (Thornberg och Fejes, 2015). Dock fick vi ett stort datamaterial då 
intervjuerna var mellan 30 och 60 minuter långa. Trots det stora datamaterialet kan vi inte 
hålla reliabiliteten för hög eftersom vi inte vet om en likvärdig studie skulle ge oss samma 
resultat (Bryman, 2008). Men detta innebär inte att studien är mindre trovärdig eller 
betydelsefull. Med hjälp av materialet har vi kunnat belysa de intervjuade 
specialpedagogernas perspektiv på samt erfarenheter av arbete med elever med språkstörning 
och även till viss del pragmatisk språkstörning (se diskussion i föregående stycke). Även om 
resultaten inte går att generalisera har vi ändå fått en bredare bild av vilka erfarenheter och 
arbetssätt som kan finnas gällande språkstörning på svenska skolor.  
 
Vi skrev i metodavsnittet att man kunde ha kompletterat intervjuerna med exempelvis 
observationer. En bredare kunskap inom ett område ökar förståelsen. Vid observationer kan 
man se om en informants synsätt hänger ihop med praktiken. Man kan också förstå varför 
personen tycker som den tycker eller gör som den gör, vilket perspektiv hen har. Detta är bara 
ett fåtal av de fördelar som finns med en kombination av datainsamlingsmetoder. En nackdel 
är att ju fler datainsamlingsmetoder man använder desto längre tid tar studien att genomföra. 
Såväl insamlingsfas, bearbetning av data, analys som diskussion berörs. Det hade inte varit 
möjligt för oss att lägga så mycket extra tid på studien. Risken är också att resultatet hade 
blivit drabbat då vi inte skulle ha hunnit gå igenom det lika noggrant som det behövs för att 
resultatet ska ha en god validitet. Vikten av validering under hela forskningsprocessen är ett 
måste enligt Kvale och Brinkmann (2014), som en ständig kontroll över forskningsresultatets 
trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. 
 



 26 

Som urval gjorde vi valet att enbart intervjua specialpedagoger för att säkerställa att de 
personer som intervjuades hade mött och arbetat med elever med språkstörning. Dessutom är 
det dessa pedagoger som deltar i arbetet med de elever som är i behov av särskilt stöd (von 
Ahlefeld Nisser, 2013). Dock visade det sig att en av våra informanter till trots inte var färdig 
med sin utbildning. Hen har läst dels en fristående 30-poängskurs och dels läst till 
specialpedagog, men har inte skrivit uppsatsen än. Parallellt med studierna har hen arbetat 
som specialpedagog. Mot denna bakgrund bestämde vi oss för att inte göra ytterligare en 
intervju, då vi anser att hens yrkesroll, erfarenheter och utbildning räcker mer än väl för att 
delta i denna undersökning. Den saknade uppsatsen är troligtvis inget som påverkar denna 
undersökning i allt för stor utsträckning. 
 
Under intervjuerna har vi försökt att hålla oss neutrala och inte visa våra åsikter. Vi är ändå 
väl medvetna om att vi påverkat våra informanter på många sätt bara genom att vara dem vi 
är, eftersom vår bakgrund och kunskap är redskap i tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg, 
2015). Att vara två på intervjuerna hade å ena sidan kunnat motverka godtycklig subjektivitet 
gällande hur vi följde upp informanternas svar men å andra sidan hade det varit en ojämn 
maktbalans med två intervjuare och en informant. I en forskningsintervju finns det alltid en 
maktasymmetri mellan intervjuare och informant (Kvale & Brinkmann, 2014) och än mer, om 
man är två intervjuare. Att låta en av oss göra alla intervjuerna hade inte gett analysen en god 
tillförlitlighet, då vi hade analyserat från olika utgångspunkter. Dessutom hade tiden att 
genomföra tio intervjuer inte funnits. Vi är dock väl medvetna om att våra intervjuer har 
påverkats av oss som individer, på olika sätt, och därför har det gemensamma analysarbetet 
varit av stor vikt för att få fram tillförlitliga data. 
 
Under arbetets gång har vi tagit hjälp av Larssons lista (Thornberg & Fejes, 2015, s. 268–
269) gällande kvalitetskriterier. När det gäller det etiska värdet har vi efterlevt god 
forskningsetik, vilket vi har skrivit om under rubriken Etiska överväganden. Utifrån att vi har 
informerat om konfidentialitet och att resultatet inte ska utnyttjas på fel sätt, ser vi en stor 
sannolikhet att våra informanter har varit ärliga i sina svar på våra frågeställningar. I svaren 
framkommer saker som fungerar bra med respektive skola och kollegor, samtidigt som det 
framkommer tydliga brister gällande såväl skolans struktur som kollegors kunskaper och 
erfarenheter. Eftersom vi för fram saker som fungerar både bra och mindre bra gällande 
språkstörning, då särskilt pragmatisk språkstörning, hoppas vi att denna uppsats ska ha ett 
heuristiskt värde, med andra ord vill vi att läsarna ska se hur det kan se ut på skolorna 
gällande språkstörning på ett nytt sätt. 
 
För att kunna analysera all data lät vi oss inspireras av en fenomenografisk analysmodell 
(Dahlgren & Johansson, 2015). Eftersom vi var osäkra på om vi fokuserat för mycket på de 
tre teman vi fått fram, var vi rädda att vi hade missat något tema. Vi läste intervjuerna igen, 
men har inte lyckats få fram något mer av vikt. En reflektion vi har är att det kan bero på att 
vår intervjuguide var så precis gällande frågeställningarna och att vi som intervjuare var så 
fokuserade på att få med det viktigaste, att vi inte öppnade upp intervjun för andra ämnen än 
de vi styrt upp med. Ytterligare en reflektion är att vårt missivbrev (se bilaga 1) förberedde 
våra informanter på vad vi skulle prata om, vilket medförde att de var fokuserade på 
samtalsämnet.  
 
Resultatdiskussion 
När det gäller den utbildning som de intervjuade har, har de fått den på olika håll och med 
största sannolikhet skiljer sig därför utbildningen åt. Trots det finns det en likhet i 
utbildningarna gällande språkstörning, detta till trots att våra informanter har fått sina 
utbildningar på olika orter och vid olika tidpunkter. Likheten är att ingen av dem har kommit i 
kontakt med begreppet språkstörning under sin förskollärar-/lärarutbildning. Inte heller har 
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begreppet kommit upp under deras speciallärar-/specialpedagogutbildningar, detta trots att 
man har gjort systematiska beskrivningar av språkstörningar sedan slutet av 1800-talet. 
Diagnosen introducerades i början av 1900-talet i Sverige och sedan 1970-talet bedrivs en 
omfattande forskning om ämnet (Nationalencyklopedin, n.d.). Dessutom ska vi betänka att 
barn med språkstörning utgör 5–7 % av populationen (Håkansson, 2017). Byström och Bruce 
(2018, s. 29) skriver “Alla lärare som möter elever som befinner sig i någon typ av språklig 
sårbarhet behöver därför både kunskaper och medvetenhet om språk och språkutveckling.”. 
Med tanke på att adekvat utbildning saknas är elever med språkstörning alltså väldigt 
utlämnade till att den specialpedagog de har, om hen har skaffat sig relevant och bra 
utbildning eller inte, vilket inte är i enlighet med jämlik skola. 
 
Eftersom flera av våra informanters kollegor uppvisar ett tydligt kategoriskt tänk gällande 
elevernas svårigheter, då de beskriver att eleverna har svårigheter gällande exempelvis läsning 
och/eller beteendeproblem och att de därför behöver ha stöd av specialpedagog, behöver vi 
fundera över varför de har detta tänk. Det stöd som efterfrågas är oftast en till en-stöd, 
utredning eller dylikt, det vill säga stöd som är direkt kopplat till eleven och dess svårigheter 
(Nilholm, 2007). Vår reflektion är att det kategoriska tänkandet kan ha sin grund i 
okunnighet, det vill säga brist på utbildning gällande svårigheterna och därmed en oförmåga 
att möta elevens svårigheter. Eftersom det finns starka bevis att elever med språkstörning har 
en ökad risk för akademiska misslyckanden, beteende- och psykiatriska problem, arbetslöshet, 
ekonomiska nackdelar samt bristande sociala förmågor (Bishop, 2014), ser vi vikten av en 
adekvat utbildning för såväl förskollärare och lärare som för specialpedagoger och 
speciallärare. 
 
Flera av informanterna berättar om värdet av anpassningar på gruppnivå, vilket får stöd av 
bland annat Hallin (2019) som anser att en språkligt tillgänglig lärmiljö förebygger 
systematiskt att elever hamnar i språklig sårbarhet och Nilholm (2007) som menar att alla 
elever ska få gemensamma erfarenheter och kunskaper samtidigt som de bemöts utifrån sina 
olikheter. Elever kan ha språkstörning eller både språkstörning och annan problematik, 
samtidigt som annan problematik kan ta sig liknande uttryck som språkstörning. Alltså är 
anpassningar på gruppnivå inte bara nödvändigt för elever med språkstörning och gynnsamt 
för alla elever, utan också särskilt gynnsamt för elever med exempelvis annat modersmål, 
svag begåvning, uppmärksamhetsproblematik, autism eller någon annan form av 
neuropsykiatrisk funktionsvariation (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Att 
anpassa på gruppnivå (ledning och stimulans) snarare än att anpassa för alla enskilda behov 
underlättar också lärarens arbete utifrån både ett tidsperspektiv och ett inkluderingsperspektiv. 
En framgångsfaktor för att få bra resultat gällande ledning och stimulans, enligt somliga 
informanterna, är handledning där specialpedagoger stöttar lärarna med bland annat planering, 
undervisning och anpassningar. Vi kan se att denna handledning, speciellt om den är 
kontinuerlig, är en form av fortbildning för lärarna.  
 
En av informanterna säger att personlig utveckling är ett helhetsbegrepp, och enligt 
informanterna handlar det om att alla elever, med och utan diagnos, ska få lyckas. Men vad 
behöver eleverna för att kunna lyckas? Informanterna menar att goda relationer till lärare samt 
tillgång till professioner som kan stötta vid behov är det som behövs. Men räcker det med det 
för de elever som har en pragmatisk språkstörning? Vi vet att ute på skolor finns det personal 
som saknar kunskaper inom detta område, som mer ser elever med pragmatisk språkstörning 
som elever med beteendeproblematik samt att pragmatisk språkstörning handlar om 
svårigheter med att använda språket, göra sig förstådd och att kunna samspela med andra 
(Bruce et.al., 2016). Vi vet också att tillgången till professioner som kan stötta är begränsad, 
samt att finansieringen av forskning beträffande språkstörning är lägre än den för autism 
(Norbury, 2014). Enligt Norbury (2014) kan vi också se att elever med autism oftast får en 
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mer jämn och intensiv stöttning än elever med språkliga svårigheter. För att det ska bli bättre 
för elever med pragmatisk språkstörning behövs det mer forskning som underlättar för lärare 
och specialpedagoger hur man kan identifiera pragmatiska språkstörningar hos elever samt för 
att få fram väl fungerande arbetssätt och strategier som både kan hjälpa elever med 
pragmatisk språkstörning att nå kunskapsmålen och främja deras personliga utveckling. 
 
Som tidigare har nämnts, tycks kunskapen om språkstörning, särskilt pragmatisk 
språkstörning, inte vara särskilt spridd bland lärare på skolorna. Dock har inte heller de 
intervjuade fått denna kunskap från sin utbildning, utan har byggt på den efterhand. 
Klasslärare som upptäcker en pragmatisk språkstörning kan missbedöma vad det handlar om 
och tro att det rör sig om någon annan svårighet. Detta gör att det tar längre tid att komma till 
kärnan av problemet. Det man inte vet om ser man inte. Det behövs följaktligen mer kunskap 
inom området eftersom en elev med pragmatisk språkstörning behöver vägledning i vardagen. 
Hur resurser är fördelade påverkar också. På de arbetsplatser där speciallärarna finns ute 
mycket i klasserna och ser eleverna på lektioner och raster blir diskussioner kring elever ett 
naturligt inslag dagligen, medan där speciallärarna har ett större arbetsområde kan det dröja 
längre innan en språkstörning upptäcks. Hur skolledningen strukturerar sitt elevvårdsarbete är 
därför också av mycket stor vikt, då språkstörning är ett område med stor specialpedagogisk 
relevans sett ur både ett kategoriskt (Nilholm, 2007) och ett relationellt (Fischbein, 2007; 
Runström Nilsson, 2017) perspektiv.  

Slutsats 
Utifrån vår empiri kan vi se att vi har fått svar på våra frågeställningar, även om vissa svar har 
varit icke-svar, det vill säga mer visat på att kunskap och erfarenhet saknas. Hallin (2019, s. 
70) skriver “En språkligt tillgänglig lärmiljö är alltså en miljö där man på ett systematiskt sätt 
förebygger att elever hamnar i språklig sårbarhet.”. Vår studie visar på ett stort behov av en 
ökad kunskap ute i skolorna gällande olika former av språkstörning, och då framför allt 
pragmatisk språkstörning, för att få till väl fungerande lärmiljöer. Såväl lärare som 
specialpedagoger behöver i ett tidigt stadium kunna identifiera en språkstörning hos elever för 
att de med rätt anpassning samt ledning och stimulans dels ska kunna nå kunskapsmålen och 
för att dels främja deras personliga utveckling. Om vi inte lyckas med det kommer vi fortsätta 
att ha elever som har en ökad risk för akademiska misslyckanden, beteende- och psykiatriska 
problem, arbetslöshet, ekonomiska nackdelar samt bristande sociala förmågor (Bishop, 2014). 
 
För att kunna få en ökad kunskap ute på skolorna behövs mer forskning som ger stöd för vilka 
anpassningar samt vilken ledning och stimulans som fungerar på ett bra sätt för respektive 
språkstörning. Denna kunskap behöver dels förmedlas via berörda utbildningar (förskollärare, 
lärare, speciallärare samt specialpedagog) och dels via fortbildning, kollegialt lärande samt 
handledning ute på fältet. Lyckas vi med detta kommer vi att ha elever som har möjlighet att 
förstå och uttrycka sig skriftligt och muntligt i lärmiljöernas alla sammanhang samt som har 
möjlighet att vara socialt delaktiga (Hallin, 2019). 
 
Med denna sammanfattande slutsats vill vi visa på att vi tror att vår studie kan ha ett 
heuristiskt värde vilket innebär att vi hoppas att den kan få läsare att se verkligheten gällande 
språkstörning, och då särskilt pragmatisk språkstörning, på ett nytt sätt. 
 
Förslag till vidare forskning 
Undervisning för barn med autism utvecklas mer och på vetenskapliga grunder, vilket är 
positivt (Norbury, 2014). Vi behöver få till en liknande utveckling för barn med 
språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning, där undervisningen är mindre beprövad. Ett 
forskningsområde är undervisning med fokus på olika former av språkstörning, särskilt 
pragmatisk språkstörning.  
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Vi vet att diagnosen språkstörning innefattar vissa kriterier som visar på en försenad eller 
avvikande språkutveckling hos barn (Nationalencyklopedin, n.d.). Vi vet också att en 
språkstörning visar sig även på hemspråket om eleven har svenska som andraspråk, samt att 
elever som bara inte har haft tillräcklig stimulans och möjlighet att utveckla språket inte får en 
diagnos (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Vi vet dessutom att rätt ledning och 
stimulans samt anpassningar kan stötta elever med språkstörning. Därför är det väldigt viktigt 
att i framtida forskning ta reda på om vi med tidiga insatser kan minska antalet elever i 
språklig sårbarhet, som sannolikt har både biologiska och sociala orsaker, som senare får en 
språkstörningsdiagnos.  
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Bilagor 
Hej! 

Vi har idag många elever med språkstörningar av olika slag. I skolans värld har vi ofta goda 
erfarenheter gällande elever med fonologiska (språkets form, ex. språkljud och grammatik)) 
och semantiska (språkets innehåll, ex. ordförståelse och ordproduktion) svårigheter, men när  
det gäller de pragmatiska (språkets användning, ex. samtal, sociala regler och 
situationsanpassat språk) har vi inte samma erfarenheter. Vi är två lärare som läser 
speciallärarutbildningen på Mälardalens högskola i Västerås med inriktningen språk-, läs- och 
skrivutveckling och som skriver vårt självständiga arbete utifrån frågeställningar kring 
språkstörning. För att kunna skriva detta arbete behöver vi genomföra ett antal intervjuer. De 
personer vi vill intervjua är speciallärare inom läs och skriv och/eller specialpedagoger, med 
några års erfarenhet och som har mött, utrett och/eller arbetat med elever med olika typer av 
språkstörning. 
 
Du tillfrågas härmed om du vill delta i denna studie genom en intervju som tar högst 60 min. 
Syftet med studien är att undersöka speciallärares/specialpedagogers erfarenheter gällande 
språkstörning, framför allt pragmatisk språkstörning, fungerande arbetssätt och strategier. Vår 
intervjuguide består av frågeställningar utifrån följande teman: 

• bakgrund, erfarenheter, utbildning 
• arbetet som speciallärare/specialpedagog 
• erfarenheter av elever med språkstörning 
• didaktiska och specialpedagogiska metoder 

 
Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Ditt deltagande i 
studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta det utan närmare motivering. 
 
Västerås 2019-08-30 
 
Studerande      
Christina Andersson     
xxxx-xxxxxx      
xxx.xxx@xxx.com      
      
Susanne de Brun Mangs 
xxxx-xxxxxx 
xxx.xxx@xxx.com 

Handledare 
Gunilla Sandberg 
Professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik 
xxxx-xxxxxx  
xxx.xxx@xxx.com 
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Intervjuguide 

• Bakgrund, erfarenheter, utbildning 
• Berätta om din bakgrund. 
• På vilka sätt har utbildningen bidragit till dina kunskaper om språkstörning? 

 
• Arbetet som speciallärare/specialpedagog 

• Hur ser din arbetsbeskrivning ut? 
• Berätta om de uppgifter som ingår i din nuvarande yrkesroll.  
• Ge exempel på hur en arbetsdag kan se ut för dig. 

 
• Erfarenheter av elever med språkstörning 

• Hur ser dina erfarenheter ut när det gäller elever med språkstörning? 
• Ge exempel på olika slags språkstörningar som du har stött på. 
• På vilket/vilka sätt förstod du vilken typ av språkstörning det var? 
• I vilken utsträckning finns erfarenheter om språkstörning på skolan? 
• Kan du berätta vilka skillnader du märker mellan hur de olika språkstörningar 

uppmärksammas? Vilka mönster finns? 
• Hur väl känt är pragmatisk språkstörning bland lärare? 
• Hur kan lärare känna igen en elev med pragmatisk språkstörning? 

 
• Didaktiska och specialpedagogiska metoder 

• Hur gör du lektionsinnehållet tillgängligt och begripligt för eleven?  På vilka sätt skiljer  
det sig åt mellan olika typer av språkstörningar? 

• Vad finns det för hjälpmedel som underlättar inlärningssituationen?  På vilka sätt skiljer  
det sig åt mellan olika typer av språkstörningar? 

• På vilka sätt tydliggör du kunskapsmålen för eleven?  På vilka sätt skiljer det sig 
åt mellan olika typer av språkstörningar? 

• På vilket sätt tydliggör du elevens kunskapsprogression gällande kunskapsmålen,  
så att hen förstår att en utveckling skett?  På vilka sätt skiljer det sig 
åt mellan olika typer av språkstörningar? 

• Berätta på vilka sätt du främjar elevens personliga utveckling? På vilka sätt skiljer det sig 
åt mellan olika typer av språkstörningar? 

 

 


